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Kurd ji hev cudadilopên baranê ne, cihê
cihê têne daqurtandin. Ko gihane hev
dibin lehî, lehîke boş. Tu kes, tu tişt li
ber wan nikare bisekine. Felata welatê
me di rabûna vê lehiyê de ye.

Celadet Alî Bedir-Xan

V.
Navnîşan: Termov.52, 175 77 Jarfalla-Sweden.Tel û Fax: 08/583 564 68 J
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NUSALA WE PIROZ BE!

Ti mêj ve di hişê min de bû lcu em hej-
I mareke taybetî li ser muzîkê çêbikin. Ji

her ku muzîk, an jî stran bingehê jiyana
kurdan e. Rola muzîk û stranan di civata
kurdî de mezin e. Kurd bi stranan re di-
kenin, bi wan re digirîn; kul û derdên
xwe, êş û elemên xwe, xweşî û nexweşi-
yên xwe di stranan de dibînin. Stran ji bo
her kategoriyên civakê xwediyê rolên tay-
betî ye. Tiştên ku kurdan nikarîbûne bi
riya edaleta civakî û bi riya qanûnan bi
dest bixin, wan bi gotinên xwe yên bijar-
te ku ji kûraniya dilê wan dihat, rewşa
xwe anîne ziman; gazin ji civakê û ji ne-
wekheviya civakê kirine û di stranan de li

riyên çareserkirina pirsgirikên xwe geriya-
ne. Bi gotineke din, stran perçeyek ji jiya-

na kurdan e. Loma me xwest ku em bi hejmareke taybetî, bi nivîsên akade-
mîk û ilmî muzîka kurdî ji aliyê dîrokî, civakî û psîkolojîkî ve binirxînin. Lê
gava dem stewya û me dest bi amadekirina hejmara xwe kir, me dît ku di vî
warî de kesên xwedî gotin gelekî kêm in. An jî ji ber kêmasiya agahdariya
civakî, em nikarîbûn bigihîştina muzîkzanên kurdan. Lê belê ev nayê wê
maneyê ku muzîkzanên kurdan tunene, ez bawer im ger di civata me de ko-
munîkasyona agahdariyê baş bixebitiya, me ê tavilê bikarîba nav û navnîşa-
nên muzîkzanên kurdan bi dest bixistana û hejmara ku em lê fikirîbûn, pêş-
kêşî we xwendevanên delal bikira. Em hêvîdar in, em ê di pêşerojê de vê so-
za xwe bi cih bînin û bi nivîsên zanyarî yên di derheqa muzîka kurdî de hej-
marekê bixemilînin. Lê di vê hejmarê de, em li ser muzîka kurdî, li ser
problemên muzîka kurdî, li ser rewşa guhdaran, li ser pevgirêdana siyaset û
hunerê bi hin hunermendan re peyivîn. Di nava van hunermendên ku em
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bi wan re peyivîne de, hunermendeke swêdî ya navdar Gina Jacobi jî heye.
Hesenê Qazî ji bo Nûdemê bi Gina Jacobi re peyivî. Gina Jacobi, ya ku bi
staraxlên xwe dilê kurdan ber bi xwe ve kişandiye, di hevpeyvînê de hezkirina
xwe ya ji zimanê kurdî re tîne ziman û agahdariyên li ser xwe û li ser muzîka
xwe dide. Ji bilî Ginajacobi, du hunermendên kurd yên jin Gutistan û Mer-
ziyejî hene. Gulîstana ku bêtir dengê wê bi dengê Şivan re hatiye bihîstin, ji
gundekî Siwêregê koçî Ewrûpayê dike, bi şanzdeh saliya xwe bi Şivan Perwer
re dizewice û her di wî temenî de dibe hezkira bi hezaran mirovên kurd.
Merziye Rezazîjî di hevpeyvîna xwe de diyar dike ku dê di pêşerojê de kurd
ê li hunermendên xwe yên jin xwedî derkevin. Hunermendên mêr Seîd Yû-
sûf, Nasir Rezazî û Temo jî ji civata kurdan gazinan dikin û bawer in bi qasî
ku pêwîst e kurd li wan xwedî dernakevin. Di vê hejmarê de hûn ê hevpeyvî-
nên bi van hunermendên me yên kedkar re bbcwînin; li ser hunera wan,
rewşa hunera kurdî û rewşa kurdan ya siyasî jî haydar bibin. Ji ber ku mecala
me çênebû û em negihîştin piraniya hunermendên kurd, em ji wan lêborînê
dixwazin û tavilê diyar dikin, ku em ê ji bo hejmarên pêş bi kêfxweşî bi wan
re têkevin têkiliyê. Ji bilî van hunermendên ku di vê hejmarê de cih girtine,
em bi Şivan Perwer, Ciwan Haco û Birader re jî peyivîne, hersê hunermen-
dan jî pêşniyaza me bi dostanî pejirandine, lê ji ber tengbûna demê me nika-
rîbû hevpeyvînên bi wan re bigihanda ser vê hejmarê. Herweha gelek huner-
mendên din û hunermendên ku ji dibistana Hunerkomt û Navenda Çanda
Mezopotamyayi gihîştine mêvanên me yên hejmarên pêşerojê ne.

Rohat AJakom di vê hejmarê de General Şerîf Pasa ku di salên 1898-

1908'an de li paytextê Swêdê, li Stockholmê, mîna sefirê dewleta Osmaniyan
mabû û paşê bûbû têkoşerekî kurd, dike mêvanê Nûdemê. ŞerîfPaşa deh sa-
lên mîna bahozê li Stockholmê buhurandibû û di wan deh salên xwe de
hem ketibû nava arîstokrasiya Swêdê, hem li ba sosyeteya Swêdê dihate dî-
tin, hem jî bi spehîtî û çelengiya xwe dilê gelek keç û jinên swêdî peritandi-
bû. Hesenê Metê bi stîla xwe ya Çexovane dilşahiyeke reben ya jin û mêrekî
kiriye mijara çîroka xwe Monsieur et Madame N. Mihemed Dehsiwar û Ba-
ran Fundermann li ser hunermendê kurd yê pirrhêl Yilmaz Gtiney radiwes-
tin; kurdayetî, şoreşgerî, mêrxasî, aktorî û rejîsoriya wî radixin ber çavan.
Herçî Zeynelabidîn Zinar e, bi dîrokê ve kûr çûye û li felsefeya Zerdeşt hûr
bûye. Çîrok, şiîr û nivîsên din ku Nûdem xemilandine, di sariya zivistanê de
germahiyekê di giyanê mirov de digerînin.

Bi hêviya rojên xweş û geş ez sala we ya nû ji dil pîroz dikim! &>
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SEYEN ME HENE

Rojen Barnas

Seyên rae hene
Bi rastî se ne
Hin fino ne, bocîk in

hûrik û şîrîn
Hin bildo ne
Bi saw in
Sergir û qirase ne

Seyên me hene
Ku bera se ne
Li ber şekalan cî nabînin di civatên me
Di protokola dewletê de li rêza pêşî
Bi trêmbêlên resmî
Bi sekreter

û nitirvan
û bi mase ne

Gava çav bi hestiyek mîrî dikevin
Seyîtî bi wan digre
Tê sond bixwî, bêjî qey
Ji havênê seyîtiya xase ne.

Seyên me hene
Sene:
Ji me ye heyîna jiyana wan
Dûv di nêv ling de li ber deryên me,
Sil in
Zexel in
0 cangiran
Lê li ber deriyê dijmin bi şipil
Dev bi kefilkunc in
Reng mêrxase ne.
Seyên me hene
Heyra çi se ne?!
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MONSIEUR ET MADAME N.

Di şevşahiyeke welatê me de li restauranteke bajarê
X'ê ez jî li ber maseyekê hevaltiya şûşa xwe dikim. Ji

bilî min bêyî jin û malî kesek tuneye, ku hebin, Xwedê
dizane wan jî li kêleka xwedîmalan cî dane xwe, bi kêma-
nî diya xwe an jî nasên xwe yên biyanî bi xwe re hanîne
vê şeva pîrozwer.

Her cara ku ez piyala şeraba xwe ber bi devê xwe radi-
kim, çavên min jî pê re bilind dibin û ez dibînim. Dibî-
nim ku beşdarên vê şevê çiqasî bextiyar in. Bextiyariya
wan ji tevgerên wan, ji xwarin û vexwarina wan diyar e.
Lê dîsa jî ku yek rabe û ji hemû mêvanên vê restaurantê
bipirse: «Ka bextiyartirîn kesê vê şevşahiyê kî ye?» bêgu-
man dostekî min î kevn ê rabe û bibêje: «Ez im!»

Bi qasî sê masan ji min dûr li kêleka diwêr li dor mase-
yeke gulover du mêr û du xatûn rûniştine. A ji wan mê-
ran yek, ev dostê min î kevn û bextiyar e. Paşiya dostê
min bi min de ye û ew min nabîne. Herçiqas ji zû ve me
hevdu ne dîti be jî, min dil nîne ku ez di vê gavê de biçim
û bibim xwedîparê bextiyariya wî. Bi bextiyarî piyala xwe
bilind dike û bi hevalbendên dora xwe re dinoşîne. Di
her carên weha de dostê min bi paş de ditewe û jora serê
wî dibiriqe. Dora serê wî bi pirç û jora wî rût e. Bi goti-
neke din ku hinek fantaziyên meriv hebe, biçe li paş vî
dostê min bisekine û ji jor der lê binêre, ew ê bibêje:

Hesenê Metê
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Hesenê Metê

Nûdem No: l< Zivistan 1995 7



«Xwedê bi zanatî Û'yeke bêkumik bi jora
serê wî ve zeliqandiye.»

Bi qasî saet û nîvekê wext dibuhure, he-
mû mase hêdî hêdî ji giraniya xwarin, kevçi
û çetelan sifik dibin û şûşe jî li ber valabû-
nê ne. Ez dibînim ev dostê min çawa ji ber
masa xwe radibe, ber bi xatûna pêş xwe di-
tewe, tiştina jê re dibeje, ji bo yên kêleka
xwe jî silaveke destûrane dide û ji wir ber
bi hêla min tê. Li hêla min, bi gotineke
din, masa min li kêleka barrê ye û riya tu-
waletê jî di ber min re diçe. Dostê min bi
dijwarî dilive, carina li paş xwe dizivire, di-
likume û tê. Bi vê hatina xwe re çer ku çav
li min dikeve, herdu destên xwe ber bi min
radike, kujên çakêtê wî bi herdu aliyan de
ba digirin û dibê:

- Wey, wey, weyL. De ji xwe re lê binê-
rin... ez kê dibînim, ji kengî ve ye, ezbe-
nî!...

Li ser lingan ez destê wî dişidînim û di-
bêm:

- Bi rastî jî ji zû ve ye... lê ez dinêrim ku
tu îşev xweş û kêfxweş î, bextiyariya te bê-
pîvan e, dostê min.

- Ma kêf û xweşî... ma bextiyarî jî gotin
e, ezbenî! Ez dikanim bibêjim ku ewk e...
di roja îroyîn de ji min bextiyartir dîsa ez
im. Tu ê bibêjî çawa?... Tê bîra min, ji bo
ku ez formeke munasib bidime xwe, bi sa-
etan min ewk dikir... min bi neynikan re
pevdiçinî. Bi taybetî jî min xwe ji merivên
xwedîjin û malî vedikişand ku vê rewşa
min nebînin. Bi kurtî ez di ewkekê de
bûm... ez di rezîliyekê de bûm. Lê... şikir ji
Xwedê re piştî vê zewacê êdî neynikên herî
mezin jî... belê, ew jî bala min nakişînin û

serê min ewk e... serê min bilind e.
Bi van gotinên xwe re dostê min serê xwe

jî bilind dike, lê ez xwe li nezaniyê datînim
û weha dibêjim:

- Ca lê binêre, ca lê binêre!... Xuyaye te
jin haniye jî.

- Belê, ezbenî, belê... min jin haniye...
binêre...

Dostê min dîsa li paş xwe dizivire, di ser
wan sê masan re destê xwe bilind dike û
mîna zarokên filîstîniyan du tiliyên xwe di-
ke mîna heçî. Lê mebesta dostê min ne go-
tina serketinê ye. Lewra ew wan tiliyên xwe
dûre hêdî hêdî dadixe, ber bi simbêla xwe
ya gir dibe û Xwedê dizane bi viya dixwaze
maçekê bistîne an jî bişîne û didomîne:

- Binêre... a çavreşa min li wir e!...
Li wir du çavên reş bi awurekî tirş ber bi

me dinêrin. Dostê min çêlî başiyên zewacê
dike û ji min re dibê:

- Bizewuce... Ji zewacê xweştir dîsa ze-
wac e. Bi taybetî jî di şev û şahiyên weha
de pêwîstiya meriv bi ewkekê heye... bi ji-
nekê heye. Ez dizanim bê anuha rûniştina
li ber vê masa hişk çiqasî bi te ewk e... bi te
dijwar e! De ka tu li xwe mikûr were û ji
min re bibêje... ma tu nabêjî: "Ax!... anuha
min jî kevnejinek hebûya!" Belê, belê... tu
wusa dibêjî û ya rastirîn jî ew e! Binêre... bi
serê xwe û°te sond dixwim ku... ji xêra vê
hurmeta ha ye ku îro ez jî beşdarî şevşahi-
yeke weha me. An ne... bawer bike anuha
şûşa min di dest min de û Xwedê dizane bê
ez di binê kîjan dîwarî de rûniştî bûm.

Ez sandaliya li kêleka xwe keremî dostê
xwe dikim û dibêm:

- Ca kerem bike, xuyaye tu pir ji xatûna
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xwe hez dikî.
Di rûniştina xwe de dostê min destê xwe

jî ber bi erdê dawdişîne û dibê:
- Ma hezkirin jî gotin e, ezbenîL. Ku ez

pêxember bûyama min ê di hedîsên xwe de
bigota ewk e... min ê bigota: "Buhuşta rast-
kîno di binê lingên jina meriv de ye." Ku
ez serokê parlementoyê bûyama, min ê bi-
kira ku hemû parlementerên mêr bi serên
jinên xwe tenê sonda welêt bixwarana Be-
lê... li vê dunyayê tiştekî ku ez jê hez bikim,
ew jî xatûna min e... mîna ruhê xwe... mî-
na roniya çavê xwe ez ji wê hez dikim. Ji
bo min ew ne tenê jin e. NaL. ew hertiştê
min e... çavê min e, ruhê min e, guhê min
e, hiş û aqilê min e...

Ji bo ku dostê min wê xatûna xwe neke
hemû deverên laşê xwe, ez peyva wî dibi-
rim û dibêm:

- Jin çawa dibe hiş û aqilê meriv ez têna-
gêhîjim.

Dostê min xwe li ser sandaliyê berhev di-
ke û dibê:

- HaaL. tu ê bibêjî çawa? Guhdarî bi-
ke... sê çar rojan vî deriyê eywana me her
ewk dikir... dikire çireçir... çir, çir, çir...
dengekî naxoş bû lê hişê min di ber de ne
diçû... a dîsa ev ruhika min rabû û ji min
re got: «Rabe rûn têbide.» Te got, erê? Ni-
mûneyeke piçûk e lê dîsa jî ewk e... Ca bi-
fikire meriv xwediyê jineke, xweşik, kubar,
zana, jîr û mêrane be!...

Bi tevgereke nezane:
- Jin jin e, dibêjim, de îcar te ev mêrane

ji kuderê derxist, ez tênagêhîjim.
- Min ji derekê dernexistiye, ezbenî... di

vê mesela jinan de jî tiştek nakeve serê te

ku!... Mêrane dibêjim, ewk e... bi rastî jî ji-
neke mêrane ye. Ev mêraniya wê, min bi
çavên xwe jî dîtiye. Wê rojêli ser mijara jin
û mêr em bi yekî re ketin galegalê. Ez niza-
nim bê çawa bû, lê ewk bû... min hew ca-
rekê dît ku xatûna min bi hêrs jê re: "De
siktir be, ûlan!" got û tiliya xwe jî li mêrik
bilind kir. Bi serê min û te mêrikê reben
tew ne diwêrî bû dengê xwe jî bikira. Te
got, erê? Tenê bi awakî nermokî zivirî ser
xatûna min û gotê: "Tu nizanî peyvên xwe
bikî!" Lê tu were ji min bipirse ka ew diza-
ne ewk bike... peyvên xwe bike an ne. Belê,
dizane û pir jî dizane. Ji xwe li ser vê zane-
bûna wê îlham hate min ku ez jî li ser mi-
jara jinan ewk bikim... ez dest bi nivişan
bikim. Di nivisa xwe ya pêşîn de dibêjim:
"Gotina ku dibêje: şêr şêr e çi jin e çi mêr
e, pir û pir rast e. Çewtiya vê gotinê tuneye
û loma divê mêr jî bi mêraniya xwe bizani
bin û feraqan bişon..." Ca bibêje ezbenî, ji
niviseke weha re wekî mêrekî tu çi dibêjî?
Ma ne rast e?

Li vir ez têdigêhîjim ku vî dostê min piştî
zewaca xwe dest bi nivisandinê jî kiriye û
di ber xwe de:

- Rast e, dibêjim, ez bi xwe jî feraqan di-
şom.

- Erê, erê... lê ev nivisa min ewk e... ne ji
bo yekî wekî te ye. Ev rasterast ji bo wan
serhişkên zewucî ye. Min nivisiye ku ew jî
li malên xwe feraqan bişon. Te got çi?...

Ez dîsa di şeyê dostê xwe de lêdixim û bi
zarekî nermokî:

- Rast e, dibêjim, divê ew jî bişon.
- Ma tu bawer dikî ku piştî vê nivisa ha

serhişkên me jî feraqan bişon?
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Nizanim çima, lê di wê gavê de li hem-
berî vî dostê xwe ez serê xwe nerm dikim,
dilê xwe nerm dikim, zimanê xwe nerm di-
kim û dibêm:

- Nizanim ku... ku ez bim... ku niviseke
weha li ser min were nivisandin, ne tenê fe-
raqên mala xwe, ez ê biçim feraqên cîranan
jî bişom.

Bi van gotinên min re nexşên serbilindî
û serketinê li ruyê dostê min diyar dibe û
dibê:

- Hêvîdar im ew jî mîna te bifikirin. De
ka tu were ez te bi xatûna xwe bidime nas-
kirinê.

Dostê min dest davêje şûşa min ya nîvçe
û li pêşiya min ber bi masa xatûna xwe di-
meşe. Li ser kêlekan, ber bi pêş û paş wusa
ditewe ku meriv dibêje qeyê hemû jî ji ber
giraniya wê şûşa di dest de ye. Ez di dilê
xwe de: Şeraba îşevîn û bextiyariyê li serê
dostê min xistiye, dibêjim û dibînim bê
dostê min çawa bi dijwarî xwe digêhîne ber
wê masa gulover. Li wir li pêş masê bêyî
daxwaza xwe du sê caran li vî aliyî û wî ali-
yî ditewe, destê xwe î vala ber bi xatûna
xwe dirêj dike, dûre vedigere ser min û di-
bêje:

- Ev hurmeta ha, ruhika min e... ev ci-
wamêr û ciwanika din jî cîranên me ne. Ji
malmezinên fransî ne. Dema ez û vê xatû-
na xwe... em ji gerê an jî ji bajêr tên, di
pencerê re ewk dikin... di pencerê re silavê
li me dikin û dibêjin, Monsieur et Mada-
me N. arrivent.

A di wê gavê de ji devereke masên ha-
wurdor bi dengekî firqûzane re şûşeyek j

bilind dibe û dibêje:

- Noş, kekê N... Noş!
Kekê N. şûşa di destê xwe de, bi gotine-

ke rastirîn, şûşa min bilind dike, devê wê
dixe devê xwe, bilind dike û tavilê ji devê
xwe derdixe. Bi bayekî bêwext re, tev kuxi-
keke nîvçe qumeke şeraba sor jî ji devê dos-
tê min direve der û pijî ser wî, pijî hêleke
wê masa gulover de dibe.

Ev rewşa dostê min ji ber wan çavên reş
nafilite û ez dibînim bê bi awurekî çawa
dostê min dadiwerivîne. Lê di rewşeke we-
ha de awurên herî tûj jî bala dostê min na-
kêşîne. Û tew şûşa di destê xwe de jî da-
nayne. Bi destê xwe î vala perçek destmala
kaxezîn ji bêrîka çakêtê xwe derdixe, pêşiyê
di dev û pozê xwe re dide û dûre jî serê wê
masa gulover paqij dike.

Heta ku dostê min, serê masê paqij dike
û min jî bi wan dide naskirinê, ew çavên
reş hîn jî bi wan awurtûjiyan e. Bi enirîn li
dostê min diqîre û dibê:

Te çi ew şûşa ha weke boça kerê xistiye
destê xwe, ma tu şerm nakî? Te em rezîl ki-
nn!

Ji bo ku xatûn ji ber van tevgerên dostê
min zêde rezîl nebe, ez jî dikevime navînê
û dibêm:

- Xem nake, xatûnxan, ji xwe şevên we-
ha ji bo vexwarinê ne. Ku meriv vexwin
jî...

Ku meriv vexwin jî... ne pêwîst e ku
meriv bi xwe de birî û xwe bihetikîne. Ev
çend wext e ez pêde ketime ku xwe biguhe-
rîne. Lê ji bo yên wekî we û wî xem nake.

Ji van gotinên xatûnê ez di ciyê xwe de
sipûsar dibim. Nizanim ku ez ê wekî din çi
bibêjim. Lê dostê min van gotinên xatûna
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10 Nûdem No: 16 Zivistan 1995



xwe li xwe nagire. Bi rengekî alîcenabane
serî her hevokeke wê, mîna ku bibêje: ez bi
qurbana wî zimanî, xwe ji navê û berjor di-
tewîne. Vê carê jî xatûn hêrsa xwe mezintir
dike û jê re dibê:

- Weke ehmeqan xwe wusa li ba neke û
di ciyê xwe de rûne! Te em hetikandin!

Di rûniştinê de mîna ku nû tiştek têkeve
bîra dostê min, destê xwe jî ber bi xatûna
xwe dirêj dike û dibê:

- Ma ne min ê biçûya ewk bikira?... min
ê...

Bi awakî ku xatûn tinazên xwe bi devê
wî bike, mîna reqekê hustuyê xwe jî ber bi
dostê min dirêj dike û dibê:

- Belê, serzilûtê min, te ê biçûya mîza
xwe bikira û te ê şerab jî ji mêvanên me re
bihaniya!...

Diyar e dostê min î serzilût nû hay ji va-
layiyekê dibe, wê şûşa di destê xwe de dibe
tîne, mîna ku bibêje di bextiyariyên zewacê
de xwejbîriyên weha jî dibin, berê xwe bi

min de dike, ruyê wî soromoro dibe, di bin
çavan re li xatûna xwe dinêre û di ber xwe
de:

- Li min ewk bike... xatûna min, li min
bibore!... dibêje û dike ku dîsa ber bi barrê
biçe.

Lê xatûna wî li wî nabore, bi hêrseke mê-
rane lingên xwe li erdê dide, tiliya xwe jî lê
bilind dike û:

- De siktir be ûlan!... dibêje, bi awurtûjî
dest davêje çentê xwe û ber bi barrê diçe.

Dibe ku mîna Mirina Karmendê Çêxov
di wê gavê de tiştek di zikê dostê min de
naqete, lê ez dibînim bê çawa xwezî di
gewriya wî de dimîne, gwînê wî divemire,
destê xwe davêje serê xwe î rût û li pey xa-
tûna xwe dinêre. Xweş diyar dibe ku êdî
ruyê dostê min nagire li malmezinên firansî
jî binêre. Lê dengekî fransî tê bihîstin û di-
bê: Ne Monsieur N. lê Madame N. hêrs
bû.B

berfin"! Cagaloglu Yokuşu, Evren Han Kat: 3/55 34440
Cagaloglu / ÎSTANBUL Tel: (0.212) 527 03 22
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TOVREŞÎN IM

ArjenArî

Tovê jiyanê di pêşmalka min de
Tovreşîn im li erdên beyar û kizirî
Li axa xwe min ev çandibû
Ji axa xwe min hilanî
Tovreşîn im, tovê jiyanê direşînim
Loma wisa rûmirov im, beşişîn im.

Ez pale me li palûteyên biratiyê
Tasa ava min sipartî bayê çiyê
Ji kaniyên mirovatiyê, ji avsarkên beriyê
Dasa min nabire, diçîne xweştovê azadiyê
Loma ez Lales im, loma ez geş im
Şîn dike li axan seranser tovê jiyê.

Xela be, cela be, aşût be şapat be
Cêzên qûtê jiyê li nik min lod lod in
Xelkê bizirê zexeliyê difirotin
Vekirime sikrên Dîcle û Firat
Sebîl, belaş diherikin mirovatiyê.

Bi çarlepkan dimeşiya şarezatî, dest damê,
Di tirabêlka rêyên min de hînî tena bû,
Anatoliya wê gavê temengeda bû
Qewm dihevandim, min dahn dida wan
Ezimandî-ne ezimandî
Sifra min raxistî bû li ber mirovatiyê
Rû nedabim êrîşkeran, keleşan, talankeran,
Ev dest in xwediyên wî arê pîroz,
Di siharên min de hilatine newroz.
Tovreşîn im, tovê jiyanê direşînim
Di xetên Simmeran de têm, diçînim azadiyê.

ç$Amed
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GENERAL ŞERIF PAŞA
Li Stockholmê ( 1 898- 1 908)

Şerîf Paşa (1865-1944) yek ji wan şexsiyetên Kurd e, ku
zû hatiye ji bîr kirin, ji aliyê din heta niha tiştên ku li

ser Şerîf Paşa hatine nivîsîn, çawa em dibînin gelek bi sî-
norkirî ne . Jiyîna Şerîf Paşa, jiyîneke rengîn û jîndar e,
bi rastî hêjayî lêkolînên fireh in. Ev şexsiyetê ku di çavka-
niyan de wek "Mehmed Şerîf Paşa", "General Şerîf Pa-
şa", "Saîd Paşazade Şerîf Paşa", "Meşhur Şerîf Paşa",
"Beau Cherîf Pacha", "Şerîf Paşayê Kurd", "Sefîrê Stock-
holmê yê kevn" hatiye nav kirin, ji aliyê din wek efeer,
dîplomat, siyasetvan, nivîskar, rojnamevan, ronakbîr û
temsîlkarê Kurdan hatiye nasîn, kesekî piralî û însiyatîf-
kar bûye.

Şerîf Paşa dema ji Stockholmê vedigere Parîsê, ji roj-
namevanan re dide diyar kirin ku armanca wî ya here
mezin li Misirê li ser erdên xwe mijûliya çandiniyê ye.
Şerîf Paşa, vê rengîniya kirina karên ji hev cuda, ji nû-
çegîhanê rojnama Dagens Nyheter re, bi kurtî waha
îzah dike: "Leskerek dikare her tiştî bike"M. Bi baweriya
min rengîniya jiyîna Şerîf Paja di bin van gotinên
navdar de veşartiye.

Di jiyîna Şerîf Paşa de çend periyodên bingehîn û
giring hene, her periyodek bi serê xwe babeta lêkolîne-
kê ye. Di vê lêkolîna xwe de emê tenê li ser salên
Stockholmê yên Şerîf Paşa bisekinin. Periyodên giring
yên jiyîna Şerîf paşa mirov dikare waha beş bike:

Periyoda I: Salên Stockholmê, muhalefeta li dijî Ab-
dulhamîd (1899-1908).

Periyoda II: Salên Parîsê, muhalefeta li dijî Cemiyeta

Rohat Alakom
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îttîhat û Terakkiyê (1909-1914). Periyoda
III: Temsîlkariya mafên Kurdan li Parîsê
(1918-1920).

Ev hersê periyodên ku ji tekoşîna siyasî
pêk hatine, di jiyîna Şerîf Paşa de cîhekî
giring digrin. Di vê lêkolîna xwe de, emê
tenê çawa me li jor jî got li ser periyoda
yekemîn bisekinin û derheqa jiyîna wî ya
Stockholmê çend agahdarî û zaniyariyan
pêşkêş bikin. Monografiya ku me li ser
Şerîf Paşa amade kiriye, di nav demeke
kurt de bi navê "Salên Bagerê yên Dîplo-
matekî Kurd - General Şerîf Pasa" wek
pirtûk wê di nav weşanên APEC'de bê
weşandin.

Eger " ansîkbpediyên biyogrojtk"m jî
xebatên "kî kî yei" li ber destê mirovan
tune bin, ji nûh ve nivîsîna serpêhatiya
şexsiyetekî gelek dijwar dibe. Divê mirov
here pey koka her babetê bikeve. Dema
me xwest ku tenê derheqa jiyîna Şerîf Pa-
şa ya Stockholmê xwedî zaniyarî û agah-
darî bin, me dît ku karê nivîsîna biyogra-
fîke nûh çiqas dijwar e. Mirov pêwîst e
ku li gelek deriyan bixe. Ji bo vê xebatê
me li bajarê Uppsala û Stockholmê mura-
caatî gelek dezgehên wek pirtûkxane, ar-
şîvxane û muzeyan kir, him materiyalên
li ser Şerîf Paşa, him jî yên ku Şerîf Paşa
bi xwe amade kirine, di van dezgehan de
bi baldarî ke mezin ve tên parastinW. Her
carekê em di rojname, kovar, pirtûk, na-
me, arşîvên wêne û destnivîsan de rastî
tiştekî dihatin. Lê belê şekirina weşanên
periyodîk yên van deh salan karekî hêsan
nîn e, her qulubandineke pêlên rojname-
yan derîkî nûh ji me re vedikir û karên

me hêsantir dikir. Dema me hemû ev
perçe û pirtik gîhandine hev, portreya Şe-
rîf Paşa ya nêzkaya berî sed salî li Stock-
holmê bi xwe derkete holê. Mimkun e ku
ev portra Şerîf Paşa ewqas ne zelal be, lê
belê ev xebata me wek destpêkekê dikare
bê hesibîn, ez bawer dikim ku li ser vê
babetê di pêşerojê de zaniyarî û agahda-
riyên nûh wê bibişkivin, emê Şerîf Paşa
baştir binasin.

SEFERA ŞEHÎF PAŞA YA STOCKHOLMÊ
Şerîf Paşa wek sefîrê Osmanî tam deh sal
li Stockholmê-paytextê Swêdê maye
(1898-1908). Şerîf Paşa 4 Adarê sala
i898'an de tê tayîn kirin, lê belê piştî
çend mehan dest bi karê xwe dike. Şerîf
Paşa bi du sekreterên xwe ve tavayî - Sa-
lih Beg û Muhtar Beg- roja 9.7.1898'an
de bi trenê ve tê Stockholmê. Konsolosê
Osmanî Simon Sachs diçe pêşiya Şerîf
Paşa û wan wek mêvan diezimîne. Ji ber
ku teze hatiye û mala wî ya nûh hin ne-
qediyaye, ew û sekreterên xwe di otêleke
navdar Grant Hotel'de cîwar dibin. Roj-
tira din Sîmon Sachs mêvanên xwe li ba-
jarê Stockholmê digerîne, çend cîhên
navdar û dîrokî nîşanî wan dide. Şerîf Pa-
şa di roja 11.7.1898'an de derdikeve hizûra
qiralê Swêdî Oscar II û deftera xwe ya ba-
weriyê teslîm dikeö).

Derheqa hatina Şerîf Paşa de nûçeyên
pêşîn, di rojnamên bi tarîxa 12.8.1898'an
de derdikevin. Hatina Şerîf Paşa li Stock-
holmê zu belav dibe û cara pêşîn çend
porteyên wî jî, di çapemeniyê de cîh dig-
rin. Rojnama bi navê Ny Illustrerad Tid-
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Paşa bi du sekreterên xwe ve tavayî - Sa-
lih Beg û Muhtar Beg- roja 9.7.1898'an
de bi trenê ve tê Stockholmê. Konsolosê
Osmanî Simon Sachs diçe pêşiya Şerîf
Paşa û wan wek mêvan diezimîne. Ji ber
ku teze hatiye û mala wî ya nûh hin ne-
qediyaye, ew û sekreterên xwe di otêleke
navdar Grant Hotel'de cîwar dibin. Roj-
tira din Sîmon Sachs mêvanên xwe li ba-
jarê Stockholmê digerîne, çend cîhên
navdar û dîrokî nîşanî wan dide. Şerîf Pa-
şa di roja 11.7.1898'an de derdikeve hizûra
qiralê Swêdî Oscar II û deftera xwe ya ba-
weriyê teslîm dikeö).

Derheqa hatina Şerîf Paşa de nûçeyên
pêşîn, di rojnamên bi tarîxa 12.8.1898'an
de derdikevin. Hatina Şerîf Paşa li Stock-
holmê zu belav dibe û cara pêşîn çend
porteyên wî jî, di çapemeniyê de cîh dig-
rin. Rojnama bi navê Ny Illustrerad Tid-
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ningwek mîsal hatina Şerîf Paşa wek nû-
çe dide, ji aliyê din dide kivşê ku Şerîf
Paşa ji aliyê bav de yek ji wan malbatên
here kevn û naskirî yên Kurdistanê ye(-»>.

Şerîf Paşa deh sal li Stockholmê maye,
tertim li taxa östermalmê, taxeke bajêr ya
sosyetê, dewlemend û dîplomatan jiyaye.
Ji aliyê din ev taxa, bi avahî û xaniyên
xwe yên xweşik ve hatiye nasîn. Şerîf Paşa
di nav van deh salan de sê mal guhirandi-
ne. Çêkirina xaniyê wî yê pêşîn hema wê
salê temam bûye, ji aliyê rojnamên wan
salan ji ber xweşikbûna xwe, ev xaniya
wek Qesrekê hatiye nav kirin. Ev xaniyê
ku li ser kuça bi navê Kommendörgatan $2

hatiye çêkirin, heta niha jî maye û ji be-
dewiya xwe ya berî sed salî tu tiştek wun-
da nekiriye. Şerîf Paşa di vî xanî de qasî
heyşt salan maye. Paşê di xaniyekî ku li
behrê dinêre, jiyaye. Ev xaniye ku li ser
kuça bi navê Strandvagen jj dimîne, niha
jî heye û ji aliyê Balyozxana Misirê de tê
bi kar anîn. Şerîf Paşa ji ber sedemên ku
em pê nizanin, ji vir jî bar dike û diçe ku-
ça bi navê Linnegatan j cîwar dibe. Ev
xaniyê dawîn paşê tê hilweşandin, li şunê
bi navê Zurich-Huset avahîke mayîn ya
modern tê çêkirin.

Şerîf Paşa, hundirê her malekê angorî
daxwaza dilê xwe ji nûh ve çêkiriye û wek
qesrekê xemilandiye. Nûçegîhanekî Swê-
dî ku hundirê mala wî ya dawî geryaye,
salona vê malê yek ji wan salonên xwe-
şiktir yên Stockholmê dihesibîneM. Çend
rojnamevanên Swêdî çûne mala Şerîf Pa-
şa, ew ziyaret kirine, derheqa tanzîma
hundurê mala wî de agahdariyên kurt

General Şerîf Paşa

pêşkêş dikin. Nûçegîhanê rojnama Da-
gens Nyheter diçe mala wî ya ku li ser ku-
ça Linnegatan 5, xweşikbûna mobîlyayên
malê, bala wî dikşîne û qala wêneyên ku
di mala Şerîf Paşa de dardakirî dike. Di
nav van wêneyan de wênê Mehmed Alî
Paşa jî heye. Ev Waliyê Misirê yê navdar
çawa tê zanîn kalkê jina Şerîf Paşa ye.
Demekê Şerîf Paşa vê wêneyê ji rojname-
van re nîşan dide, di bin lêvan ve dikene
û dibêje ku: "Hemû Ewrûpa li ber wî di-
lerizf^' Nûçegîhanê rojnama Svenska
Dagbladet jî dibêje ku, di oda xebatê ya
Şerîf paşa de pirtûkxaneke gelek xweşik û
mezin hebûye, ode ji serî heta binî bi pir-
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tûkan ve tijî bûye^).

DÎPLOMATEKÎ POPULEH
Dema em medya Swêdî ya salên 1898-

1908'an raçav dikin, em dibînin ku du
peyvên ku ji bo Şerîf Paşa zêtir hatine bi
kar anîn, peyvên "sempatîk" û "populer"
in. Piştî ku Şerîf Paşa li Stockholmê cîwar
dibe, ji aliyê rûniştvanên Stockholmê de
zû tê nas kirin. Ji alîkî de simbilên wî yên
mezin, bejna bilind û çeleng, ji aliyê din
kincên wî yên dekoratîv û fesê wî yê sor
gelek bala rûniştvanên Swêdî dikşîne.

Şerîf Paşa wextê xwe yê vala zêtir bi
spor, nêçîr û xwendinê ve derbas kiriye.
Ew, ji aliyê medyayê de wek "Parîsvanekî
tîpîk"hit\ye nasîn. Li dorberên sosyetîk û
dîplomatîk de bûye xweyê karîzmake me-
zin. Di nivîseke ku di sala 1899'an de çap-
bûyî de tê diyar kirin ku, di nav sefîrên
biyanî de tu kesî wek Şerîf Paşa baldarîke
jîndar nekişandiye, li ser Şerîf Paşa zêde
weşandina nivîsan wek nîşana vê popula-
rîtê tê diyar kirinW. Nameke xwendeva-
nan ya sade ku di sala 1903'an de hatiye
nivîsîn jî nîşan dide ku Şerîf Paşa ji aliyê
mirovên Stockholmê de gelek hatiye hez
kirin(s).

Şerîf Paşa dema dest bi karê xwe kiriye,
ji bo pêştabirina pêwendiyên Osmanî û
Swêdî gelek hewl daye. Piştî hatina Şerîf
Paşa, bi taybetî di navbera herdu dewle-
tan de pêwendiyên dîplomatîk û aborî
her diçin xurt dibin. Şerîf Paşa bi gelek
dezgeh û şahsiyetan re dide-distîne û pê-
wendiyên nûh pêk tîne, ji Wezîrê Karên
Der-Eric Trolle, nivîskar Fredrik Ulrik

Wrangel, mabeynciyê qral Carl Carlson
Bonde û Serokê Daîra Postê E. von Kru-
senstjerna re şandina çend nameyan, pêş-
tabirina van pêwendiyan nîşan dide (10).

Şerîf Paşa hemû nameyên xwe bi Frensî
nivîsîne. Ji ber ku zimanê Frensî baş zani-
bûye û ji ber zêdebûna karên xWe, Şerîf
Paşa firsend nedîtiye ku zimanê Swêdî fêr
bibe, di hevpeyvîneke xwe de dide diyar
kirin ku jina wî Emîne Xanim di warê
hînbûna zimanê Swêdî de zêtir pêş keti-
ye.

Efserekî ku Şerîf Paşa ji nêzîk ve nas ki-
riye, Şerîf Paşa wek "dîplomatekî bi ma-
haret" bi nav kiriye. Ev efserê bi navê W.
Unander dide kivşê ku Şerîf Paşa pêwen-
diyên Osmanî û Swêdî jîndar kiriye. W.
Unander di sala 1908'an bûye mêvanê Şe-
rîf Paşa, di wê şevê mêvanên gelek ezîz
yên mayîn jî hebûne, wek Wezîrê Karên
Der -Eric Trolle...(">.

Şerîf Paşa dema li Stockholmê maye,
gelek caran xelatên cure-cure wergirtine.
Di sala 12.9.1899'an de hêjayî xelata bi
navê " Svardorden" (Nîşana Şûr) dibe û di
sala 5.8.1908'an de nîşanake bi navê
"Nordstjdrnaorden" (Nîşana Stêrka Ba-
kur) ji destê qral werdigre.

Hunermend û nivîskarê Swêdî yê mîza-
hê Albert Engström (1869-1940) du caran
karîkatûrên Şerîf Paşa çêkirine, yek ji
wan di kovara xwe ya bi navê Strixde we-
şandiye, di herdu karikaturan de jî sim-
bêlên Şerîf Paşa dîsa gur in, heta guhên
wî hatine dirêj kirin(">.

Di sala 1908'an de berî ku Şerîf Paşa
dest ji karê xwe berde, Abdullah Paşa wek
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mêvan tê Swêdê, armanca hatina wi ji
qralê Swêdê re teslîmkirina xelata bi navê
Nisan-i Imtiyaz e. Hatina Abdullah Paşa
li Stockholmê gelek deng dide. Şerîf Paşa
vî mêvanê xwe çend rojan li Stockholmê
digerine, di programa gera wan de dîtina
cîhên turistîk wek Skansen, Nordiska Mu-
seet, Saltsjöbaden û gelek cîhên mayîn jî
henefa).

ŞERÎF PAŞA Û OSCAR II
Şerîf Paşa dema li Stockholmê dima,
wan salan qralê Swêdê Oscar II (1829-

1907) bû. Çawa em ji çavkaniyan fêr di-
bin ku di navbera Oscar II û Şerîf Paşa de
dostanî û hevaltîke mezin peyda bûye.
Şerîf Paşa qral Oscar II wek qral gelek
ecibandiye û di bin bandûra wî de maye.

Şerîf Paşa dema tê Swêdê, payîza
1899'an li herêma Skane manewrake leş-
kerî ya mezin çê dibe, bi hezaran leşker
tevî vê manewrayê dibin. Şerîf Paşa jî
wek mêvan tê ezimandin, bi kincên xwe
yên leşkerî di vê manewrê de beşdar dibe
û bala gelek beşdaran dikşîne^). Wê de-
mê Oscar II jî tevî van manewran dibe. Ji
bo hesabê Şerîf Paşa, li bal muhendisekî
bi navê Bech pênc ode tên cuda kirin ('*).

Dema Şerîf Paşa tevî van manewran di-
be, ew û Oscar II derdikevin nêçîrê jî .

Çawa em ji çavkaniyan fêr dibin mijûlîke
mezin ya Şerîf Paşa jî nêçîrtî bûye. Ji aliyê
din Şerîf Paşa endamê Kluba Oscar II ya
Nêçîrê bûye(l6>.

Şerîf Paşa tevî planên pêkanîna yekitiya
Osmanî-Swêdî li dijî Urisetê bûye, di vê
babetê de bi Oscar II re peyiviye û ji îs-

tenbolê re şeş telegraf şandiye. Gelek sa-
lan şunda ev yekitiya Osmanî û Swêdî
bûye babeta lêkolîneke dirêjf'7).

Çawa çend çavkaniyan de cîh giriye,
hunermendê Swêdî Axel Jungstedt (1859-

i933)> di sala 1900'an bi boyaxa rûn wê-
nekî Şerîf Paşa çê dike, Şerîf Paşa di vî
wêneyî de bi Oscar II re tevayî tê xuyan,
ev tablo di manewrakê de dema Şerîf Pa-
şa û Oscar II bi hevra dipeyîvin, hevaltî-
ke wan temsîl dike <l8>. Çend Swêdiyan ev
tabloya bi çavên xwe di mala Şerîf Paşa
dîtineto). Dema me ev lêkolîna li ser Şerîf
Paşa amade dikir, me xwest ku fêr bin ge-
lo ev tablo niha li kîderê ye, îmkan hebe
wê bibînin. Piştî pirs û pirsiyariyan me
dît ku ev tabloya derketiye "seyraneke di-
rêf', pêşiyê diçe Parîsê, Monte Carlo, pa-
şê Kahîrê, careke din tê Stockholmê û di
dawiyê de jî diçe Istenbolê - bajarê xorta-
niya Şerîf Paşa. Angorî dokumenteke ku
di Pirtûkxana Huner de heye, ev tabloya
piştî mirina Şerîf Paşa dikeve destê keça
wî Şerife Xanimê. Keça Şerîf Paşa jî tab-
loyê di sala 1966'an de li Kahîrê difroşe
balyozê Swêdî Adolf H. F. Croneborg.
Adolf H. F. Croneborg (1900-1983) dema
vegerê vê tabloyê bi xwe re tîne Stockhol-
mê, lê belê angorî îfafadeya kurê wî, diya
wî ev tabloya berî mirina xwe diyarî mu-
zeyeke îstenbolê kiriye, çawa em dibînin
ku çîroka vê tabloya Şerîf Paşa dûr û di-
rêj e. Mirov ji vê çavkaniyê jî derdixe ku
keça wî ya mezin heta sala 1966'an jî jiya-
ye. Doxtorekî kurd -Selahattin Rastgeldî
ku bi salan li Stockholmê maye, di sala
1966'an de diçe Kahîrê, dibe mêvanê Şe-
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şa û Oscar II bi hevra dipeyîvin, hevaltî-
ke wan temsîl dike <l8>. Çend Swêdiyan ev
tabloya bi çavên xwe di mala Şerîf Paşa
dîtineto). Dema me ev lêkolîna li ser Şerîf
Paşa amade dikir, me xwest ku fêr bin ge-
lo ev tablo niha li kîderê ye, îmkan hebe
wê bibînin. Piştî pirs û pirsiyariyan me
dît ku ev tabloya derketiye "seyraneke di-
rêf', pêşiyê diçe Parîsê, Monte Carlo, pa-
şê Kahîrê, careke din tê Stockholmê û di
dawiyê de jî diçe Istenbolê - bajarê xorta-
niya Şerîf Paşa. Angorî dokumenteke ku
di Pirtûkxana Huner de heye, ev tabloya
piştî mirina Şerîf Paşa dikeve destê keça
wî Şerife Xanimê. Keça Şerîf Paşa jî tab-
loyê di sala 1966'an de li Kahîrê difroşe
balyozê Swêdî Adolf H. F. Croneborg.
Adolf H. F. Croneborg (1900-1983) dema
vegerê vê tabloyê bi xwe re tîne Stockhol-
mê, lê belê angorî îfafadeya kurê wî, diya
wî ev tabloya berî mirina xwe diyarî mu-
zeyeke îstenbolê kiriye, çawa em dibînin
ku çîroka vê tabloya Şerîf Paşa dûr û di-
rêj e. Mirov ji vê çavkaniyê jî derdixe ku
keça wî ya mezin heta sala 1966'an jî jiya-
ye. Doxtorekî kurd -Selahattin Rastgeldî
ku bi salan li Stockholmê maye, di sala
1966'an de diçe Kahîrê, dibe mêvanê Şe-
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Karikatorekî Şerîf Paşa ku dl sala 1899'an de jl alryê
hunermendê swêdî Albert Engström ve hatlye çêkirin

rîfe Xanimê. Ew, wêneyekî xwe û bavê
xwe jî diyarî Selahattîn Rastgeldî dike(*>>.

DÎTINÊN ŞERÎF PAŞA Ll SER SWÊDÊ
Şerîf Paşa gelek caran li ser civata Swêdê,
erf-eded, rabûn-runiştinên wan û zîhni-
yeta Swêdiyan, bawerî û dîtinên xwe bi
vekirî ji rojnamevanan re pêşkêş kiriye.
Di rojname û kovarên Swêdî yên navdar
de çend hevpeyvînên Şerîf Paşa hatine
waşandin.

Şerîf Paşa dema li Parîsê bûye, berî ku

bê Stockholmê hevalan çavê wî û
jina wî tirsandine wekî Swêd, wela-
tekî sar e, hewaya Swêdê gelek sert
e. Lê belê dema Şerîf Paşa tê Stock-
holmê, ji rojnamevanekî re: "Me
hewaya Swêdê gelek bas dîf dibê-
je<">.

Dezgeh, muessese û saziyên Swê-
dî gelek bala Şerîf Paşa dikşîne. Di
cîhekî de dide kivşê ku ew bi ber-
pirsiyarên welatê xwe re ketiye pê-
wendiyan, ji wan re nivisiye wekî
çend xort bêne vir, derheqa Swêdê
de lêkolîn û îzgeriyan bikin. Şerîf
Paşa diyar dike ku di nav gelek
dewletan de, Swêd dewleta here
îdeal e<">.

Şerîf Paşa gelek pesnê Swêdiyan
dide, bi taybatî parastina şovalyeti-
ya wan ya kevn giring dibîne. Ji ali-
yê din pêwendiyen di navbera qral
û mirovan de gelek bala Şerîf Paşa
dikşîne. Şerîf Paşa gelek caran bûye
şahîdê van pêwendiyên nerm û ne-
resmîfo). Dema Şerîf Paşa, rewşa
welatê xwe, zordestiya Abdulhamîd

û vê rewşa Swêdê tîne ber çavan, dide
pêşberî hev, bêguman dinya wî sedî sed
serobino dibe, rastiyan çêtir dibîne. Di
cîhekî de Şerîf Paşa dide diyar kirin ku
mirovên Swêdî ji rexnekirina tiştên xwe
re gelek vekirîne'^).

Şerîf Paşa car caran li ser Swêdê rexnên
xwe jî gotine. Şerîf Paşa ji ber xwendina
hin lîtteratura nebaş, îhtîmal e ku karek-
terê netewî yê Swêdê di pêşerojê de bê
guhartin*1*). Angorî Şerîf Paşa, dema ew
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CHÊRIF PASCHA.

linaire el niinistre plênipo-
nagon sadan har diir icke

nianga ar s

Turkiet:.- uye envoyc' cxlra
tentiaire vid sven^ka hnfvet -
visat sig, sedan prins Karadja l'ascha för nianga ar sedan,
efter silt giftermal med en doît.'r till grosshandlarc L. O.
Smith, bosattc sig i Haag, dar han ocksri var ackrediterad
lians cxcellenR divisionsgencralen Chcrlf Pascha, adjntant hos
sultanen, :ir son till den framstaende turkiske statsniannen
Said l'ascha. som i femton :ir var mrikesiiiinister och som
for narvnrande a'r president i -:a;,-,kor.seljcn, ined ratt :itt del-
[;iL;a i ofvcrla_t.'L,'iiiiisiarna i niini-terkrinselien, lill hvars hogst
va'rdcrade och mest iippinarksaininade nictileinmar han raknas.

vjellcral (hcr;f l'aseha, sotn ç;ciioniL;a'.t kriLTsakatleniicn i
Sait.t-Cyr, liar erhalht cn fnlhi:'mtlii;t fr.tnsk
;tr lliycket liekant i l'ari*, drir li.tti I.'ihl.'C uppe
niilituraltachê vid tnrkiska lieskickniit.Licii >;

Imn afvctl ftinLîcrat i lîryssel. Ilun rir 1,'ifl int
inet! ce:yplidu i.liitl i sina atlror, eti (iotlcrtl.
niel-.\li, oell kan pa L;rund d:'iraf e;öra rtnsjirrtl.
lunarandc khediven, Aliha* II, liluleras kusin.

Clicrif l'a-cha :'tr iiiinit etnia-l (tvuiolic :ir
hctrakta- s.'i-tim en af de inc^l clc'Liaiita oclt tl
cerarna titcd ç:cnerals:'palettcr iiiom det kcis
kavallcricl, ;'ir en ifrie; sporlsman, skicklig j:'iL;arc och en full-

hela sitt upptr:'idande cL;eiiskaper, hvilka,
han desstitom ar en persona grata hos sul-

lans hemland för honont

slaudiL; pansarc
allra lielst >om
tanen, torde vara tillfvllest for att
oppna en ovanligt gliinsande kariier. Dartill skall helt visst
den omslandigheten afven komnia alt bidraga, att Said Paschas
faniilj tilllior en af de ald-ta och ftirnamlipaste iitterna i
Kurdistan (Mesopotamien).

--c^

çûye herêma
Skine, li wir
rastî karektere-
kî netewî yê
paqij hatiye.
Nûçegîhanê
rojnama Svens-
ka Dagbladet
carekê ji Şerîf
Paşa dipirse:
"We, em Swêdî
gelek sar û resmî
nedîtine geldi",
Şerîf Pasa wek
bersîv dibêje
ku, tiştê xemgî-
niyê ew e ku,
Swêdî dema ga-
zî mirovan di-
kin, bi nav û
nîşanan ve gazî dikin, tehrê gazîkirinê yê
Ewrûpî "Hûn" li bal wan tune ye<l6>.

JINA ŞERÎF PAŞA: EMÎNE XANIM
Çawa em ji çavkaniyê li Swêdî fêr dibin
Emîne Xanim jî qasî Şerîf Paşa populer
bûye, di gelek dokumentan de navê wê
derbas dibe. Çawa em ji raporên dîplo-
matîk fêr dibin, roja Şerîf Paşa hatiye
Stockholmê jina wî Emîne Xanim pê re
nehatiye, ew nexwaş bûye. Di nav rapo-
rên ku ji îstenbilê hatine şandin, gelek cî-
han de derbas dibe ku, Emîne Xanim ge-
lek dewlemend e<^). Paşê çawa em fêr di-
bin ku ev dewlemediya Emîne Xanimê ji
mîrata bavê wê tê, li dorberê Çemê Nîl'ê
erdên fireh jê re mane.
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NlVîsek li ser Şerîf Pasa (Ny lllustrerad Tidnlng, No 33,
1898.)

Jina Şerîf Paşa,
emîne Xanim keça
Xalîm Paşa ye, Xa-
lîm Paşa jî kurê
Waliyê Misirê yê
navdar Mehmed
Alî Paşa ye. Emîne
Xanim di sala di
sala 1868'an de li
Misirê hatiye dinê
û li Istenbolê me-
zin bûye. Di sala
1890'an bi Şerîf Pa-
şa re dizewice.

Ji vê zewacê sê
zarokên wan çêdi-
bin. Ji wan ya me-
zin Şerîfe di sala
1893'an i îstenbolê
tê dinê, keçên ma-

yîn Saîde û Cesa li Swêd li Stockholmê
têne dinê, ji wan Saîde ji ber sedemên ku
em pê nizanin li Stockholmê wefat dike.
Ev bûyera ji bo malbata Şerîf Paşa dibe
xemgînîke mezin. Dema Şerîf Paşa ji
Stockholmê bar kiriye, keça mezin Şerîfe
16, keça piçûk Cesa 6 salî bûye.

Emîne Xanim jineke zane, giran û xwe-
dî şahsiyeteke mezin bûye. Çawa em ji
çavkaniyan fêr dibin, wê zimanên Fransî,
îngîlîzî û Swêdî hem nivîskî, hem jî devkî
zanibûye. Emîne Xanim dema Swêdê
maye, salên xwe bi xwendinê û bi me-
zinkirina zarokên xwe ve derbas kiriye.
Hobiya wê ya here mezin xwendin bûye.
Ji jiyîna sosyetê zêde hez nekiriye. Angorî
rojnamevanekî Swêdî, ji du aliyên Emîne
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Xanimê yên mezin yek bedewiya wê ye,
yek jî ji jiyîna sosyetê dûrbûna wê yd1*).

Dema hatiye Swêdê ji bo ku nekeve devê
rojnamevanan gelek bi zanetî gavên xwe
avîtiye. Lê belê paşê dema sal derbas di-
bin, çawa em dibînin Emîne Xanim êdî
tevî çend çalakî û aktîvîteyan dibe, sûre-
tên wê di rojnaman de tên weşandin. Di
sala 1908'an dema qralê Swêdê 50.saliya
xwe tijî dike, Emîne Xanim û Şerîf Paşa
bi hevra tevî şahiyan dibin, di rojnaman
de ji bo Emîne Xanimê peyva "charmant"
ya ku tê maneya bedew û muhteşem ha-
tiye bi kar anînto). Nûçegîhanê rojnama
Dagens Nyheter dema mala Şerîf Paşa zi-
yaret dike, di cîhekî de tê gotin ku Emîne
Xanimê bi servekirî hatiye oda Şerîf Paşa
û mêvanên xwe silav kiriye, xêrhatina
wan xwestiyeö0'.

Emîne Xanim gelek hewl daye wekî zi-
manê Swêdî fêr bibe, di dawiyê de ev zi-
mana hem nivîskî, hem devkî fêr bûye.
Fanny Petersson bi salan ji Emîne Xani-
mê re mamostetiya zimanê Swêdî kiriye,
di nivîseke xwe de gelek pesnê Emîne xa-
nimê dide. Dema Şerîf Paşa ji Swêdê bar
dike, Fanny Petersson bi navê EmîneXa-
nim nivîseke dirêj li ser Emîne Xanimê di
rojnama Svenska Dagbladet de dinivîse.
Fanny Petersson di vê nivîsa xwe de dide
diyar kirin ku Emîne Xanim ji aliyê zi-
mîn de jêhatî bûyeM.

Çawa me li jor jî got Emîne Xanimê ji
xwendinê gelek hez kiriye. Bi taybetî ni-
vîskara Swêdî ya navdar Fredrika Bremer
yek ji wan nivîskaran bûye ku Emîne Xa-
nimê gelek ecibandiye, romana wê ya bi

navdar Hertha bala Emîne Xanimê dikşî-
ne.

Ji aliyê din Emîne Xanim keseke dilsoz
û alîkarîhez bûye, gelek caran hewl daye
ku xwestiye alîkariya belengazan, neçar û
xizanan bike. Timê li dijî bindestiya ji-
nan derketiye, ji ber vê yekê li Stockhol-
mê di vî warî de dikeve nav lêkolîneke
mezin. Ann-Margret Holmgren ya ku ji
bo mafê jinan yê hilbijartinê timê tekoşîn
daye, ji bo Şerîfe Xanimê dibe rêbereke
mezin, gelek di bin bandûra wê de dimî-
nete).

Emîne Xanim dema ji Stockholmê diçe
Parîsê jî, dest ji vê tekoşîna xwe ya li dijî
bindestiya jinan bernade. Ji ber vê yekê jî,
di sala 1919'an de pêşneyera bûyîna sero-
katiya Komela Pêsketina Jinên Kurd qe-
bûl kiriye<33>.

HEVDUDÎTINEKE ANTÎ-ABDULHAMÎD
U STOCKHOLMÊ
Şerîf Paşa dema wek sefîrê Osmanî yê
Stockholmê tê tayîn kirin , wê demê Sil-
tan Abdulhamîd II li ser text e û bi des-
potîzma xwe ve tê nasîn. Şerîf Paşa piştî
ku tê Stockholmê, di tevgerên wî de hê-
dî-hêdî guhartinên mezin tên xuyan. De-
ma Şerîf Paşa li Swêdê cîwar dibe, rewşa
siyasî ya Swêdê û ya Imparatoriya Osma-
nî dide ber hev cudatîke mezin dibîne, ev
realîta li ser wî bandûreke mezin dihêle.
Ew rewşa xirab li împaratoriya Osmanî
Şerîf Paşa gelek diêşîne.

Di van salan çawa tê zanîn li gelek we-
Iatên Ewrûpî Cemiyeta îttîhat û Terakkî
li dijî Abdulhamîd muhalefeteke siyasî
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yek jî ji jiyîna sosyetê dûrbûna wê yd1*).
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ma Şerîf Paşa li Swêdê cîwar dibe, rewşa
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nî dide ber hev cudatîke mezin dibîne, ev
realîta li ser wî bandûreke mezin dihêle.
Ew rewşa xirab li împaratoriya Osmanî
Şerîf Paşa gelek diêşîne.

Di van salan çawa tê zanîn li gelek we-
Iatên Ewrûpî Cemiyeta îttîhat û Terakkî
li dijî Abdulhamîd muhalefeteke siyasî

20 Nûdem No: 10 Zivistan 199;



dajo. Çawa em ji
çavkaniyan fêr
dibin, Şerîf Paşa
jî tevî vê muhale-
fetê dibe û alîka-
riya Cemiyeta
îttîhat û Terak-
kiyê dike. Heta
sala 1908'an ev
Cemiyeta wek
rêxistineke pêşve-
rû û lîberal tê na-
sîn, lê belê piştî
Meşrutiyetê
(1908) siyaseteke
kevneperest dajo,
bi temamî digu-
hire. Angorî çav-
kaniyan dema
Şerîf Paşa tê
Stockholmê, sa-
lekê şunda pê-
wendiyên xwe bi
Cemiyeta îttîhat û Terakkiyê re serrast
dike. Yek ji avakarên vê Cemiyetê îshak
Sukutî di sala 1899'an ji Cenevrê Tunali
Hîlmî re namekê dinivîse, di vê namê de
îfadeyekê cîh girtiye "...Me vê mehê jî, ji
Kurd alîkarî girt". Angorî lêkolînerekî
Tirk - Yalçin Kiiçiik, ev kesa Şerîf Paşa
ye<w>. Ji bo ku bala muhbîrên Abdulha-
mîd nekşîne , îfada "Kurd' ji bo Şerîf Pa-
şa hatiye bi kar anîn. Şerîf Paşa di gelek
çavkaniyan de bu xwe "ŞerîfPasayê Kurd'
tê bi nav kirin. Şerîf Paşa dema diçe Parî-
sê jî hemû hêzên muhalîf re alîkarî û pişt-
girtîke mezin nîşan dide.

Mala Şerîl Pasa ya dawî (Linnêgatan 5)

Lêkolînerekî Swêdî Prof. T.J. Arne di
xebateke xwe de dide kivşê ku di van sa-
lan de temsîlkarekî îttîhat û Terakkiyê ji
bo pêwendiyan û agahdariyê , bi dizîka tê
Swêdê(»>. Lê belê ev lêkolînerê Swêdî na-
vê vî temsîlkarê îttîhat û Terakkiyê nade.
Di çavkanîke mayîn de em fêr dibin ku
ev kes, pêşengekî vê Cemiyetê - Ahmed
Riza Beg e*'6). Lêkolînerekî Tirk yê mayîn
Tar>k Zafer Tunaya jî dide kivşê ku dema
Şerîf Pasa li Stockholmê sefîrê Osmanî
bûye, alîkariya grupên Ahmed R>za û
Prens Sabahattin kiriye<'7). Pişcî îlankirina
Meşrutiyetê em çawa dibînin, vê carê Ah-
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med Riza Beg li dijî Şerîf Paşa cîh digre.
Dema Ahmed Riza Beg tê Stockholmê

ku ji bo ku Şerîf Paşa bibîne, ev hevdudî-
tina bala sekreterê Şerîf Paşa, Muhtar Be-
gê dikşîne. Muhtar Beg, vê hevdudîtina li
dijî Abdulhamîd îhbarî îstenbolê dike,
êdî hemû pêwendiyên Şerîf Paşa li gel
Cemiyeta îttîhat û Terakkiyê eşkere di-
bin.

Piştî ku ev bûyera tê zanîn, îdara Ab-
dulhamîd girtina Ahmed Riza Begê ji Şe-
rîf Paşa daxwaz dike. Lê belê Şerîf Paşa vê
yekê qebûl nake û dijî vî biyarî derdikeve.
Di dawiyê da bûyera Amed Riza Begê,
pêwendiyên Şerîf Paşa û Abdulhamîd xi-
rab dike. Angorî çavkaniyan piştî demekê
Şerîf Paşa tayînî balyozxana Madrîdê di-
be, lê belê Şerîf Paşa vî karê nûh jî qebûl
nake, di dawiyê de îstîfa xwe dide. Bi vî
tehrî Şerîf Paşa, bi van kirinên xwe ve
Ahmed Riza Begê ji tehlukeke mezin xe-
las dike. Piştî îlankirina Meşrutiyetê, pir
mixabin Ahmed Riza Begê van qenciyên
Şerîf Paşa wê bîr bike û wê dijî Şerîf Paşa
derkeve, planên kuştina wî bi cîh bîne.

Piştî bîhistina vê bûyerê, pêwendiyên
Şerîf Paşa û îstenbolê bi temamî xirab di-
bin. Ji ber vê bûyerê, dema bavê wî Seîd
Paşa di sala i907*an wefat dike, Şerîf Paşa
nikare here tevî şîna bavê xwe bibe, jê re
destûr nayê dayîn<38>.

Çawa me li jor jî got, xirabiya here me-
zin li Stocholmê Muhtar Begê (sekreterê
wî yê yekemîn) li Şerîf Paşa kiriye. Şerîf
Paşa dema diçe Parîsê, li wir bi navê Mes-
rutiyet tojnamekê derdixe, Şerîf Paşa di vê
rojnamê de hemû xirabî û nepakiyên

Muhtar Begê yê ku li Stockholmê ew îh-
barî Abdulhamîd kiriye, radixe meyda-
nê<39>. Angorî çend nivîsên ku di Meşruti-
yetê de çapbûyî, Muhtar Beg ji gelek cî-
han re deydar bûye, tu wext nefikiriye
deynên xwe bide. Derheqa vê yekê de, di
arşîvên Swêdî de jî em rastî belgeyan
tên<*°>. Di wan periyodên ku Şerîf Paşa,
ne li karê xwe bûye, Muhtar Begê xwes-
tiye bi navê Şerîf Paşa gelek tiştan bê-
gumrîk ji sînor re derbas bike, bîne Swê-
dê, di dawiyê de berpirsiyarên dewletê ji
vê yekê agahdar dibink'). Navê wî tevî ge-
lek bedkariyan bûye, angorî Şerîf Paşa ,

dema Muhtar Beg sekreterê wî bûye, bi
jinan re munasebetên wî yên nebaş hebû-
ne, li Stockholmê "pêkanîna hareme' ve
hatiye gunekar kirin. Hemû rezaletên
Muhtar Begê paşê di rojnama Aftonbladet
de, bi navê "Di Camîa Dîplomatîk de
Skandal' yek bi yek hatine eşkere ki-
rin<4J).

"HEVALCÊWÎKÎ" ŞERÎF PAŞA:
GUSTAF NORING
Salên ku Şerîf Paşa li Stockholmê maye,
bi navê Gustav Noring Swêdiyek li dijî
îdara Abdulhamîd û despotîzma wî şerek
angorî xwe îlan kiriye. Gustaf Noring
(1861-1937), ne tenê li Swêdê, welatên
mayîn yên Ewrupayê jî geriyaye, li dijî
Abdulhamîd dest bi propagandeke mezin
kiriye. Di dawiyê de derbasî ser dînê îs-
lam bûye û navê Alî Nurî li xwe kiriye(«>.

Bi konferans, bi weşîna kovar û pirtû-
kan, bi metodên mayîn xwestiye ku he-
mû xirabî û zordestiyên Abdulhamîd der-
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xe meydanê. Pasê haya hukmeta Osmanî
ji van kirinên Gustaf Noring dibe, dadi-
geheke îstenbolê qasî 101 sal ceza dide wî.

Gustaf Norîng, di sala 1903 'an de li
Stockholmê bi navê Bi Karîkaturan Ab-
dulhamîd pitûkekê jî diweşîne. Di vê pir-
tûkê de gelek karîkatur, helbest û nivîsên
ku Abdulhamîd rexne dikin ,cîh girtine.
Di pirtûkê de helbesteke bi navê Şîkayet-
nama Abdulhamîd heye ku têda navên
Şerîf Paşa û jina wî Emîne Xanim jî der-
bas dibe. Çawa di vê helbestê de xuya di-
be, Abdulhamîd ji ber gilî-gazin û muha-
lefeta gel, ji xwe re cîhekî revê digere, Şe-
rîf Paşa û Emîne Xanim tê bîra wî, dix-
waze here Stockholmê. Bi kurtî Gustaf
Norîng bi vê helbestê ve qirfê xwe li Ab-
dulhamîd dike, neçariya wî nîşan dide<*4>.

Hem jiyîn, hem jî kirin û metodên xe-
bata Gustaf Noring û Şerîf Paşa ji gelek
aliyan de dişibînin hev, mirov dikare van
herdu şahsiyetan wek hevalcêwiyan jî bi-
hesibîne. Herdu jî bi du prensesên Afrîkî
re dizewicin, jinên herduyan jî bi proble-
ma jinan ve mijûl dibin. Dema mirov ji-
yîna Şerîf Pasa ya Parîsê tîne ber çavan, di
jiyîna herduyan de gelek tiştên hevbeş he-
ne. Hem Gustaf Norîng, hem jî Şerîf Pa-
şa li dijî zordestiyê derketine, bi riya we-
şanan û medyayê tekoşîn dane. Di dawi-
yê de herdu jî sucdar hatine dîtinê, hik-
metê cezayên mezin dane wan.

Tiştê ku di jiyîna van herdu kesan de
diguhire ew e ku, piştî Meşrutiyetê (1908)

Gustaf Noring diçe Tirkiyê, li wir cîwar
dibe û ji Şerîf Paşa re jî riya surgunê tê
xuyan, li dijî Cemiyeta îttîhat û Terakki-

yê li Parîstê dest bi tekoşîneke nûh dike.
Şerîf Paşa dema diçe Parîsê tevî şer û

dew dibe, wek Gustaf Noring bi serê xwe
ala tekoşînê bilind dike. Serpêhatiya Şerîf
Paşa gelek caran vî Viking' i tîne bîra
mirovan, mimkun e Şerîf Paşa di bin
bandûra zîhniyeta tekoşeriya Gustaf No-
ring de jî maye.

ŞERÎF PAŞA Jl STOCKHOLMÊ BAR Dl-
KE - 1908
Angorî rojnameyên Swêdî, Şerîf Paşa ro-
ja 6.8.1908'an bi merasîmekê xatirê xwe ji
qralê Swêdê Gustav V dixwaze, bi resmî
dest ji karê xwe yê balyoztiya Osmanî ber
dide. Şerîf Paşa roja din ji bo çend karên
xwe diçe Parîsê. Angorî agahdariyên roj-
naman zar-zêçên Şerîf Paşa li Stockhol-
mê dimînin. Şerîf Paşa ji bo van mehên
xwe yên dawîn li Stockholmê , taxa Salts-
jöbadenê vîllakê kirê dike, bi zarokên xwe
li wir dijî. Piştî vegera Parîsê bi temamî ji
Stockholmê bar dike. Şerîf Paşa berî ku ji
Stockholmê here, di hevpeyvîneke xwe de
dide diyar kirin ku heta karên mala wî li
Parîsê bikeve rê, demekê wê li bajarê Çe-
koslovakyê, Karlovy Vary (Karlsbad) bi-
mîme, çawa tê zanîn ev bajara bi avgerm-
kên xwe ve navdar e, kesên wek Goete,
Marx, Schiller jî ev cîha ji xwe re kirine
qonaxks). Şerîf Paşa kesekî wusan bûye ku
hertim li xweşiya (tenduristî) xwe mêze
kiriye, bi taybetî xwestiye ku ji dorberên
bi toz timê dûr bimîne, ew vîlla li Saltsjö-
badenê ji ber vî sedemî kirê kiriye.

Şerîf Paşa berî ku ji Stockholmê bar bi-
ke, ji rojnamevanên Swêdî re daye diyar
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yê li Parîstê dest bi tekoşîneke nûh dike.
Şerîf Paşa dema diçe Parîsê tevî şer û
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Şerîf Paşa berî ku ji Stockholmê bar bi-
ke, ji rojnamevanên Swêdî re daye diyar
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kirin ku ji vir sunda armanca wî ya here
mezin li Misirê bi teknîkên modern ve
bikarîna erdên wî yên fireh e, mijûlbûna
çandinî ye^6*, Lê belê Şerîf Paşa dema di-
çe Parîsê her tişt diguhire, hemû planên
wî yên pêşerojê serobino dibin. Sala
1908'an li Tirkiyê textê Abdulhamîd hil-
diweçe, Meşrutiyeta II tê îlan kirin, bayê
azadî û serbestiyê tê. Ev bahara jî kurt da-
jo.

Vê carê jî Partiya îttîhat û Terakkî li
Tirkiyê zordestîke ku ji ya Abdulhamîd
ne kêmtir pêk tîne, welat dikeve bin destê
cuntakaran. Şerîf Paşa ku bi salan ji bo
xatirê pêşeroja welêt alîkariya vê Cemiye-
tê kiribû, ji nav refên wan dûr dikeve, li
Parîsê bi hevalên xwe ve tevayî li dijî îttî-
hat û Terakkiyê tekoşîneke sert û hişk
dest pê dike. Rojnameke bi navê Mesruti-
yet derdixe û partîke siyasî saz dike. Ev
muhalefeta Şerîf Paşa ji sala 1909 heta
1914'an bênavbirî berdewam dike. Alîkar
û fedaiyên îttîhat û Terakkiyê jî vala na-
mînin. Ji bo şahsiyet û xebata Şerîf reş bi-
kin, ji dest wan çi hatiye kirine. Timê êrî-
şî Şerîf Paşa kirine. Vê carê ji bo ku Şerîf
Paşa ji ortê rakin, di sala 1914'an di nav
Parîsê de dixazin Şerîf Paşa bikujin. Ew
qatîlê bi navê Alî Cevat her çiqas berdes-
tiyê Şerîf Paşa, Hakkî îsmaîl dikuje û şo-
forê wî yê Fransî birîndar dike jî, qatîl bi
xwe ji aliyê zavayê Şerîf Paşa Salih Beg de
tê kuştin<47).

ŞERÎF PAŞA STOCKHOLMÊ TU WEXT Jl
BÎR NAKE
Şerîf Paşa dema mala xwe ji Stockholmê

bar dike, gelek ber xwe dikeve, xemgîn
dibe. Di jiyîna Şerîf Paşa de tiştekî negu-
hiriye hebe jî, ew jî evîna wî ya Stockhol-
mê ye, ji rojnamevanekî re vê evîna xwe
waha eçkere dike: "Ez heyranê welatê we û
paytextê weyê delal im"h*>. Şerîf Paşa de-
ma ji Stockholmê bar dike, diçe Parîsê ti-
mê vî bajarê xweşik bîr tîne. Di nivîs, na-
me û kartvîzîtên xwe de hertim nîşana
"Seftrê kevnyê Tirkiyê li Stockholmf (An-
cien Ministre de Turquie a Stockholm)
bi kar anînye. Bi kurtî ev salên Stockhol-
mê ji bo wî dibin saline nebîrkirî.

Di rojnamekê de Şerîf Paşa Stockholm
wek "Paytextê cîhanê yê herî xwesik" bi
nav kiriye, dema hela hê ji Stockholmê
bar nekiriye, ji rojnamevanekî re dîtinên
xwe yên li ser Swêdê waha tîne zimîn:
"Him ez, himjî prensesajina min li Stock-
holmêgelekî rehet kir û em li vir bûne xwe-
dî pir dostan. Dema ez li Parîsê cîwar
bûm, ezê dostanetiya xwe ya ku di nav he-
valên min yên li Parîsê rûdinên û dijîn ,

berdewam bikim. 0 ew divê qebûl bikin
ku mala minji wan re timê vekiriye". Paşê
angorî vî rojnamevanî Şerîf Paşa bi deve-
kî ken gotinên xwe waha berdewam kiri-
ye: "Dema li Misirê germê destpê kir, ji bo
hênikayê belkî rqjekê ez bême vira"^.

Piştî van gotinan em pê nizanin ku Şe-
rîf Paşa hatiye an nehatiye Swêdê. Lê belê
dema Şerîf Paşa li Parîsê tam cîwar dibe,
em dibînin ku Swêdiyan dem dem be jî
Şerîf Paşa bi ziyaret, bi name û bi nivîs
bîr anîne. Di sala 1911'an de hunermen-
dekî Swêdî, Ivan Agueli ji Şerîf Paşa resê
nameyan ji Stockholmê bi rê dike, ji bo
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derxistina kovarekê alîkariyê ji Şerîf Paşa
dixwaze<5°). Dema 1914'an de hevalben-
dên îttîhat û Terakkiyê hewl dan ku Şerîf
Paşa li Parîsê bikujin, rojnamevanên Swê-
dî diçin Şerîf Paşa ziyaret dikin<5'>.

Piştî ku Şerîf Paşa ji Swêdê diçe Parîsê
jî, çawa em dibînin navê wî dîsa hin do-
kument û nivîsan de derbas dibe. Çen ra-
porên diplomatîk ku ji Istenbolê hatine
şandin nîşan didin ku, diplomatên Swê-
dî, piştî ku Şerîf Paşa ji Swêdê bar dike jî
rewşa wî teqîb kirine û kirine rapor^). Di
nivîseke ku di sala 1919'an de di rojnama
Svenska Dagbladetde cîh girtiye, tê de ha-
tiye nivîsîn ku Şerîf Paşa di nav sefîrên
Osmanî de yê herî navdar e, niha li Parîsê
dimîne û mafên Kurdistanê temsîl di-
ke<53>. Şerîf Paşa, çawa tê zanîn berî Pey-
mana Sewrê bi navê Kurdan tevî muzake-
ran dibe, di wan salan de li Tirkiyê dijî
Şerîf Paşa muhalefeteke mezin dest pê di-
ke, çend " telgrafen protestoyê yên sexte " ji
hin bajarên Kurdistanê li ser adrêsa Bal-
yozxana Swêdê ya îstenbolê hatine şan-
din. Çawa tê xuyan ev telgrafan ne bi
destê Kurdan, bi destê hêzên resmî û bi
zanetî! hatine şandin<54). Bi kurtî Şerîf Pa-
şa piştî ku ji Swêdê diçe Parîsê jî dem
dem navê wî û çalakiyên wî di çavkani-
yên Swêdî de derbas dibe.

CAVKANh
1) Frin Stockholms Corps Diplomatiquc, Dagens
Nyheter 31.5.1908

2) Beşck hejmarcn rojnama Mcsrutiyctêyz ku Şcrîf Paşa
piştî vegera Stockholmê li Parîsê dcncistiye, niha hin pir-
tûkxaneyên Stockholmê dc tcn parastin. Hcjmarcn ku di
pirtûkxana Kungliga Biblioteket de hene: 11, 13, 15, 18,
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wênckêşa Qraliyctê, Sclma Jacobsson de harinc kişandin
(binêre: TurHske envojen General Cherif Pascha, Illustre-
radt Hvad Nytt 23.3.1899). Wcneyên Şerîf Paşa ne tenê di
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Yilmaz Guney ( 1 937- 1 984)

Yek bi yek, qor bi qor, ber bi gulistanê ve, ber bi baxê
îrem ve çûn; di dilên wan de, bêxofiya dijmin, a xete-

rên jiyanê û hêviyên salan, di paşilên wan de hêz û tecru-
beyên berhemdar, di destên wan de gul û sosinên rengîn,
di gel hêviyên mirovantî û jiyaneke têr û tijî, hîmdarên
hebûn û jiyana gelê me, mêrxasên astî û azadiyê, ji nav
me birr bi birr koç kirin. Bi hêz û bi hêvî bûn, bi sebir û
aramî bûn; ji bo azadî û rizgariyê, di kolanên reş û tarî de,
di rewşên zor û bi xeter de, bê tirs derbas bûbûn. Di zilû-
matên giran de, ji nivşên nuh re şewq, hêvî û berxwedanê;
û her wiha bêxofî û tekoşînê diyarî kirin. Nivşên nuh bi
evîn û dilsoziya wan, bi bawerî û tekoşîna wan agirê hêvî
û berxwedanê, di riyên zor û pergalên nûjen de dan do-
mandin; ew ji xwe re, ji hebûn û keftelefta gelê xwe re mî-
nakên giranbuha, di riya azadî û rizgariyê de, rêberên pa-
yebilind hesibandin. Gelê Kurd, lehengiya wan piştî alîji-
yabûna wan jî, di berxwedan û serhildanên nuh de da do-
mandin; ew nedan jibîrkirin.

Çaxê mirov çavekî bavêje dîroka tekoşîna rizgariya nete-
weyê Kurd, dê mirov gelek lehengên hêja û birûmet bibîr
bîne. Bi taybetî di vê sedsala dawî de, gelê Kurd li hember
koledarî û zordestiyê, ji bo rizgarî û azadiya xwe, car bi car
serî hildaye û ji nav van serhildan û betxwedanan gelek le-
hengên birûmet derketine. Ev leheng, ji gelê Kurd re bû-
ne rêber û baweriya berxwedan, serhildan û rizgariyê; di
dîroka tekoşîna gel de bûne numûneyên payebilind.

Ger mirov bixwaze van lehengên ku ji hêla tevahiya
Kurdan ve baş tên nasin bi nav bike, dê mirov ji Şêx Seîdê

Mihemed Dehsiwar
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Pîran, serokê serhildana yekemîn a sedsala
20-an dest pê bike. Seyîd Riza, Elîşêr û
Nûrî Dêrsimî, îhsan Nûrî û Yado, Qadî
Mihemed û Mistefa Barzanî jî vê rêza le-
hengên Kurdan didin berdewamkirin. Ji
bilî van jî gelek lehengên hêja û bi hezaran
lehengên bênav hene ku ne em navên wan
hemûyan dizanin û ne jî cihê ku ji me re
hatiye veqetandin, têrî binavkirina wan di-
ke. Lê em dikarin wan bi giştî bi nav bikin
û vê watiniya hêja bispêrin dîrokê û dîrok-
zaneyan.

Ew welatperwerên li serê çiyê, li kolan û
zaboqan, li gund û bajaran, di girtîxaneyên
dewleta barbar û koledar de, di rojname û
kovaran de ji bo guhartina civatê, ji bo riz-
garî û azadiyê tekoşînê didin, lehengên me
ne. Şehîdên me yên çaraliyê Kurdistanê ku
di riya serxwebûn û azadiya neteweyê Kurd
de serî dane, lehengên me ne. Tevî her tade
û zordariyan, heps, lêdan û îşkenceyan jî,
nivîskar, rojnamevan û kedkarên rojname-
gerî û edebiyata kurdî, di riya şerê rizgarî û
azadiyê de tekoşîna xwe berdewam dikin.
Ew lehengên me ne. Penaberên Kurd ên
ku ji ber herçar dewletên koledar û barbar,
dev ji welatê xwe û axa xwe, dev ji dêûbav
û pismamên xwe, dost û hevalên xwe ber-
dane û li çaraliyê cîhanê belav bûne, di bin
şertên zor û dijwar de, ji welatê xwe û ji ge-
lê xwe bidûrketî dijîn; ew lehengên me ne.
Hunermendên Kurd, çi yên li hundir û çi
jî yên li derva dijîn, xizmetê ji çand û kul-
tura kurdî re dikin; jiyana gelê Kurd bi
awaz û instrumentên xwe didin berdewam-
kirin. Ew lehengên me ne. Dê û bavên me,
xwişk û birayên me ku ji bo me gelek tade
û eziyet kişandine; ji hesreta keç û lawên

xwe, xwişk û birayên xwe nexweş û perîşan
bûne. Di tekoşîna gel de, hiş û aqil, sebir û
semax ji xwe re kirine rêber; ew lehengên
me ne. Gundî û karkerên me, xwendevan
û karmendên me, alim û zanayên me, bi
tevahiy gelê Kurd lehengê herî mezin e.
Em bi vê minasebetê wan tevan bi bîr tî-
nin.

îcar sedemên ku min Yilmaz Giiney ji
nav van lehengan jî neqand ev in: Ya pêşîn
ew e ku ji destpêkê ta niha li ser wî û jiyana
wî, bi taybetî jî li ser kurdîtî û tirkîtiya wî
gelek nîqaş çêbûne. Nemaze piştî ku Yil-
maz xwe bi her awayî amadeyî tekoşîna riz-
gariya gelê Kurd kir, hem dewleta kolonya-
lîst hem jî ronakbîr(?) û rojnamevanên
Tirk, êrîşên mezin birin ser wî û ew tawan-
bar kirin. Dostên wî yên çep ku heta niha
li dora wî bûn, pê dipesinîn û bi hebûna wî
nan dixwarin, li cem dewleta xwe cîh girtin
û bûn dijminên wî. Di gotar û nivîsên xwe
de, bextireşî û derewên bêesil xistin stûyê
wî. Demokrat(?) û sosyalîstên Tirk, ew afo-
roz kirin. Edî Yilmaz ne bi tenê di filîman
de, lê di jiyana xwe de jî Kurd bû û eşkere
daxwaza serxwebûna Kurdistanê dikir!;
"bölucu" bû! Dewleta Tirk bi hemû hêzên
xwe ve, bi ronakbîr û nivîskarên xwe yên
nîjadperest ve, berê xwe da Yilmaz Giiney.

Li ser van êrîşên dewletê û qelemşorên
wê, tevgera Kurd çi kir? Li cem Yilmaz çi-
qas cîh girt? Di vî warî de wezîfeya xwe pêk
anî yan na? Bersîva nîjadperestên Tirk da
yan na? Ev pirs hewcedarî nîqasê ne û hêvî
dikim ku rojek berî rojekê di vê babetê de
nîqaşên berhemdar bêtin kirin.

Sedemê duyem jî ew bû ku li ser lehen-
gên Kurd, kêm-zêde nivîs û berhem hatine
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anî yan na? Bersîva nîjadperestên Tirk da
yan na? Ev pirs hewcedarî nîqasê ne û hêvî
dikim ku rojek berî rojekê di vê babetê de
nîqaşên berhemdar bêtin kirin.

Sedemê duyem jî ew bû ku li ser lehen-
gên Kurd, kêm-zêde nivîs û berhem hatine
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Yilmaz Guney

amadekirin û di vî warî de tunebûna nivî-
sarên li ser jiyana Yilmaz, ên li ser bîr û ba-
weriyên wî, kêmasiyeke mezin bû. Ji xwe
bi kurdî hima bêje qet tiştek tune û bi tirkî
jî bi çavên Kurdan li ser Yilmaz gelek kêm
berhem hatine amadekirin. Eşkere ye ku ev
kêmasiyeke mezin e û divê rojek berî roje-
kê ev valahî bê dagirtin.

Sedemê dawîn jî, jiyana Yilmaz Giiney ji

min re pirr balkêş bû û hêjayî nivîsandinê
dihat. Ew ne tenê leystikvanekî sînemayê
bû, lê şaîr, çîrokvan, edebiyatvan, filîmç-
êker, siyasetvan û Kurdekî mirovperwer
bû. Mirovekî pirr jîr û çeknas, berhemdar
û bi tolerans, dostê dostê xwe, dijminê zor-
destî û sitemkariyê bû. Ji ber dîtin û bawe-
riyên xwe, ji ber berhem û xebata xwe, ji si-
siya yekê jiyana xwe di zîndanên dewleta
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barbar de, li nefiyê û penabertiyê derbas
kir. Dewleta Tirk, jê pirr bi tirs bû, ji bo
her nivîs û piraniya berhemên wî, mahke-
meyên nuh li dar xist û ew dişand girtîxa-
neyan. Lewra jî min tekosîn û berxwedana
wî, berhemên wî û jiyana wî hêjayî bibîra-
nînê dît.

Meriv dikare bi rihetî bibêje ku Yilmaz,
Robîn Hoodt hemdema me ye. Ew ji hêla
gelê Kurd û gelên Rojhilata Navîn ve, baş
tê naskirin û gelê me ji vî lehengê xwe yî
dîrokî gelek hez dike. Pirraniya filîmên wî,
ji dîrok û jiyana neteweyê Kurd hatine
amadekirin. Gelê Kurd di filîmên wî de,
belengazî û xizaniya xwe, bindestî û perîşa-
niya xwe didît. Gelê me her wiha bi van
berhemên qehremanî û mêrxasî, li hember
zordestî û koledariyê, berxwedan û serhil-
danê jî didît. Yilmaz bi "Koçero" û "Dawi-
do", ne tenê li hember xwînmij û zordarên
herêmî, her wiha li hember leşkerê dagirker
jî hêvî û baweriyeke xurt dida gel. Bi "Se-
yidxan" û "Lawê Kozan" re, mohra xwe
hem li dîroka sînemayê dixist û hem jî me-
sajên hêja dida gelê xwe.

Bi "Hêvî' re ne tenê perçeyek ji jiyana
malbata xwe, lê jiyana bi mîlyonan Kurdên
belengaz jî dianî rojevê. Ev filîm ne tenê li
welêt, lê li çaraliyê cîhanê jî bû bûyereke
mezin, di jiyan û berhemên wî de çerxeke
nuh vekir. Yilmaz tevî qedexekirin û pêşîlê-
girtina dewletê jî, li çaraliyê cîhanê hat na-
sîn û gelek xelatên navneteweyî girt. "Hê-
vf, bi mehan li sînemayên Ewrûpayê, bi
awayê "non-stop" hate temaşekirin û di
nav deh filîmên herî baş de, kete dora ye-
kemîn.

"Kert (Şivan û Bêrîvan), jiyana belenga-

zên Kurd, dijminatî û neyartiya nav eşîre-
tên Kurd ku hê îro jî pirr aktuel e, dianî
ber çavan. Ev filîm jî bi gelek xelatên giran-
biha taceser bû û hostatiya Yilmaz îspat kir.
"Heval" ne tenê rewşa Kurdan, lê rewşa ge-
lê Tirk î belengaz jî dianî ber çavan; rewşa
hevaltî, dostanî û durûtiya maldarên xwe-
nenas û tekoşîna li hemberî wan dianî zi-
man. "Şik" (Endîşe), rewşa Kurdên pena-
ber li "Çukurova"yê, şerpezetî û belengazi-
ya wan, tade û kevneperestiya hinek fikrên
herêmî dianî ber çavan. Di amadekirina vî
filîmî de Ydmaz bi tiliya dewletê, hate
komploya hakimekî faşîst û kete girtîxane-

A

ye-
Di girtîxaneyê de, haziriya filîmê "Rê' ku

dê ev filîm di jiyana wî de guhartineke ge-
lek mezin bikira, kir. Ev filîm, piştî ku li
Cannesê xelata yekemîn girt, navê Yilmaz
li çaraliyê cîhanê kete nav filîmçêkerên herî
bi nav û deng. Di vî filîmî de jiyana girti-
yên Kurd, reva wan a ji hepsê û bi çend
rewşên cuda, jiyana gelê Kurd dihate ber
çavan.

Dil dixwest ku Yilmaz berî filîmê "Dî-
wat", filîmê xwe yî herî giring ku wî bi xwe
jî "projeya xwe yî herî giring " bi nav dikir,
fîlmê dîroka Kurdistanê pêk bianîna. Hel-
bet filîmê "Dtwar" jî ne kêm û hindik bû û
jiyana zarokên girtîxaneya zarokan dianî zi-
man û giring bû. Lê belê ne filîm ji teref
Ewrûpiyan ve hat famkirin û hat girtin, ne
jî Yilmaz berî alîjiyanbûna xwe, ji bo Kur-
dan ev berhema dîrokî pêk anî.

Weke ku tê zanîn, projeyeke Yilmaz li ser
dîrok û perçebûn, jiyan û berxwedana gelê
Kurd hebû û ji bo vî filîmî haziriyên xwe
dikir. Lê çi heyf û mixabin, jiyana wî têr
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nekir û ew di temenekî gelek ciwan de, ji
nav me qetiya.

Her wekî ku dê xwendevan di jêr de jî lê
bifarqilin, jiyana Yilmaz bi xwe ya belenga-
zî û xizaniyê, û her wiha ya berxwedan û
serhildanê bû. Her çiqas wî perçeyên ji ji-
yana xwe, di gelek filîm û nivîsarên xwe de
anîbe ziman jî, ne filîm û ne jî pirtûkên
mezin têrî danasîna jiyana wî nakin. Lê em
dê dîsa hewil bidin ku bi kurtayî, bi qasî ku
cîhê ji me re hatiye veqetandin, li ser jiyana
wî û berhemên wî bisekinin.

Yilmaz 11 sal berê di 9-ê îlonê, sala 1984-

an de li xerîbiyê, bi evîn û hesreta rizgariya
welêt, li Parîsê ji nav me qetiya; alîjiyan bû.
Bi munasebeta cenazeyê wî, bi dehhezaran
Kurdên welatperwer û cure cure mirov ji
gelên din beşdarî meşa cenazeyê wî bûn û
xemgîniya xwe diyar kirin. Bi mîlyonan
Kurd û mirovperwerên ji gelên din, bi alîji-
yanbûna wî, li çokên xwe xistin û ketin
xemgîniya Yilmazê mirovperwer. Niha 11

sal di ser alîjiyanbûna wî de derbas bûye; lê
ew hîn jî zindî ye, di dilê gelê xwe de û dilê
me de dijî.

Ger mirov 47 salên jiyana wî, ji bilî 11 sa-
lên girtîxaneyan û du salên eskeriyê bîne
ber çav, mirov dikare jiyana Yilmaz, bi sê
beşan ji hev veqetîne. Beşa yekem, zarokî û
xortaniya wî ye ku dê ev li ser dîtin û ba-
weriyên wî tesîreke mezin bike. Yilmaz ji
malbateke belengaz û gelek xizan tê. Rewşa
malbata wî, birçîbûn û bêîmkaniyên jiya-
neke xweş, rewşa bi mîlyonan gundiyên fe-
qîr û belengaz û nakokiyên civakî, hîn di
zarokiya wî de, wî bi her awayî dbce bin te-
sîra xwe. Ew hê di xortaniya xwe de hem
tade û pîkoliyên li ser gundî û belengazan

dibîne û hem jî zordestiya li ser gelê Kurd
ferq dike. Bi gotinên wî, ew di nav gundên
tirkan de "du caran reşik bûn; "reşik bûn ji
ber ku feqîr û belengaz bûn, cara duyem
"reşik " bûn, ji ber ku Kurd bûn."

Beşa duyem, destpêka nivîskarî û di gel
wê jî destpêka hunermendiya wî ya sîne-
mayê bû. Bê şik ev beş jî bi çend periyodan
ji hev cuda ne. Weke numûne, destpêka fi-
lîmên şer û lêdanê ji bo ku ew xwe di nav
"dêwên" sînemaya Tirk de bide qebûlkirin;
beşeke bi serê xwe ye. Wê heyamê di nav
"dêwên" sînemaya Tirk de xwe pêşkêşkirin
îspatkirin, pirsa herî giring bû û Yilmaz bi
tenê bi îmkanên xwe û bi alîkariya çend
dostên xwe, di sînemaya Tirk de got; "ez jî
heme!"

Beşa sêyem, ji filîmê "Hêvî' dest pê dike
û ev beş jî di nav xwe de bi çend periyodan
ji hev diqete. Weke ku tê zanîn, piştî vî filî-
mî Yilmaz ne tenê li seranserê Turkiyeyê û
Kurdistanê, lê li Ewrûpayê û çaraliyên cî-
hanê hat naskirin û ne tenê weke leystik-
van, lê weke senarîst û rejîsor jî di nav yên
herî bilind û naskirî de cîh veda. Her wiha
Yilmaz di vê demê de piraniya filîmên xwe
li ser civaka Kurd, zordariyên herêmî û yên
dewleta Tirk amade kir û bi filîm û berhe-
mên xwe, pirsên mezin xiste serê gelên bin-
dest.

Ev beş e ku Yilmaz filîmê "Kert', "Êf,
"Lawje", "Yên Bêhêvî", "Heval", "Bav",
"Endîse"û cûrbecûr filîmên jiyana civakî ya
Kurdan li pey hev pêk anî û sînemaya Tirk
bi her awayî xiste bin hukim û tesîra xwe.
Ev beş e ku dewleta kolonyalîst bi her awa-
yî êrîşên mezin tîne ser Yilmaz û dbcwaze
wî bêtesîr û bêhukim bike, ji civaka wî û
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gelê Kurd dûr bbdne. Lewra jî bi komplo-
yan û bi "sûcên" komunizm û "böliicii"ti-
yê, ew dixin zîndanên tarî û berhemên wî
qedexe dikin.

Lê Yilmaz di girtîxaneyan de jî vala nase-
kine, hetta ew di wir de xwe bêtir amadeyî
berhem û filîmên nuh dike û berhemên çê-
tir hazir dike. Di zîndanan de, xwe ne tenê
ji bo filîman diwestîne; lê her wiha çîrok,
şiîr û romanan jî dinivisîne. Pirtûkên wî
"Salpa", "Sanik", "Hiicrem" û nivîsên wî
yên bi navê "Selimiye Mektuplart''û "Oglu-
ma Hikayeler"d\ hepsê de amade bûne.

Wekî din jî sê projeyên mezin û giring
hebûn di serê wî de. Projeya pêşîn rewşa
girtiyên Kurd ên zîndanan û reva wan a ji
girtîxaneyê bû. Ya din jî filîmekî li ser girtî-
xaneyên zarokan, tade û îşkenceyên ku li
wan dihatin kirin bû. Ev herdu proje bi fi-
lîmên "Rê"û "Dîwar"hax.m amadekirin. Ji
xwe Yilmaz hê di hepsê de bû haziriya filî-
mê "/?e*"kiribû û weke ku tê zanîn, ev filîm
li Frensayê di festîvala Cannesê de xelata
yekemîn girt. Lê projeya wî ya ku wî ew
herî giring qebûl dikir, çênebû; nexweşiya
wî dest nedayê û temenê wî têr nekir. We-
ke ku min di jor de jî diyar kir, ev proje dê
rewşa Kurdên bindest, rewşa kolonyalîzmê
û dîroka neteweyê Kurd bianîna ber çavan.
Çi bêjim, felek weke careke din ji caran xa-
yîn û bêbext derket; ew hîn di temenê xwe
yî herî xweş û berhemdar de, ji nav me qe-
tand.

Berî ku ez dest bi danasîna jiyana wî bi-
kim, dixwazim li ser tiştekî Yilmaz ku bi ya
min negatîf bû, bisekinim. Divê meriv qe-
bûl bike û bibije ku Yilmaz, bi salan ji aşê
xelkê re av kişand, ne ji gelê xwe re. Eger bi |

tevayî nîn be jî, di destpêkê de giraniya wî
û dîtinên wî li hêla çepê tirkan bû.

Ev dibe ku ji dîtinên wî yên înternasyo-
nalîzmê dihat, dibe ku ji der-dora wî ku gi-
raniya wan çepîtiyê dikirin, dihat. Her wi-
ha dibe ku ew jî weke piraniya şoreşgerên
Kurd ku bi salan di nav hêzên çep ên Tirk
de xîzmetê kirin û hîn jî gelek ji wan van
karên xwe berdewam dikin, "mode" be. Lê
divê meriv tiştekî din jî bibêje û qebûl bike
ku Tevgera Kurd, Ydmaz Giiney bi tenê
hişt, xwe nêzî wî û xebata wî nekir û jê dûr
ma û ew ji bîr kir. Bi taybetî jî hêzên "pro-
Sovyet", ew bi "MaoyTtiyê tawanbar kirin
û ji ber dîtinên xwe yên hişk, di gelek cî-
han de dijminatiya wî kirin.

Bêşik dibe ku vê yekê jî tesîrê li nêzîkbû-
yina wî ya çepê Tirkan kiribe. Lê Yilmaz jî
weke bi hezaran Kurdên wê demê, bi TÎP-
ê (Partiya Karkerên Tirkiyeyê)re kar dikir û
piştî ku ev Partî ji hev bela bû, wek rêxisti-
nî nebû endamê tu rêxistinê. Piştî vê, navê
wî ji ber alîkariya wî, ku piraniya Kurdan li
dijî dewleta Tirk piştgiriya wan dikirin, bi
Denîz Gezmîş û Mahîr Çayan re derket û
Yilmaz jî li ser wan hat girtin.

Yilmaz jî weke gelek Kurdan di dawiya
temenê xwe de, bi dîtinên xwe, nivîskarî û
hunermendiya xwe û bi her awayî bû şo-
reşgerekî Kurd. Ji bo kultur û çand, azadî û
rizgariya neteweyê Kurd dest bi xebatê kir.
Ji bo yekîtiya Kurdan hewil da. Lê çi mixa-
bin jiyana wî ya weke şoreşgerekî xwerû
Kurd, demeke kurt ajot.

Malbata Wî
Diya wî Gulê, ji eşîreta Cibran, ji gundê
Darebiyê bû. Ew bi xwe jî ji malbata Xalid
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Begê Cibran bû. Darebî, gundekî Vartoyê
ku dikeve nav çiyayên Bîngolê û deşta Şe-
refdînê. Di Şerê cîhanê yê Yekemîn de,
Dewleta Osmaniyan li nik Elmanyayê cîh
girtibû û bi Rusya re ketibû şer. Leşkerê
Rus di destpêka 1916-an de kete Kurdistanê
û tevaya Serhedê zeft kir û ta Kevirê Ga-
van, nêzî Bîngolê meşiya. Li hember van
êrîşên leşkerê Rus, bi sedhezaran Kurdên
belengaz dev ji ax û gundên xwe berdan û
li çaraliyên Kurdistanê û Turkiyeyê bela
bûn. Gundiyên Darebiyê jî mîna bi heza-
ran Kurdên din ji cîh û warên xwe terkeser
bûn û piştî rêveçûna bi rojan, xwe avêtin
himêza Diyabekirê. Lê Diyarbekir jî, ji ma-
cirên Kurd tije bûbû û li wirê cîh nema bû.
Gundiyên Darebiyê li wirê namînin û berê
xwe didin Sêweregê û gundên wê. Yên ku
cîh peyda dikin, li wan deran bicîh dibin,
ên din jî ber bi Anatoliyayê berdewam di-
kin.

Diya Yilmaz, Gulê, li wir mezin dibe û
bi mêrê xwe yê pêşî, Koço re dizewice. Bi
serhildana Şêx Seîd re, kurê wê Mihemed
tê dinyayê. Piştî wî lawekî wan î din jî çêdi-
be. Jiyana wan, jiyaneke xizantî û belegazi-
yê ye; piştî sala xelayê, 1935-an ji ber birç-
îbûn û perîşaniyê dev ji gundê xwe berdi-
din û dîsa macir dibin. Ew bi meş xwe di-
gihijînin Edeneyê û li gundê Yenîceyê bi-
cîh dibin. Li vî gundî li ber destê axa dest
bi kar dikin. Şertên zor, birçîtî û perîşantî,
mêr û jinê ji hev dûr dixe; ew piştî demekê
ji hev diqetin. Koço zarokên xwe hiltîne û
vedigere gundê xwe.

Piştî ku mêrê wê vedigere gundê xwe,
Gulê zilamekî bi navê Hemîd Putun dina-
se û ew bi hev re dizewicin. Hemîd bi xwe

jî ji Sêweregê ye û pismamê Koço ye. Gun-
dê Hemîd, Desman û yê Koço Nigît, cina-
rên hev bûn. Zarokê Hemîd û Gulê yê pê-
şîn, di i-Nîsanê, di sala 1937-an de tê din-
yayê. Navê wî Yilmaz datînin. Yilmaz di
nav şertên pirr zor û xizan de, lê bi stran û
destanên kurdî mezin dibe. Diya wî Gulê,
ger wextê wê hebûna, serê Yilmaz datanî
ser çpka xwe û bi dengê xwe yî zîz û xweş,
jê re destanên Mem û Zîn, Siyabend û Xecê,
Zembîlfiros distira yan jî helbest û metelo-
kên kurdî, çîrok û destanên mîna Rostemê
Zalû Mîrze Mihemedd'vgot.

Tevî xizantî û belengaziya xwe jî, dbcwest
kurê xwe bide xwendin da ku ev rezîltiya
ku wan kişandibûn û hîn jî dikişandin, ne-
yê serê wî; ji vê belengazî û şerpezetiyê riz-
gar bibe. Gulê ji malbateke esîlzade dihat,
rewş û dîroka gelê Kurd, belengazî û bin-
destiya Kurdan baş dizanîbû. Pirr jîr bû û
hay ji wêjeya kurdî a klasîk hebû. Li gorî
ku tê gotin û her wiha meriv di filîm û ber-
hemên wî de jî dibîne, tesîra çîrok, destan
û gotinên diya wî, li ser Yilmaz tesîreke pirr
mezin kiriye û lewra jî Yilmaz van destan û
çîrokên kurdî weke perçe-perçe, di gelek fi-
lîmên xwe de pêşkêşî temaşevanan kiriye.
Hetta Yilmaz di dema eskeriya xwe de jî li
Mûşê li ser vî awayî lêkolînek kiribû û ge-
lek destan, çîrok û metelokên Kurdî dabû
berhev kiribû.

Bavê Yilmaz Hemîd, piştî ku bavê wî ji
teref neyarê wan ve tê kuştin û diya wî ji
mecbûrî bi kurapê wî re dizewice, li mal
namîne û diçe cem bapîra xwe. Piştî ku ew
jî dimire, diçe cem meta xwe û piştî mirina
wê jî tenê dimîne. Tevî tenêbûn û birçîbû-
nê jî naçe ba diya xwe û zirbavê xwe. Ji bi-
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namîne û diçe cem bapîra xwe. Piştî ku ew
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rçîbûnê, rojekê dikeve diziya malekê û ji te-
ref xwediyê malê ve tê girtin. Ne ji ber lê-
danê, lê ji ber şerm û fediyê, 12 salî dev ji
gundê xwe Desmanê berdide û bê ser û
ber, dest bi meşê dike. Piştî gera nêzî me-
hekê, digîje Edeneyê û li kar digere. Li
gundê Yenîceyê karekî şivantiya berxan di-
bîne û hima dest bi kar dike.

Hemîd li der-dora xwe mêrekî çê dihat
qebûlkirin û xwediyê sozê xwe bû. Bê tirs
bû û ji çekan jî gelek hez dikir. Tucarî bê
çek nedigeriya; lewra jî jê re "Felek He-
mîd" dihat gotin. "Felek" Hemîd mêr û
camêr bû; lê ne axa wî ne jî mala wî hebû.
Qet jî çênebû, timî xulamê ber destê axê
yan jî çawîşê ser karkerên pembû bû. Qet
pere yan jî mal ne kete destên wan; mîna bi
hezaran xulaman, nano-ziko dişixulîn. Lê
tevî wê jî, kurê xwe Yilmaz da xwendin.
"Em nebûn mirov, bira ew bibe" digot.

Zarokiya Yilmaz
Yilmaz di 1-ê Nîsana 1937-an de, li gundê
Yenîceyê, di odeyeke kevne-axur de hat
dinyayê. Dêûbavên wî jî, mîna bi sedan
xulamên Mehmet Yalçin axa xizan bûn û
bi nano-ziko kar dikirin. Ji bo zikên xwe ti-
je bikin, pêwîst bû ku 15-20 seetan ji axê re
kar bikirina. Dema pembû, pembû didan
hev; piştî erd rakirinê jî tov datanîn û de-
mên din jî li ber mala axê xulamtî dikirin.

Yilmaz di vê birçîbûn û belengaziyê de,
hêdî-hêdî, kêm-şîr û kêm-xwarin mezin di-
be. Pirraniya zarokiya wî, li ber tava germ û
birçî derbas dibe. Dêûbavên wî, ji tovkirin
û eşêfê, ji danehev û xîzmetê, pê re nedigi-
hîştin ku li kurê xwe miqate bibin û wî bi
dilê xwe xweyîkin. Li malê jî ne xwarin û

ne jî pêxwarin hebû ku bbcwin da ku şîrê
dê çêbe û ew jî bide Yilmazê piçûk.

Yilmaz di van şertên zor û giran de, roj
bi roj mezin dibe û bejin diavêje. Çaxê du
saliya xwe diqedîne, jê re xwîşkek çêdibe;
navê wê Leyla datînin. Yilmaz û xwişka
xwe Leyla, di zarokiya xwe de pirr alîkariya
hev dikin û ji hev gelek hez dikin; dibin
hemderdên hev. Ev hezkirin û hemderdî,
ta mirina Yilmaz jî berdewam dike.

Yilmaz hîn di pênc-şeş saliya xwe de dest
bi kar dike, berxikên axê xweyî dike û bi vî
teherî alîkariya malbata xwe dike. Ew hîn
di vê demê de ferqa nav axa û xulam, bin-
destî û xizaniya gundî û karkeran, serdestî
û zengîniya axa û xwedîmilkan dibîne. Za-
rokên maldaran, şîr û şekir her tim li ber
destan, destên xwe ne dixistin ava sar. Lê
zarokên gundî û xulaman bêyî şîva şevan,
tazî û bi nanê heşk mezin dibûn. Ev rewşa
newekheviyê di zarokiya wî de, li ser Yil-
maz tesîreke mezin dike.

Yilmaz zarokekî bejindirêjî zirav û esmer
bû, pirr livok û gelek jîr bû. Hê di zarokiya
xwe de xwedî biryar bû; pirr bi gurûr bû û
neheqiyê tehemul nedikir. Xortekî bi hur-
met û bi merhamet bû, dilê kesî ne dihişt û
mirovperwer bû. Lê ji tu kesî re jî, bi rihetî
stûxwarî nedikir û pirr bi rik bû. Tevî vê jî
ji alîkariyê hez dikir, û li hember neheqiyê
şer dikir. Çaxê axa û maldaran neheqiyan li
xulam û karkeran dikirin, berê xwe bêtirs
dida wan û ew rexne dikir. Lewma jî her-
kesî jê hez dikir û rûmeta wî digirt. Hetta
ev mêrxasiya wî ji hêla axê ve jî dihat teq-
dîrkirin û lewra jî navê wî danîbûn "Dîkê
Yenîce"yê.

Bavê wî, ew heft salî şiyand dibistanê. Ji
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ber, dest bi meşê dike. Piştî gera nêzî me-
hekê, digîje Edeneyê û li kar digere. Li
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ne jî pêxwarin hebû ku bbcwin da ku şîrê
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xwe de xwedî biryar bû; pirr bi gurûr bû û
neheqiyê tehemul nedikir. Xortekî bi hur-
met û bi merhamet bû, dilê kesî ne dihişt û
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ber ku li gundê wan dibistan tune bû, ew ji
mecbûrî çû gundê "Kadiköy" ê ku ji gundê
wan 12 km dûr bû. Li vî gundî dibistaneke
sê salî hatibû vekirin û ji gelek gundên ha-
wîrdor zarokên maldaran dihatin û li wir
dixwendin. Axayê wî nedixwest ku Hemîd
kurê xwe bide xwendin. Dê kurê xulamekî
çi bikira ji xwendinê? Cîhê wî li cem bavê
wî û li ber pez û berxikan bû. Ji xwe ne pe-
reyên wî hebû ku kurê xwe bide xwendin û
ne jî rewşa wan dest dida. Lê Hemîd jî
xwedî biryar bû û ji ya xwe nehat xwarê; dê
kurê wî bixwenda. Wî dizanibû bê Yilmaz
çiqas jîr bû û lewra jî pêwîst bû ku ew bbc-
wîne.

Yilmaz sê salan li ser hev di berf û seqe-
mê de, di wê tava tûj û germ de, bê westan,
her roj çar seet çû dibistanê û vegeriya. Ji
bilî riya dûr û xwendina dibistanê jî li gund
kar dikir. Di havînên xwe de jî li ber pezê
axê şivanî dikir. Lê axayê gund ji xwendina
wî gelek aciz û nerihet bû. Çawa çêdibû ev
Kurdê ber destê wî, feqîrekî bi pênc pere,
kurê xwe dişand dibistana lawê axê. Lê He-
mîd Putun kurê xwe tevî nerazîbûna axê jî
şiyand dibistanê. Bira birçî û tazî bimana,
lê bira Yilmazê wî bixwenda; bibûya mirov!

Di van salên xwendina Yilmaz de, bavê
wî jineke ciwan tîne ser diya wî. Diya wî
Gulê pirr aciz dibe, dev ji mêrê xwe ber di-
de û diçe Edeneyê, li cem kurapê xwe bicîh
dibe. Piştî ku Yilmaz sê salan dixwîne, bavê
wî wî dişîne Edeneyê cem diya wî ku
xwendina xwe berdewam bike. Yilmaz li
vir hem dixwîne û hem jî kar dike. Pereyên
ku diya wî ji cilşûştinê û ji karên piçûk di-
gire, têra wan nake û bavê wî jî nikare du
malan xweyî bike.

Ji jina Hemîd Çawîş a nuh pênc zarok
tên dinyayê, lê herduyên pêşîn zû dimirin.
Tevî ku jina wî ya nuh Sebîha ciwan û si-
pehî bû jî, Hemîd weke ku ji Yilmazê lawê
Gulê hez dike, ji tu zarokên xwe yên din
hez nake. Yilmaz, evîn û gurûra wî, hesret
û hebûna wî bû. Lê piştî bav jin anîbû ser
diya wî, mal ji Yilmaz re bûbû dojeder.
Her roj şer, her roj qirên û xeyd, jê re tu
hizûr nehiştibû. Yilmaz van salên xwe, di
jiyana xwe de rojên herî zor qebûl dike.

Yilmaz bi destpêka dibistana navîn, sîne-
mayê dinase. Li Edeneyê cara yekem bi 25

qurûşan dikeve sînemayeke feqîran û filî-
mekî bi şer û qirên temaşe dike. Yilmazê
piçûk bi temaşekirina vî filîmî dikeve bin
tesîra sînemayê û ji wê rojê û vir ve, ji ber
sînemayê naçe. Her çiqas pereyên wî tune-
bûn ku here hundirê sînemayê jî, timî li
afîşên filîman mêze dike û difikire ka wê
çawa here hundir û filîman bibîne.

Xortaniya Wî
Di destpêka salên 1950-î de, Yilmaz êdî
xort tê hesabê. Li dibistanê dersên wî pirr
baş diçûn û di van salên dibistanê de gelek
pirtûkên têkel dbcwend. Ev xwendina wî,
ew ber bi edebiyatê ve hêl dike û ji roman
û şiîran re întereseyeke wî yî kûr dest pê di-
ke. Hê di vê demê de Tohtoy, Çehov, Dos-
toyevskîû Gogol dixwîne û hêdî hêdî dest bi
nivîsandina meqale û şiîran dike; li ser ede-
biyatê bi hevalên xwe re dikeve nîqaşê.

Lê ji hêla din ve jî sînema di serê wî de
şîn dibe, dikeve xwîna wî. Yilmaz di salên
xwe yî xortaniyê de li ber sînemayê reklam-
vanê filîman ku di nav bajêr de reklama fi-
lîman dikir, dinase û dû re dikeve dewsa
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wî. 14 salî dest bi makînîstiyê dike û her
wiha çi karê vala jî hebe, dest diavêjê. Bi
destpêka lîseyê re, li Edeneyê li ser hesabê
"And Fîlm" kar dike û pişt re derbasî "Şîr-
keta Kemal Fîlm" dibe.

Yilmaz di sînemayê de kar dikir û jiyana
xwe bi vî awayî qezenc dikir, lê dilê wî hê jî
li ser edebiyatê bû. Her wiha der-dora wî û
hevalên wî jî bi giranî dilsozên edebiyatê
bûn. Dilsoziya wan a edebiyatê, ew teşwîqî
derxistina kovareke edebî kir. Li ser vê, bi
alîkariya midûrê sînemayê jî wî û çend he-
valên xwe dest bi weşana kovareke edebî ku
navê wê "Doruk"bû, dikin. Lê ev kovar ji
sedemên bêperetiyê, bi tenê çend hejmar
derdiçe. Pişt re nivîsên wî û yên hevalên
wî, di rojnameya "Bugiin" de, di beşa kul-
tur/senet de derdikevin.

Yilmaz di salên 53/54-an de 16-17 sa&> di
gelek babetan de nivîs û çîrokên civakî di-
nivîse. Çîrokên wî yên bi navê "Mirin Gazî
Min Dike"û "Dawiya Bindestiyê Tune ye",
di kovara "Yenî UJuklar"dc çap dibe. Wê
salê, çîroka wî ya bi navê "Sê Nenasbarên
Sîstemên Newekheviyê" di kovara "Ontiç"
de çap dibe û dibe sedemê girtina wî. Ev
çîroka ku civakê û sîstema kedxwarî û zor-
destiyê rexne dikir, di jiyana wî de roleke
taybetî dileyîze û rewşa wî bi her awayî di-
guhirîne. Dewleta paşverû, ji bo vê çîrokê
18 mehan cezayê hepsê û şeş meh jî cezayê
nefîyê da Yilmaz.

Ew di sala 1956-an de lîseyê diqedîne û li
Enqereyê, li Fakulteya Huqûqê dest bi unî-
versîteyê dike. Dixwest bibe ebûqat. Bi vî
awayî, hem dikaribû ebûqatî bikira û hem
jî bi edebiyatê re mijûl bibûya. Lê betal û
bêpere nikare xwendina xwe berdewam bi-

ke, lewra jî ji mecbûrî vedigere Edeneyê û
karê xwe berdewam dike. Salek şûnde, di
berîkê de 150 banqinot, bi sozê ku karê wî
di cîh de bimîne, diçe Stenbolê.

Li virê zû dikeve nav civaka edebiyatva-
nan. Çîroka wî ya bi navê "Dahatûya Bêhê-
z/T'di kovara "Pazar Postast"dt derdikeve.
Yilmaz êdî ne naşîdê edebiyatê bû, bûbû
edebiyatvanekî giring û jêhezkirî. Salek piş-
tî hatina Stenbolê, li Unîversîteya Stenbolê
dest bi xwendina Fakulteya Ekonomiyê di-
ke. Edî meaşekî wî, cîhê razana wî hebû û
dikaribû bi rehetî unîversîteyê bixwenda.

Yilmaz di sala 1958-an de dibe nivîskarê
fîlîmên sînemayê. Wê hingê mîna karmen-
dekî li şîrketa "Dar Fîlm" kar dikir. Filîmç-
êker Atif Yilmaz û nivîskar Yaşar Kemal, li
ser pirtûka wî ya bi navê "Zarokên Vi We-
latî"kax dikirin û haziriya nivîsa senaryoyê
dikirin. Ew jî dikeve nav wan û dixwaze vê
senaryoyê di ber çavan de derbas bike.
Herdu zilam, bi heyret û hinek jî bêdil vê
pêşneyarê qebûl dikin. Yilmaz senaryoyê
sererast dike û şûnde dide Atif Yilmaz. Ew
ji guhartin û sererastkirina wî gelek mem-
nûn dimîne. Li ser înada Yilmaz, Atif di vî
filîmî de roleke piçûk dide wî û ew gelek tê
ecibandin. Edî navê wî jî li ser afîşê filîm
heye; ne Yilmaz Putun, lê Yilmaz Giiney.
Yilmaz ji ber êrîşên dewletê, pasnavê xwe
guhartibû.

Yilmaz bi filîmê "Alageyîk"kete nav leys-
tikvanên sînemayê. Çaxê Atif û Yilmaz bi
alîkariya Yasar Kemal haziriya vî filîmî di-
kin, Yilmaz dbcwaze di filîm de weke serek-
leystikvan bileyîze. Lê Atif bi tereddut e, di
nav artîstên bi nav û deng ên mîna Ayhan
Istk, Ciineyt Arktn, GökselArsoy, EdîzHun
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û Fîkret Hakan de dayina roleke wisa gi-
ring bo yekî kêm tecrûbe, pirr bi rîsk bû.
Li gora Ayhan Istk, ew "dişibiya zarokên
Kurd ên ku di kuçeyan de tirimbêlan di-
şûştin, ji wî jî artîst çê dibû?"

Yilmaz înad kir û bi alîkariya Yasar Ke-
mal, Atifîqndi kir. Dê Atif di vê biryara
xwe de poşman nebûya; Yilmaz di vî filîmî
de, mîna stêrkeke nuh û bi şewq xwe da
qebûlkirin û Atif jî bi filîmî çend xelatên
giring girt. AtifYilmaz piştî salekê, bi vî fi-
lîmî xelata fîlîmçêkerê herî serkeftî sitand.
Hima piştî vî filîmî, "Dema Titûnê"bû filî-
mê Yilmaz yê duyemîn.

Dadgeha Tirk, di sala 1961-an de cezayê
wî yê li ser nivîsa wî bi navê "Sê Nenasba-
rên Sîstemên Newekheviyê" dabûyê û Yil-
maz di amadekirina filîmekî de, li Stenbolê
ji teref polîsan ve hat girtin. Polîs wî dibin
girtîxaneya Oskiidarê û piştî nêzî du me-
han jî ew dişînîn girtîxaneya Nevşehîrê.
Yilmaz berî sersala 1963-yan jî cezayê xwe
diqedîne û diçe cihê surgina xwe, Konyayê.

Yilmaz li girtîxaneyê jî vala namîne, dest
bi nivîsandina romana xwe ya pêşîn "Boynu
Bukiik öldiiler" (Ew Bi Stûxwarî Mirin)
dike. Di romanê de, li ser rewşa xulamên
axê û karkerên pembû disekinî, rewşa axê û
têkiliyên wî yên bi xulaman re tîne zimên.
Xelîlê romanê, bavê wî û Emîne jî diya wî
ye. Xelîl xulam û berdestkê axayê zilimdar
e û bi nano-ziko kar dike. Lê ew roj bi roj
hişyar dibe, bi hişê xwe ve tê û ew bi xwe
dibe xwedîbiryar. Jiyana wî diguhire, ew
Xelîlê xulam û stûxwar, dest bi berxwedanê
dike û fermanên axê pêk nayne.Yiimaz di
romana xwe de, di şexsiyeta diya xwe de,
Emîne dbce şeklê jineke Kurd.

Di hevpeyvîneke li ser vê romanê de Yil-
maz wiha dibêje: "Dîtin û baweriyên min,
ji rewsajiyanê derketine. Di zarokiya xwe de
me nizanibû ku em Kurd in; herkesî bi tirkî
diaxijt û minjî zimanê diya xwe nizanibû.
Lêgelekpist re, ezjer bûm ku çi tade û eziyet
le Kurdan tê kirin. Ji wê hingê û vir de, ezji
tevaya millet û eqaliyetan hez dikim ûpistgi-
riya wan dikim."

Jiyana bindestî û belengaziyê, li ser wî
gelek tesîr kiriye. Piştî mirina wî, di filîme-
kî dokument a li ser jiyana wî de, li ser vî
awayî bi dengê xwe wiha dibêje: "Di zaro-
kiya min de, du tistan li ser minpirr tesîr ki-
rine ku ez wan ji bîr nakim. Ya yekem ku
em Kurd bûn û tade û eziyetên ji ber wê li
me dihate kirin; ya duyemjî xizaniya me û
tesîrên wê ku li me dikirin. Ev herdu tist, di
tevaya jiyana min de, ez xistime bin tesîra
xwe."

Yilmaz li ser wan tiştên ku ji bo huner-
mendiya wî tesîra li wî kiriye jî wiha dibêje:
"Ez hunermendiya xwe, deyndarê dê û bavê
xwe me. Ji bo ku ez bixwînim, tevî birçîbû-
nêjî, çi pereyên wan hebûn, ji min re xerc
dikirin. Herduyanjî stranên kurdî bas diza-
nibûn û bi her wesîleyê, di dawet û kêfxwesi-
yan deji me re distiriyan. Diya min disevên
res û dirêj ên zivistanê de, çîrok û destanên
kurdîyên yekji yekê xweştir digot û em tevî
ciranên xwe, li ber wan mest dibûn. Min her
tim dixwest ku van çîrok û destanan binivsî-
nim û ji xwe re hildim, lê çi mixabin ku
min wê hingê nikarîbû ev tist bikira."

Romana wî, di dema "QraTiya wî ya sî-
nemayê de çap bû, lê baş nehat girtin.
"QraTê sînemayê, Yilmaz Giiney ew nivî-
sandibû, lê kêm kesên ku Yilmaz dixwest,
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û Fîkret Hakan de dayina roleke wisa gi-
ring bo yekî kêm tecrûbe, pirr bi rîsk bû.
Li gora Ayhan Istk, ew "dişibiya zarokên
Kurd ên ku di kuçeyan de tirimbêlan di-
şûştin, ji wî jî artîst çê dibû?"

Yilmaz înad kir û bi alîkariya Yasar Ke-
mal, Atifîqndi kir. Dê Atif di vê biryara
xwe de poşman nebûya; Yilmaz di vî filîmî
de, mîna stêrkeke nuh û bi şewq xwe da
qebûlkirin û Atif jî bi filîmî çend xelatên
giring girt. AtifYilmaz piştî salekê, bi vî fi-
lîmî xelata fîlîmçêkerê herî serkeftî sitand.
Hima piştî vî filîmî, "Dema Titûnê"bû filî-
mê Yilmaz yê duyemîn.

Dadgeha Tirk, di sala 1961-an de cezayê
wî yê li ser nivîsa wî bi navê "Sê Nenasba-
rên Sîstemên Newekheviyê" dabûyê û Yil-
maz di amadekirina filîmekî de, li Stenbolê
ji teref polîsan ve hat girtin. Polîs wî dibin
girtîxaneya Oskiidarê û piştî nêzî du me-
han jî ew dişînîn girtîxaneya Nevşehîrê.
Yilmaz berî sersala 1963-yan jî cezayê xwe
diqedîne û diçe cihê surgina xwe, Konyayê.

Yilmaz li girtîxaneyê jî vala namîne, dest
bi nivîsandina romana xwe ya pêşîn "Boynu
Bukiik öldiiler" (Ew Bi Stûxwarî Mirin)
dike. Di romanê de, li ser rewşa xulamên
axê û karkerên pembû disekinî, rewşa axê û
têkiliyên wî yên bi xulaman re tîne zimên.
Xelîlê romanê, bavê wî û Emîne jî diya wî
ye. Xelîl xulam û berdestkê axayê zilimdar
e û bi nano-ziko kar dike. Lê ew roj bi roj
hişyar dibe, bi hişê xwe ve tê û ew bi xwe
dibe xwedîbiryar. Jiyana wî diguhire, ew
Xelîlê xulam û stûxwar, dest bi berxwedanê
dike û fermanên axê pêk nayne.Yiimaz di
romana xwe de, di şexsiyeta diya xwe de,
Emîne dbce şeklê jineke Kurd.

Di hevpeyvîneke li ser vê romanê de Yil-
maz wiha dibêje: "Dîtin û baweriyên min,
ji rewsajiyanê derketine. Di zarokiya xwe de
me nizanibû ku em Kurd in; herkesî bi tirkî
diaxijt û minjî zimanê diya xwe nizanibû.
Lêgelekpist re, ezjer bûm ku çi tade û eziyet
le Kurdan tê kirin. Ji wê hingê û vir de, ezji
tevaya millet û eqaliyetan hez dikim ûpistgi-
riya wan dikim."

Jiyana bindestî û belengaziyê, li ser wî
gelek tesîr kiriye. Piştî mirina wî, di filîme-
kî dokument a li ser jiyana wî de, li ser vî
awayî bi dengê xwe wiha dibêje: "Di zaro-
kiya min de, du tistan li ser minpirr tesîr ki-
rine ku ez wan ji bîr nakim. Ya yekem ku
em Kurd bûn û tade û eziyetên ji ber wê li
me dihate kirin; ya duyemjî xizaniya me û
tesîrên wê ku li me dikirin. Ev herdu tist, di
tevaya jiyana min de, ez xistime bin tesîra
xwe."

Yilmaz li ser wan tiştên ku ji bo huner-
mendiya wî tesîra li wî kiriye jî wiha dibêje:
"Ez hunermendiya xwe, deyndarê dê û bavê
xwe me. Ji bo ku ez bixwînim, tevî birçîbû-
nêjî, çi pereyên wan hebûn, ji min re xerc
dikirin. Herduyanjî stranên kurdî bas diza-
nibûn û bi her wesîleyê, di dawet û kêfxwesi-
yan deji me re distiriyan. Diya min disevên
res û dirêj ên zivistanê de, çîrok û destanên
kurdîyên yekji yekê xweştir digot û em tevî
ciranên xwe, li ber wan mest dibûn. Min her
tim dixwest ku van çîrok û destanan binivsî-
nim û ji xwe re hildim, lê çi mixabin ku
min wê hingê nikarîbû ev tist bikira."

Romana wî, di dema "QraTiya wî ya sî-
nemayê de çap bû, lê baş nehat girtin.
"QraTê sînemayê, Yilmaz Giiney ew nivî-
sandibû, lê kêm kesên ku Yilmaz dixwest,
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ji romanê û ji mesajên wê fêm dikirin. Piştî
ku di sala 1972-yan de çapa duyem derket
û xelata edebî ya Orhan Kemal girt, bi care-
kê kete nava romanên herî zêdexwendî.
Dema romana wî vê xelatê digre, Yilmaz di
girtîxaneya Selîmiyeyê de bû.

"Qralê Kirêt" Yilmaz Giiney
Yilmaz piştî ku ji bo cezayê nefiyê diçe
Konyayê, li wir jineke bi navê Can Unal
dinase. Can Ûnal, wê demê di pavyonekê
de dengbêjî dikir. Ydmaz jî ji "komu-
nîzm"ê hukim girtibû û kesî karekî baş ne-
didayê. Ji mecbûrî, li pavyonekê dest bi kar
dike û herdu hev li vê pavyonê nas dikin.

Piştî ku cezayê Yilmaz tewa dibe, diçe
Stenbolê û li wir bicîh dibe; pişt re jî Canê
tîne cem xwe. Lê Canê ji xwe re rihet nase-
kine; ew dixwaze Yilmaz bi her awayî bi
xwe ve girêde û ji rewşa hunermendiya wî
fêde bigire. Di nava wan de nexweşiyeke
mezin dest pê dike. Di nava van xire-ciran
de qîza wan Elîf tê dinyayê.

Yilmaz li Stenbolê dîsan dest bi xebata
xwe dike û li ser hev filîman amade dike.
Ew êdî "Qralê Kirêt" ê sînemayê ye. Vî na-
vî jî, wî bi xwe li xwe daniye. Rojekê di nav
sohbetê de, qala Ayhan Istk û bedewiya wî
tê kirin; Yilmaz jî bi henek weha dibêje:
"Eger ew Qralê Bedew ê sînemayê be, ezjî
Qralê Kirêt ê sînemayê me!"CJ piştî vê axaf-
tinê navê wî dibe "Qralê Kirêt (ne be-
dew)".

Yilmaz di demeke kin de bi dehan filî-
mên nuh amade dike û gelek navdar dibe.
Lê jiyana wî ya bi Can Ûnal re, roj bi roj
xirabtir dibe. Can tevî van şer û qirênan jî,
rojekê berî rojekê dixwaze pê re bizewice; lê

Yilmaz xwe nade ber vê daxwazê. Di van
xire-ciran de Yilmaz û Nebahat Çehre hev
nas dikin û bi hev re dest bi jiyanê dikin.
Piştî hevjiyana wan eşkere dibe, zû zûka di-
zewicin. Lê Can Ûnal jî ji hêleke ve dest bi
plan û fesadiyan dike, ji hêla din ve jî qîza
xwe li hember Yilmaz bikar tîne. Gelek ca-
ran nahêle ku Yilmaz keça xwe bibîne.

Yilmaz naxwaze navê wî bi awayekî nex-
weş û bi neheqiyê bela bibe û gelek jî ber
xwe dikeve. Heta jê tê, dbcwaze vê meseleyê
bi sahilî bitefîne; lê Can zêde bi ser ve diçe
û dbcwaze wî rezîl bike. Tevî vê jî Yilmaz
zêde dengê xwe nake, lê qîza xwe jî bi awa-
yekî jê distîne. Gelek pişt re, çaxê ku bi Fa-
toş re dizewice, Elîfê tîne cem xwe û piştî
ku derdikeve Ewrûpayê jî, keçik li pey bavê
xwe diçe Parîsê.

Yilmaz di sala 1963-an de filîmê "Herdu
Jî Mêrxas Z?«»"diksîne. Ev filîm, perçeyek
ji jiyana wî ye û ji teref gel ve pirr tê hez ki-
rin. Ew bi vê yekê gelek kêfxweş dibe û ev
şewq wî dixe xebateke zor û giran. Bi vê
şewq û kêfê, di sala 1965-an de tam 21 filî-
man dikşîne ku ev di dinyayê de dibe reko-
reke mezin. Yilmaz di vê demê de, li sê-çar
studyoyan kar dike; di sê-çar filîman de di-
leyize û piraniya wan jî ew bi tena serê xwe
îdare dike. Her wiha Yilmaz nivîsên filî-
man jî bi xwe amade dike; ji xwe pirraniya
senaryoyan di serê wî de ne, tenê ew wan
dizane û leystikvan û amadekarên filîman jî
li gora senaryoya ku di serê Yilmaz bû de
kar dikin. Pirraniya filîmên wî, bêyî senar-
yoyên nivîsandî hatine kişandin.

Yilmaz di destpêkê de filîmên şer amade
dike û di wan de dileyîze; xwe bi van filî-
man, di nav gel de dide qebûlkirin. Lê li

38 Nudem No: 16 Zrvistan 199$
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kê kete nava romanên herî zêdexwendî.
Dema romana wî vê xelatê digre, Yilmaz di
girtîxaneya Selîmiyeyê de bû.
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Yilmaz piştî ku ji bo cezayê nefiyê diçe
Konyayê, li wir jineke bi navê Can Unal
dinase. Can Ûnal, wê demê di pavyonekê
de dengbêjî dikir. Ydmaz jî ji "komu-
nîzm"ê hukim girtibû û kesî karekî baş ne-
didayê. Ji mecbûrî, li pavyonekê dest bi kar
dike û herdu hev li vê pavyonê nas dikin.

Piştî ku cezayê Yilmaz tewa dibe, diçe
Stenbolê û li wir bicîh dibe; pişt re jî Canê
tîne cem xwe. Lê Canê ji xwe re rihet nase-
kine; ew dixwaze Yilmaz bi her awayî bi
xwe ve girêde û ji rewşa hunermendiya wî
fêde bigire. Di nava wan de nexweşiyeke
mezin dest pê dike. Di nava van xire-ciran
de qîza wan Elîf tê dinyayê.

Yilmaz li Stenbolê dîsan dest bi xebata
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vî jî, wî bi xwe li xwe daniye. Rojekê di nav
sohbetê de, qala Ayhan Istk û bedewiya wî
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"Eger ew Qralê Bedew ê sînemayê be, ezjî
Qralê Kirêt ê sînemayê me!"CJ piştî vê axaf-
tinê navê wî dibe "Qralê Kirêt (ne be-
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Yilmaz di demeke kin de bi dehan filî-
mên nuh amade dike û gelek navdar dibe.
Lê jiyana wî ya bi Can Ûnal re, roj bi roj
xirabtir dibe. Can tevî van şer û qirênan jî,
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Yilmaz xwe nade ber vê daxwazê. Di van
xire-ciran de Yilmaz û Nebahat Çehre hev
nas dikin û bi hev re dest bi jiyanê dikin.
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zewicin. Lê Can Ûnal jî ji hêleke ve dest bi
plan û fesadiyan dike, ji hêla din ve jî qîza
xwe li hember Yilmaz bikar tîne. Gelek ca-
ran nahêle ku Yilmaz keça xwe bibîne.

Yilmaz naxwaze navê wî bi awayekî nex-
weş û bi neheqiyê bela bibe û gelek jî ber
xwe dikeve. Heta jê tê, dbcwaze vê meseleyê
bi sahilî bitefîne; lê Can zêde bi ser ve diçe
û dbcwaze wî rezîl bike. Tevî vê jî Yilmaz
zêde dengê xwe nake, lê qîza xwe jî bi awa-
yekî jê distîne. Gelek pişt re, çaxê ku bi Fa-
toş re dizewice, Elîfê tîne cem xwe û piştî
ku derdikeve Ewrûpayê jî, keçik li pey bavê
xwe diçe Parîsê.

Yilmaz di sala 1963-an de filîmê "Herdu
Jî Mêrxas Z?«»"diksîne. Ev filîm, perçeyek
ji jiyana wî ye û ji teref gel ve pirr tê hez ki-
rin. Ew bi vê yekê gelek kêfxweş dibe û ev
şewq wî dixe xebateke zor û giran. Bi vê
şewq û kêfê, di sala 1965-an de tam 21 filî-
man dikşîne ku ev di dinyayê de dibe reko-
reke mezin. Yilmaz di vê demê de, li sê-çar
studyoyan kar dike; di sê-çar filîman de di-
leyize û piraniya wan jî ew bi tena serê xwe
îdare dike. Her wiha Yilmaz nivîsên filî-
man jî bi xwe amade dike; ji xwe pirraniya
senaryoyan di serê wî de ne, tenê ew wan
dizane û leystikvan û amadekarên filîman jî
li gora senaryoya ku di serê Yilmaz bû de
kar dikin. Pirraniya filîmên wî, bêyî senar-
yoyên nivîsandî hatine kişandin.

Yilmaz di destpêkê de filîmên şer amade
dike û di wan de dileyîze; xwe bi van filî-
man, di nav gel de dide qebûlkirin. Lê li
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hember nîşandana filîmên wî astengiyên
mezin derdikevin holê; filîmçêkerên Sten-
bolê ên dewlemend, filîmên wî li sînema-
yên bajêr nadin nîşandan. Li ser vê Yilmaz
dest bi filîmên civakî û gelêrî dike û filî-
mên civaka Kurd amade dike. "Qanûnên
r>A » ttf~* a n a» a art a, » PIainnoran , uuren Btrçt u Seyttxan rili-
mên vê demê ne.

Yilmaz di filîmên xwe de kurdîtiya xwe,
bi her awayî eşkere dikir. Ji bilî ku naverok
li ser jiyana Kurdan bû, di gelek filîmên
xwe de nav û gotinên kurdî bi kar dianî û
gelek caran jî van bi gotinên mîna "serê
min î Kurd ne qahirînin!" temam dikir. Fi-
lîmên mîna "Koçero", "Dawido", "Gurên
Birçî", "Qanûnên Sînoran " û gelekên din,
bi tevayî li ser jiyana gelê Kurd bûn.

Piştî ku filîmên wî li Kurdistanê û li der-
vayî Stenbolê pirr kar dikin û dikevin pêşi-
ya tevaya filîman, sînemavanên Stenbolê bi
xwe diçin li ber Ydmaz digerin da ku filî-
mên wî li Stenbolê bidin nîşandan. Êdî ri-
ya Stenbolê jî li ber wî vebû bû; kar û xeba-
ta wî, sebir û semaxa wî, dewlemendên
Stenbolê anîbû "îmanê".

Filîmê wî yê ku cara yekem xelatê digire,
"Seyîtxan" e. Bi vî filîmî, di sala 1968-an de
17 xelatên herî giring digire û bi carekê sî-
nemayê dixe bin kontrola xwe. Di 1972-

yan de bi filîmê "Hêvî" li îtalyayê xelata
mezin a taybetî ya juriyê digre û li Ewrûpa-
yê jî tê nasîn. Piştî vê, hema her filîmê wî,
tevî ku dewletê ew qedexe jî dikirin, çend
xelatên giring digirt. Pirraniya filîmên wî
ên ku piştî "Hêvî" derketin, tevî ku dewle-
tê ew qedexe jî dikirin, bi xelatên herî gi-
ring hatin taceserkirin.

Pijtî "Hevî", êdî filîmên wî bi temamî li
ser rewşa Kurdan û li ser civakê û nakoki-
yên wê bûn. "Ês" (Aci). "Lawje" (Agit),
"Yên Bêhêvî" (Umutsuzlar), "Baba", "Kov-
boy Alî", "Rojekê Bivê-nevê " (Bir Giin Mut-
laka) çend filîmên vê demê ne.

Lê Ydmaz berhemên xwe yên herî hêja di
girtîxaneyê de amade kiriye. Di wir de bêtir
dikarîbû bifikire û wextê wî jî bêtir bû.
"Heval", "Kerî", "Rê" û "Dîwar", ku Yil-
maz bi van filîman ne tenê di çapa Kurdis-
tanê û Turkiyeyê de, lê li Ewrûpayê û li ça-
raliyên cîhanê jî hate naskirin û qebûlkirin,
di girtîxaneyê de hatine amade kirin. Weke
ku tê zanîn filîmê "Rê" li Cannesê xelata
yekemîn girt û Yilmaz di çapa cîhanê de
kete nav filîmçêkerên herî mezin.

Dûmahik û beşê dawî di hejmara bê de.
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gelek caran jî van bi gotinên mîna "serê
min î Kurd ne qahirînin!" temam dikir. Fi-
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Birçî", "Qanûnên Sînoran " û gelekên din,
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17 xelatên herî giring digire û bi carekê sî-
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yan de bi filîmê "Hêvî" li îtalyayê xelata
mezin a taybetî ya juriyê digre û li Ewrûpa-
yê jî tê nasîn. Piştî vê, hema her filîmê wî,
tevî ku dewletê ew qedexe jî dikirin, çend
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ên ku piştî "Hêvî" derketin, tevî ku dewle-
tê ew qedexe jî dikirin, bi xelatên herî gi-
ring hatin taceserkirin.

Pijtî "Hevî", êdî filîmên wî bi temamî li
ser rewşa Kurdan û li ser civakê û nakoki-
yên wê bûn. "Ês" (Aci). "Lawje" (Agit),
"Yên Bêhêvî" (Umutsuzlar), "Baba", "Kov-
boy Alî", "Rojekê Bivê-nevê " (Bir Giin Mut-
laka) çend filîmên vê demê ne.

Lê Ydmaz berhemên xwe yên herî hêja di
girtîxaneyê de amade kiriye. Di wir de bêtir
dikarîbû bifikire û wextê wî jî bêtir bû.
"Heval", "Kerî", "Rê" û "Dîwar", ku Yil-
maz bi van filîman ne tenê di çapa Kurdis-
tanê û Turkiyeyê de, lê li Ewrûpayê û li ça-
raliyên cîhanê jî hate naskirin û qebûlkirin,
di girtîxaneyê de hatine amade kirin. Weke
ku tê zanîn filîmê "Rê" li Cannesê xelata
yekemîn girt û Yilmaz di çapa cîhanê de
kete nav filîmçêkerên herî mezin.

Dûmahik û beşê dawî di hejmara bê de.
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DIXWAZIM AXAFTINE BINIM SER
GUNEY../

Baran
Fundermann

Xelkên Tirkiyeyê û Bakûrê Kurdistanê û hunermend,
joreşgêr û rewşenbîrên ku ji bersinga van xelkan der-

ketine, hema di hemû demên dîrokê de bi lez berziyane
suxreya burjuwazî. Burjuwazî ji heyamê herî bihurî heta
yê herî pêş, ji tevgerên civakî yên giştî ders girtine û ew
weke taktîk ji bo mafên xwe daxistine jiyanê. Qaşo "rew-
şenbîr, şoreşger, hunermend..." li kû be xwe rûpêşê heyra-
niya wî kiriye di nava demê de zêdetir riziyaye û di nêv
sazûmanê jî de heliyane. Xasma kurd, zêdetir bi pêş ve çû-
ne; welatên mêtingeh ên ku ji wan re tîpên "pêşiktî" afi-
randine begem kirine û bûne dûvik. Ji rizîtiyê jî wêdetir
bihurîne û xwe di navê de wenda kirine. Kurdên girêdayê
bi bihadariya hemgelî ve jî ku xwe nîşan dane, di tewrên
berxwedanê de serkeftî nebûne.

Her kes bi hêsanî dikare bêje ku ew kurd "Şoreşger yan
rewşenbîrên tirk, ereb û faris in." Bi biratiya olî, markîsî,
şoreşgerî... Lê Kurdekî negotine ku "Ez rewşenbîr û şoreş-
gerê kurd im. Tu çi bî, ez jî weke kurd ew im." Ji gotina
"Nijadperest, anti 	 " vekişiyane û ji dinyaya wendabû-
nê zêdetir daketine wendabûnê. Bi rewşenbîrên xwe, şo-
reşgerên xwe û welatê xwe, heta bipêsvetir ve jî çûne, bi
ezîtiya xwe ve, xwe dane destan. Hemû tiştên ku kirine, li

xaneya ereb, faris û tirkan batine nivîsandin; bi bihatiyeke
sexte dest danîne ser jiyan, huner û welatê wan, heta çan-
da xwe jî.

Li vir gotina "bihatiya sexte" feydê bo şiyarkirina kesên
ku dibêjin "ez hatim girtin" dibînim; ez dîtina kes an hi-
nekên ku dane ser riyeke xirab rexne nakim. Bi tersê wê,
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ez yên ku bi dîtina xwe derketine rê û bi
navê wê dîtinê jî ku çiroviro dikin rexne di-
kim. Gotina min ji wan kesan re ye ku ew
di neynika pratîkê de li xwe nanerin, lê di
teoriyê de xwe dadmend dihesibînin.

Di asasê xwe de, bê ku peyv dirêj bibe,
dixwazim peyvê bînime ser Yilmaz Giiney.
Di Yazdehemîn salvegera mirina wî de, bi
nivîsekê dbcwazim ku şoreşgerekî huner-
mend bi bîr bînim. Ji welatê xwe dûr, der-
ketina ji bersinga birçîtî, tunetî û dehfdana
bi hordîtinê ve, bi hewldaneke tersê wan, ji
ber ku wisan ji rêzê ve nayê gotin, bi têgi-
hîştina bikaranîna berpirsyariya babetê ve
bêrev bû. Lê ne ku kirina Giiney weke bite
(pût), erê bi dîtina weke hebûna wî û der-
xistina dersan ji livaka wî, û pêşkêskirina ji
bo nifşên nû re.

Gava em li Giiney dinerin, ewî ne ku te-
nê hunermend, an jî ne ku weke şoreşgere-
kî, ew raman û projeyên wî yên ji bo de-
mepêşê û her diçû jî ku şexsiyeta xwe ya
netewî derdixiste pêş, wisan divê bête dîtin
mîna yekî ku derxistibû jî. Ji ber ku ew
rewşenbîrekî kurd bû û proje û xebatên wî
gihabûne rastiyekê jî ku wê Şoreşa Kurdis-
tanê bibûya rastiyeke dînamîk ji bo Şoreşa
Tirkiyê.

Ji bo têgihandina Yilmaz Giiney zêdetir,
divê ku pêşî û ji nêz ve jiyana wî bête za-
nîn. Ka ew di dinyayeke çewan de mezin
bûye?

Yilmaz Giiney di 1937'an de li Edenê, ha-
tiye dinyayê û lawê malbateke xizan a kurd
bû. Giineyê ku şeş salan ji jiyê xwe yê rastî
piçûktir hatiye nivîsandin, tarîxa jidayîkbû-
yîna wî ya rast 1931 e. Navê wî yê rast jî,
Yêlmaz Piitiin bû. Kî dizane ku jimara wan

zarokên kurdan ên ku di mişextiyê de bi
Giiney re çêbûne derdikevin çiqasî! Helbet
wê rojekê dîrok wan binivîse! Malbata
Giiney li Çukurovaya bêserûber di zeviyên
pembû û baxçeyên narenciyan de nanoziko
şixuliye. Jiyana wî di wê germesewata îçel û
Çukurovayê de dest bi xwenasînê kiriye.
îro kesên ku ji Edenê diçin Mêrsînê, gava
di Yenîceya qeza Edenê re dibihurin, bi he-
yecan dibêjin ku "Giiney li vir mezin bû-
ye!" Deverên ku Giiney lê mezin bûye, ew
dever in ku di berhema navdar a bi navê
"Mihemedê Zirav" [Ince Memet] de ku
Yaşar Kemal nivîsiye dibihurin bi xwe ne.
Li Çukurovayê û Anavarzayê germa doze-
hî, ax û toz, sitirî, mar-çiyan û ew axayên
qehrî dijîn...

Çukurova bi gundiyên Kurd ên mişextî
ve hatiye dagirtin. Ji wan re "Gundên Kur-
dan" dibêjin. Kurd eger kurdîtiya xwe jibîr
bikin jî, Çukurovayî bi wan nadine jibîrki-
rin; ji wan re "kurd" û "tu kurd î!" dibêjin.
Li wan deveran "Felah" jî hene. Bi erebî
mana "felah" cotarî ye. Lê her çi be gava ku
felah an jî kurd tê gotin, merivên wan de-
ran bi cudayî li wan dinerin; xasma li kur-
dan... Piştre yorûk, cengene û mirovên ji
gelên din.

Çukurova tam jî mozayika xelkan e. Ji
bo Çukurovayê pir tişt têne gotin, lê jê re
"Gundê tirkan ê herê mezin" jî tê gotin.

Deşta Çukurovayê heta tu bixwazî pahn
û fireh e û mîna bajarekî bêrêkûpêk berfi-
reh bûye. Ew kavilên ji çîmento ku her ali-
yê wê vegirtine, germê dixine rewşeke
germtirîn.

Çukurovayî gava li çiyarêzên Torosî di-
nerin dinepbdn, lê naçin wir. Naçe, ji ber
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ku destdayîna wan tune. Ji ber hindê li se-
rçimkên sipî yên çiyê temaşe dike û radi-
westin. Toros diltepîneke xweş didine ede-
neyî, mêrsînî û kurdan. Kurdan dikişîne
xwe, wan digirin û dibine welatê xwe, To-
rosan.

Mêrsîn û xasma jî Edene di îndustîalîz-
mê de, berê û niha jî navendeke kar û kar-
keran e. Herêm girêdayê bi çandina pembû
ve û menşûr e, mînaye karxaneyeke çilagî
(tekstîl) a merivxwur. Ew karxane berî 80

mînabû bîra dînemîtan... Yilmaz Giiney di
wê cografyayê de, ji welatê xwe dûr û li mi-
şextiyê mezin bûye.

Meriv di navdeda ku tê de mezin dibe, li

gor hêwirandina wir bîçima digire. Çewa
di her kesî de dibe, di Giineyî de jî tesîra
şertên jiyanê bi tiza [diirtii] xwe çêbûye.
Mezinbûna li ser axa Çukurovayê, beza
Giineyî ji bo nanê xwe bi her karî ve, ta da-
wiyê jî hiç ew ji bîr nedikirin. Xasma fakto-
ra Giineyî, wî ji hin kesên petiyayî cihê di-
kir. Ew cihêtî, giyana şoreşgertî bû. Di şû-
na ku wî situyê xwe ji şertan re xwar bikira,
her dilipikî ku rêrastiyê bide pêşiya wan.
Wî di tevayîya wê kurtejiyanê de û di oxira
baweriya xwe de, her û her berxwedan di-
kir.

"XWÎNGERM"
Diya Yilmaz Giiney ji Mûşê, bavê wî ji
Swêreka Rihayê bû û ji şûnwarê xwe ji ber
doza xwînê reviyabû. Hewesa Giineyî ji bo
çekan, di nava heft biran de herî li pêş bû.
Ew hewesa çek, piştre di wan filîmên ku
çêdikirin de jî pir dihate dîtin û ji aliyekî ve
jî di binê zanînê de "ez-xwe" direqisand.
Di temenê zaroktiyê de berpirsyariya salên

qefla bîstî bo Guney hatiye dayîn. Bihu-
randina malbateke kurd a pirkes li beyaba-
nê, -xasma ku rehgundî be- karekî zehmet
bû. Firotina çorekan, boyaxkirina solan,
wek kirina karê bekçîtiyê, ta salên dibistanê
dema zaroktiyê ku li kuçê bihuriye, yek jî
bi tîpa xortantiya Rihayê ve ku di xwerati-
ya Edenê de gihabûne hevûdu, hatina di ji-
yaneke bi rastîn de "nûciwan"ek bû. Ev
nûciwanê gelparêz, tîpekiya xwe di filîmên
salên sînemayê yê pêşî de jî nîşan dida.

Yilmaz Giineyê ku di serê salên 1950'î de
bi sînemayê re hevnas bûye, di 1951'ê de
çendî ku bûye makînêst jî, hewqasî jê re ne
hêsan bû. Di navbera sînema û şirketên fi-
lîman de birin û anîna filîman (cûreyek he-
maltî), bi makîneyên derdemî ve wisan bê-
deng li gundan leyîztandina filîman, teşrî-
datîtî û reklamtî destpêka riyên ku wî biri-
bûne sînemayê têne hesibandin.

Heweseke mezin a Giiney ji leyztikvani-
ya sînemê û xwendinê re hebû. Di salên
1952'an de di kovareke edebî ya rojnameye-
kê de, li ser gundî, karkirên pembû û şo-
pên jiyana xwe gelek ceribandin nivîsîne.
Edî Giiney dest bi gavavêtina siyaset û wê-
jeyê jî kir û her ku çû, şexsiyeta wî dest bi
bîçimbûnê ve meşiya. Di salên 1978-79'an
de wî ew nivîsên xwe ku di kovara Giiney
de weşandine, behsa Kurdistaneke hevgirtî
ya serbixwe jî kiriye. Wî di nivîsên xwe de
weha gotiye: "Riya soreşa Tirkiyêjî di Kur-
distanê re dibihure. Em rizgarkirina Kurdis-
tanê hitil-mitil bi soresa Tirkiyê ve gêrêna-
din. Berevajî wê, motora berfirebûnê dibe ku
Kurdistan be. Ewçax ku xweavêtin hebe bi
Tirkiyê ve, çûna serxwebûn û sosyalîstiyêye."
Wî guman dikir ku dê rizgariya kurd û

4* * Nûdem No: 16 Zivistan 199J

ku destdayîna wan tune. Ji ber hindê li se-
rçimkên sipî yên çiyê temaşe dike û radi-
westin. Toros diltepîneke xweş didine ede-
neyî, mêrsînî û kurdan. Kurdan dikişîne
xwe, wan digirin û dibine welatê xwe, To-
rosan.

Mêrsîn û xasma jî Edene di îndustîalîz-
mê de, berê û niha jî navendeke kar û kar-
keran e. Herêm girêdayê bi çandina pembû
ve û menşûr e, mînaye karxaneyeke çilagî
(tekstîl) a merivxwur. Ew karxane berî 80

mînabû bîra dînemîtan... Yilmaz Giiney di
wê cografyayê de, ji welatê xwe dûr û li mi-
şextiyê mezin bûye.

Meriv di navdeda ku tê de mezin dibe, li

gor hêwirandina wir bîçima digire. Çewa
di her kesî de dibe, di Giineyî de jî tesîra
şertên jiyanê bi tiza [diirtii] xwe çêbûye.
Mezinbûna li ser axa Çukurovayê, beza
Giineyî ji bo nanê xwe bi her karî ve, ta da-
wiyê jî hiç ew ji bîr nedikirin. Xasma fakto-
ra Giineyî, wî ji hin kesên petiyayî cihê di-
kir. Ew cihêtî, giyana şoreşgertî bû. Di şû-
na ku wî situyê xwe ji şertan re xwar bikira,
her dilipikî ku rêrastiyê bide pêşiya wan.
Wî di tevayîya wê kurtejiyanê de û di oxira
baweriya xwe de, her û her berxwedan di-
kir.

"XWÎNGERM"
Diya Yilmaz Giiney ji Mûşê, bavê wî ji
Swêreka Rihayê bû û ji şûnwarê xwe ji ber
doza xwînê reviyabû. Hewesa Giineyî ji bo
çekan, di nava heft biran de herî li pêş bû.
Ew hewesa çek, piştre di wan filîmên ku
çêdikirin de jî pir dihate dîtin û ji aliyekî ve
jî di binê zanînê de "ez-xwe" direqisand.
Di temenê zaroktiyê de berpirsyariya salên
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bîçimbûnê ve meşiya. Di salên 1978-79'an
de wî ew nivîsên xwe ku di kovara Giiney
de weşandine, behsa Kurdistaneke hevgirtî
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Wî guman dikir ku dê rizgariya kurd û
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Kurdistanê dengeya Rojhilata Navîn sero-
bin bike û rêzerê li şoreşan jî veke.

SALÊN SÎNEMAYÊ
Yilmaz Giiney di 1956'an de dest bi Fakul-
teya Dadetiyê (Huqûq) kiriye. Di eynî de-
mê ku ji kovara edebî ya bi navê "Sêzdeh"ê
re nivîsîbû, xasma ji ber nivîsa xwe ya bi
sernavê "Sê Nenasên Hemkûfî" [Uç bilin-
miyenli denklem] ango ku "Propagandeya
komûnîstiyê kiriye" bi 7 sal û nîvê girtîgeh
û du sal û nîvê jî mişext hate tawanbarki-
rin. Lê piştre tawanê wî bi sal û nîvekê gir-
tîgeh û şeş mehan jî mişext hatine guhar-
tin. Giiney di 1958'an de li ser pêşniyazeke
sînemayê ku çûye Stenbolê, di dilqên
"dublörliik, figuranhk" û hwd. weke "lêxis-
tin-şikandin"ê de cih girtiye. Gava bi Atif
Yilmaz re hevnas bûye û bûne dost, qabili-
yeta wî êdî nîşan daye ku dê ew bala bibe.
Ew filîmê ku tê de serdilqtî [Başrol] kiriye,
bi navê filîmê "Sorask"ê [Alageyik] bû.
Giineyê ku senaryoya "Reşevîna Karacaog-
lan"î nivîsiye û tê de jî leyîztiye, rastiyek e
ku gelek aliyên wî daye nîşandan. Ev dest-
jêhatinî, bi her astengan ve wî dehf û nîşan
daye.

"GIRTÎGEHTÎ PÎŞEYEKE ZOR E"
Yilmaz Giiney bêgav mabû ku di 1959'an
de Fakulteya Dadetiyê bihêle, di 1961'ê de
gava filîmê "Belaya Şêrîn" dikişand, hate
girtin û 18 mehên xwe di girtîgeha Newşe-
hirê de bihurandin. Bi jiyana girtîgehê û
rewşa wê re, zemanê xwe tev bi nivîsandinê
nirxdar dikir. Romana xwe ya bi navê "Si-
tûxwar Mirin" ku otobiyografiya malbata
xwe dianî zimên, li wir nivîsiye. Giiney, wê

girtîgeha ku lê dima, bi dibistanê bedêl kir
û hevalên xwe yên qawîşê digihand, têgi-
handina çînayetî û teniktiya jiyanê bi wan
dida zanîn. Piştî ku di wê dema mişextiyê
de bi Can Unalî re hevnas bû û ku demekê
bi hev re man, piştre keçeke bi navê Elîfê ji
wan re çêbû.

Di 1963'an de gava tawanê mişextiyê ku-
ta bûye û dîsa jî ku vegeriyaye sînemê, navê
wî bi "komûnîst"iyê derket û her kes bi he-
sab nêz dibû. Wî jî dema xwe bi nivîsandi-
na senaryo û çîrokan dibihurand, herweha
ew şixulî ku ramanên xwe binivisîne. Filî-
mên wî ji aliyê xelkên dêmanî ve pir dihati-
ne ecibandin û rekora daketinê şikandin.

Giiney di serdilqên filîmên sînemayê de
bi jiyaneke tershevî û şerkirinê ve gelek fi-
lîm kişandine. Gelên ku di nava tuneyî û
perîşaniyê de dijiyan, xwe di kêşana tîpên
wî de didîtin û ew yek ji xwe dipejirandin.

Rastî jî ev bû ku Guney ji nava xelkê ha-
tibû û yek ji xelkê bû.

HESP-JIN-ÇEK...
Yilmaz Giiney di navbera salên 60-70 yî
de, zêdetirê 20 filîm çêkirine. Hema bêje
ew filîm tevek yên wî bi xwe ne. Di wê na-
vê de filîmên wî yên bi navê "Zagona Tixû-
ban, Riya Qizilirmaqê, Hesp-Jin-Çek, Qira-
lê Sik, Kurê Qozanî, înoyê Zirav" di dilê
xelkên tevayîya Tirkiyê û Kurdistanê de
text vegirtine. Êdî li her deverê behsa "Qi-
ralê Sik" dihate kirin û afîşine bejne bejn
dihatine daleqandin. Wî, ew hemû navero-
kên ku bi kar anîne, ji bersinga civatê diqe-
tiyan û bangî dilê xelkê dikirin. Tersîtiyên
di navbera wî û xwediyên şirketên filînan
de, bûn sedemê ku di dawiya salên 6o'î de
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şîrketeke xwe damezirîne û rê li serbixweti-
ya wî veke. Di wê demê de wî filîmê "Seyîd
Xan", "GurênBirçî"û"NûriyêPîr"çêkitm.

Giineyê ku qaçaxê leşkeriyê bû, bi lenge-
lûkî gava ew birin leşkeriyê, filîmê "Osma-
nê Piyade" û "Mirovekî Sik" bûn berê wê
demê.

Di 1970'yî de Giiney bi malxweya xwe
ya dawîn Fatoşê (Jale Fafma Siileymangil)
re zewid û kurek ji wan re çêbû.

Filîmê "Hêvf gava di 1970'yî de çêkir, tî-
na hejînektiya siyasî ya wê demê dikişand.
Ew filîm bo gelek xelatan seza hate dîtin û
di nava afirandinên serekî yên sînemayê de
cihê xwe girt û di dinyayê de bû xwediyê
heqdêriyeke navdar. Filîmê "îbret", "Sibehê
Roja Dawtn e", "Tahl" , "Pêxwas"û "Bav"
jî, li pey hevdu kudandin.

Çewa ku me li pêş jî gotiye, xasmetmen-
diya Giiney, ev bû ku wî rind dizanibû dê
çewan bangî xelkê bikira. Di heyamê xwe
de, tenê ew sînemahostayek bû ku bi na-
vendiyekê gazî dida xelkê Tirkiyê û Kurdis-
tanê. Di filîmên xwe de çendî ku zelal ne-
dihate dîtin jî, lê tê de hinek kurdtî, hinek
tirktî, laz, çerkez û şopa gelek neteweyan
hebû. Eşa xelkê, xemgînî, daxwazên wan
digirtin û bi hostayî ew bi kar dianîn. Di
salên 70'ê de, bi tîna bayê siyasî re, rizîtiya
sazûmanê herwekî danîbe binê mercekê û
penî dikir. Ji bo vê yekê xelk bi rêzanî jê re
pêrgberîtî dikir, lê hin derûdor jê nerihet
dibûn.

Giiney di salên girtîgehê de vala nedise-
kinî, rewşa "hundirû" vegerandibû gihan-
dina şoreşgertiyê. Dilbestiya xelkê dinyayê,
li pêşberî wî zêdetir dibû. Sedem li kû bû-
na, êdî ew dibû efsaneyek. Bestetîtiyeke zê-

de ji pirtûkên wî yên ku di girtîxanê de ni-
vîsandibûn re çêbûbû û xelat werdigirtin.
Yek ji wan jî di 72'an de ku xelata Orhan
Kemal girt, "Xelata Stuxwar"t bû. Di
i974an de Giiney ji "Lêborîna Hinekî" fey-
de girt û derket derve, dest bi çêkirina filê-
mê "HevaVxx "Jar'h' kir. Ev herdu filîm, ji
aliyekî ve yên dema gihajtina wî ya herî baş
bûn. Gava li Edenê dest bi kêşana filîmê
"Endîse"yk. kir, di dema kêşanê de dadmen-
dek pê re nîqaş kiriye, li ser lêxistina dad-
mendî 19 sal tawanê girtîgehê dane Giiney,
bi derbekê jiyana wî guherî û careke din
vegeriya girtîgehê.

Giiney gava di ginîgehê de bû, filîmê
"Endîse"y& ji aliyê Şerif Gören û Erkan
Yiicelve hate temamkirin. Ew filîm jî ji bo
gelek xelatan seza hate dîtin. Hema ew bila
di girtîgehê de bûya! Bêrawestin roman û
çîrok dinivîsîn û dibû sedemê çêkirina filî-
man.

Guney mirovekî wisan bû ku gewdê wî
di hindurû de bû, lê ramanên wî li derve
bûn. Wî di wê demê de kovara Giiney ji bo
weşanê da hazirkirin (1978) û tê de dîtina
xwe ya siyasî wqand.

Amaca Giiney ev bû ku ew bibe mirove-
kî ramanî. Lê hêj gava di hindurû de bû,
ew ji ber nivîsa xwe ya "Li ser faşîstiyê", bi
heft sal û nivê girtîgeh û du sal û nîvê jî
mişext hate tawanbarkirin. Ji ber hin nivî-
sên din jî tawan girtibûn. Li kû be, tawanê
wî gihabû dora 40 salî.

REŞATIYA KAZIMA DUWANZDEHÊ
ÎLONÊ Û REV
Ew reşatiya Duwazdehê Êlûnê mîna agirê
dojehê dakete ser welêt. Filîm û pirtûkên
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Giiney hemû hatin qedexekirin û tawanê
wî derkete ta bi ioo salan. Her ku çû leşsa-
xiya Giiney jî xirab dibû û bi alîkariya he-
valên xwe di reva ji girtîgehê de serkeftî bû.
Giiney ji hina û şûnde êdî pîşeya xwe ya
şoreşgerî li derveyî welêt da meşandin û
gelşên xelkên bindest ên dinyê dipêkanî.
Çewa di filîmê "Rê"û "Kerî"de jî tê dîtin,
her ku çû ew şixulî ku şexsiyeta kurdîtiyê
werbigire û wan projeyên di serê xwe jî da-
xîne jiyanê.

Yilmaz Giiney ne yekî ji rêzê bû, yekî wi-
san bû ku bi çînayetî ve aliyê wî yê siyasî
giran dadiket. Wî tersîtiyên sazûmana bê
serûber didîtin û ji bo felatê jî xwe ji şerî
venedikişand. Ya herî girîng ew bû ku bi
îdentîteta Kurdî ve beste bûbû, ew bi têgi-
hîştineke şoreşgerî derdixiste pêş, ji bo ça-
reserkirina gelşên deverê jî dimesiya. Bi ras-
tiya ku kurd neteweyekî cuda ye derketibû
rê û ji bo hebûna mafê damezirandina
dewleteke serbixwe jî di gelek nivîsên xwe
de dianî zimên. Lê çi heyf, piştî 1980'yî ga-
va riya çûna ber bi dewleteke nûjen ve ve-
bû, wî ew meze negirt û çavên xwe ji jiyanê
girtin. Ji bo Kurd û gelên dinyê ku bihada-
riyeke mezin bû, bi gelek pêşnumayan ve ji
nava me koç kir.

Giiney di wî heyamî de gava çavên xwe ji
jiyanê girtin, hinek derdorên ku mana kaş-
kirina wî ber bi aliyê rastê û çepê ve nediza-
nîn û jê feyde dîtin, ji bo xwe alîgir dici-
vandin. Ew tenê bi vê yekê jî neman, hîn
bi pêşvetir ve çûn û xwestin ku wî ji sazû-
nama faşîst re entegre bikin. Hem jî şoreş-
ger, qaşo bi navê şoreşgertiyê!

Di Yazdemîn salvegera dilovaniya wî de
ku em wî bi bîr tînin, peyva ku ji wan re tê

gotin, fehmkirina Giiney û riya parastina
wî, bi navê şoreşê, bi navê şoresgertiyê û
hem jî bi navê enternasyonalîstiyê û bi ras-
tiya ku Kurdistan bombe dibe û tê talanki-
rin... Divê ew li kêleka neteweyê kurd cihê
xwe bigirin û berxwedan bikin. Yan jî ku
hewqasî pîrozbahiyên kurdan têne talanki-
rin, kirina evçend şemate çi ye?

Di demekê de Nîhat Behramê ku doste-
kî Yilmaz Giineyî yê nêz bû, lê bi salan
şûnde em li virên wan nivîsên wî yên ha li
kû be ku gihabûne radeyeke wisan êdî jê re
sixêfan dikir, nagirine jidiliyê. Eger Nîhat
Behram ji bo qezenckirina şanê navê xwe
be, yan ji bo dîtina feydê ji hinan be, ku
ketibe rewşeke wisan ta ku heqaretê li miri-
yekî bike, sedem bila tê de bê lêgerandin.
Tiştên ku jê têne xwestin ev in ku di
demçûyê de ne nêzîkayê li gihaneka sawiya
sixêfan e, derxistina dersan e ji şaşiyên wî
yên bihurî.

Not
Baran Fundermann ev nivîsa xwe bi cidcî ji mc ic sandi-

bÛ. Me jî ji bo xwendevanên Nûdemê wergeiande kurdt

* Armanca ntvîskar bi "Gtlney" ya scrnavê "Basûr e".
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40 SAUYA RADYOYA KURDÎ
YA DENGE YERÎVANÊ

Wezîrê Eşo

Piştî mirina Stalîn qedexa li ser ziman û kultura kurdî,
ku ji sala 1937'an hetanî destpêka salên 50'î berde-

wam dikir, ji ortê hate rakirin. Li Ermenîstanê ocaxên
kultura kurdî yên wê dewranê qedexekirî careke din ha-
tin vekirin û yên nû hatin sazkirin. Di nav wan de beşa
axaftina kurdî li radyoya Yerîvanê (paytextê Ermenîsta-
nê) dest pê kir. Ev yeka han di destpêka sala 1955'an de
qewimî. Di destpêkê de zimanê axaftina kurdî li radyoya
Yerîvanê 15 deqîqe bûn. Piştra ew zeman hate dirêjkirin
û di dawiya salên 50'î de gihîşte saet û nîvekê. Ev yeka
bi biryara partiya komunîst ya Sovyetê qewimî. Bi vê fik-
rê, partiyê dixwest ku bi riya propogandayê hem kurdên
li Sovyetê hem jî yên li Kurdistanê bike dostê sosyalîzmê
û Sovyetê. Lê dewleta Sovyetê destûr nedida ku xebatka-
rên radyoyê di radyoyê de li dijî problemên hundurîn
yên welatên serdestên kurdan bipeyivin. Yanî dewletê
nedihişt ku di radyoyê de behsa Kurdistaneke azad û ser-
bixwe bibe. Lê carna Sovyetê ji bo fêda xwe û ji bo reqa-
beta bi hin dewletên din re, wan dixwestin ku di radyoyê
de behsa kurdan û welatê wan bête kirin. Heta di ser de
jî wê piştgiriya têkoşîna kurdan ya ji bo azadiyê dikir. Di
destpêka salên 6o'î de dewleta Sovyetê eşkere pistgirya
têkoşîna kurdên Iraqê kir, ji ber ku navbera wê û Iraqê
xerab bûbû. Wê demê dewleta Sovyetê bi me kurdên
Sovyetê jî dest bi kampanyayeke li dijî Bexdayê kir, bi ri-
ya radyo û nivîsandinê, em kurdên Sovyetê ji karker û
gundiyan bigire heta bi rewşenbîran tevî kampanyaya li
dijî Bexdayê bûn. Moskvayê bi eşkereyî gelê kurd mîna
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gelekî qehreman û têkoşer îlan kir û xwest
vê yekê bi Bexdayê jî bide qebûlkirin. Lê
mixabin, di nîveka salên 70'ê de Yekîtîya
Sovyetê dest ji piştgiriya hindava têkoşîna
kurdan kişand û herweha êdî hew destûr
da ku di radyoya dengê Yerîvanê de li ser
kurdan zêde tişt bête gotin û di şûna wê de
bi her awayî dest bi propogandaya dewleta
Sovyetê hate kirin. Me bi xwe nikarîbû bi
gotina wan nekira û em nikarîbûn li dijî
biryareke weha jî derketana. Lê bi sînor be
jî, me programên li ser kultur û edebiyata
kurdan çêdikirin.

Piraniya weşanên me bi temayên sîyasî
bûn. Her roj, weke qanûnê, weşanên me bi
deng û basên navneteweyî yên nû destpê
dibûn. Piştra deng û basên di derheqa jiya-
na Ermenîstanê de, ya ermenîyan, kurdan
û gelên cumhûriyetên mayîn de. Ji wê şûn-
da şirovekirina bi tema rojê dihate weşan-
dinê, ya di derheqa qewmandineke navne-
tewî da, di derheqa fabrîka, kobcoza, pale û
cotkarê destemet da, di derheqa çêlekdoşe-
ka baş da. Me pesnê wan mirovên ku bi
karkirina xwe ya helal û cefakêş hebûna
dewleta Sovyetê zêde dikirin, dida. Carna jî
ew qise di derheqa rewşenbîrekî kurd da
bûn, dersdar, muhendîz, dbctor, nivîskar,
zanîyar û ên dinê.

Di nava programa heftekê da rojekê jî
weşanên lîteratûrî cih digirt. Nivîskarên
kurd dihatin radyoyê û berhemên xwe bi
xwe dixwendin. Me li radyoyê propogan-
daya pêşketina lêteratur û kultura kurdan
ya li Ermenîstanê dikir, em di derheqa ni-
vîskar û kurdzanên bi nav û deng diaxivîn.
Xasma salên dawî me nimûne ji lîteratûra
kurdî ya klasîk di radyoyê de dixwendin.

Gava dest bi wesanên kurdî bûn di fonda
radyoyê da tu stranên kurdan tunebû. Di-
viyabû ew nû bihatina dengnivîsarê û bona
wê yekê stranbêj û sazbendên kurd teklîfî
radyoyê kirin û stran û leîlanên wan ser ge-
îtanê nivîsîn. Di vî warî de keda Casimê
CeM mezin e. Piştî wî zemanekê dirêj Xelîl
Mûradov bû serok û berpisyarê redaksiyo-
na axaftina kurdî û wî fonda stranên kurdî
pir dewlemend kir. Bi saya radyoyê pir
stranên kurdî, xasma yên folklorî ji wenda-
bûnê xelas bûn, çimkî niha stranbêj û saz-
bendên kurd yên hosta û zane hema hema
nemane. Bi xêra radyoyê, îro deng û seda
van stranbêjên hêja ji gelê me ra wek milkê
kultura wî ya zengîn û bilind maye. Şeroyê
Biro, Efoîyê Esed Resîdê Baso, Memê Kurdo,
Hsiq Nazûk, Memoîyê Silo, Şiblîyê Çaçan,
Egîdê Têcir, Sehîdê Şemedîn, Karapêtê Xaço,
Aramê Tîgran, Xemo û ên din. Dengê me-
îya, fîq û zurna hostên wisa mezin ser ge-
îtanê hatîye. Dengnivîsar, çawa Şamilê Be-
ko û Egîtê Cimo. Lê çiqas stranên kurdî, ên
xweş û şirîn bi bilûr, meîya û zurna Taharê
Emer, Xelîlê Evdile bûne milkê gelê me yê
heta hetayî. Xasma salên dawî me pir stran
û leîlanên kurdî ji welatên derva bi cûrê ka-
sêtan stendin û fonda me bi dengê Mehe-
med Arif Cizrawî, Hesen Arif Cizrawî, Şi-
van Perwer, stran û leylanên koma Berxwe-
dan dewlemend bû. Çovek, sînorê bihîsti-
na weşanê kurdî ji Yerîvanê pir fire ye; he-
mû cumhûriyetên Yekîtîya Kevnesovyetê,
welatên rojhelata nêzîk û navîn dikevin
navbera wî sinorî. Me zanîbû ku dengê me
digîhîje hemû kurdan û vê yekê em şa û
ruhdar dikirin. Hema ji roja pêşin dengê
spîkerê kurd, stranbêj û sazbendê bi teri-
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bandina sînorên dewletê, ser çîya û banî-
yan, gelî-gebûzara çû kete her gund û baja-
rekî kurdan, guhê her kurdekî yê bi şênaîya
yanê jî li zomên zozanên bilind, li konên
reş û çadirên zemanê niha. Em guhbihîstî
dibûn, ku dema destpêbûna weşanên kurdî
li Ermenîstanê hemû kurdan dev ji karêri
xwe berdidan û bi hezkirin û hesret guhda-
riya weşana kurdî dikirin. Ev di demeke
wilo de bû, ku li bakurê Kurdistanê zimanêj
kurdî qedexe bû, hildana navê kurdî qede-
xe bû. Loma bala piraniya kurdan li ser
radyoya kurdî bû. Ji ber ku di radyoyê de,
digel stran û kilamên kurdî, li ser kultur û
adetên kurdan, rabûn û rûniştina wan, kul
û derdê wan jî program çêdibûn.

Radyoyê hîsên neteweyî di nav-ruh û
sewdên kurdan da hişiyar kirin. Ne bi tenê
kurdên Sovyetê, herweha tesîreke wê ya pir
erînî li kurdên Kurdistanê jî dibû. Berî we-
şana radyoyê, li gelek cih û deverên Sovye-
tê kurd li ber windabûnê bûn, bîr baweri-
yên wan yên di derheqa kurd û kurdayetiyê
de sist bûn. Piraniya wan haj kultur û dîro-
ka xwe tunebûn, nizanîbûn ku Kurdistan
heye û li wir bi milyonan xwişk û birayên
wan dijîn. Hinek kurdan jî, xasma yên êzî-
dî ber mirina xwe hatibûn raê, bi windabû-
na xwe razî bûbûn. Wan gorî fîlosofiya
xwe ya mirinê wana çi digot "Xwedê yarî,
qedera me da wisa nivîsiye: em gotî bê qi-
ral, bê text û tac bin, xwe-xudanê me her
tenê Şems e". Lê çaxê bi saya radyoyê pê
hesiyan ku êzîdî jî kurd in û gelê wan sî
milyon e hêja ruh bi wan ve hat û terka wê
fîlosofiya mirinê kirin. Radyoyê bi saya
propogandakirina kurd û Kurdistanê, bîr û
baweriyên neteweyî yên kurdên Sovyetê

hişyar kirin, lê kurdên Sovyetê, xasma rew-
şenbîrên wan jî kurd û Kurdistan hişyar ki-
rin. Rasttir e ku em bibêjin, rola radyoyê di
vî warî de pir bû, ji ber ku bi tenê radyoyê
ev kar pêk neanî. Radyoya Yêrîvanê, bi
propogandakirina pêşketina kultura kur-
dên Ermenîstanê, Kurdzaniya Sovyetista-
nê, dîroka gelê kurd, bîr û bawer, hesîneke
wan nava kurdên Kurdistanê da pêş da anî:
Em hene, em xwediyê kultura zengîn û dî-
roka zemandirêj in û vê yekê cîhanê da nas
dikin, her tenê li Tirkiyeyê me çawa gel he-
sab nakin û bi ser de jî ziman û kultura me
qedexe dikin. Dengê radyoya Yerîvanê xwî-
na neteweyî di damarên kurdan de da ge-
randin. Radyoya Yerîvanê wisa jî roleke
mezin di hişyarkirina kurdên diyasporê de
leyist. Bi bihîstina axaftina kurdî, bi bihîsti-
na stranên kurdî kurdan derd û kulên xwe
ji bîr dikirin.

Zemanekî dirêj tenê radyoya Yerîvanê
deng û basên di derheqa kurdên başûr de
digihand kurdên bakur. Bi gotineke din
radyoyê şûna pirtûk, rojname û kovarên ku
qedexe bûn jî dadigirt. Di demeke ku pêla
asîmîlasiyonê herî xurt bû de, hebûna rad-
yoya Yerîvanê, li hemberî vê pêla asîmîlasi-
yonê serîhildanek bû. Ji ber ku piraniya
kurdan wê demê nexwendî bûn, an jî yên
ku xwende bûn, xwendina wan bi tirkî û bi
zimanên mayin bûn, hebûna radyoya kur-
dî îmkanekî gelekî baş bû. Di radyoya den-
gê Yerîvanê de van rewşenbîrên kurd kar
kirine: Mîkaêlê Resîd Eêrikê Ûsiv, Şikoê
Hesen, Qaçaxê Mirad, Ordîxanê Celîl,
Emerîkê Serdar, Ahmedê Gogê, Mirazê Ev-
do, Hamoyê Rizgo, Cemîla Celîl, Sîma Se-
mend Bariyê Mehmûd, Memê Lîlaz, Têmû-
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rêXelîl, îsxanê Eslan û ên din. Herweha em
spîkerên mîna Nûrê Polatovaê, Eznîva Re-
std Sêvaza Evdo, Gulîzera Casim, Lûsiya
Huseyin. Divê em xasma Keremê Seyad ku
dengê wî ji her kurdî re nas e, bi bîr bînin.
Ronakbîrên kurd ku bi axaftin û bi berhe-
mên xwe radyo xemilandine ev in: Erebê
Şemo, Heciyê Cindî, Emînê Evdal, Nadoê
Xudo, Mîroê Esed Semend Sîyabendov, Şek-
roîye Mihoî, Sehîdê îbo, Simoîyê Şemo û Ce-
lîlê CelîL Ez bi xwe jî xwe pir bextiyar dibî-
nim ku ji roja vebûna radyoyê, yanî di çil
salên weşana radyoyê de, min jî tê de xiz-
met kiriye. Ez xwe bextewar hesab dikim
ku ev dîroka beşa axaftina kurdî ji bo min
dîroka zindî ye û ew jî perçeyek ji dîroka
kurdî ye.

Di xilasiyê de ez 40 saliya radyoya dengê
Yerîvanê bi hemû xebatkarên wê yên kevin
û nû re pîroz dikim û herweha ez bi milyo-
nan guhdarên wê jî pîroz dikim.

U WE DERE

Li wê derê,
tenê deng û sewta dilç" tariyê dihat,

Li wê derê,
avên behran kelekên xwe ramûsîn
û ji hev xatirxwastin,

Li wê derê,
ezmanê reş xwe tazî kir; rût û repal. . .

Li wê derê,
ezmanê reş li xwe Idr; ewrên sor û zer. . .

Li wê derê,
can û jiyan di bihuştê de hatin fetîsan-

din,

Li wê derê,
xewn û xeyal di çavên ku
wek rengê erdê de şewitîn,
hên ku negihîştin ronahiya tavê. . .

Li wê derê,
duh
li Hîroşîmayê û Ausşwitzê,

Li wê derê,
îro
li Helepçeyê

Osibê,
kî dizane li ku?

Seydoyê Kûso
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FILOZOFE DESTHILATE

Şerefxan Cizîrî

Dîroka felsefê û ramanweriyê renga reng e. Pirr caran
mirov dikare li hemberî vê keskesora ramanî bê çare

bimîne. Pirsiyar roj bi roj zêde dibin û civat jî têkilhev di-
bin. Rastî çiye û çewtî çiye? Sînorê zanebûn û cehaletê li
kûderê ji hev vediqetin? Mirov wê çawa karibin genim,
ceh û zîwanê ji hev veqetînin?

Carna pirskirin destpêka alametên başiyê ne. Bersiva
pirsan pirr caran di dîroka felsefê û ramanweriyê de heye.
Heye û weke şeraba salan jî tahm girtiye. Lê mixabin pira-
niya caran haya mirovan ji vê yekê tûneye. Bi taybetî civat
û entellektûelên Kurdan, bi sedsalan ketine nav zexeliyeke
kûr û dûr. Ewê dawiya vê zexeliya salan û xewa şêrîn ken-
gî bê? Ez nizanim. Lê ez tiştekî baş dizanim, divê entellek-
tuelên Kurdan bi hemû awayî li fêrbûn û zanebûnê vege-
rin. Hatta ku entellektuelên Kurdan kultur, ilm û felsefê
baş fêrnebin, ewê nikaribin xizmetên baş ji xelkê xwe re
pêkêş bikin. Divê Kurd sifra welatê xwe ya zanyariyê û
kulturê bi destê xwe raxînin!

Di dîroka felsefê û ramanwerî de cih û dema filozofê
mezin Thomas Hobbes zêde girîng e. Thomas Hobbes di
navbera salên (1588 - 1679) da jiyaye. Di xebata xwe ya il-
mî de ew di bin tesîra Galîle û Kepler de maye. Thomas
Hobbes di dîtina xwe ya felsefî de ampirist e, lê dîsa jî en-
teresa wî li hember ilmê matemetikê pirr xurt e. Di qirnê
1500 û 1600'î de filozof û ilmdarê navdar ku fikirandina
matematikî û rasyonalizma ilmî diparastin, pirr dûrî me-
todên ampîrîk bûn. Matematîk û rasyonalîzma ilmî karê
aqil bû û ampîrîzm jî bi tecrûbe û praktîka mirovan ve gi-
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rêdayî bû. Thomas Hobbes daxwaz dikir
ku rasyonalîzma ilmî û felsefa ampîrîzmê
bi hevdû ve girê bide. Di pirraniya xebate
xwe de Hobbes, gotina rasyonalîstî, mate-
tematîkî û geometrî bi felsefeyek cîvatî ve
dihûnand. Di wî warî de pirtûka Hobbes
ya bi nav û deng "Leviathan"e (1651).

Thomas Hobbes di zimanê klasîk de
xwedî zaniyariyeke pirr fireh bû. Di çardeh
(14) saliya xwe de Hobbes dest bi wergerê
kiribû û paşê jî wî Homeros werdigerand
zimanê îngilîzî. Li universîta Oxfordê wî
mantiqê skolastîk û felsefa Aristoteles dbc-
wend. Di dîtinên xwe yên polîtik de ew
Monarşîst bû. Thomas Hobbes bi xurtî
behsa zerar û tehlûkeyên demokrasî ji bona
civatê dikir. Li gora dîtina wî demokrasiyê
civat pûç dikirin. Lê di eynî wextî de Hob-
bes fîlozofekî materyalîst e û di pirsên felse-
fî de ew helwestekî radîkal digre. Di dîroka
felsefê, kultur û ilm de, mirov dikare pira-
niya cara li vê nakokiyê rast bê. Helwestê
felsefî û edebî yên radîkal otomatikman tu
cara nabin encamê helwestên polîtîk yên
radîkal. Ma felsefa Hegel jî ne weha bû?
Em dikarin vî mantiqî berdewam bikin û
weha bibêjin; helwestên polîtîk yên radîkal
jî tu caran tenê bi serê xwe nikarin bibin
encamê ku mirov felsefe û edebiyateke ra-
dîkal û baş biparêze.

Hemû felsefa Thomas Hobbes li ser pirs-
girêka desthilat û bê desthilatbûna mirovan
ava dibe. Dema ku mirov di qonaxa xweza-
yê de dijîn, wê gavê bê desthilatî hakim e.

Di qonaxa xwezayê de ne mîr û ne jî şah
hebûn. Dewlet, ji xwe ji binî de tunebû.
Mirovê ku di qonaxa xwezayê de dijiyan,

ji hevdu neditirsiyan. Ji ber vê yekê hewce-
darî bi dewletê tunebû. Tirsa mirovan ji şer
û nemanê bû û ev jî bû encamê ku mirov
desthilatekê avabikin. Li gora felsefa Hob-
bes ev desthilat ewê mal û canê xelkê bihi-
manda. Di qonaxa xwezayê de hemû kesan
dikarîbûn bi hevdu re şer bikin. Kes û hê-
zên ku bikarîbana navcîtî bikirana tune-
bûn. Ji ber van encaman jî mirovan li hev-
du kirin, bi hev re peyman çêkirin û bi vî
awayî jî dewlet ava kirin.

Li gora vê felsefa jorîn mirovan ji ber en-
camên tirsê, egoizmê, ez ezîtiyê û daxwa-
ziya desthilatê li hevdu kirine. Li gora vê
felsefê mirov bi giştî xweparêz û egoist in.
Hobbes dibêje ku mirov ji ber tirsa kuştinê
li hevdu dikin. Encamên nakokiyên di
navbera mirovan de bi giştî bingehên xwe
ji psikolojiyeke çewt digre; bi hevdu re qa-
yiş kişandin, namûs û şerefparaztin, bi xwe
ne bahwerkirin dibin encamê ku mirov bi
hevdu re şer bikin. Mirovê ku dixwaze tiş-
tekî qezenc bike, êrîşî mirovê din dike. Mi-
rovê ku bi xwe bahwer neke, hewcedarê
xweparaztinê ye. Mirovê ku daye dû şeref
û namûsê li dengê xwe digere, ûhw. Pira-
niya caran ev praktîka han dibe encamê
ku mirov zorê li hemberî hevdu bi kar bî-
nîn...

Felsefa ku Hobbes li vir behs dike, di dî-
roka felsefê û dîroka ramanî de, di bin navê
"felsefa peymanê" de tê naskirin. îngilizekî
din yê bi nav û deng John Locke û k aliyê
din Jean Jack Rossueau jî ev felsefa peyma-
nê diparaztin. Rossueau bi navê "Contrac
social" ango "peymana sosyal" pirtûk jî çap
kiribû. Bi kurtî ev felsefa han vê yekê dipa-
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kiribû. Bi kurtî ev felsefa han vê yekê dipa-
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Thomas Hobbes

rêze; bi peymana civatî re mirovan heqqê
desthilatiya xwe dewrî dewletê, şah an jî
xweserekî (egemen) kirine.

Mirov raste rasta nikare ji felsefa Hobbes
hereket bike û navekî baş lê bike. Ma gelo
Hobbes bi derd û kul e, sînîk e (Cyniker)
an jî îronîk e (qerfok e)? Bahweriya xwe bi
mirovan nayine? Hobbes bi xwe ne di wê
bahweriyê de ye. Ew bahwer dike ku ras-
tiya civatî û psikolojiya mirovan weha ye.
Li gora Hobbes mirov egoist in û ev jî ras-
tiyeke dîrokî ye.

Lê bi bahweriya min mirov tu cara nika-
re felsefa Hobbes ji civata Ewrupayî ya ku
di qirnê 1500 û 1600 hebû îzole bike. Di vê
demê de mudaqiyeteke pirr xurt li Ewrupa
heye. Hobbes dixwaze ku ji aliyê îdeolojî

de vê mutlaqiyeta polîtîk meşrû bike. Dîtin
û felsefa wî bersiva rewşa polîtîk û ekono-
miya Ewrupa dide. Civat û Felsefe ji hevdu
nikarin bêne cihêkirin. Çînên serdest yên
îngilistanê teorî û ideolojiya Hobbes bi kar
tanîn. Dîtinên Hobbes li ser dewlet û dest-
hilatê dikevin nava tevgirêdaneke civatî.
Wexta ku Hobbes Şahîtiya îngîlîztanê di-
parêze, ew yeka ne bûyereke tesadûfî ye.

Hobbes bi qederê bahwer dike û deter-
mînîst e. Ji xwe felsefa wî jî li ser vê yekê
ava dibe. Lê di teoriya li ser zanebûnê de
Hobbes materyalîst e. Li gora wî zanebûna
mirovan ne ji ba Xwedê te. Zanebûn ji tec-
rûbê tê. Ma ku ne weha ba, ewê çima mi-
rovan peyman bi hevdu re çêkirina?

Dîtinên Hobbes yên li ser mirovan qet
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naşibin dîtinên Platon û Aristoteles. Dîti-
nên Hobbes ji xwe tu caran naşibin yê în-
cîl û Fileha jî. Platon û Aristoteles behsa
hewcedariyên cîvatî dikirin, lê belê Hobbes
behsa psikolojî û tirsê dike. Platon û Aris-
toteles di avakirina dewletê û beşkirina kar
de, behsa hewcedariyên sosyal dikirin. Ji
bona mînak mirov dikare bêje ku parêzgerê
dewletê li ba Platon, ji bona dewletê baş bi-
kin, dikarin xwe feda bikin. Parêzgerê dew-
letê nikaribûn berjewendiyên şexsî an jî qe-
zenca şexsî biparêzin. Lê piraniya felsefa
Hobbes li ser hîmê tirsê û berjewendiyên
şexsî ava dibe. Li gora Hobbes tevgera şex-
san binhegê xwe ji egoizmê digire. Encamê
ku mirovan dbdn hereketê, encama xwepa-
raztinê û tirsê ye.

Li gora Aristoteles mirov heywanê sosyal
in. Hobbes bi xwe li dijî vê yekê jî radiwes-
te. Ji ber ku li gora Hobbes, heywan nika-
rin ji bona şeref û namûsê bi hevdu re qa-
yîşê bikişînin. Heywan dîsa nikarin ferqê
bixin navbera berjewendiyên giştî û yên
şexsî. Heywan ji aqil jî mehrûm in. Ji ber
vê yekê jî ew nikarin tiştan kategorîze bi-
kin. Heywan, ji hunera peyvê jî bêpar-
bûn, ew nikarinbûn heqaretê li hevalbendê
xwe bikin. Di dawiya dawî de alîkarî û
hevgirtina heywanan tiştekî xwezayî bû, lê
belê alîkarî û hevgirtina mirovan jî bi riya
peymanan pêkdihat.

Ferqeke mezin di navbera dîtinên Hob-
bes û îdeolojiya Filehtiyê de jî heye. Li ba
Filehtiya ku xwîn û koka xwe ji Hz. îsa
digre, mirovantî û şirîkantî heye, lê li ba
Hobbes egoîzm û materyalîzm hakim e.

Dîtina filehtiyê li ser mirovan dîtineke ma-

newî ye, lê belê Hobbes xwedî dîtineke
mekanîk e. Di filehtiyê de armancên ma-
newî hene û tevgera mirovan jî li gora van
armancan dimeşe.

Di dema ku Thomas Hobbes dijiya, ra-
manên hakim di civatê de dîtinên Platon û
Aristoteles, an jî dîtinên filehtiyê bûn. Di
jiyana polîtîk û ilmî de ev herdu xettên ra-
manî hegemonya xwe li ser hemû xalên ci-
vatê danîbûn. Felsefa Thomas Hobbes bi
van her du xettên ramanî re dikete nako-
kiyê.

Baş e, mirov dikare dîtinên Hobbes çawa
şirovebike?

Li ser ditinên Hobbes yên teoriya polîti-
kayê pirr tişt hatine nivîsandin. Civata ku
Hobbes behs dike ne civata antîk an jî civa-
ta feodal e. Hebe hebe ev civat, civateke ka-
pîtalîstî ya qels e. Danûstandinên bazarê li
vê civatê baş pêş neketine. Di sedsala 1500

û 1600'î de li Ewrupa Şahên mutlaqiyetî
hakimî civatê bûn. Yekî ji van Şahên xwe-
ecibandî digot ku, "dewlet ez im!"

Dîtin û felsefa Hobbes li ser tirsa demok-
rasiyê û parastina Şahên mudaqiyetî ava di-
be. Ji pirr aliyan de dîtinên Hobbes û
Makyavellî dişibin hevdu. Armanc, parasti-
na desthilata polîtîk e. Makyavellî dbcwaze
vê yekê bi fen û futan bi cih bîne û Hobbes
jî behsa tirs û anarşiyê dike. Dîtinên her du
ramanweran, di pirr aliyan de bûne mertal
ji bona dewlet, Şah û dîktatoriya polîtîk.
Di van dîtinan de durûtiya polîtîk bûye pî-
vana bingehîn.

Ma di warê polîtîkayê de durûtiya polî-
tîk, îro jî ne problemeke pirr girîng e?
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MiROV

Can Gulşenoglu

Min mirov nas kirin
dest bi desta

çav li çava
lêv li lêva

lê bi kîlometreyan
ji hevdû dûr

Û min mirov naskirin
her yek li alîkî dinê

yekî bikira pise pis
yê din bibîhîsta...

Hêziran - 1989 htanbul

PIRSEN Bl WEXT...

Ez li zemanekî bi bext
Li pey pirsên bê bersîv
Û bi wext ketime...
Va pirsan

yan wê min bikin
Şairekî xwedî text

yan jî mecnûnekî
bi teqet...

12.06.199s Frankfiirt
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RASTHATIN

Ji ber ku wê koma Qazê biçûya bajarê wê yê zaroktiyê,
ew xemgîn bû. Rast e wê ji zû ve dixwest here wî baja-

rî, lê carê tiştek dibû asteng, karekî bi lez çêdibû û çûyîna
wê her car bi şûn da diket. Him jî du dilî bû: Em bêjin
rabû, çû, lê wê here mala kê, bal kê? Wê çawa weke turîst
here bajarê zarotiya xwe, li mêvanxanê bimîne? Ev fikir di
serê wê de bi cîh nedibûn.

Û niha, bi hogirên xwe, artîstên koma sîrkê re tevayî di-
çe wî bajarî.

...Berbangê wê bigihîjne cîh. Qazê demeke dirêj ketibû
nav nivîna, lê xewa wê nedihat. Mitalan tebatî nedidayê,
xwe kêlek, kêlek weldigerand, lê tu çare nedibû, xeman
dest jê nedikişand. Lema jî ji bo hogirên xwe hişiyar neke,
dîsan kincên xwe avêtine ser xwe, derkete sivdera tirênê û
li ber paca vagonê rûnişt.

Derve hîveron bû. Dar, xanî, av, çiya û banî di ber pacê
re derbas dibûn û bîranînên zarotiya wê vediresandin.

...Qazê bav nedît. Ew şeş mehî bû, gava bav çû şer û
hew êdî vegeriya. Piştî çend salan dê nexweş ket û mir.
Mirina dê timê di bîra Qazê da bû. Çend rojan, êvaran,
gava Qazê dikete nav cîh, wekî razê, jinika cînar dihat û li

kêleka wê rûdinişt. Lê Qazê ne dixwest razê, hema wisa
zare-zara wê bû gazî diya xwe dikir. Jinikê berê dixwest
wê aşt bike, lê paşê bi xwe jî tap ne dikir û heta dereng bi
Qazê re digiriyan.

Di dû dê re Apo kete bîra wê, mêrekî deve-devî şêst,
şêst û pênc salî, ku lingekî wî seqet bû. Apo hewşa wan
gêzî dikir. Rojên Apo gişk mîna hev bûn; wî berê bi gê-

Tosinê Reşîd
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ziya xwe ya dirêj hewş gişk paqij dikir, paşê destên xwe dişûştin, bi
destmaleke mezin, ku timê di beriya wî de bû, ziha dikirin û diçû, li
bin dara çinarê rûdinist. Qazê hingê bi xwe nêzîkî wî dibû. Wî şûşekî
vala ji beriya xwe, ya mezin , derdixist û Qazê dişande avê. Heta wê
av dianî, Apo nanê taştiya xwe, yê di nav destmaleke qerqaş de pêça-
yî, vedikir û herduyan bi hev re taştê dbcwarin. Di dû taştê re Apo
şikirbûna xwe ji Xwedê dianî, wekî wê rojê jî risqê wî dayê.

Her roj awa bû.
Rojekê jî sîrk hatibû bajarê wan. Çend zarokên cînaran çûbûn, dî-

tibûn û ji sibê heta êvarê di derheqa wê de digotin. Qazê çavên xwe
mezin vekiribûn û guh dida wan. Wê jî dixwest here sîrkê, wê jî dix-
west wan şêr û pilingan, hesp û meymûnan, wan jinên difirin, bi ça-
vên xwe bibîne. Wê êdî di xewnên şevan de jî sîrk didît. Rojekê jî tap
nekir û ji xatiya xwe dirav xwestin. Xatî hêrs ne bû, wê bi teherekî bi
gazin gotê:

- Ê, lawo, ka me têr xweriye, wekî îcar herine sîrkê.
Qazê di quncekeke malê de qincilî û giriya.
- Tuyê hişbî, yanê ez ê rabim,- mêrê xatiyê, ku teze ji kar hatibû û

di ser şîvê de bû, bi ser wê de hêrs bû. Rast e wî tu caran destên xwe
hilnedabû ser Qazê, lê Qazê didît ew çawan li jin û zarên xwe dixe û
gelekî ji wî ditirsiya. Lewma jî bilind giriya, bû îske-îsk û hêstir ki-
şiyane hundur.

Avayê sîrkê li taxa wan bû û roja dinê Qazê çû ber derê xaniyê sîr-
kê û xwest bi merivên mayîn re bikeve hundur, lê nehiştin. Wê bi
her teherî dixwest tiştekî bike, bikeve hundur, lê ji wê re li hev nedi-
hat, dema dinihêrîn bilêta wê tune, ew bi şûn de vedigerandin. Ew ê
hê demeke dirêj li wira bima, eger ew jin û mêrên çevsût nebûna. Ew
hinekî ji dêrî dûr bi jinekê re dipeyivî, gava jinika koke berdêrî, ku li
bilêta dinihêre, carekê jî Qazê tev da û bi ser de qîjiya:

- Min ji te ra negot ji vira here, tu careke din jî nêzîk bibî, ez ê
lingê te bişkênim.

Bû kûrîniya Qazê û li ber dêrî qincilî. Mêrikê çavsût tiştek ji hogi-
ra xwe ra got, nêzîkî Qazê bû, bi destmala xwe hêstrên wê paqij kirin
û jê pirsî:

-Tu dixwezî herî sîrkê?
- Erê, ez gelekî dbcwazim,- dîsa kela Qazê rabû.
- De wekî usane negirî, li vir raweste, em ê niha bi hev re herin.
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- De wekî usane negirî, li vir raweste, em ê niha bi hev re herin.
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Xêlekê bi şûn de wî bi hogira xwe, ya çavsût va bi destê Qazê gir-
tin û birne hundur. Jinika koke ber dêrî çavên xwe li Qazê cinû ki-
rin, lê tişt negot. Çavên Qazê, yên hê jî bi hêstiran va tijî, diçûrisîn.

Piştî ketine serayê, wan Qazê li kêleka jinekê dane rûniştandin, te-
miya wê dane jinikê û bi xwe çûn.

Sîrk destpê bû. Çi ecêv bêjî, wekî Qazê nedîtin; hirçên govend gir-
tibûn, şêrê di nav xeleka agir re baz dida, kûçkên bi ewtîn distiran.
Çavên Qazê ji şabûna diçûrisîn, wê destên xwe usa li hev dixistin, ku
xelkên li dor û bera wê rûniştibûn gişka lê dinihêrîn.

Lê ji nişkê ve ew jin û mêrên Qazê bi xwe re anîbûn, derketine ser
dikê. Kincên xwe guhastibûn, kincên sivike, birqok li xwe kiribûn.
Qazê ew nas kirin. Wan carekê, duda temene dan ber serayê, paşê bi
nêrdewana şirîtê ji ban dardakirî va bi lez hilkişiyan. Gava gihîştine
bin arîkê xwe bi darekî ji arîkê ve dardakirî girtin û nêrdewana şirît
berdan.

Bêhna Qazê çikiya bû, ditirsiya ew bikevin. Bêyî hemdê xwe rabi-
bû şipiya û bi çavên mezin vekirî li wan dinihêrî. Lê xema wan nîn
bû. Mêrik carna hogira xwe hevraz davît, wê di nav hewê da çend
cara fide didan û dîsan bi ser destên wî de diket. Di dû re bi lingekî
rabû ser serê wî, paşê destekî xwe da ser serê wî û li ser destekê ra-
westiya û gelek ecêvên mayîn.

Gava ew hatin xwar, ji şabûna hêstir ketine çavên Qazê.
Jinika ku Qazê li kêlekê dabûn rûniştandin jê pirsî, ka ji bo çi bi

tenê hatiye, bi dê û bavên xwe re nehatiye? Qazê ji wê ra got, ku dê
û bavên wê tunene, ew li bal xatiya xwe dimîne.

Ew mêr û jina çavsût, ku Qazê bi xwe ra anîbûn û qasekê pêş li ser
arênayê bûn, hatin. Jinka li rex Qazê bi zimanekî nenas ji wan re tiş-
tek got. Çavsûta, ku gavekê pêş mîna kevorka di nav hewê da per-
waz dida, destê xwe di stuyê Qazê re bir û jê pirsî:

- Hi, xweş bû?
Qazê hewas, hijmetkar li wê dinihêrî, wê bawar nedikir, wekî ew

artîsta, ku di sîrkê de tiştên usan dikirin, dikare kema usan tiştan ji
wê pirs bike, destê xwe di stuyê wê ra bibe. Bextewariya Qazê bê se-
robin bû. Wê xwe bi serbilindî bi milê jinikê ve guvaşt û bi erênî se-
rê xwe hejand.

-Tu jî dixwezî bibî artîsta sîrkê?- Jinik ji wê ra bqirî.
- Ez nikarim.-Qazê hêdîka got.
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- Min jî berê nikaribû, paşê ez hîn bûm, tu jî dikarî hîn bibî.-Jinik
usa bi wê re dipeyivî qey bêjî hevalên hev yên çend salan bûn û wê
yekê kêfa Qazê tanî. Paşê wê destê Q^zê berda û demeke dirêj bi mê-
rikê hogirê xwe re bi dengê nizim dipeyivîn. Jinika kêleka Qazê bi
destê wê girt û hinekî ji wan dûr bir. Ew hinekî peşmorde bibû, me-
tel mayî guhên wê li ser wan jin û mêran bû. . . Wan jî tê bêjî gotina
xwe kirine yek û ber bi wan hatin. Jinikê bi beşer Qazê hemêz kir û
gotê:

- Em herin mala xatiya te?
- Em herin, Qazê bi carekê ve destê wê kişand. Wê texmîn kir zarê

cînara wê çawan dilhavêjiya xwe bi wê bînin, gava bibînin van artîs-
tan çawan bi destê wê girtine û têne mala wan.

- Jin û mêrê çavsût ji xatiya Qazê ra gotin, wekî zarê wan tunene û
dixwezin Qazê bi xwe ra bibin û bikine keça xwe. Xatiyê berê nex-
west, hêstir ketne çavan, lê paşê Qazê hemêz kir, bû kûre-kûra wê gi-
riya û got:

- De bibin, qet nebe wê ji vê tunebûn û zelûliyê xilas bibe.
...Paşê Moskva, mala nû, dibistana sîrkê...
Û niha, Qaza li van kolana sêwî, çawa wek artîsteke bi nav û deng

vedigeriya bajarê zarotiya xwe.
...Sera kimkimî bû. Qazê ji pişt perdê mêze dikir, dixwest dêmên

nas bibîne, lê kes nekete bîra wê. Dora wê hat. Gava navê wê gotin, ji
desdihevxistinê girmîn ji serayê hat. Bajarî bi hemwelatiya xwe şa di-
bûn. Dilê wê zû-zû avêt, hêstir ketine çavan; "usane bajarê zarotiyê
ew ji bîra nekiriye".

Karkeran daholeke mezin anîn danîne arênayê. Qazê bi rêvaçûna
sivik ji pişt perdê derket. Dîsa bû girmîniya çepikan. Qazê serbilind,
bi dêmê vekirî, bi beşereke xwej derkete ser arênayê. Xeml û xêza
kurmanciyê lê bû. Xizêma pozê pîjîn, bazinê zîvî bi kevirên hêşîn
qaşkirî, xirxal û moriyên reng-rengî rewşa nuhbûka didanê. Ew hêdî-
ka nêzîkî daholê bû, qasekê li ber rawestiya, carekê jî ber serayê teme-
ne da paşê bazda ser daholê û..."Cirîd" lêda. Bi reqasa xwe.

Bi hezara merivan bi teqla lingên wê destên xwe li hev dixistin. Se-
ra bibû orkêstreke ji hezar sazbendî û wek xwestina dîrîjor "Cirîd' lê-
dida. Dîrîjor Qazê bû. Qazê li ser daholê direqisî û bi reqasa xwe
awazekî batinî dihinart. Ew jî awazekî çawan! Bibû agir, alav, reqasa
wê gihîştibû hostatîke usan, wekî hogirên wê, yên salên dirêj ew li ser
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arênayê didîtin, şaş û metel mabûn. Çi ku Qazê îro dikir, tiştekî ne-
bînayî bû.

Qazê ji hisreta bajarê zarotiya xwe, ya melûl, direqisî.
Dema reqasa wê qediya, dîsa bû girmîniya çepikan, hemû

mirovên li serayê rabûn ser piyan. Qazê di xwîdanê de bibû av. Wê
li ber serayê ser hev temene dida û dbcwest xwe gavekê zû bigihîne
pişt perdê, qet nebe xwîdana xwe paqij bike. Lê sera zendegirtî dest
ji wê nedikişand, destên kulîlka bûn, di ser wê de dibarîn. O^zê hey
li vî alî, hey li wî alî difitilî, temene dida, serê xwe xwar dikir. Lê ew
ber bi kîjan alî dizivirî, çepikên wî alî zêdetir dibûn.

Sera gişk şipiya bû. Qazê destê kulîlka di dêst da kulîlk yeko-yeko
diavîtne serayê. Ji nişkê ve çavên wê cêrga sisiya ket. Mêrekî rîspî di
ciyê xwe da rûniştibû û destên xwe li hev nedbcistin. Destmalek di
dêst de bû û zû-zû destmal ber bi çavên xwe dibir, hêstrên xwe paqij
dikirin.

Baqê simêlên palîkiye çîle qerqaş ber pozê beranî bûn. Qerçomekê
kûrdêmê wî, yê qemer sor kiribûn û di nav wan qerçomekan de co-
tek çavên bi hêstiran tijî diçûrisîn.

Qazê ew simêl nas kirin, ew poz û çav nas kirin û dewsa here pişt
perdê, peyayî serayê bû û ber bi kalo ve lezand.

-Apo!
-Lawo!
Wê xwe avête pêsîra kalê, bû kûrîniya wê, giriya. Bi xwe jî nizani-

bû ji bo çi digirî. Kalê bi destên xwe, yên jar, serê wê hemêz kiribû
û porê wê tîmar dikir.

Paşê destmala çîle, qerqaş ji beriya xwe derxist û hêstirên wê paqij
kirin.

Kesên nû derketibûn ser arênayê, mêrekî qamçî girtibû destê xwe
û bi hukmê wî du şêran di nav xeleka agir re baz didan. Lê kesî li
arênayê nedinihêrî.
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JINA KURD U BARE GIRAN...

Xelil Duhokî

Nezîre Ehmed (Deyka Dalya)
di sala 1955-an de, li havîngeha

Sersîngê ji dayik bûye. Heta bi na-
vinciyê xwendiye. Her ji sala 1978-

an û vir de, dest bi nivîsîna helbes-
tan kiriye û di festîvalên edebî de jî
xwendine, lê hêşta çi dîwan çap ne-
kirine. Niha jî li Kurdistana başûr e.

Dijminî berdewam rê li ziman û
çanda kurdî girtiye û nehêlaye pêş
bikeve. l.ewra nivîskaran delîve ne-
didîtin ku rola xwe ya girîng bilîzin.
Gelê kurd li benda rojeka nû bû ku,
perdên tariyê ramale û bigehe azadi-
yê. Belê; xewn bûne rastî, millet bi
serhildanê rabû û hêzên faşîzmê ra-
teqandin. Lê Nezîre Ehmed bi axîn
dibêje:

- Berî serhildanê, delîva belavkiri-
nê ne pirr bû. Nivîskaran li bin per-
dên sembola ve xem û derdên gelê xwe di-
kirine helbest û berhemên din. Dijminî rê
girtibûn, nemaze li ber jina kurd. Piştî ser-
hildanê jî, nivîskarên me di sala yekê de,
roleke mezin lîstin û têhna xwe şikandin, lê
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Nezre Ehmed

mixabin ew hêvî û armancên wî bi cî neha-
tin û giriftariyên siyasî, civakî û aborî li

Kurdistanê, dergehên pêşketinê dîsan gir-
tin!

Piştî salên bindestî û sitema dijminî,
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Nezre Ehmed

mixabin ew hêvî û armancên wî bi cî neha-
tin û giriftariyên siyasî, civakî û aborî li

Kurdistanê, dergehên pêşketinê dîsan gir-
tin!

Piştî salên bindestî û sitema dijminî,
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Kurdistana başûr rizgar bû. Ronahiyê xwe
havête hemî aliyên şewitî û wêrankirî. Li
tevaya welatî şahî û govend hatine girêdan.
Lê ev xweşî binax bû, çinku şerê birakujiyê
birîn kûr kirin. Nezîre bi dilekê şikestî di-
bêje:

- Em hemî dizanin ku şerê birakujiyê, ne
di berjewendiya gelê me de ye. Çinku eger
ev delîve ji destê me çû, êdî vegera wê zeh-
met e. Lewra divê gişt nivîskar helwêsta
rast û dirust wergirin û berhemên xwe ne-
kine xizmeta çi partiyan. Her wesa ya fere
ku destnîşana kêmasiya bikin û li dij jî bi-
nivîsin.

Jin nîva civatê ye û ew civata rê nede jinê
û nehêle rola xwe bilîze, ew pêşnakeve û
nagehe bajarvaniyê. Belê; di nav civata kur-
dî ya paşketî de, giriftariyên jina kurd gele-
kin. Helbestvan Nezîre Ehmed li ser vê
meselê jî dipeyive:

- Dibêjin ku jin nîva civatê ye, lê mbca-
bin hêşta qeyd û zincîrên di dest û lingên
jina kurd de, nehatine şikandin. Ji ber mil-
letê kurd yê di bin barê eşêrtiyê ve, rewuşt
û adetên kevin rê li pêşketina wê digirin.
Ez dibêjim ku her çend jina kurd pêwîstî bi
alîkariya zelamî jî heye, lê ew pêşnakeve,
heta ku ew bi xwe berevaniyê ji xwe neke û
astenga neşkêne.

Nezîre Ehmed, di nav rêzên Yekîtiya Af-
retên Kurdistanê de xebatê dike. Helbest-
vaneka serketiye û bi doza gelê xwe ve girê-
dayî ye. Bi rastî jî barê jina kurd giran e.
Ew dayik e, karker û şoreşger e.

DILE BEZAR

Ew hozana bi xûna dilê xo
Min bo te vehandî
Ew tevnê
Bi hizr û bîra min raçandî
Hizar çîrok ji eşqa te
Kirine pirtûk
Min çap kirin
Belav kirin
Viyana te di dilê min da
Hêdî hêdî zer dibît û diçirmisît
Bi gotinêt te yêt wekî tîra tijî jehir
Min dikujîtin
Evîna te di dilê min da mişext dibît
Hozanêt min di destên te da êxsîr di-

bin
Ew tevnê min raçandî
Tevinpîrka tevnê xo li ser raçandî
Ew çîrokêt min nivêsîn
Xêrkê mala xo di nav dana
Di ser hindê ra
Dilê minê birîndar e.
Dinalîtin. Digêrîtin...

Nezîre Ehmed
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TIRSA MIRINÊ Û KEÇA MUXTER

Bêyhanî Şahîn

Ma hun dizanin, di dinya zarokekî pi-
çûk da ew demên xweş û yên ne

xweş çawa derbaz dibin? Naa! Bi navê pir-
tûka Yezdanê mezin, kesê ku wê bikaribe
bersiveke "erê" bide jî, heger bi min be ew
ê ne ewqes bi nirxdar be. Di jiyana meri-
vahtiyê da demên ku zarokan li ser daxwaz
û kirinên we biryar girtine yan ji xwedî bir-
yargirtinê bûne, tiştê ku em rastê bêne, nîn
e. Di vî warî da terora mezinên me yên ku
li van gulekên xweşik û şîrînok hatine ki-
rin, bila Yezdanê mezin li wan mezinan
yek bi yek bipirse. Bexş ji Xwedayê min ê
dilovan, lê hema ev lêdanên, bê mafiyên ku
li van çîçekên pêşerojên me yên reben hati-
ne kirin û hê jî têne kirin, keritî him jî zir-
keritî nîne jî çi ye? Di cîhana kulîlkên me
yên paqij da, ma qey hun dizanin ji bo in-
saniyetê çi fikirên mezin û bilind, wek
fişengên di lûleya tifingê da yek bi yek di-
hejmêre, derbaz dibin.

Çaxekê ez jî wek her zarokekî, zarokekî
piçûk, xweşik, şîrînok û ji bilî van jî gelek
bi hereket bûm. Her çiqes ez di dema za-

roktiya xwe da wiha bûm jî, diyariya ku
her zarok li gorî xwe xwediyê rewşên wisa û
hin yên din ên taybetî ye.

Bi rastî nizanim kîjan sal bû û ez hê çend
salî bûm, min gelek bi xembar li jiyanê te-
maşe dikir. Dibe ku ew sala ji derketina zi-
vistana sala 1973'an yan jî sala 1974'an be.
Li gorî van tarîxan divê ez di çar yan jî pê-
nç saliya xwe da bûm. Belkî jî wê niha hi-
nek kes rabin henekên xwe bi min bikin û
bêjin: "Dev ji van gotinên xwe yên mezin
berde" yan jî wê bibêjin "ewqes bilind nefi-
kire." Heger ji min bawer nakin, ma hun ji
Yezdanê mezin jî bawer nakin? Ji Xwedê
bititsin! Kerem kin, ji Yezdanê min ê ezîz,
mirovhez û mirovparêz bipirsin. Bê guman
li hemberî van kirinên we yên bêrê wê Di-
lovanê Mezin bi hêrsa xwe ya mezin tofa-
neke wiha li we bixîne ku Xwedê neke, ji
ber vê tofana bi heq, wê kesên bê gune jî ji
canê xwe bibin. Kesên ku bi min dikenin,
ji kerema xwe re bila carekê li dîrokê binê-
rin. Çi gotiye mezinan, "jiyana derbasbûyî
neynika rojên tên e." Gotinên ku kalikên
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me gotine, ma qey derew in? Kesên ku ji
dîrokê bêhay in, ma ew ê çawa maneya van
gotinan fêhm bikin? Ew ê ji ku bizanibin,
di van gotinan da, di nav her peyvekê da
çend sed û çend hezar sal radizên?

Gava ez hatime dinê, hê nû merivahiyê
peyk firandiye hîvê. Ji vê hêlê va jî, sala ku
ez ji dayik çêbûme pir bi qîmet e. Ma çend
kesên wiha seglawî henin ku, di vê sala hêja
da zayibin? Ji derî çend miliyonan mixabin
ku tu kes, serda jî di nav vê salê da di me-
ha Gulan'ê da, di vê mehê da jî di roja ye-
kemîn da, yanî roja karker û xelkên bindest
da hatibe dinê. Ji ber vê yekê, ez xwe her
tim, mîna kesekî bi siûd û serda jî wekî ke-
sekî pir bi mezin dihesibînim. Niha wê hin
kes bêjin, hesibandin tiştek e, lê bûyîn tiş-
tekî din e. Herkes ji bo xwe hin tiştên nirx-
dar û serda jî mîna te yên pîrozwer ji tune-
hiyê, ji nebûyinê diafirîne û demên xwe pê
xweş dike.

Ez, merivê ku ji piçûktiya xwe da bi xwe-
diyê ramanên wilo mezin im, ma qey bi
gotinên wiha ne li şûnê, xwe biêşînim?
Xwedayê dilovan meke! Ma ku min kir, ew
ê ji ku ramanên biranînên zaroktiya min bi
min va girêdayî bimînim? Li gorî min divê
her zarokekî piçûk, di salên xwe yên mezin
da, divê xwediyê ramanên qiciktiya xwe bi-
be. Bi gotineke din, diviyabû her merivekî
mezin xwediyê fikrên xwe yên zaroktiyê bi-
ba. Jixwe, heger nebe jî wê bibe wek meri-
vê herî derewîn li ser rûyê vê erdê.

Xwendevanên min ên ezîz û xwedî qî-
met, birînên min pir kûr in. Ax, axx ! Xwe-
zî ez niha zarok bûma. Wê çaxê tadeyên ku
me di dibistanên dijmanan da dixwar, bel-

kî jî nehatiye serê mirîşka qelandî. Ew çi ji-
yan bû bavoo! Ez niha naxwazim, bi bîra-
nînan jî be, carek din li vir bînim bîra xwe.
Ew çi kabûs bûn! Ez ê dev ji van bednavi-
yan berdim. Çiku Yezdanê min ê ezîz wê
rojekê li wan bipirse. Heger ji bîr bike jî ez
ê bînim bîrê, dîsan nebû ez ê ji neviyên
xwe ra wek daxwaziya min ya herî dawîn û
peşîn vê tolê bihêlim.

Em dîsa vergerin destpêka zivistana sala
1973'an. Baş nayê bîra min, dibe ku wexte-
ke ber nîvro bibûya Herder spî bû. Roj jî
li ser berfa spî wilo dibiriqî ku, min bi zorî
li hawfrdor temaşe dikir. Hewa jî pir germ
bûbû. Tu kes li derdorê xuya nedibûn. Ez
li ser riya pêş deriyê me li ser nigan, bi rew-
şeke bêhereket sekinîbûm. Mala me di
navbenda du taxan da bû. 0 li pêşiya mala
me jî çemek ber bi jêr ve diherikî. Wê gavê,
yanî gava ez li ser nigan li ber derî bûm,
min bi xwe bi xwe ra, di mêjiyê xwe da ew
ramanên mezin derbas dikir: "Çaxa ez me-
zin bibim; ez ê çawan di pêşerojê de jiyana
xwe derbas bikim; ma ez ê ji vî gundî der-
kevim"; û ya herî dawfn û tirsehêztir ya ku
di mêjî û dilê her zarokekî û merivekî me-
zin da jî derbas dibe, "wê rojek bê ez ê bi-
mirim", bû. Gelo dilê min ji vî alî va niha
ji wê xelas bûye? Naa, naa birayên min ên
bi şeref, ez bi serê gorîna kalikên xwe sond
dixwim ku, hê jî ew kurma bi geşî, bi rikî
wek cenewar di hundirê min da dijî. Tirsa
min ew e ku, ew ê dijminê her tiştê min, li
dijî min, wê bi serkeve. Kîjan camêrî ev şe-
ra ji wê qetandiye, qezenc kiriye? Bi min,
heger em vê pirsê ji xwe nepirsin, wê baştir
û xweştir be. Li vê cîhanê hin tişt henin ku
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meriv nikane bi zanînê lê bi zanîna bê za-
nîn dikare têk bibe. Ji binxistinê zêdetir, di
rastiyê da xwe dixapîne. Heger em li ser qa-
nûnên xwezayiyê nefîkirin, bi ya min ew ê
çêtir be. Kesê ku di nav dîrokê da li hem-
berî vê kambaxê serkeftinî bûye, min nedî-
ye. Bi qasî ku ez dizanim, berî pênc hezar
salan li ser erdê Mezopotamyayê, bi navê
Gilgamêş xortek derketiye û xwestiye ku vê
yarkujê bi xurtaniya xwe têk bibe. Bi alîka-
riyên Nûhê Kurd, giyayê dermanê mirinê
di bin zeryayê da bi dest dbcin. Siûd pir
kambax e. Mirin ji wê jî kambaxtir e. Ew
marê ku giyayê dermanê mirinê ji Gilga-
mêş didize û diçe, bêsiûdiya herî mezin e ji
bo me ademzadan. Lê dîsan jî em bi hêviya
"wê rojek bê ademzad vî şerî qezenc bike"
bibêjin û demên xwe wek merivekî serxweş
bibuhurin. Jbcwe, tiştê ku em ji derî vê bi-
kin, ji me ra nemaye.

Erê, li ber dêrî, ez di nav rewşeke wiha da
bûm. 0 ew fikirana... Êdî ez ketibûm nav
ramanên bêbinî û bêdawî. Divê meriv ca-
rekê nekeve nav rewşeke wiha, êdî nikane
jê xelas bibe. Ev rewşa, ji wê çaxê min fehm
kiriye. Paşê, gava ez mezin bûm, min ew
ramana di pirtûkên psîkologan da dît; baş
têgihiştim ku ew (mirin) pirseke, tirseke
her însanî ye, heywanî ye, yanî giştî ye.

Bi vê tirsa bednav, gelek însan henin ku,
bi salên dûr û dirêj bi hev ra dijîn. Ji alî di-
lovaniyê va tiştê ku wekî wê bê wijdan e, di
xwezahiya vê valahiyê da, ne mumkun e.

Di mêjiyê gelek mirovan da wek dijminê
herî yekemîn, şev û roj, her tim di emirdi-
rêjiya wan da mîna brayê herî nêzîktir, sila-
vê lê dide. Yanî gava meriv wê bîr dike,

sayku bednavê jê haydar bûye, derdikeve
pêşiya me û bi hurmeteke pîroz "ez li vir
im" dibêje. Axx, axx! Min çawa daxwaz di-
kir ku jê ra bêjim "ji çiyê min ra ku tu li vir
î, bednav!" Ji min bawer bikin ku min ni-
karîbû ev gotin jê ra bigota, ji ber tirsa ku
wê hêrs bibe û di nav demeke kin da canê
min ji min bistîne. Hê jî ew tirsa di hundi-
rê min da, belkî jî, ji berê jî xurtir bi min
va geş dibe. Bi rastî geştir jî dibe. Bila kes
nekeve nav şikan, EZ Ê BI MIRINA XWE
WÊ KAMBAXÊ LI BINXÎNIM.

Ji derî mirinê, dîsa demên min ên pir xweş
jî wek ya her zarokekî, pêkdihatin. Gava ez
niha wan demên ku li gorî dilê min bûn,
difikirim, bi vekirî behocokî dibim. Ma çi-
ma nebim ku? Camêrê ku wê çavnebariyê
bi zaroktiya xwe meke, bi min be hê ji da-
yik çênebûye. Yê ku wê meke jî, kî dizane,
ew ê pehlewanekî çawa mezin be. Ji bo vê
pehlewantiya mezin, ez dibêjim ku, min hê
jî dora xwe derbas nekiriye. Kes nizane, ku
ez çawa ji Yezdanê mezin û dilovan daxwaz
dikim ku min ji vê mehrûm neke, bêpar
nehêle.

Çawa ku li her gundî muxter heye, li
gundê me jî muxtarek hebû. Merivekî qe-
lew, rûsar û nefesnexweş bû. Xwedê reh-
meta xwe li wî bike, paşê ji ber nefsnexwe-
şiya xwe çû ser dilovaniya xwe. Dîsa jî em
lêborînên xwe jê daxwaz dikin, ji ber fikrên
me yên ne baş yên di derbarê wî da.

Wê demê li gundê me gelek zar û keçi-
kên piçûk hebûn. Me pirî caran bi hev ra
dilîst. Ma kî dikane bêje lîstikên zaroktiyê
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Di mêjiyê gelek mirovan da wek dijminê
herî yekemîn, şev û roj, her tim di emirdi-
rêjiya wan da mîna brayê herî nêzîktir, sila-
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ma nebim ku? Camêrê ku wê çavnebariyê
bi zaroktiya xwe meke, bi min be hê ji da-
yik çênebûye. Yê ku wê meke jî, kî dizane,
ew ê pehlewanekî çawa mezin be. Ji bo vê
pehlewantiya mezin, ez dibêjim ku, min hê
jî dora xwe derbas nekiriye. Kes nizane, ku
ez çawa ji Yezdanê mezin û dilovan daxwaz
dikim ku min ji vê mehrûm neke, bêpar
nehêle.

Çawa ku li her gundî muxter heye, li
gundê me jî muxtarek hebû. Merivekî qe-
lew, rûsar û nefesnexweş bû. Xwedê reh-
meta xwe li wî bike, paşê ji ber nefsnexwe-
şiya xwe çû ser dilovaniya xwe. Dîsa jî em
lêborînên xwe jê daxwaz dikin, ji ber fikrên
me yên ne baş yên di derbarê wî da.
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kên piçûk hebûn. Me pirî caran bi hev ra
dilîst. Ma kî dikane bêje lîstikên zaroktiyê
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ne bi tam in? Me bi hev ra pirî caran bi ve-
şartokê dilîst. Dîsa doxtortiya me jî, heger
ne şaş bim, hebû. Lê mbcabin ku ev lîstika
doxtoriyê heta ku em ji gund koçbar ne
bûbûn, hê baş nedihate zanîn. Belkî jî, hê
wê demê em baş tênedigêhiştin, ku lîstike-
ke wiha pîrozwer, seglawî, xweşik û şîrînok
çêbikin. Ez wê wek nirxeke pir bi mezin di-
hejmêrim, ku ez bi xwe ji wê bêpar mame.
Bila Xwedê bêsiûdiyeke wiha dojehî neyine
serê tu zarokan. Ez her tim ji bo vê yekê ji
Yezdanê min ê mezin ra diayên xwe dikim.

Rojek ji rojan em lawik û keçikên gundê
me li taxa jorîn li hev civiyan û me dest bi
lîstika pîrozwer, yanî veşartokê kir. Kîjan
zarok dikare bêje ku, ez jê hez nakim. Her
çiqas ez niha hewl didim xwe ku, ka kî wê
demê sobedar bû, bînim bîra xwe, mixabin
ku dîsan jî tu deng û awaz jê tune. Dibe ku
ewqas ne giring jî be. Di nav gundan da, ji
bo veşartok, ciyên ku herî baş in, ma ne
axur û gom in? Ev rastiyeke dîroka veşarto-
ka gundan e, wekî gundê me. Belê, hevalê-
a sobedar gava çavên xwe girt û dest bi hej-
martinê kir, edî em kur û keç yek bi yek û
bi taybetî jî cot bi cot li derûdor belav bûn.
Li cem ciyê ku me bi veşartokê dilîst, dîsa
çend heb axur û gom jî hebûn. Axx, Axx!
Ma kî dikane girîngiya wan axur û goman,
û serda jî bi taybetî di nav wan axur û go-
man da afirên ku ji bo zarok û keçikan ma-
neyên ewqas pîrozwer, bilind, xweşik û za-
yende didin, bîne zimên? Na, naa! Bila kes
ji bo bersîva vê namzetiyê meke. Ev bersi-
veke wisa pîrozwer e ku, bi ya herî kêm ji
bo cîhana jiyana zarokan ew wilo ye; kesê
ku wê bikaribe bibersivîne hê ji dayik ne-

afiriyaye.
Ew afirandin ji bo min jî xwediyê rama-

nên wiha bilind bûn. Çima nebe ku? Gava
ez û keçika muxtarê gundê me û hin kur û
keçikên din bezîn ketin axurê cîranê mux-
tarê me, êdî dema xweşik a cejna me dest-
pêkir. Mala muxtêr li jorê êxur bû. Hê he-
valê-a sobedar dihejimart. Êdî em bi cih
bûbûn. Bila qet ew cih bûna me neqetiba.

Her lawikekî keçikek girtibû cem xwe;
yan jî em dikanin bêjin her keçikekê lawi-
kek bi xwe ra girtibû. Ez jî bi keça muxtarê
gundê me va bûm û bi hev ra derbazî êxur
bûn. Paşê, ji bo ku em xwe nedin xuyan-
din, em bi hev ra ketin, her çiqas ez ketin
bêjim jî, hun bêjin em bi bejn û bala xwe
dirêjî êxur bûn. Ew çi dirêjî bû yadê, tu kes
nikare têbigihêje, ku ew çi xweşiyeke bê şi-
rove bû. Erê, pêşda keça muxtêr dirêjî êfir
bû, li ser devûrûyê xwe. Paşê jî ez... Pênûsa
ku peyva hîsên min ên wê çaxê bîne zimên
li ser vî erdî hê jî peydah nebûye. Ew çi di-
rêjî bû Yezdanê min ê eziz, ew çi xweşiyeke
bedew bû. Êdî ez jî hêdî bi hêdî li ser keçi-
ka muxtarê gundê me dirêj bûm, rame-
dîm... Ew çi ramedîn bû...

Li ser keça muxtêr fistanekî bi rengîn û
çîçek hebû. Di nav wî fîstanî da jî beden û
govdeya keçika muxtarê me hebû. Belkî jî
ji ber vê yekê ye ku gava ez li ser yekê fîsta-
nekî dibînim bi heziyeke bê şirove şaş û
matmayî lê temaşe dikim. Çavên min ji wê
nikanin xwe biqetînin. Ew xuya min a sos-
ret ne sûcê min e, lê sûcê fîstanê keçika
muxtarê gundê me ye. Ez vî sûcê pîrozwer
ji wê demê da bi qebûl im.

Dema ku em di nav êfir da bi hev ra, di
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nav çosiyeke wiha da bûn, tu kes li derûdor
nedihate xuyakirin. Heger ez ne şas bim,
divê dem paş nîvro bûbûya. Hewa jî gelek
germ bû. Dibe ku xelkê gund wê çaxê li ze-
viyan û ligel naxir û pezan bin. Wekî her
gundekî, gundê me jî demên havînê ji bo
karên zivistanê bi şev û roj dixebitiya û
amedekariyên xwe dikir. Car caran me jî ji
wê karê bê oxir payê xwe digirt. Di çalkên
xwe yên ewqas piçûk da; siûdckc kambax
ku li ser eniya zarokên Kurdan hatiye nivî-
sandin, me jî di nav xizmetên rojane da kar
û barên xwe dikir. Ew destikên qicik,
rûyên qilêr, ew rewşa ji zaroktiyê dûr, çi te-
sîrên xirab dianî serê me bedewên piçûk. Li
gorî qanûna jiyana xelkê gund, hin caran
me tiştên wiha qedexe jî dikirin. Ma ger
kirinên bêqanûn jî nebûna, wê jiyanê çi
mane ji bo me bida? Bi saya wan kirinên
ne bi qanûn, me dikarîbû hêrsa xwe vala

bikira, hedura xwe bianiyana.
Erê, li cem me zarokan tiştên ku bi bêqa-

nûn dihatin kirin, ji bo salekê dibûn der-
manê canê me. Car caran, her ku firsend
dikete destê me, me ew bêqanûniyana
çendcar jî dubare dikirin. Em dikanin bê-
jin, ji ber vê yekê bû ku, zivistan dijminê
me hemûyan bû. Zivistanan me nedi-
karîbû lîstikên xwe yên pîrozwer ducar bi-
kira. Lê xweşiya havinê xwediyê ciyekî tay-
betî bû. Ji bilî axur û goman, dîsa di nav
daristan, çalan û mexan da jî me dikanîbû
lîstikên xwe çêbikira. Bi saya demên havî-
nê yên rind û xweş bû ku, me zivistan bi
hêviya havîna tê, derbaz dikir. Ma qey hêvî
nabe? Wê dîsan havîn bê. Em ê disan bi
vêşartokê bilîzin. Em ê dîsan di afirên gom
û axuran da bi ser hev dirêj bibin. Em ê bi
nezaniyeke bi zanîn dîsan hevûdu hembêz
û hez bikin.

Gelî aboneyên dilovan!
Va ye me sala 95'an jî dagirt. Bi vê hejmarê Nûdem çar saliya xwe dadi-
gire û ber bi sala xwe ya pêncan gavan davêje. Mîna ku mç di hejmarên
berê de jî dabû xuyakirin, ku her aboneöyeke Nûdemê ji bo jiyandina
wê gavek e, hêviyek e> baweriyek e. Bi vê hejmarê re em karta abonetJ-
yê jî |i we aboneyên dilovan re di$înîn, Bv karta han ji bo aboneriya
Î996'ari e. Bm hêvîdar in, hûn ê tavilê abonetiya xwe bişînin û hevale-
kî/hevaleke xwe ku hûn jê hez dikin, ji bo diyariya sersalê bikin abone*
yê Nûdemê.

Jî bîr nekin, Nûdem ya we jî!

66 Nûdem No: 16 Zivistan 199J

nav çosiyeke wiha da bûn, tu kes li derûdor
nedihate xuyakirin. Heger ez ne şas bim,
divê dem paş nîvro bûbûya. Hewa jî gelek
germ bû. Dibe ku xelkê gund wê çaxê li ze-
viyan û ligel naxir û pezan bin. Wekî her
gundekî, gundê me jî demên havînê ji bo
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amedekariyên xwe dikir. Car caran me jî ji
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nûn dihatin kirin, ji bo salekê dibûn der-
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dikete destê me, me ew bêqanûniyana
çendcar jî dubare dikirin. Em dikanin bê-
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nezaniyeke bi zanîn dîsan hevûdu hembêz
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Î996'ari e. Bm hêvîdar in, hûn ê tavilê abonetiya xwe bişînin û hevale-
kî/hevaleke xwe ku hûn jê hez dikin, ji bo diyariya sersalê bikin abone*
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HEVPEYVIN Bl GINA JAGOBI RE

Hesenê Qazî

Hunermenda Swê-
dî Gînajacobî bi
stranên bi zimanê
kurdî dilê kurdan
ber bi xwe ve ki-
sandiye.

TJEsenê Qazî: Gîna, di-
JL JLgel ku demeke kurt di
ser kaseta te û hereweha di
ser kilîpên te yên vîdeoyê re
derbas bûye, lê di nava kur-
dan de dengekî bas daye.
Tu vê deskeftê çawan dibî-
nî?

Gîna Jakobî: Ger mu-
zîk û stranên min dilê
kurdan xweş kiriye û kêfa
wan aniye, dilxweşî û kêfa
wan jî min dilşa dike.

Ez bawer im di aliyê
nirxandinê de ferqeke me-
zin di navbera guhdarên
kurd û swêdî de heye. Ev
kar ji min re palpiştek e ku
divê hunermend xwe bi sînoran ve girê ne-
de. Digel ku ez maneyên gotinên kurdî bi

Hesenê Qazî bi Gina Jacobl re

tevayî fêhm nakim jî, lê bi min wilo tê ku
maneya gotinên kurdî gelekî ji yên swêdî

Nûdem No: 16 Zivistan 199J 67

HEVPEYVIN Bl GINA JAGOBI RE

Hesenê Qazî

Hunermenda Swê-
dî Gînajacobî bi
stranên bi zimanê
kurdî dilê kurdan
ber bi xwe ve ki-
sandiye.

TJEsenê Qazî: Gîna, di-
JL JLgel ku demeke kurt di
ser kaseta te û hereweha di
ser kilîpên te yên vîdeoyê re
derbas bûye, lê di nava kur-
dan de dengekî bas daye.
Tu vê deskeftê çawan dibî-
nî?

Gîna Jakobî: Ger mu-
zîk û stranên min dilê
kurdan xweş kiriye û kêfa
wan aniye, dilxweşî û kêfa
wan jî min dilşa dike.

Ez bawer im di aliyê
nirxandinê de ferqeke me-
zin di navbera guhdarên
kurd û swêdî de heye. Ev
kar ji min re palpiştek e ku
divê hunermend xwe bi sînoran ve girê ne-
de. Digel ku ez maneyên gotinên kurdî bi

Hesenê Qazî bi Gina Jacobl re

tevayî fêhm nakim jî, lê bi min wilo tê ku
maneya gotinên kurdî gelekî ji yên swêdî

Nûdem No: 16 Zivistan 199J 67



bi hêztir in.
- Bi qasî ku min di rojnameyan de li ser

karyera teya muzîkê xwendiye, te bi muzîka
klasîk destpê kiriye. Motîva sereke çi bû ku
te berê xwe da muzîkapop û rockê?

- Malbata min, bîrên wan wisa bû ku
gerek ez li ser xwendin û hînbûna muzîka
klasîk berdewam bim, lê di hemû jiyana
xwe de min di ruh û canê xwe de muzîkeke
din dibihîst û ji ber ku ew ne di jînê de bû,
diviyabû min bi xwe ew biafiranda. Di mê-
jî û ruhê min de melodiyên wisa hebûn ku
dixwastin rûyê jiyanê bibînin.

Tenê di van salên dawiyê de (ji sê salan û
vir ve) ez pê hesiyame ku di muzîka min de
hêzeke veşartî heye ku dikare mirovên ku
hestên wan û ruhên wan bi hêz e, bihejîne
û tesîrê li wan bike.

- Cara yekem tu kengî derket sehnê û
programpêskês kir?

- Cara yekem gava ez derketim ser seh-
nê, ez pênc salî bûm. Hingî li bajarê
Sundsvallê ji bo zarokan musabeqeyek çê-
bûbû. Diya min û pîrka min ev yeka han
firsendeke mezin dîtin, da ez di musabeqe-
yê de bi ser bikevim. Lê gava ew tê bîra
min, ez ji her deqîqeyeke wê jî bêzar im.

- Tu, tu carî di dilê xwe de poşman bûyî
ku te berê xwe daye muzîkê?

- Çi pirseke bêmane! Ev eynî mîna pirse-
ke ku tu ji min bipirsî "Gelo ez poşman im
ku bask û lingên min hene". Muzîk beşek
ji laşê min e. Xuya ye ku ez mecbûr nemî-
nin, ez lingê xwe nabirim!

- Tuji kîjan rengî hez dikî?
- Ji rengê reş. Rengên din şexsiyetên mi-

rovan vedişêrin. Lê rengê reş alîkariya mi-
rovan dike ku mirov bi balkişandinên xwe

bawer be. Bi rengê reş mirov li pêş sertên
jiyanê li holê ye. Jin di rengê reş de naziktir
în.

- Tu çipêwendiyê di navbera reng û me-
lodî de dibînî?

- Hê ji dema zaroktiya xwe de, gava min
li piyanoyê dixist, min bi tenê ton nedibi-
hîst, herweha min di nav her tonekî de
rengek jî didît û min ew reng bi hev ve girê
didan. Ji min re ecêb e ku kesên der û dora
min nikarin van rengan bibînin!

Di muzîkê de, ya sereke ji min re ton e,
ne lîrîk û peyvên stranê ne. Li ba min ew
ku melodî riya xwe derbasî ruhên mirovan
dike û wan ber bi xwe ve dikişîne. Gava ez
muzîkê dinivîsînim ez vê ji xwe re dinivîsî-
nim. Pir caran dibe ku gotinên stranên
min reşbîn bin, behsa tişt û rûdanên neyî-
nî bikin, lê melodiyên min pêçewaneyên
peyvan in, ev yeka han dîsan min digihîne
jiyanê. Melodî, ji ruhê min re terapîye.

- Pistî temamkirina projeya xweya kurdî,
tu nihajî li ser albûma xweya swêdt dixebi-
tî. Piçekî behsa wê bikel

- Min ev kar temam kiriye, wê CD'ya
min di meha oktobrê de derkeve. Di wê de
yanzdeh stran hene. Herweha wê vîdeoyek
jî derkeve bazarê. Min bi xwe li ser her ali-
yên vê kar kiriye. Ev cara yekem ku albu-
ma min li ser navê şîrketeka ku ez jî şirîkê
wê me, derdikeve. Naverokên lîrîkan min
bi xwe tecrube kirine û ev jî ji min re tera-
piyek e. Berê ez bi boçûnên sermezinên
muzîkê re pir diwestiyam. Wan mîna gor-
yeyek kêrhatî li muzîka min dinêrîn, ku
mirov piştî dikanê biavêje û firê bide. Wê
yekê enerjiyeke mezin ji afirandina min ya
muzîkê distand. Wan dixwastin ez li gora
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dilê wan muzîka
xwe çêbikim. He-
ta niha kesek di vê
de bi ser neketiye.
Ji ber vê yekê,
min biryar da ku
ez ê albûma xwe li
vir, li Sundsvallê
çêbikim. Ev çi ji
aliyê wextê kar ki-
rinê, çi muzîkva-
nên min, çi ji ali-
yêaborîve, çijîji
aliyê jiyan û mal-
batî ve azadiyeke
nû dide min.

Berê ez mecbûr
dimam ku di salê
de pênc caran bi-
çim Stockholmê.
Lê niha ne wilo
ye, hîseke xweş e,
ku mirov piştî kar
biçe malê û razê.

- Te di proja
xwe ya kurdî de,
bi sê sêweyan stra-
nên kurdt gotine,
kîjan ji wan ji te
re hêsantir bû?

- Bi şêweya ku
min strana "Fadi-
kê" got, ji min re hêsantir bû.

- Gava min di meha novembra 94 'an de
ji bo "Kanî TV" hevpeyvînek bi te re çêkiri-
bû û ji te pirsî bû bê kurdiya te çawa ye, te
gotibû kurdiya min tuneye. niha çi kurdiya
te heye?

- Niha şêweyên kurdî ji min re têklekin
ji çîiek, krem û şekir.

- Spasji bo ku te wextê xweji me re veqe-
tand.

- Ez jî spasî te dikim û ji kovara Nûde-
mê re serketinê dixwazim.
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GUUSTAN

Gultstan

Gelo em dikarin hinekî Gulîsta-
' nê nas bikin? Gulîstan kî ye, ji ku ye,

niha li ku dijî?
Gulîstan: Zchmet e ku mirov behsa xwe

bike, lê ez ê dîsa jî hewl bidim ku hinekî
xwe bidim naskirin. Ez li gundekî di nav-
bera Wêranşar û Siwêregê de hatime din-
yayê. Ez heta şeş saliya xwe li wî gundî jiya

me. Paşê me mal bar kir
Wêranşar. Li wir jî em deh
salan man. Piştî wê jî ez ha-
time Ewrûpa. Yanî ez di
şanzdeh saliya xwe de der-
ketim 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 di-
jîm.

- Tu di sanzdeh saliya
xwe de derketî derveyî welêt
û her di sanzdeh saliya xwe
dejî bi hunermend Şivan re
zewicî. Berî ku tu derkevt
derveyî welêt me tu dengê te
nebihîstibû, me b'etir dengê
te bi derketina te ya derveyî
welêt re bihîst. Gelo huner-
mendiya te bi derketina te
ya derveyî welêt re dest pê

kir, an berêjî têkiliya te bi muzîkê re hebû?
- Mîna tê zanîn huner li Kurdistanê ne

zêde populer bû. Bi taybetî hunera muzîkê
li gelek deverên Kurdistanê tiştekî neyînî
dikate dîtin û hunermend jî kesên di civatê
de endamê sinifa dudan an sisiyan bûn. Bi
gotineke din, ne malmezin û esilzade bûn,
lê belê qereçî bûn, mitirb bûn. Di civatek
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weha girtî de geşbûna hunerê jî ne ewçend
hêsan e. Ez jî ji malbateke şêx têm, ku xwe-
diyê gelek mirîdan bûn. Di malbata me de
bi erbanê qesîde û methiyeyên dînî dihatin
gotin û diya min jî yek ji wan kesan bû an
yek ji wan jinan bû ku bi dengekî xweş qe-
sîde û methiye digotin. Gotina diya min
tesîrek li ser min jî hişt. Min jî car caran bi
wê re, an jî bi tenê qesîde û methiye digo-
tin û dengê min dihate ecibandin. Lê belê
ev nayê wê maneyê ku min ji muzîkê fêhm
dikir, an jî ez bi zanebûn li ser hunera mu-
zîkê hûr dibûm. Biçûktiya min di der û
doreke weha de derbas bû.

- Tegot kesên ku bi hunera muzîkê mijûl
dibûn biçûk dikatin dîtin, heta cihekî serm
bû. Gelo evji bojin û mêran eynî bû?

- Ji xwe di civata kurdan ya kevin de, ji
bilî hin tesadufên weke Eyse Şan û Mey-
remxanê, huner ji jinan re şermek bû. Ger
ji mêrên bi hunera muzîkê re mijûl dibûn
re, mitirb an jî qereçî bihata gotin, ji jinan
re gelek tiştên din dihatin gotin û gelek ne-
heqî li wan dihatin kirin. Ji jineke esilzade
û eşîr re ne hêsan bû ku bi hunera muzîkê
daketa. Wek mînak, li herêma me çend jin
hebûn ku di civatan de û di odeyên gun-
dan de distiran, lê belê kesî ew nas nediki-
rin, eşîreke wan ya xuyayî tune bû, ew bê-
esil dihatin dîtin.

- Bas e, te got ku di mala we de muzîha
dînî dihategotin û guhdarî kirin. . .

- Ne bi tenê muzîka dînî, mesele diya
min pir li Eyse Şanê jî guhdarî dikir. Tê bî-
ra min sêîika wê kirî bû û lê guhdarî dikir.

- Lê belê te bi xwe çavên xwe bi muzîkeke
dînî vekiriye. Yanî li mala we, di malmata
weya şex de qesîde û methiye dihatin gotin û
tujî bi wan gîhayî. Lê mirov qet vê tesîrê di

destpêka hunermendiya te de nabîne. Ji mu-
zîka dînî wêdetir, tu bi muzîkeke soresgerî,
serîhildanî û ya protestoyê derketî. Ji bo çi te
hewcedariya muzîkeke bi vî babetî dît?

- Rast e, destpêka min ya muzîkê bi cele-
bê ku te anî ziman, dest pê kir. 0 diviya bû
jî wilo bûya. Ji ber ku dema me, dema tev-
ger û berxwedaneke xurt bû, diviya min jî
mîna hunermendekê cihê xwe di wê berx-
wedanê de bigirta, ne bi tenê cihê xwe bi-
girta, herweha diviya bû min bi muzîka
xwe jî di refê pêşî de cih bigirta. Wekî din
jî protestoyeke civaka kevnar bû û di şûna
wê de avakirina civakeke nû û bê sinif û
berberî bû.

- Wek megot, mîna muzîkkar carapêsîte
li Ewrûpayê destpê kir. Tu dikarîji me re
behs bikî, gelo tu cara pêsî kengî derketî ser
sehneyê û derketina ser sehneyêji bo te hîseke
çawan bû?

- Gava ez derketim Ewrûpayê, hejmara
jinên stranbêj gelekî hindik bû, piraniya
wan mêr bûn. Li Ewrûpayê hin xebatên
grûp û partiyên kurdan yên kulturî û hu-
nerî jî hebûn. Wan dixwestin bi riya hune-
rê jî xelkê şiyar bikin û vê yeka han jî des-
tûr dida ku hunermend bi riyên çêkirina
şevên kulturî derkevin ser sehneyan û bi
stranên xwe hem temaşevanan bicoşînin,
hem jî wan bêtir ber bi xebata siyasî ve bi-
kişînin. 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 Al-
manyayê derketim ser sehneyê, stranên
min bala temaşevan û guhdaran kişand,
wan ji min re pir li çepikan xistin û çepi-
kên wan hîsin hunermendiyê dane min.
Her çiqas ez nebêjim piştî derketina wê şe-
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weha girtî de geşbûna hunerê jî ne ewçend
hêsan e. Ez jî ji malbateke şêx têm, ku xwe-
diyê gelek mirîdan bûn. Di malbata me de
bi erbanê qesîde û methiyeyên dînî dihatin
gotin û diya min jî yek ji wan kesan bû an
yek ji wan jinan bû ku bi dengekî xweş qe-
sîde û methiye digotin. Gotina diya min
tesîrek li ser min jî hişt. Min jî car caran bi
wê re, an jî bi tenê qesîde û methiye digo-
tin û dengê min dihate ecibandin. Lê belê
ev nayê wê maneyê ku min ji muzîkê fêhm
dikir, an jî ez bi zanebûn li ser hunera mu-
zîkê hûr dibûm. Biçûktiya min di der û
doreke weha de derbas bû.

- Tegot kesên ku bi hunera muzîkê mijûl
dibûn biçûk dikatin dîtin, heta cihekî serm
bû. Gelo evji bojin û mêran eynî bû?

- Ji xwe di civata kurdan ya kevin de, ji
bilî hin tesadufên weke Eyse Şan û Mey-
remxanê, huner ji jinan re şermek bû. Ger
ji mêrên bi hunera muzîkê re mijûl dibûn
re, mitirb an jî qereçî bihata gotin, ji jinan
re gelek tiştên din dihatin gotin û gelek ne-
heqî li wan dihatin kirin. Ji jineke esilzade
û eşîr re ne hêsan bû ku bi hunera muzîkê
daketa. Wek mînak, li herêma me çend jin
hebûn ku di civatan de û di odeyên gun-
dan de distiran, lê belê kesî ew nas nediki-
rin, eşîreke wan ya xuyayî tune bû, ew bê-
esil dihatin dîtin.

- Bas e, te got ku di mala we de muzîha
dînî dihategotin û guhdarî kirin. . .

- Ne bi tenê muzîka dînî, mesele diya
min pir li Eyse Şanê jî guhdarî dikir. Tê bî-
ra min sêîika wê kirî bû û lê guhdarî dikir.

- Lê belê te bi xwe çavên xwe bi muzîkeke
dînî vekiriye. Yanî li mala we, di malmata
weya şex de qesîde û methiye dihatin gotin û
tujî bi wan gîhayî. Lê mirov qet vê tesîrê di

destpêka hunermendiya te de nabîne. Ji mu-
zîka dînî wêdetir, tu bi muzîkeke soresgerî,
serîhildanî û ya protestoyê derketî. Ji bo çi te
hewcedariya muzîkeke bi vî babetî dît?

- Rast e, destpêka min ya muzîkê bi cele-
bê ku te anî ziman, dest pê kir. 0 diviya bû
jî wilo bûya. Ji ber ku dema me, dema tev-
ger û berxwedaneke xurt bû, diviya min jî
mîna hunermendekê cihê xwe di wê berx-
wedanê de bigirta, ne bi tenê cihê xwe bi-
girta, herweha diviya bû min bi muzîka
xwe jî di refê pêşî de cih bigirta. Wekî din
jî protestoyeke civaka kevnar bû û di şûna
wê de avakirina civakeke nû û bê sinif û
berberî bû.

- Wek megot, mîna muzîkkar carapêsîte
li Ewrûpayê destpê kir. Tu dikarîji me re
behs bikî, gelo tu cara pêsî kengî derketî ser
sehneyê û derketina ser sehneyêji bo te hîseke
çawan bû?

- Gava ez derketim Ewrûpayê, hejmara
jinên stranbêj gelekî hindik bû, piraniya
wan mêr bûn. Li Ewrûpayê hin xebatên
grûp û partiyên kurdan yên kulturî û hu-
nerî jî hebûn. Wan dixwestin bi riya hune-
rê jî xelkê şiyar bikin û vê yeka han jî des-
tûr dida ku hunermend bi riyên çêkirina
şevên kulturî derkevin ser sehneyan û bi
stranên xwe hem temaşevanan bicoşînin,
hem jî wan bêtir ber bi xebata siyasî ve bi-
kişînin. 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 Al-
manyayê derketim ser sehneyê, stranên
min bala temaşevan û guhdaran kişand,
wan ji min re pir li çepikan xistin û çepi-
kên wan hîsin hunermendiyê dane min.
Her çiqas ez nebêjim piştî derketina wê şe-
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vê 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 ne-
kim, ew jî alîkarî, piştgirî û teşwîqa nas û
dostên nêzkî min bûn. Ez bawer im bêtir
wan ez ajotim ser muzîkê. Ji bo berdewam-
kirina karekî piştgirî pir muhîm e.

- Bi a te hezkirina kurdan ji muzîkê re
çawaye? Yanî nifiê îro.ji bo ku muzîka îro
rewsa wan tîne zimanjê hez dikin, anjî bi
rastîji bo ku muzîkeke bas tête çêkirinjê hez
dikin? Gelo têgihîstineke muzîkî, çiji aliye
hunermenden kurd ve, çijîji aliyê guhdar û
muzîkhezên kurd ve heye?

- Gava mirov çavekî davêje kultura kur-
dan, ji ber ku kurdan firsenda nivîsandina
bi kurdî nedîtine û ji jiyana nivîskî bi dûr
mane, wan her tim hîsên xwe, kulên xwe,
elemên xwe, kêf û şahiyên xwe bi riya mu-
zîkê û stranan anîne ziman. Ez dixwazim di
vir de mînakekê bidim, bi taybetî di şînên
kurdan de, yanî gava ku hinek dimirin, ji-
neke ku xisûsî li ser yê mirî distirê û stra-
nan çêdike heye. Şerek ku di navbera eşîran
de çêdibe, li ser egîdî û şervaniya şerkeran
tê gotin, li ser mêrxasiyê tê gotin, li ser tir-
sonekiyê tê gotin, li ser hezkirin û evînê tê
gotin. Bi kurtî di her şahî û şînên kurdan
de stran heye.

Lê ji ber ku bazara kurdan ya muzîkê tu-
ne bû û civata kurdan civateke girtî bû, îm-
kanên pêşdexistina muzîkê jî bi sînor bûn.
Ev muzîka gundî lokalîk dima û şansê wê
yê ku li seranserî Kurdistanê belav bibe
kêm bû. Ji ber ku wê çaxê ne radyo hebû,
ne televizyon hebûn; ger hebûna jî deriyên
wan ji kurdan re girtî bûn, îmkanên kur-
dan ku bikaribin xwe di wan de bînin zi-

man tune bûn. Lê digel vê jî, bi awayekî
klasîk mirov dikare bibêje ku hunereke
xurt di nava kurdan de hebû. Ew ne bi te-
nê stranbêj bûn, herweha lîstikvanên tiyat-
royê jî bûn.

- Te got ku di stranên kurdîyê klasîk de
mijara evîncjî cihekî digire. Lê belê berde-
wamiya evînê mirov di stranên kurdî yên
klasîk de pirpêrgî stranên erotîkjî tê. Dibe
ku mirov vêpirsêji hunermendekî mêr bike,
ew bi celebekî din bibersivîne. Geloji bo çi
ewqas erotîzm, ewqas gotinên vekiri di stra-
nên kurdîyên gelêrî de hene? Yanî hejmara
vê celebmuzîkî neyek û dudu ne, hema çi bi-
gire, mijarên piraniya stranên kurdî yên
klasîk erotîzm e. Tu dikarî mîna hunermen-
dekejin, sebebên ku di civateke ku dijiyana
rastt de gelekî girtî û kevneperest e, ewqas bi
xurtî erotîzm derdikevepês, bînîziman?

- Ez bawer im piraniya stranên bi vî ba-
betî ji aliyê mêran de hatine gotin. Ji aliyê
din ve jî, berî îslamê, di jiyana kurdan de,
di stranên kurdan de lîberalîzmek heye. Ya-
nî kurd, civata kurdan li hemberî nûyîtî û
guhertinan ne ewqasî hişk bûn. Lê belê, di-
vê mirov vê jî ji bîr neke, yên ku erotîzm
dianîn ziman bêtir mitirb bûn. Ew jî kesî ji
wan re eyb nedidît. Kêfa xelkê jî ji wê yeka
han re hatiye û wilo belav bûye. Ger yekî
cidî rabûya di civatê de tiştekî wilo bigota,
belkî pir eyb bihata dîtin, loma civatê ew
wezîfe dane wan însanên ku dikarin wê ye-
kê bikin.

- Lê mirov di gelek stranan de dibîne ku
jin bi xwejî dibêjin, hetaji bo ku hezkirên
xwe bi dest bixin, anjîxwe bêtirji bo hezki-
rên xwe balkês bikin, pesnê sîng û berên xwe
didin û wanpêskêsî hezkirên xwe dikin. Ya-
nî em dibînin ku ev temaya erotîzmêji aliyê
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vê bû destpêka hunermendiya min jî, dîsan
ez bawer im ew bû tesadufek ku min di
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kim, ew jî alîkarî, piştgirî û teşwîqa nas û
dostên nêzkî min bûn. Ez bawer im bêtir
wan ez ajotim ser muzîkê. Ji bo berdewam-
kirina karekî piştgirî pir muhîm e.

- Bi a te hezkirina kurdan ji muzîkê re
çawaye? Yanî nifiê îro.ji bo ku muzîka îro
rewsa wan tîne zimanjê hez dikin, anjî bi
rastîji bo ku muzîkeke bas tête çêkirinjê hez
dikin? Gelo têgihîstineke muzîkî, çiji aliye
hunermenden kurd ve, çijîji aliyê guhdar û
muzîkhezên kurd ve heye?

- Gava mirov çavekî davêje kultura kur-
dan, ji ber ku kurdan firsenda nivîsandina
bi kurdî nedîtine û ji jiyana nivîskî bi dûr
mane, wan her tim hîsên xwe, kulên xwe,
elemên xwe, kêf û şahiyên xwe bi riya mu-
zîkê û stranan anîne ziman. Ez dixwazim di
vir de mînakekê bidim, bi taybetî di şînên
kurdan de, yanî gava ku hinek dimirin, ji-
neke ku xisûsî li ser yê mirî distirê û stra-
nan çêdike heye. Şerek ku di navbera eşîran
de çêdibe, li ser egîdî û şervaniya şerkeran
tê gotin, li ser mêrxasiyê tê gotin, li ser tir-
sonekiyê tê gotin, li ser hezkirin û evînê tê
gotin. Bi kurtî di her şahî û şînên kurdan
de stran heye.

Lê ji ber ku bazara kurdan ya muzîkê tu-
ne bû û civata kurdan civateke girtî bû, îm-
kanên pêşdexistina muzîkê jî bi sînor bûn.
Ev muzîka gundî lokalîk dima û şansê wê
yê ku li seranserî Kurdistanê belav bibe
kêm bû. Ji ber ku wê çaxê ne radyo hebû,
ne televizyon hebûn; ger hebûna jî deriyên
wan ji kurdan re girtî bûn, îmkanên kur-
dan ku bikaribin xwe di wan de bînin zi-

man tune bûn. Lê digel vê jî, bi awayekî
klasîk mirov dikare bibêje ku hunereke
xurt di nava kurdan de hebû. Ew ne bi te-
nê stranbêj bûn, herweha lîstikvanên tiyat-
royê jî bûn.

- Te got ku di stranên kurdîyê klasîk de
mijara evîncjî cihekî digire. Lê belê berde-
wamiya evînê mirov di stranên kurdî yên
klasîk de pirpêrgî stranên erotîkjî tê. Dibe
ku mirov vêpirsêji hunermendekî mêr bike,
ew bi celebekî din bibersivîne. Geloji bo çi
ewqas erotîzm, ewqas gotinên vekiri di stra-
nên kurdîyên gelêrî de hene? Yanî hejmara
vê celebmuzîkî neyek û dudu ne, hema çi bi-
gire, mijarên piraniya stranên kurdî yên
klasîk erotîzm e. Tu dikarî mîna hunermen-
dekejin, sebebên ku di civateke ku dijiyana
rastt de gelekî girtî û kevneperest e, ewqas bi
xurtî erotîzm derdikevepês, bînîziman?

- Ez bawer im piraniya stranên bi vî ba-
betî ji aliyê mêran de hatine gotin. Ji aliyê
din ve jî, berî îslamê, di jiyana kurdan de,
di stranên kurdan de lîberalîzmek heye. Ya-
nî kurd, civata kurdan li hemberî nûyîtî û
guhertinan ne ewqasî hişk bûn. Lê belê, di-
vê mirov vê jî ji bîr neke, yên ku erotîzm
dianîn ziman bêtir mitirb bûn. Ew jî kesî ji
wan re eyb nedidît. Kêfa xelkê jî ji wê yeka
han re hatiye û wilo belav bûye. Ger yekî
cidî rabûya di civatê de tiştekî wilo bigota,
belkî pir eyb bihata dîtin, loma civatê ew
wezîfe dane wan însanên ku dikarin wê ye-
kê bikin.

- Lê mirov di gelek stranan de dibîne ku
jin bi xwejî dibêjin, hetaji bo ku hezkirên
xwe bi dest bixin, anjîxwe bêtirji bo hezki-
rên xwe balkês bikin, pesnê sîng û berên xwe
didin û wanpêskêsî hezkirên xwe dikin. Ya-
nî em dibînin ku ev temaya erotîzmêji aliyê
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jinan vejîgelekî hatiye bi kar anîn.
- Lê em nizanin gelo ev mêran li hev

anîne, an jinan bi xwe gotine. Mirov di ge-
lek stranên kurdî dibîne ku, mêr dibêje, ke-
çê weha got. Yanî, ew li ser navê keçikê jî
dipeyive. îcar bi rastî keçikê weha gotiye
negotiye, em nizanin.

- Şika teji wêye ku wê mêr lipist vê ero-
tîzma di stranên kurdî de bin?

- Nizanim, lê mîna ku bêtir bêhna mê-
ran ji vê temayê tê.

- Bas e, bi taybetîji salên heftêyî û vir ve,

bigotineke din, li bakurê welêtji hisyarbûna
kurdan û gurrbûna tevgera soresgerî û kur-
dayetiyê û vir ve di muzîka kurdî dejîgu-
hertineke bingehîn çêbûye. Muzîka kurdîya
îro ji aliyê tema û naverokê ve ji muzîka
kurdîya do hatiye birrîn. Muzîka evînî cihê
xweji muzîkeke soresgerî re histiye.

- Di eslê xwe de, bingeha muzîka îro jî,
dîsa muzîka kurdî ya klasîk e. Ew kesên ku
îro dibêjin em muzîkeke kurdî ya nû çêdi-
kin jî, dîsan ew ji muzîka kurdî ya klasîk
xelas nebûne, praniya wan tradisyonel in.
Yanî ger tu vê sermayeya klasîk ji destê wan
bigirî, tiştek di destên wan de namîne. Ew
bi tenê gotin û mesajê diguherin, yanî ew
bi tenê gotinên ajîtatîv lê zêde dikin, lê
bingeh dîsa muzîka kurdî ya klasîk e.

- Ma ev ne sasiyek e ku mirov naveroka
stranên sedsalane biguhre û gotinên vala tê-
xiyê û bi vî awayî stranên kurdîyên klsakîk
biherimîne?

- Me gişan ev şaşî kiriye. Ji ber ku serma-
yeke me ya zanebûna muzîkê tune bû. Ji
me re gelekî hêsan dihat ku em bi tenê go-
tinên stranan biguherin û wan ji nû ve bis-
tirên. Ji ber ku sazî û mueseseyên me jî yên
ku pêşî li vê yekê bigirtina tunebûn, ev şa-

şiya han bi hêsanî dikarîbû bihata kirin. Ez
bawer im, ev tiştê han ji feqîrî û ji nezaniya
kulturê çêdibû û hê jî çêdibe.

- Bas e, ji bo ku ev wereguhertin û ev za-
nebûna kulturî ku tu behs dikîpêk were divê
çi bête kirin?

- Divê pir tişt werin kirin. Ger tu bala
xwe bidiyê, îro dinya gelekî li ser kulturê
radiweste. Gelek dewlet hene ku butçeyên
mezin ji kulturê û bi taybetî jî ji muzîkê re
vediqetînin. Yanî butçeyên ku ew ji kulturê
re vediqetînin, ne kêmî butçeyên din in.
Ew kulturê an jî muzîkê luks nabînin, be-
revajiya wê, ew tiştekî bingehîn dibînin û
loma jî butçeyeke mezin ji muzîkê re vedi-
qetînin. Tabî ez vê yekê ne ji bo welatên
dinya sêyemîn dibêjim. Rewşa welatên din-
ya sêyemîn kêm zêde mîna rewşa kurdan e.
Lê li Ewrûpa û li Amerîkayê, gelekî li ser
muzîkê tête rawestandin û pir qîmet jî di-
dinê. Çawa ku ji bo mirov bibe doktor û
muhendîz xwendina dibistanê pêwîst be, ji
bo ku mirov bibe muzîkkar jî xwendina di-
bistanan pêwîst e. Lê mbcabin li ba me ne
wilo ye. Ji bilî çend kesan, piraniya muzîk-
karên kurdan li ser mîrata awaz û stranên
kevin hunermendiyê dikin.

- Carinan geryek stranekê bibêje û dengê
wîanjî wê hinekîxwes be, civat wan teswîq
dikin, dibêje dengê te xwes e, çima tu kase-
tan çênakî. Bi rastî çêkirina kasetan bi tenê
bi dengxwesiyê ve girêdayî ye, anjî zanebû-
neke dinjî lazim e? Pirsa min ev e, gelo hu-
nera hunera muzîkê ewçend hêsan e ku her
kesê dengxwes bikaribe kasetan çêbike?

- Mîna tê zanîn, muzîk beş bi beş in.
Muzîka klasîk, jaz, pop, rock, ya gelêrî û
hwd. heye. Li Tirkiyeyê gelekî munaqeşeya
muzîka taybet tête kirin. Lê ez bi xwe ne di
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jinan vejîgelekî hatiye bi kar anîn.
- Lê em nizanin gelo ev mêran li hev

anîne, an jinan bi xwe gotine. Mirov di ge-
lek stranên kurdî dibîne ku, mêr dibêje, ke-
çê weha got. Yanî, ew li ser navê keçikê jî
dipeyive. îcar bi rastî keçikê weha gotiye
negotiye, em nizanin.

- Şika teji wêye ku wê mêr lipist vê ero-
tîzma di stranên kurdî de bin?

- Nizanim, lê mîna ku bêtir bêhna mê-
ran ji vê temayê tê.

- Bas e, bi taybetîji salên heftêyî û vir ve,

bigotineke din, li bakurê welêtji hisyarbûna
kurdan û gurrbûna tevgera soresgerî û kur-
dayetiyê û vir ve di muzîka kurdî dejîgu-
hertineke bingehîn çêbûye. Muzîka kurdîya
îro ji aliyê tema û naverokê ve ji muzîka
kurdîya do hatiye birrîn. Muzîka evînî cihê
xweji muzîkeke soresgerî re histiye.

- Di eslê xwe de, bingeha muzîka îro jî,
dîsa muzîka kurdî ya klasîk e. Ew kesên ku
îro dibêjin em muzîkeke kurdî ya nû çêdi-
kin jî, dîsan ew ji muzîka kurdî ya klasîk
xelas nebûne, praniya wan tradisyonel in.
Yanî ger tu vê sermayeya klasîk ji destê wan
bigirî, tiştek di destên wan de namîne. Ew
bi tenê gotin û mesajê diguherin, yanî ew
bi tenê gotinên ajîtatîv lê zêde dikin, lê
bingeh dîsa muzîka kurdî ya klasîk e.

- Ma ev ne sasiyek e ku mirov naveroka
stranên sedsalane biguhre û gotinên vala tê-
xiyê û bi vî awayî stranên kurdîyên klsakîk
biherimîne?

- Me gişan ev şaşî kiriye. Ji ber ku serma-
yeke me ya zanebûna muzîkê tune bû. Ji
me re gelekî hêsan dihat ku em bi tenê go-
tinên stranan biguherin û wan ji nû ve bis-
tirên. Ji ber ku sazî û mueseseyên me jî yên
ku pêşî li vê yekê bigirtina tunebûn, ev şa-

şiya han bi hêsanî dikarîbû bihata kirin. Ez
bawer im, ev tiştê han ji feqîrî û ji nezaniya
kulturê çêdibû û hê jî çêdibe.

- Bas e, ji bo ku ev wereguhertin û ev za-
nebûna kulturî ku tu behs dikîpêk were divê
çi bête kirin?

- Divê pir tişt werin kirin. Ger tu bala
xwe bidiyê, îro dinya gelekî li ser kulturê
radiweste. Gelek dewlet hene ku butçeyên
mezin ji kulturê û bi taybetî jî ji muzîkê re
vediqetînin. Yanî butçeyên ku ew ji kulturê
re vediqetînin, ne kêmî butçeyên din in.
Ew kulturê an jî muzîkê luks nabînin, be-
revajiya wê, ew tiştekî bingehîn dibînin û
loma jî butçeyeke mezin ji muzîkê re vedi-
qetînin. Tabî ez vê yekê ne ji bo welatên
dinya sêyemîn dibêjim. Rewşa welatên din-
ya sêyemîn kêm zêde mîna rewşa kurdan e.
Lê li Ewrûpa û li Amerîkayê, gelekî li ser
muzîkê tête rawestandin û pir qîmet jî di-
dinê. Çawa ku ji bo mirov bibe doktor û
muhendîz xwendina dibistanê pêwîst be, ji
bo ku mirov bibe muzîkkar jî xwendina di-
bistanan pêwîst e. Lê mbcabin li ba me ne
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wê baweriyê de me, ew muzîka ku ew jê re
dibêjin taybet jî, dîsan bingeha xwe ji muzî-
ka gel distîne, gelek motîvên muzîka gel tê
de heye. Çêkirina muzîkeke nû ne tiştekî
hêsan e. Kesên ku dixwazin muzîkeke nû
çêbikin, divê her tiştê xwe bi xwe çêbikin.
Lê belê mirov dikare ji muzîka kevnar jî
destkewtî bibe û wê bi pêş bbdne. Loma jî
divê zanebûneke mirov ya kûr ya muzîkê
hebe. Mirov dikare bi alîkariya hin enstru-
manên nû şiroveyên xwe yên nû tevlê bike.
Lê divê mirov pir bi dîqet be, awazên ke-
vin, stranên kevin bi gotinên nû yên vala
xera neke. Bi a min divê mirov kesên ku
dixwazin bi erzanî bibe hunermend teşwîq
neke.

- Carinan bi min wisa tê ku nemaze di
van demên dawî de, di muzîka kurdî de
rîtm berî gotinê tê. Lê belê di muzîka kurdî
ya klasîk de, gotin navende. Yanî di muzîka
kurdîya îroyîn de, bigotinên rijandina xwî-
nê, şewitandina gundan, kustina zarokan,
koçkirina kurdan, wêrankirina welêt, bi alî-
kariya çepik ûgovendê têgotin. Evji çi tê?Ji
bo çi wisaye?

- Ev ji wê nezaniya ku me berî niha behs
kir, tê. Awaz û muzîka govendan bi goti-
nên şoreşgerî û siyasî ve distirên. Gava rewş
wilo be, wê şaşî xwe beloq nîşan bide. Ev jî
bi ya min ji bo humora kurdan, ji bo kul-
tura kurdan tiştekî ne baş e. Ne bi tenê ne
bas e, herweha tiştekî xerab e.

- Gava mirov guh dide muzîka kurdîya
klasîk, ew mîna meknatîzê mirov ber bi xwe
ve dikisîne. Mirov rehetiyekê, bêhnberdanekê
hîs dike. Mirov pê re digirî, pê re dikene.
Mirov pê re dilsa dibe, pê re xemgîn dibe.
Herweha mirov vê tesîra han, vêjidiliya han
di stranbêjan dejî dibîne. Ew bi rastîpê re

dijîn. . .

- Rast e, loma jî divê hunermendên îro-
yîn, çavekî biavêjin muzîka kurdî ya do û li
ser wê bikaribin hîmekî xurt ava bikin. Bi
rastî dengbêjên kevin bi stranên xwe guh-
daran dibe dinyayeke din, bi gotineke din
wan hîpnotîze dike.

- Lê tistekî dinjî heye, êdî em di demeke
din de dijîn, dema bajarvaniyê; anjî dema
komunîkasiyon û teknolojiyê. Jiyana gundîti-
yê lipas dimîne.ji berdêla wê celebêjiyaneke
nû derdikeve hemberi me. Yanî sinifû kate-
goriyên civatê karakter diguherin, ligorî vêjî
stîla jiyaneke nû, daxwazên muzîkeke nûjî
derdikeve holê. Di sûna muzîka yekdeng de,
muzîka pirrdeng dibe daxwaz û armanca
nivsê nû. Gelo ji kurdan yên ku bixwazin
bersiva vê demê bidin hene?

- Belê, hene, 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 di-
nayayê ne, divê ew jî di nava guhertinên
dinyayê de bêne guhertin. Ne bi tenê ji ali-
yê şikil ve, bivê nevê ji aliyê stîla jiyanê ve jî
têne guhertin. Ev yeka han xwe di muzîkê
de jî nîşan dide. Divê wilo jî bibe. Ji ber ku
îro bi hezaran, bi deh hezaran, heta ez di-
karim bibêjim bi sed hezaran xortên kur-
dan li bajarên mezin dijîn. Ev nivşê han
daxwaza tiştê nû jî dike, ew nikarin di nava
jiyana bajarvaniyê de, mîna gundiyan bijîn.
Xwestekên wan, armancên wan, dinyaya
wan cihê ye. Ez bawer im hunermendên
ku bikaribin bersiva hewcedariyê wan bide,
wê dîsa ji nav wan derkeve. Ji ber ku ez ne
bawer im ku wê hunermendekî gundî, bi
kulureke gundîtiyê li gor daxwaz û hewce-
dariyê jiyana bajarvaniyê rabe.

- Yanî di navajiyana bajarvaniyê de, di
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stresa jiyana bajaran de, êdî hew muzîka
folklorîk mirov têr dike. Divê muzîkeke li
gora vêjiyanê hebe ku mirov têr bibe.

- Mirov dikare bibêje ku muzîk terapiya
ruh e. Mirov dikare bi muzîkê bigirî, bi
muzîkê şa bibe. Hemû babetên ku mirov
pê ruhê xwe terbiye dike, rehet dike, têr di-
ke, muzîk e. Ez dixwazim vê bibêjim, jiya-
na ku em rojane dijîn û muzîk pir bi hev
ve girêdayî ne. Gelek caran gava ku dilê
mirov teng be, mirov li muzîkê guhdarî di-
ke, dilê mirov pê fireh dibe, jiyana reş li ber
çavên mirov xweş dibe, mirov ji diltengiya
xwe azad dibe.

- Tistekî din jî heye ku gelek caran bala
min dikisîne. Hin komên muzîkê, anjîhin
stranbêj bi enstrumanên modern, lê belê bi
kincên Jblklorik derdikevin ser dik û sehne-
yan. Tuji vê re çi dibêjî?

- Gava civatek were pelçiqandin, hebûna
wî were înkarkirin, ew milet, ew civat jî
dbcwaze xwe nîşan bide, dibêje va ye ez he-
me, ez dijîm, tu çawa dikarî min înkar bi-
kî? Heta niha ev kompleksa hebû, ez bi
xwe vê yekê weke kompleksekê dibînim.
Me jî ev yeka kir. Lê ez bawer im divê êdî
kurd xwe ji vê kompleksê xelas bikin. Gava
ku mirov govendên folklorîk bigire, an jî
stranên folklorîk bibêje, ev tiştekî tabiî ye
ku divê mirov kincên folklorîk li xwe bike,
lê belê gava mirov stranên nû dibêje, qet jî
pêwîstiya lixwekirina kincên folklorîk na-
ke.

- îro em dibînin ku hin keç û xortên kur-
dan hewl didin ku muzîkeke modern çêbi-
kin; enstrumanên kurdî û ewrûpayî, anjî cî-
hanî tevlihev dikin û muzîkekê derdixin. Ev
muzîk jîji aliyê gelek xortan ve tê girtin û
hezkirin. Gelo tu hewldanên te û çêkirina

muzîka nû heye? Anjî tu hê li ser riya xwe
ya berêyî?

- Tu bêjî nebêjî piştî evqas sal mirov
hewcedariya hin guhertinan dibîne. Ji xwe
jiyana me ya li Ewrûpa jî me dajo ser vê ye-
kê. Roj tuneye ku em muzîka nû nebihî-
zin. Bi gotineke din guhên me fêrî muzîka
nû bûye. Ez bi xwe ji muzîka ku îro kurd
çêdikin re nabêjim muzîka modern, lê belê
ez dikarim bibêjim ku ev tecrube ne. Di
pêşerojê de dikare tiştên baş derkeve holê.
Ez bi xwe jî dbcwazim hin biharatên dinya-
yê tevlî xwarina xwe bikim. Yanî zewqa ku
ez ji muzîka kurdî digirim, ez ji pop, jaz û
bluz jî digirim. Muzîk zimanekî navnete-
weyî ye. Ji aliyê din ve ez bawer im ku mi-
rov muzîkê li gora kultura xwe çêdike. Yanî
ger hunermendek xwediyê kultureke kûr
be, ew ê li gorî wê jî muzîka xwe çêbike.

- Gelo tu bi xwe muzîka xwe çawan çêdi-
kî. Tu li ser notayê dixebitî anjî tu mînapi-
raniya muzîkkarên kurdbê nota dixebitî?

- Na, ez li ser notayê naxebitim. Ez bi
xwe ne kompozîtor im û min ilmekî muzî-
kê yê kûr û dûr jî nexwendiye. Ez bawer
im di cavata kurdan de pir kêm kes li ser
notayê dixebitin. Lê ez hêvîdar im di pêşe-
rojê de ez ê xwe di warê muzîkê de kûrtir
bikim û bbcwazibim muzîkeke baş û bi de-
mê re çêbikim.

- Gava tu bi muzîkê re mijûl nabî tu çi
dikî?Entresa te û xwendinê çawaye?

- Ez hewl didim ku pir bixwînim. Ez bi
kêmanî rojê çend saetên xwe didime xwen-
dinê. Ez bi piranî edebiyata bedew, roman,
çîrok û helbestan dixwînim. Lê ev nayê wê
maneyê ku ez dûrî xwendina felsefe, psîko-
lojî û sosyolojiyê me. Ez vê xwendina xwe
bi sê zimanan dikim.
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Merziye Rezazî:
Baweriya min heye

ku wê dipêserojê
degelê kurd
qîmeteke hêja bide
hunermendenjin.

71 /fustafa Ciztrv Ge-
JL VJLlo întresa teya mu-
zîkê bi hevdunasîna te û
Nasir Rezazî re dest pê
kir, an jî întreseyeke te ya
wehaji berê de hebû?

Merziye Rczazî: dema
ez zarok bûm hezkirina
min ji muzîkê re hebû.
Ez diçûm dibistanê û li
dibistanê min stran digo-
tin. Heval û mamsote-
yên min ji dengê min
hez dikirin.

Malbata min nedixwestin ku ez stranan
bibêjim û bibim hunermend. Bi awayekî
giştî civat jî li dijî hunermendiya jinan
bû. Lê min tu carî di fikir û baweriya xwe
de ev normên malbat û civatê qebûl ne-
dikir. Dema min dibistana bilind xelas
kir û bûm mamosteya dibistana seretayî,
min Nasir nas kir û me biryara xwe û ze-
wacê da. Malbata min û mirovên nêzîkî

Merziye RezazT

me, li dijî zewaca min derketin û ji bo ku
Nasir hunermend bû, nedixwestin ku ez
pê re bizewicim. Lê digel hemû astengi-
yên malbat û civatê, me biryara xwe da û
em zewicîn. Baweriya min ew bû ku ez ê
bikaribim hunermendiya xwe bi Nasir re
bi pêş de bibim.

- Nasir Rezazî di hevpeyvîna xwe de di-
yar kir ku weke hunermend gelek astengî
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derketin pêsiya wî. Ez bawer im astengiyên
ku derdikevin pêsiya hunermendeke jin wê
bêtir bin. Dîtina te di vê derheqê de çiye?

- Di civata kurdan de mêr pir serbest û
azad in. Digel ku ev serbestî ji bo mêran
heye jî, dîsa ji aliyê malbat û civatê de ji bo
hunermendiyê astengiyên mezin derdike-
vin pêşiya wan. Helbet ev bêtoleransiya ci-
vatê li hember jina hunermend bêtir e.

Min gelek caran ji bo dengbêjiya xwe ji dê
û bavê xwe lêdan xwariye. Hemû malbata
min bi çavekî nebaş li min dinihêrîn. Tev
ku ez niha zewicî me û dayika sê zarokan
im jî, ez dîsa nikarim bi rehetî tevgerê bi-
kim. Lê digel hemû zehmetî û astengiyên
civatê baweriya min bi pêşerojê heye ku wê
gelê kurd qîmeteke hêja bide xebata huner-
mendên jin jî.

- Hunermendgelek caranji hev didexisin.
Gelo ev hesûdî di navberajin û mêrekî hu-
nermend dejî heye?

- Gotina hesûdî belkî gira be. Bi baweri-
ya min divê reqabet di navbera hunermen-
dan de hebe. Ji bo pêşketina hunerê, reqa-
beta di navbera hunermendan de tiştekî
pêwîst e. Cihekî Nasir yê taybetî heye û
daxwaza min ew e ku ew her bi pêş bikeve
û bi ser bikeve.

- Tesîra te li ser xebata Nasir çiye?
- Min dixwest Nasir bi xwe bersiva vê

pirsê bide. Lê ez ê dîsa bersiva te bidim.
Gelek hunermendên jin gava ku dizewicin,
xwe dûrî hunerê dikin. Ez bi xwe jî ji hu-
nerê hez dikim û min her dem alîkariya
Nasir ya di vî warî de jî kiriye. Ger ez ji ali-
yê malê de barê wî zêde giran bikim, bêgu-
man ew ê nikaribe di warê muzîkê de zêde
bi pêş bikeve. Heta ku ji destê min tê, ez
dixwazim bi her awayî ji wî re bibim alîkar
da ew bikaribe di warê hunerê de berde-
wam be. Nasir di nava gelek bêîmkanî û
zehmetiyan de jiyaye, ez dixwazim ji aliyê
moral de jî ji wî re bibim alîkar.

- Tu dikarî hinekî behsa xebata xwe ya
hunerî bikî?

- Dema ez pêşmerge bûm, min wê demê
di radyoya komeleya Zehmetkêşan de ge-
lek stranên şoreşgerî û folklorî gotin. Ji ber
tunebûna îmkanan min nikarîbû ew tomar
bikirana. Ew xebat hemû di arşîva radyoyê
de man. Li Ewrûpa min û Nasir me
CD'yek çêkir û belav kir. Ez niha li ser ka-
setekê dixebitim û bawer im wê di nêzîk de
xelas bibe. Hemû stranên kasetê min bi
xwe beste kirine û gotine.
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HEVPEYVIN Bl NASIR REZAZI RE

Mustafa Cizîrî

TiMustafa Cizîrv Tu dika-
JL YJLrî xwe bi xwendevanên
Nûdemê bidî naskirin?

Nasir Rezazî: Berî ku ez
bersiva pirsên we bidim, ez
serkeftinê ji kovara Nûdemê
re dixwazim û hêvîdar im ko-
vara Nûdemê di warê huner û
muzîka kurdî de jî astengên
ku hene derxe holê û li çarese-
riya wan probleman jî hûr bi-
be.

Ez sala 1955'an li bajarê Si-
nê, li rojhilatê Kurditanê
(Kurdistana îranê) çêbûme.
Min beşê edebiyatê qedand û
bûm mamosteyê edebiyatê.
Dema şoreş li îranê dest pê kir
alozî û têkilheviyeke mezin
pêkhat û mecala ku ez bikari-
bim karê xwe berdewam bi-
kim nema. Bi şoreşa îranê re
li Kurdistana Rojhilat şoreşê
dest pê kir. Ez û xanima xwe Merziye me
biryar da û em bi hev re çûne nava refê
şoreşê. Heta sala 1984'an min Z5 kaset to-
mar kirin û belav kirine. Piştî sala 1984'an
li Ewrûpa jî min 5 kaset çêkirine. Min ge-
lek marşên şoreşgerî, niştimanî di dema

Nasir Rezazî

şoreşê de afirandin û ev stranên min di
nava gel de belav bûn. Ev deh sal in ku ez
û malbata xwe li Swêdê dijîm. Ji derveyî
kasetçêkirinê, li hemû welatên Ewrûpa jî
min di konser û şevan de stran gotine.
Min li Kurdistana Bakur û Başûr jî kon-
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ser çêkirine.
- Dema te dest bi muzîkê kir çi zehmetî

derketin pêsberi te?
- Dema ez yanzeh-diwanzdeh salî bûm,

min dest bi gotina stranan kir, hê di dema
zaroktiya min de xuya bûbû ku hunermen-
dî bi min re heye. Dayika min, bavê min û
apê min jî dengxweş bûn. Cara yekê dema
min dibistana seretayî dixwend, di şahiyekê
de ez derketim sehnê û min stran gotin.
Dengê min gelekî bala kesên beşdar û ma-
mosteyên min kişand û min di wê şevê de
xelat wergirt. Dema min biryara xwe da ku
bibim dengbêj, zehmetiya esasî ku derket
pêşiya min problema devokên zimanê kur-
dî bû. Kesên ku li rojhilatê Kurdistanê bê-
tir bi hunera muzîkê mijûl dibûn, kurdên
bajarê Sinê bûn. Devoka wan û soranî ne
weke hev in. Ji ber vê yekê dema min bi
soranî digot wan asteng li pêşiya min der-
dixistin. Lê min biryara xwe da û piraniya
stranên xwe bi soranî gotin. Min devoka
soranî ji xwe re kire bingeh, lê min bi zara-
vên kurdî yên din jî stran gotin. Ji ber ku
piraniya kurdên Rojhilatê bi zaravayê sora-
nî dizanin, min jî biryara xwe li gora vê ye-
kê da û min ji bo stranên xwe soranî kire
bingeh. Ji ber ku di civata me de hunera
dengbêjiyê mîna tiştekî negatîv dihate dî-
tin, gelek asteng di vî warî de jî derketin
pêşiya min. Bi taybetî di malbata me de ge-
lek kes li dijî hunermendiya min derdike-
tin, bavê min mijûlbûna min ya bi hunerê
re tiştekî negatîv didît. Lê gava ez bûm pêş-
merge û derketim çiyan ez ji bandora civa-
tê ya negatîv jî rizgar bûm û min li çiyan di
nava pêşmergeyan de gelek stranên folklorî,
civakî û şoreşgerî tomar kirin. Lê ez têgihîş-
tim ku xebata hunerî li çiyan ne hêsan e. Ji
ber ku em her tim di şer de bûn û topê dij-
min li ser me dibariyan, min bi rehetî nika-

rîbû bi hunera xwe ya muzîkê re mijûl bi-
bim û wê bi pêş de bibim. Li çiyan îmka-
nên teknîkî û tomarkirinê tune bûn. Her
çiqas pêsmergetî ji bo me muhîm bû û me
kesayetiya xwe di nava pratîka pêşmergeti-
yê de naskir jî, lê ji bo hunermendekî zeh-
met e ku di nava jiyaneke wilo de hunera
xwe bi pêş de bibe. Lê di vê dema ku ez li
derveyî welatî mam, min rastiyeke din jî
dît ku wexta ku mirov dûrî civat û welatê
xwe be ev yeka han jî tesîreke mezin û ne-
gatîv li ser hunera mirov dike. Tiştên ku li
welat hene li vir tune û îmkanên ku li vir
hene li welat tunene.

- Divê rola hunermendan di civatê de çi
be?

- Hunermend divê di fikir û ramanên
xwe de azad be. Kesê hunermend divê guh-
darê civata xwe be, lê nebe dûvikê civatê.
Huner divê xwe sansur neke, hunerê ku
were sensurkirin bi tu awayî nikare mesa-
jên rast û durust bide civatê. Huner divê ne
di bin bandora siyaseta rojane û menfeetê
grûbî de be. Kesê hunermend li hemberî
dîrok û civatê xwediyê berpirsiyariyeke me-
zin e.

- Muzîka kurdî îro di çi qonaxê deye?
- Muzîka kurdî a gelerî gelekî dewle-

mend e û ji bo moderkirin û pêşdexistinê
musaîd e. Xebat û hewldanên ku di derba-
rê muzîka kurdî de heta niha hatine kirin,
ne bi serkeftî ne. Heta ez dikarim bêjim ku
xebatên hinek kesan bi navê modernîzeki-
rinê zerareke mezin dide muzîka kurdî.
Gelek kes dixwazin bi erzanî bibin nav û
ew bi zanebûn an bi nezanî zerareke mezin
didin muzîka kurdî. Muzîka kurdî rîtmîk
e. Rîtmên duçar û çarçar di muzîka kurdî
de bingeheke baş e ji bo hevgirêdan û nê-
zîkbûna muzîka rojava. Heger xebatên ilmî
û bi sebir werin kirin wê tiştên hêja bêne
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Nasir Q Merziye Rezazî

afirandin. Kvarton berê di muzîka kurdî de
tunebû. Bi hatina îslamê re kvarton kete
nava muzîka kurdî. Muzîka kurdî berî îsla-
miyetê wekî muzîka girêkiyan bû. Ger
kvarton di muzîkê de tunebe, guhertin û
nêzîkkirina muzîkê hêsantir dibe. îro di de-
ma ku em tê de dijîn maneya sînoran gele-
kî nemaye. Huner sînoran derbas dike û
dibe navneteweyî. Ger em hunermendên
kurd nikaribin îro muzîka kurdî derxin nav
qada muzîka cîhanî em ê gelek dereng bi-
mînin.

- Hunermendên ku îro di nav cehd û xe-
bata ku muztka kurdî modernîze bikin divê
li çi dîqet bikin?

Berî her tiştî dixwazim bêjim ku civata
kurdî ya îro ne civata berî bi dused salî ye.
Guhertinên ku di cavatan de çêdibin pêdi-
vî û hewcedariyên nû derdixe holê. Guher-
tinên mezin di cavat kurdan de jî pêk tê.
Muzîka kurdî a klasîk îro nikare bersiv û
daxwaza civaka kurdî bide. Lê dema mirov
bixwaze hunera nû biafirîne, divê mirov
xwe ji teqlîtê bi dûr bixe. Divê hunerê ke-

vin û nû bi hev re bêne hûnandin û girêda-
neke xurt di navbera wan de hebe. Muzîka
kurdî a modern divê li ser muzîka kurdî ya
klasîk were avakirin û pêşdexistin. Divê di
navbera hunermendan de pêwendî û alîka-
riyeke xurt hebe ji bo hunereke baştir û tê-
kûztir were avakirin. Mixabin ez îro nika-
rim bêjim ku pêwendî û alîkarî di navbera
hunermendan de heye.

-//' derveyî xebata teya muzîkê tu bi kare
nivîskariyê jî mijûl dibî, tu dikarî hinekî
behsa xebata xweya nivîskariyê bikî?

- Dema ez li Kurdistanê bûm, min stra-
nên folklorî ji nava gel berhev dikirin û di-
nivîsandin. Bi vî awayî ez ketim nava karê
nivîdsandinê. Cara pêşî min şanoyeke ji za-
ravayê «'w* wergerand zaravayê soranî. Piştî
ez hatim Ewrûpa, mamosta Ferhad Shakely
ez teşwîq kirim ku ez karê nivîsandinê ber-
dewam bikim. Min heta niha çend pirtûk
wergerandine zimanê kurdî. Min pirtûkek
jî li ser cografiya Kurdistanê nivîsandiye û
hinek xebatên min jî di destên min de he-
ne. i
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TEMO

Derwêş M. Ferho

Dev bi ken "ez di sala 1954 'an de li Gi-
rêpîrê/Tirbespiyê li binya xetê (Kurdis-

tana Suriyê hatime dinf, Temo dibêje.
Ew heta sinifa 6'an li wira dibistanê dixwî-
ne.

Ji malbateke feqîr û hejar tê. Lê hemî ke-
sên malbatê welatevîn bûn.

Ji biçûkatiya xwe ve îlhama mûzîk û
dengbêjiyê pê re çêbûye. Ev îlham ji civa-
tên gund, dawetên derdoran, radyoya Kur-
distana Iraq û Radyoya Yerîvanê bûn. Bi
pirranî hez ji sitranên Mihemed Arif, Mer-
yem Xan, Hesen Zîrek û Kawis Axa dikir.
"Min gelekî hez ji mitribên dora me dikir."

"Di 8 saliya xwe de min hezji mûzîkê kir.
Di 12 saliya xwe de min bi qutîkan, zerikan,
tepsik û pîpikên ji saqên genim muzîk çêdi-
kir. Gelek caran bê aletên mûzîkê min ji
xwe re sitran digotin. Pas demekê bi sed mis-
kilan min tenbûrek peyda kir û kirî. Xortên
gundtembûra minji min distandin. Wanjî
dixwest hîn bibin. Ez bûm 13 salî û min dest
pê kir ku stranên xwe bi tembûrê re bejim.
Mûzîk û stranên min gelerî bûn. "

Temo, di 15 saliya xwe de, dawiya 1970,

diçe nav şoreşa Kurdistana Iraqê. "Li wira
min Dr. Şivan nas kir. Minjê xwest ku bi-
bim pêsmerge. Ji berpiçûkbûne emrê min ez
qebûl nekirim. Despêka 1971'ê ez dîsaji mec-

bûrî vegeriyam Kurdistana Sûriyê. Wî ji
min re soz dakuezc rojekê vegerim nav sere-
sêûewê komeke mûzîkê bi min re bide çêki-
rin. "Ew li gundê xwe qederekê dimîne.

"Jifeqîrtî û belengaziyê ez di 1972'n deji
bo kar çûm Libnanê. Li wira min komikên
Kurdan nas kir. Min û çend kesênji wir di
1972 'an de koma mûzîkêya bi navê Erz çê-
kir. Kêm zêde ez 2 salan li wir mam. Ez ve-
geriyam mal. Lê dîsa ez bê dirac bûm. Ji ber
ku min xebatji bo dirav nekir heta diravên
min çê bibin. Bi hin kesênji Kurdistana Ira-
qê re min dîsa berê xwe da Kurdistana Ira-
qê. 5 -6kmji cihê ku em diçûnê re hebûn ku
em bigihinê, me xeberek ne xwes stend "Ne-
çine meqerê xwe, Dr. SeîdElçî hatiye kustin
û Çeko û Bruskjî hatine kustin. Dr. Şivan
dora wî qalib dayine, dixwazin wî bigrin û
bibin. " "Berê me dane cem EsedXosewî. Em
jî çûne wira. Gava em gihan, bi çembilên
me girtin û em avêtin hepsê. Sê nameyên bi
me re teslîmê EsidXosewî kir. Em di derheqê
Dr. Şivan de mehkeme dikirin. Dema hate
xuyakirin ku tu haja me ji wan meseleyan
nebû em pas 6 rojan serbest berdan. Roja ez
berdam ez vegeriyam Kurdistan Suriyê. "

Ji ber gelek sedeman ew nikarîbû li cihê
xwe, li gundê xwe bimaya. Ew piştî hefte-
yekê berê xwe dide Surîyê. Heta despêka
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1973'an jiyana xwe li Libnanê didomîne.
Dan û stendinên wî hem bi kurdên li Lib-
nanê re hem jî bi kurdên ji Kurdistanê re
pirr xurt dibe. Lê xerîbî jê re zahmet tê. Ew
dixwaze doza xwe ya netewî bi hunerê xwe
li nav gelê xwe û li welatê xwe bi xwe bike.

"Sebra min nedihat. Min dikir ne dikir ez
li wir dilxes nedibûm. Min rahiste tembûra
xwe û ez ketim ser rê ku herim nava soresê li
Kurdistana Iraqê. Ez çûme Dihokê. Li wira
min û Mihemed Teyib Taha (Hevalê Bargi-
ra) komeke muzîkê çêkir. Di sebara 1973 'an
dejêstîvalek li Bexdayê hat amade kirin. Em
besdar bûn. Ew carapêsin bû ku ez bi hune-
rê xwe wek hunermendekî kurd besdarî roje-
ke weha mezin dibûm. " "Em vegeriyan Kur-
distan. Ez pê hesiyam ku pêsmergan cil û li-
vînên min birine Sersingê! Di eynî rojê de
me qerar da ku xebata min û Mihemed Te-
yib bi hev ra ne ma. Ez çûme Sersingê. Min
li wira eziyeteke mezin kisand. Bi çendkesan
re min berê xwe da Gilala. Em ses rojan me-
siyan. "

Min li Gilala besdarî programên radyoya
soresê kir. Herapayiza 1974 'an ku sores sikest
ez li wir mam. "

Piştî şikestina şoreşê Temo jî, wek pirr
kesan, berê xwe dide îranê. "Mihemed Şêxo
jî, ku hêji Beyrûdê nasîna me hebû ûme di
radyoya soresê dejî bi hev re kar dikir, li wi-
ra bû. Ez û ew di çadirekê de bûn. Rojek tî,
yek birçî, yek bê xew, ya din bi tirs em heta
nîsana 197fan man. Min dixwest ku em ji
wê rezaletê derkevin. Mihemed Şêxo dixwest
li wira bimîne. Min got ku em herin Ewro-
pa. Wî digot ku "ez li Ewropa nikarim xwe
xwedî bikim.

Meha hezîrana 1975'anji min re dora Ew-
ropa derket. Di eynî mehê de ez hatim
Frankfurt. Polîsê Elman, ez vegerandim. Di-
ravên minjîji min stendin û ezxistim bala-
Jira Parîsê. Li balafirxana Parîsê ez çar ro-
jan mam. Min talefonî Elmanya kir. Ji wira
min telefoneke havalekî li Parîs stend. Ez çû-
me Parîsê û ev nozdeh sal in ku ez li Parîsê
dijîm. "

Li ser rewşa penaberî, xerîbî û durîtiya
welêt Temo weha dibêjê. "Ne hêsan e ku
meriv bikaribe xebeta xwe, hunerê xwe, yan
hîssên hebûna xweya netewî/kurdî li Ewro-
pa hunda neke û biparêze".

Digel hemû zehmetiya Temo xebata xwe
domand.

"Ez stran û muzîka gelerî û ya nuh ku bi
roja têkosîna netewî vegirêdaye dibêjim û li
ser dixebitim. Xebeta min ya hunerîji is sa-
liya min û vir de, çi di nav soresê de, çi li
derveyî welêt nîsana vê xebata min e. Li cem
stran û muzîka gelerî, gelek berhemên minjî
hene. Weka:

... I Ez kurd im wekî te serê min hisk e/ez
bûm ereb bin destê ecem û tirk e I xwîna
min bû wek mêj'iyê her car vala ûfirk e I ez
ketim çamborê min daw û delingê xwe hil-
dan I dîk sibê de li min xulxuland û bang
dan I hêjî dibêjimyan Kurdistanyan naman
/...

"Ez îlhama wan stran û mûzîkê ji jiyana
xwe û ya gelê xwe disûnim. Ez wek huner-
mendekî kurd negirêdayî ti hêzên siyasî me.
Ez dixwezim hunerê xweji bo menfaetagelê
xwe bi kar bînim.
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HEVPEYVIN Bl SEID YUSUF RE

A Jidem: SeîdYûsûfkîye?

Seîd Yûsûfi Bavê min bi eslê xwe Rimî
ye, ji hêla Bişêriyê hatiye.

- Bisêrî li kuye? Serxet e, an binxet e?

- Li serxetê ye. Weke hûn dibêjin, li
Kurdistana Tirkiyeyê ye. Malbata min ji
wir hatine binya xetê, ez bi xwe li binya
xetê, li bajarê Qamîşloyê çêbûme. Ez di
sala 1947'an de, li kolana Qudûrbegê ha-
time dinyayê. Di yanzdeh saliya xwe de,
em çûne Enteriyê, em neh-deh salan jî li
wir man.

- Gelo tu niha li ku dimînî?
- Ez niha li Qamîşloyê dimînim.
- Di malbata we de tu hunermend he-

bû?
- Di malbatê de tu hunermendên wilo

bi nav û deng tunebûn, lê yên ku ji stra-
nan û dengbêjiyê hez dikirin, hebûn. Ba-
vê min bi xwe gelekî nêzîkî hunera stran-
bêjiyê bû. Ew hostayê xaniyan bû, lê wî li
tembûrê jî dixist.

- Te bi xwe kengt dest bi muzîkê kir?
- Hema bêje min di hifdeh-hîjdeh sali-

ya xwe de dest bi muzîkê kiriye. Lê min
berê di dibistanê de distira û gelekî kêfa
xwendevan û mamsoteyan ji dengê min
re dihat. Lê bi profesyonelî min di huf-
deh-hîjdeh saliya xwe dest bi muzîkê kir.

- Em dizanin ku tu li tembûreke xwes
dixî. Tu bi xwejeri lêdana tembûrê bûyî,
antuçû dibistanên muzîkê?

- Na na, ez neçûme tu dibistanên mu-
zîkê. Ez xwe bi xwe fêr bûm. Min radi-
hişt tembûra xwe, ez diçûm malê û min
bi saetan lê dida. Ez di pratîka lêdanê de
xwe bi xwe fêr bûm.

- Min bihîst ku tu hin enstrumanên
muzîkê bi xwe çêdikî, gelo tistekî wisa he-
ye?

- Na xêr, ez enstrumana bi xwe çêna-
kim. Lê ez bêtir enstrumanên bi têl bi kar
tînim.

- Te got te di hufdeh-hîjdeh saliya xwe
dest bi muzîkê kir. Wilo xuyaye ku ew roj
evroj etu di nava cîhana muzîkê deyî?

-Belê...
- Heta niha çend kasetên te derketine?

Anjîsêlik û CD?. . .
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Seîd YQsQf

- Heta niha 27 kasetên min derketine û
ez dikarim bibêjim ku stranek nasibe yeka
din, strana ku di kasetekê de heye di yeka
din tuneye. Ji bilî van jî çi bigire neh-deh
kasetên min yên bi tenê enstrumen hene.
Ev ji muzîka tirkî, ya erebî û ya kurdî pêk
tên û piraniya wan yên reqsê ne. Ger em
van jî bixine ser, zêdeyî sî kasetî çêdibe.

- Bas, bi tevayî mijara muzîka te çiye?
- Ez ji destpêkê ve pir ji stranên folklorî

hez dikim. Bi taybetî ez ji yên li ser gilî û
gazinan, yên evînî û evîndariyê pir hez di-
kim. Di kultura me kurdan de li ser şer,
pevçûn û kuştinê jî heye, ez ji wê hez na-
kim. Yanî ez dikarim bibêjim ku mijara
stranên min ji sedî not li ser evînê ye.

- Ji xwe tistê ku bal dikisîne, ji bilî stra-
nên evînî ku te bi xwe çêkirine, ew stranên
folklori û gelêrî ku tu distrêjî, yên evînî ne.

- Ez jê hez dikim.

- Ji bo çi?
- Ez nizanim hemû mirov wilo ne an na,

!ê yê min ez her tim asiq im. Ez aşiqê tiştên
xweşik im, asiqê tiştên delal im, aşiqê tiştên
rindik im.

- Gelo ev evîndariya te ne berdewamiya
hezkirineke ciwaniyê be?

- Tu bêjî nebêjî berdewamiyeke wilo he-
ye. Lê nayê wê maneyê ku ez ê ji xwe re ye-
kê bînim û pê re bizewicim. Lê çi ye, ez ji
tiştên spehî hez 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 hez bikim. Bi taybetî jî jin
tiştekî Xwedayî ye. Ne di destê mirov de ye
ku mirov ji jina xweşik hez neke.

- Yanî mirov dikare bibêje ku naveroka
piraniya stranên te civakî ne, lê nepolîtîk in.

- Rast e, stranên min bi piranî evînî û ci-
vakî ne, lê ne siyasî ne.
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- Tu qet nafikirî ku stranên polîtîkjî bis-
tire?

- Ma ez ê çi stranên polîtîk bistirêm?
Gerçî bi dehan stranên min yên polîtîk ku
hê min belav nekirine hene, lê nêrîna min
ya şexsî xuyaye. Ez kurd im û bi her awayî
yekîtiya kurdan dbcwazim. Gava yekîtî û
hevkarî di nava kurdan de çêbibe, wê kurd
ji bin zilm û zorê jî xelas bibin û welatê
kurdan jî azad bibe. Lê belê karê min çêki-
rina muzîkê û gotina stranan e, ne kirina
şoreşê ye. Ez nikarim weke hinekan bi
hum û gum bibêjim Kurdistan ha Kurdis-
tan, an jî digel ku gelekî hurmeta min ji şe-
hîdan re heye, bîst û çar saetan li ser şehî-
dan bistirêm.

- Te bîska din got ku te heta niha 25-50

kaset çêkirine. Tu van kasetên xwe çawan çê-
dikî; gotinên wan kî dinivîsîne, kî meqa-
mdidiyê?

- Piştî ku min dest bi stranê kir bi deme-
ke kurt, min dest bi nivîsandina hdbestan
jî kir. Yanî min dest pê kir û gotinên xwe
bi xwe nivîsandin. Nivîsandina stranan ne
weke ya şiîran e, stîleke wan ya taybetî he-
ye û bi ya min nivîsandina stranan ji nivî-
sandina şiîran zehmettir e.

- Ev taybetî an jî zehmetiya nivîsandina
strananjiya siîran çiye?

- Ya yekem divê armanceke wê ya nêzîk
hebe ku her kes têbigihîje. Ya duduwa divê
xeberên wê jî vekirî bin, yanî ne aloz û tev-
lihev be û bi zehmetî neyê fêhmkirin. Ya
sisiyan divê ne gelekî dirêj be. Ya çaran di-
vê bi hêsanî bête fêhmkirin. Gava gotinên
stranê hêsan be, zarok jî dikarin têbigihîjin,
mezin jî dikarin têbigihîjin, her kes dikare

têbigihîje. Lê gava ku dirêj be, tevlihev be,
aloz be û piştî sed rêzî ji nû ve mirov ar-
manca wê fêhm bike ka bê mebest çi ye, bi
rastî xelkê me ji stranên vî babetî re ne
amade ye.

- Yanî piraniya stranên xwe tu dinivîsî-
nt...

- Ne piraniya wan, ez hemûyî dinivîsî-
nim.

- Bas e, tu çawa muzîkê çêdikî?
- Muzîk jî her mîna gotinan e. Ev hebe-

kî jî bi îlhamê ve girêdayî ye. Carinan ez ji
nişka ve ji nava nivînan radibim û gotinên
stranekê dinivîsînim. Ez herweha carinan
bi nivîsandina stranê re awazê wê jî didimê.
Yanî dengdayina stranekê an jî çêkirina
awazekê carinan nîvsaet digire, carinan jî bi
rojan ez li ser dixebitim, heta ku li hev tê.

- Tu muzîka xwe ligorî notayê çêdikî, an
jî tu mîna gelek hunermendên kurd bê nota
çêdikî?

- Ma bê nota dibe? Muzîka bê nota ne
tu muzîk e, bi ser nakeve. Nota bingeha
muzîkê ye, muzîkeke baş ancax bi notayê
çêbibe.

- Yanî tu stranên xwe li ser notayê çêdikî?
- Tabî, tabî. . .

- Mîna tê zanîn gelek hunermendên kurd
muzîkê bê nota çêdikin, gotina teji wan hu-
nermendan re çiye?

- Niha hin hunermend hene ku bê nota
jî bi ser ketine, lê bdê 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 kêmani-
yek di stranan de heye. Ji ber ku ne li ser
notayê çêbûne.
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- Mirov dikare bibêje ku tu dixwazî bibê-
jî, hunermendên ku muzîka bê nota çêdikin
jiyan kurt in?

- Belê, belê. Ji xwe ez dikarim bibêjim
ku ji niha de nîvê rawestiyane, kaniya wan
miçiqî ye, êdî hew dikarin tiştekî nû biafirî-
nin. Lê dikarin kurtedemeke din jî li ser
muzîka tirkî, farisî û tirkî bijîn û bêjin ev
muzîk me çêkiriye. Lê ma heya kengî ew ê
li ser kîsê xelkê bijîn?

- Muzîka hin miletan disibin hev, nêzîkî
hev in. Gelo muzîka ku tu çêdikî nêzîkîya
kîjan miletî ye? Nêzîkî ya tirkî ye, yajarisî
ye, ya erebîye anjî xweser e, ya kurdîye ku
te bi xwe afirandiye?

- Tabî divê mirov rast bibêje, stranên
kurdî her heye, bingeha muzîka kurdî her
heye û dewlemend e jî, lê perçeyên ku kurd
lê dijîn, di bin tesîra wan de jî dimîne. Em
bixwazin nexwazin, em di bin tesîra tirkî,
erebî û farisî de dimînin, hin deng û awa-
zan ji wan digirin. Ew jî di bin tesîra muzî-
ka kurdî de dimînin, bêhna kurdî ji gelek
stranên wan tê. Bi ya min ev yeka han tiş-
tekî pir tabiî ye. Weke însan jî gava mirov
bi însanekî din re bijî û pê re bimîne, mi-
rov gelekî ji rabûn û rûniştina wî, ji tevger
û hereketên wî digire. Ez bi xwe li Sûriyê
me, gava ez meqamekî çêbikim, dibe ku
ereb jî eynî meqamî çêbikin, ji ber ku em
şerqî ne, gelek tiştên me dişibin hev; her-
weha muzîka me jî dişibe hevdu.

- Bas e, ji bo te muzîk çiye?
- Ji bo min, wek hunermend Seîd Yûsûf,

muzîkê weke av û hewayê ye. Çawa ku mi-
rov nikare bê av û hewa bijî, ez jî nikarim
bê muzîk bijîm. Muzîk bûye perçeyek ji

min, perçeyek ji jiyana min, bi gotineke
din ew bûye hevaleke min ya bêdawî. Ez bi
muzîkê re dijîm. Gava ez carinan li jiyana
bê muzîk difikirim, ew jiyana ji min re ge-
lekî bê mane û pûç tê. Yanî jiyana bê mu-
zîk ji bo min jiyaneke vala ye. Ez çiqas aciz
bibim, problemên min çiqas çêbibin, an jî
çi bobelat bi serê min de werin, muzîk min
jê rizgar dike, ew ji bo min piştgirek e, he-
valeke ku destê alîkariyê dirêjî min dike.

- Tu ji muzîka xwe hez dikî? Yanî gava
tu bi tenê bî, tu li dengê xweguhdarî dikî?

- Erê, bi taybetî jî gava ez tiştekî nû çêdi-
kim, ez li dengê xwe guhdarî dikim. Pirani-
ya sebeba guhdarîkirina min jî, ji bo ku ez
fêr bibim ka gdo min bas cêkiriye an na,
ka gelo weke ez fikirîme, muzîka min çê-
bûye an na. Piştî wê jî ez hew zêde lê guh-
darî dikim û êdî hewl didim muzîkeke nû
çêbikim.

- Geloji muzîka kurdî tu bêtir li kê guh-
darî dikî? Tuji çi celeb muzîka kurdîzewqê
distînî?

- Divê mirov heqê tu hunermendî nex-
we, her yekî stîleke wî ya xas heye, lê ez ni-
karim bibêjim ku ez gdekî li yên nû guh-
darî dikim. Hinek ji hunermendên îro he-
ne, ku mirov carekê lê guhdarî bike, bes e.

Hinek jê hene mirov nikare carekê jî lê
guhdarî bike. Lê di nav yên nû de hinekî
jîr jî hene. Ji yên kevin ez bêtir li Mihemed
Arif Cizîrî, Hesenê Cizîrî, Meyremxan,
Tehsîn Taha guhdarî dikim. Van bi rastî
muzîkeke bas çêdikirin û muzîka wan xwes
û temendirêj e. Lê evên nû, ne ku xerab in,
lê ji wan re gelek divê ta ku ew bikaribin
mîna hunermendên rastîn derkevin qada
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hunera kurdî.
-//' derveyî muzîka kurdî tu li muzîka bi-

yanîjî guhdarî dikî? Yanî çi oriyental çijî
ewrûpayî û emerîkayî?

- Ez bêtir li ya oriyental guhdarî dikim.
ya tirkî, erebî û farisî... Bi taybetî hin hu-
nermendên ereban hene ku ez gelekî guh-
dariya wan dikim. Ew ne bi tenê di dinya-
ya ereban de, herweha li hemû dinyayê
navdar in. Ez bawer im hinekî wilo di nava
tirkan de jî hene, weke hunermend navdar
in. Ew ê li ba farisan jî yên wilo hebin.

- Te got ku tu zêde li muzîka hevçaxên
xwe guhdari nakî. Gelo têkiliyên te bi wan
re çawaye? Danûstandinên te bi wan heye?

- Mbcabin, çi li vir û çi li deverin din,
wilo bû ye, ku divê her kes muxtarê mala
xwe be. Yanî çi bigire kes kesî qebûl nake.
Komdeyek çêbibe, divê ew serok be, ko-
mek çêbibe divê ew di serî de be, şevek çê-
bibe divê her tişt di destê wî de be, xwari-
neke xweş hebe divê ew pêşî bixwe, heger
tu li makîneyekê siwar bibî divê ew şifêr
be. Loma jî xebata bi hev re ne rehet e. Ga-
va rewş wilo be ji min re jî naserife. Bila
kes pesnê xwe nede û nebêje em dikarin bi
hev re bixebitin, nebêjin têkiliyên me bi
hev re baş e. Ji ber ku ne wilo ye?

- Evji çi tê gelo? Mirov dikare bibêje ku
di navbera hunermendan de dexesî û çav-
nevbarî heye? Bigotineke din reqabet heye?

- Erê, ev ji dexesiyê tê, ji zikreşiyê tê, ji
xweparastinê tê. Gava ez bibînim yekî nû
derketiye û xelk lê guhdarî dikin û jê hez
dikin, divê ez şerê wî bikim, ji ber ku bi
derketina wî re êdî hew kes li min guhdarî
dike. Loma ji bo ez xwe biparêzim divê ez

bi her awayî şerê wî bikim.
- Digel ku têkiliyên we hunermendan zêde

bi hev re tuneyejî, dtsan xwestekên we mîna
hev in. Hûn çi bigire hemûji rewsêgazinan
dikin, hûn dibêjin kurd li hunermendên
xwedî dernakevin, kasetên wan nakirin, na-
çin sevên wan. Hûn çi dixwazin? Divê kurd
bi çi awayî li we xwedî derkevin? Anjî gava
hûn dibêjin, "kurd" hûn gelê kurd qest di-
kin, anjîrêkxistin ûpartiyên kurdan?

- Gava em dibêjin kurd, ji xwe qesta me
rêkxistin û partiyên kurdan e. Yanî bi kê-
manî ji sedî not û heşt ew in. Ji ber ku her
partî û rêkxistinek dixwazin hunermendan
ber bi xwe ve bikişînin. Dixwazin ku hu-
nermend di behra wan de melevaniyê bi-
kin. Ji bilî wî ne ji kesekî din re be. Ger tu
bi yan wan nekî, ew ê kevir û kuçan li te
bibarîne, tu di çavên wan de dibî kafir.
Daxwaza min ji partiyên kutdan ev e 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 bihê-
lin. Ne ku ez herim ba rêkxistinekê rêkxis-
tina din şerê min bike. An jî gava huner-
mendek bixwaze ji xwe re şeveke taybetî
çêbike, partiyên kurdan ji wan re dibin as-
teng, naxwazin xdk 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 he-
valbendê filan û bêvan partiyê bim. Yanî
dixwazin hunermend mîna topekê di des-
tên wan de bin.

- Yanî tu dixwazî bibêjî ku divê mirov
huner ûpolîtîkaya rojane zêde bi hev vegirê
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nede. . .

- Erê, huner huner e û polîtîka polîtîka
ye. Gava huner bi polîtîkayê ve bête girê-
dan, ew sax be jî, dîsan mirîye.

- Tu bi tevayî rewsa muzîka kurdî çawan
dibînî?

- Mixabin, ez rewşa muzîka kurdî pir
nebaş dibînim. Muzîka kurdî bi tevayî li
paş e û bipêşneketiye. A îro tu hemû hu-
nermendên li Ewrûpayê bicivînî ser hev, tu
ê nikaribî ji wan komeke baş derxînî. Rewş
gdekî xerab e. Ev delîlek û îşaretek e ku
muzîka kurdî gelekî fireh nebûye û muzîka
kurdî bûye hêsîrê herêma ku ew huner-
mend jê ye. Ji ber ku piştgiriya gel jî ji hu-
nermendan re kêm e, muzîka kurdî seqet û
bawî dimîne. Em îro bi kêmanî çil milyon
in, çil hunermendên me yên baş tuneye. Lê
nifilsa Lubnanê çar milyon e, tunebe tune-
be bîst hezar hunermendên wan hene û pi-
raniya wan jî di konservatuwar û enstîtu-
yan de xwendine, ji muzîkê fêhm dikin.
Muzîkkarên wan yên herî nezan ji notayê
fêhm dikin. Lê mixabin, mirov nikare eynî
tiştî ji bo muzîkkarên kurd bibêje. Ji aliyekî
ve muzîkkarên kurd bi tenê ne, bê pitşgirî
ne, yên ku wan ber bi muzîkeke baştir teş-
wîq bikin tune. Divê hêz û partiyên kur-
dan bi her awayî alîkarî û piştgiriya huner-
mendên xwe bikin. Ji ber ku biserketina
hunermendan, biserketina siyaseta kurdî ye
*A

I1-

- Belê, mîna ku di her warêjiyanê de di-
be, gava ku tistekî nû derdikeve, yê kevin li
dij derdikeve. îro em dibînin ku li Kurdista-
nêjî guhertinin bingehîn çêdibe. Disûnaji-
yana gundîtiyê de, celebêjiyaneke bajarvani-

yê destpê dike. Dijiyana bajarvaniyê de jî
folklor popeulertiya xwe winda dike, êdî
hewcedariyên muzîkeke nû ku bikaribe ber-
siva civakê bide, tê kirin. Em dibînin hinek
huermendên kurd bi vî karî radibin. Bi a te,

di çêkirina muzîkanû de divê li çi bêtefiki-
randin?

- Ez ne bawer im ku îro kurd muzîka
modern çêdikin. Kanî muzîka modern?
Ger yekî wek Ciwan Haco bi stîleke nû
derketiye, ew bi tenê ji çend milyonan yek
e. Lê wekî din ez bi xwe yên ku muzîka
modern çêdikin, nabînin. Rast e, civata me
hatiye guhertin û li gorî guhertinên vê civa-
tê jî divê muzîkeke nû çêbibe, lê belê ev
pirseke aborî ye jî. Niha, gava em muzîka
xwe çêdikin, em radihêjin darê tembûra
xwe û an em li ber teybekê dadigirin, an jî
em diçin stuyoyeke feqîr. Lê ji bo ku tu bi-
karibî kaseteke muzîka modern û pirdeng
çêbikî, divê bi kêmanî bîst-sî kes bin. Ji van
bîst-sî kesan ewqas aletên muzîkê lazim e.
Tu rabî van bîst-sî kesan bibî studyoyekê,
dagirtina kasetekê bi kêmanî wê çend hef-
teyan bigire. Ê kanî mesrefê evqas însan,
mesrefê studyoyê û paşê jî mesrefên kaset,
sêlik an jî CD'yê? Ev hemû pere ne, hemû
mesref in. Gava kaset neyên firotin û pişt-
girî û alîkariya hunermendan neyê kirin, ez
bawer nakin ew ê bikaribin bi xwe ji bin
mesrefekî ewqas giran rabin.

- Em dizanin ku îro bazereke wesanên bi
kurdî tuneye, gelo bazereke muzîka kurdîjî
tuneye?

- Ji xwe ev pirsgirêka hunermendên
kurd ya herî mezin e. Ev jî dîsan bi rola
partiyan ve girêdayî ye. Ger partiyek kase-
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tekê derxe, ew dikare bi riya endamên xwe
bifiroşe an jî endamê wê bi xwe mecbûr di-
mînin û dikirin. Lê ger ne wilo be, yanî
mirov kaseta xwe bi xwe derxe, mirov bîs-
tan datîne Uppsala, pêncî datîne Stockhol-
mê, sedî datîne Londrayê û hwd. Gava tu
tdefon bikî û li wan bipirsî, ew hatibin fi-
rotin jî pere tuneye. Yanî li te venagerin.
Gava pere venege, mirov ê çawa bikaribe
amadeyiya kaseteke din bike?

- Yanî di rewsa îro de hunermendek nika-
re li ser hunera xwe bijî?

- Na, ebeden 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 kurdî çêbibe
divê çi bête kirin?

- Bi ya min ji bo ku bazareke muzîka
kurdî çêbibe, divê sazgeheke bi armanca tî-
carî ava bibe. Sazgeheke profesyond ku bi-
karibe bi xwe li ser xebata xwe bijî, hem jî
bike ku hunermendên kurd bikaribe li ser
hunera xwe bijîn. Em bêjin wê kasetekê çê-
bikin, bila ji xwe re ji sedî heftê-heystê hilî-
nin, dawiya maye bide hunermend. Ev li
gelek deverên dinyayê wilo ye û wilo jî mu-
zîka xelkê bipêş dikeve. Gava rewş wilo bi-
be, wê li ba hunermendan berdewamiyek jî
çêbibe. Bi berdewamiyê re wê muzîkeke
kurdî ya baş jî derkeve holê. Gava kasetên
kurdî bi rêk û pêk bin û di studyoyan de bi

muzîka baş bêne çêkirin, wê xelkê biyanî jî
bbcwazin lê guhdarî bikin. Bi gotineke din
wê muzîka kurdî kirasê xwe yê teng biçirî-
ne û hebekî jî bibe dinyayî.

- Te berî niha got ku hunermendek nikare
li ser muzîka xwe bijî. Bas e, ev bîst-sî salên
te nekutubi muzîkê re mijûl î, tu çawan
dijî? Geloji bilî muzîkê tu mijûliyên te yên
din hene?

- Na, niha ez ji bilî muzîkê bi tiştekî din
re nalebikim. Berê ez diçûm dawet û şahi-
yên kurdan, hinek pere ji wir dihat. Deme-
kê ez derketim şevên kurdan li Ewrûpayê.
Ji wir jî tiştek dihat. Lê vê têr nedikir. Di-
kaneke min ya kasetan li Qamîşlokê hebû.
Niha ew jî tuneye. Lê bdê, bi qasî ku ez bi-
karibim li ser bijîm, na!. . .

- Niha em nêzîkî li dawiya hevpeyvîna
xwe dikin. Ez dixwazim vê bipirsim; gelo
navbera te û xwendinê çawa ye? Tu pirtu-
kan dixwînî? Pirtûka dawî ku te xwendiye
kîjan e?

- Bdê, ez pir dixwînim. Ez bi piranî jî
pirtûkên kurdî dixwînim. Ne ku bi tenê
dbcwînim, ez herweha dinivîsînim jî. Niha
pirtûkeke min li ber xdasbûnê ye. Navê
pirtûkê Derew e. Ez di vê pirtûkê de, behsa
derewên di her warên civatê de dikim. Tiş-
tên ku min herî dawî jî xwendiye kovara
Hawarê ye. Hawar çavkaniyeke çand û
edebiyata kurdî ya herî baş e.
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NETUBU

Abidîn Azad

Ez te dinasim
Ne tu bû ewa çavreş

Ewa xewnên min yên şevan dixemiland
Ewa bi roj ji xeyalên min dernediket
Ne tu bû, ez baş dizanim.

Ne tu bû, ewa şeveke baranê
Li ber xanîkî ji axê çêkirî
Şil bûbû heta qumçokên xwe
Diricifî li ber wê sermê
Ne ez bûm ewê sîwan di dest de
Paltoyê xwe avêt ser milên te
Ew ne ez bûm, ez baş dizanim.

Ne ez bûm yê te bir mala xwe î
bi odeyekê
Ne tu bû a li ber sobê kincên xwe ziwa kir
Ne ez bûm
Ew ê doşek û balîfa xwe da te
Û li erdê raza
Ne em bûn, ne em bûn
Yên piştî wê şevê bûn heval

Di dest de gul û dimeşiyan
0 guh nedida teqîna çekan
Ne tu bû ewa şehîd ket
Ne ez bûm ewê stûxwar mayî
De ka rabe hevalê

De ka bêje ev henek bû
Bêje va ez li jiyanê me
Va ez li ba te me
De ka bêje ev xewn bû
Xewneke pir bi tirs bû
De ka bêje va xelas bû
De ka bêje hevalê, heyranê. . .
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Çend nameyên Nûredîn Zaza
ji Firat Cewerî re

Di sala 1984'an de têkiliyên min yên bi nameyan bi Nûredîn Zaza re çêbûbûn. Di
hundurê çend salan de me gelek name ji hev re şandin. Lê mbcabin, tu carî nebû qis-

met ku ez wî bibînim. Ew bêguman rewşenbîrekî kurd yê bijarte bû. Wî bi koçkirina xwe
di dîroka rewşenbîriya kurdî de cihekî mezin vala hiştiye. Bi hêviya ku wê şûna vî rewşen-
bîrê kurd yê bi rûmet were dagirtin, em çend nameyên wî yên ku heta niha di cihekî din
de nehatine weşandin, diweşînin. Bi vê hincetê, em dbcwazin bi bîr bînin ku di dîroka
edebiyatê de, name cihekî mezin digirin. Ji xwe name, bîranîn, resim, notên rojê yên me-
zin û rewşenbîrên kurdan ji bo rohnîkirina dîroka kurdan gelekî pêwîst in.

Nameyên ku Nûredîn Zaza ji min re şandibûn ji van bêtir bûn, lê belê ez li malê
geriyam negeriyam min ji van pê ve nedîtin. Ger ez di rojên pêş de li dawiya maye rast
werim û îmkan hebe, ez ê wan jî biweşînim. Di weşandina van nameyan de ez têkilî
zimanê Zaza nebûm, wî çawan nivîsandibû, me jî ew wilo weşandin. Bi hêviya ku wê di
pêşerojê de bi kêr werin. . .

F.C.

Lausanne lel6.5. 1984

Firatê delal,
Min nameya te ya 8. 5. 84 û Dfwaneke te wergirtin. Ji bo herduwan ji gelek spas. Di hel-

bestên te de cewher heye; dom bi nivîsandinê bike A Hawar hîn bêtir bixwîne. Kurd şiyar bû-
ne û pêşde diçin. Nexweşiyên wan ên kevin hîn xurt in: eştrtî, neyekbûn, bêbextf û serhiskî, bi
koranf, xwe bi tistênji derve hatî regirêdan. Berê misilmantî bû. û nihajî çepîtiya xwar
(Marksîzm- Leninizm ji wan re bûye ol û her yekji wanfilozofeki bê hempa ye. . ., anjjo soft-
yên me yên berê ne...)

Hêvîdar im ku çavên wan zû vebel. . .

Li vir dibistaneke min heye; ez tê defrensizi didim xvoendin. Prqgrama xwe dişînim. He-
ke di unîversîtekê de bidî daliqandin baş dibe. Heke hun dikarin kitêba min aMa vie de
Kurde" bidine wegerandin Swedî. Li ba Bozarslan heye.

Êdîgesiyawe
Nûredîn Zaza
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Hevrêyê delal, 18. 8. 1984

Ez spasdarê natneya tel0.7. 1984 a me.
Çûna te Parîsê ez dilxweş kirim. Tu xwe xwes li zimên û çanda kurdî mijûl dikt; berxu-

dar bî û devji vê xebatê bermede. Di rojên îro de, ev xebat tiştekî bingehîn e. Ez bi xwe, weke
berê, êdî nikarim herim civînan. Ev niha karê we xortan e.

Niha, ez tu tiştê nû nanivîsim. Çend nivisandinên min ên kevn hene. Tekji wan, birekji
bîranînên min e. Bi kurmanctye. Kurdekji Partsê hatibû vir. Me ew bi hev re xwend. Pişt-
re, ewî defter bir û vegeriya Parîsê. Dibe ku, bi destê INSTTTUTbête çapkirin. Çend helbest
û "Lîzên-Temasa"yên minjihene. Niha raza ne.

Nûçeyên lihevketina Kurdan li Ewropa digehin min û dilê min diperitînin. Li derve jî
hev dikujin. Ev çi bextreşîye ku li stûyê me siwar e û devji me bernade?!. . .

Nivîsandineke min di HAWARê de heye ûsa digehe dawiyê: Nezanî, nezanî, perîşanî'....
Ev rewşhîn neguheriye û dom dike.

Bi hêviya ku miletê mejî rojekê çavên xwe xweş veke û çarenûsa xwe baş têxe destê xwe. . .

Nûredtn Zaza

Xortê delal û hêja, 12. 10. 1984
Di nameya xwe de tu behsa dijwariyên nivîsevanên kurd diki. Duht, radyoya (pêlweş)

Swîsra (îsviçre) ya bifrensizî ez vexwendibûm (dawet kiribûm) ku ez li ser nivîsevan ûhu-
nermendên Kurd baxêvim. Nêzîkîsaetek û nîv min xeberda. Di axaftinên xwe de, min beh-
sa nameya te kir, bêî ku navê te bidim. Min qala îsmaîl Bestkçîjî kir ûgelek pesnê wî da.
Min navê Taşar Kemalji anî. Mingot ku Kurd e, nivîsevanekî mezin e, lê, çawa nikare
bêje ku kurd e. Min dîsagot ku heke Kurd azad biwana ew êji wan nivîsevanên pir bi nav
û deng derketana. . .

Pistî mirina Tilmaz Gûneyjî ban min kiribûn; hingîji, nêzikîsaetek min axaftibû. Çiji
destê me tê, emji bo miletê xwe yê perîşan dikin. Lê, em çawa bikin,ji dijminên meyên der-
ve bêtir, em neyartiya xwe dikin: esirti, neyekbûn A bêbextî.

Di kovara Berbang de, tegotinên hin peyayên mezin wergerandine kurmancî. Ev xebate-
ke ne xirab e. Minji, di Hawarê de, hin nivîsarên biyaniyan wergerandine Kurdî. Helbesta
R. Kipling, a pir bi nav û deng aLV"-"EGER", bi min re xwes derketibû. Gelo te ew xwen-
diye?

Tevê vêxebata ha, divê ku emgotinên mezinên kurdjîji kurdan re bidin naskirin. Wek
Cizirt, Xanî, Siyeh Pûş û hin. Di pêsgotina Memê Alan de, min Ehmedê Xani, Hegel û
Marx danîne ber hev û min nîşan daye ku berî van herdiwan, Ehmedê Xanî bi "diyalek-
tîk"hesiyabû. Heke te ev pêşaotin nexwendibe, Memê Alan peyda bike û bixwîne. Çapa Ew-
ropa heye. Reso Zilan bi vî kart rabûbû. Ev kitêb bi xwe, niha, li ba min nemaye.

Di "Kulîlk" de aŞiretên Ehmedê Xanî" derketibû. Ev tişt, bivê nevê, bi destê te çêbûye. Ge-
lek spas. Lê, mixabin ku tê degeiek şaşiyên çapê hene. . .
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Hun, Kurdên Swêdê, xwes dixebitin, dom bikin. Lê, kurmanciya xwe pir tevlihev mekin.
Carna, ez bi xwe, ji nivîsandinên hinekan tu tiştfehim nakim. . .

Êdî, xwest û serfiraziya te.
Nûredîn Zaza

Nivîsevanê me yê delal, 8.12.1 986

Min nameya teya 15. 11. 86 wergirt,gelek spas. Tujigotinên "devavêtinên min-rexne-"
min ne xeyidiye, tnala te ava. Ez hez dikim ku xortên wek te ku hejji nivîsandinê dikin xwe
hînî hemi awayên nivîsandinê bikin. Û çiqaji we tê, binivîsin. Divê ku kurdiya we, her di-
çe, siviktir, bi rengtir û xurtir be. Jiyina we li Siwêd bextyariyeke mezin e; ev kêseke welê ye
ku nakeve destê hemî kurdên Ewropa. Li Swîsre, hikûmet qursekê nadeji bo çanda kurdi û
li Elmanyayêjî rê venakin ku zarokên kurd bi zimanêxwe bixwînin.

Min "Xewna Orhanov" careke dî xwend: xewn û rastt xwes bi hev re hatinegirêdan. Hê-
vîdar im ku rojek berî rojekê Orhanov wê bibe wezîrek li Kurdistana azad buyîl

Ezpir dixwazim ku kitêba te xwes bêtefirotin; lê li vir bi xwe, li dora min, kurdên xwen-
devan nabinim. Ên tên cem min, "bextxwestiyên" dora Maras, Antep, Adiyaman in. Dix-
wazin xwe li ber hikumetê kurdên siyasî bidine zanîn. Lê,jjava ezji wan re behsa Kurdista-
nê dikim, kitêb û rojnameyên kurdî ku dikevin destê min, şanî wan didim, ruyê xweji wan
dizivirtnin. Lê, dixwazin ku ezji wan re tercimaniyê bikim, anji "îtirazan" binivîsim ku
bikaribin li Swîsre biminin, bixebitin û pere kar bikin. . .

Êdi ezgesiya te dixwazim û, ji nihû da, sala te ya nû pîroz dikim.
N.Z.

Biraziyê delal,
Min karta teyapîroziyê wergirt. Gelek spas. Ezjî dixwazim ku 1987ji te re ûjiyelê me

re ya xwesî, gesî û serfiraziyê be...
Min li ser kurdên Tirkiyê û nemaze li ser Bestkçî bendek dabû rojnameke Lozanê.
Hinek dirêj bû; bigisti derneket. Heke tu dikarî bidî rojnamekê swêdî, ezêwê bi timamî

ji te re bisînim. Haji te re para ku di rojnamê de derket. Ji kerema xwe, fotokopiyekêjê Ust-
ne Mamoste Bozarslan.

Tevîsilavên min êngerm.
N. Z 20. 12. 86
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Firatê delal, Lausanne, 20 havtna pêsin 1 987
Nameya teya dawinjîjjiha destê min. Beriya wê, karta teyaji Qamîşlokêji hatibû. Ji bo

her diwan û nûçeyên tejjelek spas. Siyaseta Sûriyê niha rê dide kurdan ku şahiyan bikin; tis-
tekt ne xirab e, lijjora berê,jjava em dijjirtin û didan ber çojjan... Kêseke başeji bo pêşde
birina çanda kurdî. . .

Ji Rewsen Xanim Rêzimana rehmeti mîr Celadet xwestibit. Ji min re nivîsand kuew da-
ye te. Gelo teewbi xwe re anî?

Ji bo "Hêvî" tiştên ku tuji min bipirst, ezêbi dilxwesi bersivên wan bidim.

Êdî, xwesî û serfiraziya te.
N.Z
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Firatê delal, Lausanne, 20 havtna pêsin 1 987
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EVJIBERXWEVEWILOYE

Mayakovskî
Dema mirov nû tên dinê
hezkirin di dilê wana deye.
Lê di nav her babet erk û vatinî,
ber û hatini û tistên din de
roj bi roj distewe hezkirin,
ew hîva li dora dilan
wek a li dora dinê.
Dil di bedenê de ye,

beden jî di îşlik de.

Lê ne hew ev tenêye.
Ehmeqinjê qedîfejî li xwe dikin,
bi qaîşan, di ser sênjjê re tê avêtin.
Lê dema mirovpîr dibe,
mirov baştirfam dike.
MêrJîmnastîka Muller dike
Jin jî xwe dixemilîne.
Lê êdîpirr dereng e.

Rû xav dibe
çerm diqermiçe.
Evîndarîjî wilo ye
wekjjulan vedibe,
û bi dû re diçilmise.

Wergera ji swêdî: Suleyman Demîr

Ji siîra EZ HEZ DIKIM

96 Nfidem No: 16 Zhristan 199J

EVJIBERXWEVEWILOYE

Mayakovskî
Dema mirov nû tên dinê
hezkirin di dilê wana deye.
Lê di nav her babet erk û vatinî,
ber û hatini û tistên din de
roj bi roj distewe hezkirin,
ew hîva li dora dilan
wek a li dora dinê.
Dil di bedenê de ye,

beden jî di îşlik de.

Lê ne hew ev tenêye.
Ehmeqinjê qedîfejî li xwe dikin,
bi qaîşan, di ser sênjjê re tê avêtin.
Lê dema mirovpîr dibe,
mirov baştirfam dike.
MêrJîmnastîka Muller dike
Jin jî xwe dixemilîne.
Lê êdîpirr dereng e.

Rû xav dibe
çerm diqermiçe.
Evîndarîjî wilo ye
wekjjulan vedibe,
û bi dû re diçilmise.

Wergera ji swêdî: Suleyman Demîr

Ji siîra EZ HEZ DIKIM

96 Nfidem No: 16 Zhristan 199J



ZERDEŞT PEXEMBER
B.Z 637-560

Piştî ku jiyana mirovan li dinyayê dest pê kiriye, neza-
nîn û xirabî jî li nêv wan dest bi jiyana xwe kirine. Ew

nezanîn û xirabî rewşa jiyana mirovan her tim guhartine,
awane xirabtir daxistine nava wan û ew bi sosretine mexof
dane bilêckirin; mirov ji mirovan re bûne kole û bindest,
hinek jî ji hinekan re bûne bûjena kêf û devera zewqê. Di
nava mirovan de niheqî, xirabî, dek û dolabtî hertim serê
xwe girtine û çûne. îcar ew bîrûbaweriyên ku karibûne ji
wan sqûmatan re bibin asteng û rengê jiyanê biguhirînin,
pir kêm bûne yan hîç nebûne. Ji ber hindê îcar Xwedayê
dilovan di her dem û çaxekî kifş de, mirovekî ku ji xirabi-
yan dûr bû, herweha paqij û ku pêbawer bûye rakiriye û
wî bi xeysetê pêxembertiyê daye naskirn: Jê re Wehî hi-
nartiye, pirtûk hinartine û ew rûqalê xweşiya zatê xwe jî
kiriye; erênî û neyêniyên xwe pê dane zanîn. îcar wî pê-
xemberî ew fermanên Xwedê pêşkêşî mirovan kirine û ri-
ya rast nîşanê wan dane.

Li ser vê yekê mamosteyê nemir Ehmedê Xanî di pir-
tûka xwe ya bi navê Eqîdeya îslamê de weha gotiye:

"...Rukni Çarû Baweriya (bi) peyxemberan e ku (di)
her qernekî (de) Xwudê însanekîpak ê ji gunehan, ji he-
mî xelqê weqta xwo efdeltir (qenctir) bi kerema xwo kirye
peyxember; mu 'cîzat danê ku kesekî digel quweta (wî pê-
xemberî) beranber nebûye, wehî ji bo sandiye ku emrê
Xwudê bigehîne nav xelqê.

(Pêxember) sed hizar û bîst hizar û çar hizar in
(124.000).

Ulul'ezm (ji pêxemberan) pênc in: Nûh û îbrahîm,

Zeynelabidîn Zinar
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Mûsa, îsa û Muhemmed ssee.

(Pêxemberên) xwudanêt ummeta, sêsed
û sêzde (313) ne.

Ê (Pêxemberên) di mesbûr: Adem û Şês
û Idrîs û Nûh û Hûd û Salih û îbrahîm û
Lût û îsma 'îl û îshaq û Ye'qûb û Yûsifû
Eyyûb û Şû 'eyb û Mûsa û Harûn û Xidr û
Yûse ' û Ilyas û Yese ' û Zulkîfl û Şe 'yûb û
Şemuwîl û Yûnis û Dawud û Suleyman û
Zekeriya û Yehya û 'Uzeyr û îsa û seyîd-ul
murselîn Muhemmed sese..." W

Xwedayê bi tenê gava xwestiye ku me-
zinatiya xwe bide nîşandan, erênî û neyê-
niyên xwe bi afirîndatan (mexlûqat) bide
pejirandin, vê dinyayê afirand. Afirandi-
na dinyayê jî, li gorî baweriya ola bisil-
mantiyê, ji cewhera Mihemed Pêxember
çêbûye. Û bi çêbûna Ademî, bi afirandi-
na Hawê ji binçenga wî, mirov ji wan çê-
bûne û dest bi jiyana li vê dinyayê kirine.

Pêxemberê pêşî, Adem bûye. Mihemed
jî, pêxemberê dawî bûye. Digel Adem û
Mihemed Pêxember, 124 000 pêxember
hatine dinyayê. Ji wan pêxemberan hinek
nebî bûne ku tenê pêxember bûne, lê li
mala xwe rûniştî bûne. Ji wan pêxembe-
ran 313 heb, berpirsyarê bi danasîna erênî
û neyêniyên Xwedê bûne. Lê di Qurana
pîroz de, tenê navên 28 pêxemberan hati-
ye bilêvkirin.

Li gorî ola bisilmantiyê, Xwedê 104 pir-
tûk ji pêxemberan re hinartine. Çar ji
wan pirtûkan mezin bûne, weke: Tewrat
ku ji Mûsa Pêxember re hatiye hinartin,
Zebûr ji Dawid Pêxember re hatiye hi-
nartin, Incîl ji îsa Pêxember re hatiye hi-
nartin û Quran jî ji Mlhemed Pêxember

re hatiye hinartin. Ew sed pirtûkên din jî,
mîna keşkolê piçûk bûne (suhuf) û her
yekê çend rûpel bûne. Ji wan deh (10)

heb ji Adem Pêxember re hatine hinar-
tin, deh heb ji Brahîm Pêxember re hati-
ne hinartin, 30 heb ji Idrîs Pêxember re
hatine hinartin û 50 heb jî ji Şîs Pêxem-
ber re hatine hinartin. Lê belê li gorî mê-
jû û belgeyên dîrokî, hinek pirtûkên
Xwedê yên din jî hebûne ku behsa wan
di ola bisilmantiyê de nehatiye kirin. Yek
ji wan, pirtûka Hindiyan a bi navê Gu-
hayan e, ya din jî Avestaya Zerdeşt Pê-
xember e.

Ev yek diyar e ku piraniya pêxemberên
Xwedê, ji Rojhilata Navîn, xasma ji nija-
da Ereb û Cihûyan rabûne. Lê çewa ku
Xwedayê dilovan di Qurana pîroz de da-
ye zanîn, ku wî ji her miletekî zilamekî
pêbawer û zana rakiriye û ew kiriye pê-
xemberê xwe. îcar bi riya wî pêxemberî
erênî û neyêniyên xwe bi zimanê wî mile-
tî daye gotin.

Nexwe madem ku rewş ev bûye, îcar ev
pirsa girîng tê bîra mirov: Gelo, ew 124

000 pêxemberên ku hatine dinyayê, he-
mû ji nijada Ereb û Cihû rabûne?

Helbet, bersîv na ye. Lê eger bersîva hi-
nekan erê be, ew kes nisbeta firq û mêlîtî-
yê bi bal Xwedê ve didin ku Xwedê firq û
mêlîtî di navbera evdên (qûl) xwe de kiri-
ye û pêxemberên xwe hemû ji Ereb û Ci-
huyan rakirine, ji miletiên din ranekirine.
Helbet tiştekî wisan ne sezayê Xwedê ye
ku kiribe.
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Bê guman çewa ku Ereb û Cihû evdên
Xwedê ne, Kurd û miletên din jî her wi-
san ew tişt in. îcar bo çi dîroknasên Ereb,
Cihû û Asûr hewqasî di biwara Zerdest
Pêxemberê Kurd de bi xirabî nivîsandine?

Dîroknasên bêteref, vê yeka Ereb û Ci-
hûyan bi nijadperestiya wan ve girêdane.
Ji ber hindê, çi pêxemberê ku ji nijadeke
din rabûye, xasma Ereb û Cihûyan êrîş
birine serê û ew bi xirabî nasandine.

Lê jixwe haşa û mandelkirina Zerdeşt
Pêxember, diyar e ku ji ber kînedoziyeke
siyasî ya rewşa Kurdistanê çêbûye. Lewra
hêj di sedsalên VII, VIII û IX' an de gava
Kurdistan ji aliyê leşkerên Ereb ve hatibû
vegirtin, navê wê danîbûne "Mintîqet-ul
Cebel" (Herêma Çiyan) û bab û bapîrên
hemû xuyaniyên Kurdan di azbata (sece-
re) erebî de wek Ereb dane nivîsandin.
Piştî wê yekê jî, bi hemû hovîtiyên mexof
êrîş birin ser ola Serdeşt Pêxember û di
"mêjû'' de Ola Bahdînê bi xurafetî û sêr-
bazî nivîSandine.

Di van salên dawîn de Zerdeşt Pêxem-
ber ji pir kesan re bûye devera meraq û
vînê ku wî, ola wî, tewrên olî, felsefa wî
binasin û bizanibin ka wî çi kiriye û çi
nekiriye. Lê berî ku xwendevanên hêja
dev bi xwendina vê nivîsa me ya li ser vî
pêxemberê kurdnijad bikin, em ê bala
wan bikişînin ser berhem û belgeyên dî-
rokî ku -çi bi rindî û çi bi nerindî- di der-
heqê Zerdeşt Pêxember de hatine nivî-
sandin û bi gelek zimanan jî di çapemeni-
ya pir welatan de weşiyane. Hinek ji wan
berheman, reha xwe ta digehînin bi sed-
salên Berî îsa Pêxember jî.

Berhema herî dawîn a li ser Zerdeşt Pê-
xember, pirtûkek bi navê ZARAT-
HUSTRA û bi zimanê tirkî ji aliyê Dr.
Sirac Bilgin ve, di Sibata 1995' an de li
Stenbolê hatiye çapkirin. Pirtûk, lêkolîna
du salan e û berê bi dehan berhem û bel-
geyên dîrokî ye ku wî li ser Zerdeşt Pê-
xember nivîsiye. Me jî ew pirtûk seredor
kir û şroveya wê nivîsî, pêşkêşî xwendeva-
nên NÛDEM'ê kir. Berî ku ev nivîs çap
bibe, me ew ji Dr. Sirac re hinart û jê hê-
vî kir ku di ber çavan re bibihurîne. Wî
hin kêm û zêdeyîyên wê sererast kirine û
şûnde hinart, hêj hatiye weşandin.

Malbata Zerdeşt Pêxember
Malbata Zerdeşr Pêxember, di nêv împe-
ratoriya Medê de malbateke xuyanî, esil-
zade ya Kurdnijad bû û bi navê malbata
Spîtamayê dihate naskirin. Gundê ku lê
dima, Patiragtaraspoyaya li keviya Çemê
Deryayê, xwe di newaleke ji yên çemê
Arasê ku bi daristan û darên pirtexlît ve
xemilandî bû dihêwirand. Malbata Zer-
deşt Pêxember, berpirsyarê olî bi navê
magûyan navdarkirî bûye. Yanî malbata
meleyan.

Ji wê malbata giranbiha re du lawên
weke du gilokên zêr çêbûne. Navê yekî
danîne Porusaspa û navê yê din jî danîne
Erestî.

Malbata diya Zerdeşt Pêxember jî, bi
navê malbata Freno dihate naskirin. Ew
malbat jî, ji esilzadeyên împeratoriya
Medê bûye û li Regayê rûdinişt. Qîzek ji
jina Freno, Frahîm Rivana Zaîsa xatûnê
re çêbûye û navê wê danîne Dugdova.
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Bê guman çewa ku Ereb û Cihû evdên
Xwedê ne, Kurd û miletên din jî her wi-
san ew tişt in. îcar bo çi dîroknasên Ereb,
Cihû û Asûr hewqasî di biwara Zerdest
Pêxemberê Kurd de bi xirabî nivîsandine?

Dîroknasên bêteref, vê yeka Ereb û Ci-
hûyan bi nijadperestiya wan ve girêdane.
Ji ber hindê, çi pêxemberê ku ji nijadeke
din rabûye, xasma Ereb û Cihûyan êrîş
birine serê û ew bi xirabî nasandine.

Lê jixwe haşa û mandelkirina Zerdeşt
Pêxember, diyar e ku ji ber kînedoziyeke
siyasî ya rewşa Kurdistanê çêbûye. Lewra
hêj di sedsalên VII, VIII û IX' an de gava
Kurdistan ji aliyê leşkerên Ereb ve hatibû
vegirtin, navê wê danîbûne "Mintîqet-ul
Cebel" (Herêma Çiyan) û bab û bapîrên
hemû xuyaniyên Kurdan di azbata (sece-
re) erebî de wek Ereb dane nivîsandin.
Piştî wê yekê jî, bi hemû hovîtiyên mexof
êrîş birin ser ola Serdeşt Pêxember û di
"mêjû'' de Ola Bahdînê bi xurafetî û sêr-
bazî nivîSandine.

Di van salên dawîn de Zerdeşt Pêxem-
ber ji pir kesan re bûye devera meraq û
vînê ku wî, ola wî, tewrên olî, felsefa wî
binasin û bizanibin ka wî çi kiriye û çi
nekiriye. Lê berî ku xwendevanên hêja
dev bi xwendina vê nivîsa me ya li ser vî
pêxemberê kurdnijad bikin, em ê bala
wan bikişînin ser berhem û belgeyên dî-
rokî ku -çi bi rindî û çi bi nerindî- di der-
heqê Zerdeşt Pêxember de hatine nivî-
sandin û bi gelek zimanan jî di çapemeni-
ya pir welatan de weşiyane. Hinek ji wan
berheman, reha xwe ta digehînin bi sed-
salên Berî îsa Pêxember jî.

Berhema herî dawîn a li ser Zerdeşt Pê-
xember, pirtûkek bi navê ZARAT-
HUSTRA û bi zimanê tirkî ji aliyê Dr.
Sirac Bilgin ve, di Sibata 1995' an de li
Stenbolê hatiye çapkirin. Pirtûk, lêkolîna
du salan e û berê bi dehan berhem û bel-
geyên dîrokî ye ku wî li ser Zerdeşt Pê-
xember nivîsiye. Me jî ew pirtûk seredor
kir û şroveya wê nivîsî, pêşkêşî xwendeva-
nên NÛDEM'ê kir. Berî ku ev nivîs çap
bibe, me ew ji Dr. Sirac re hinart û jê hê-
vî kir ku di ber çavan re bibihurîne. Wî
hin kêm û zêdeyîyên wê sererast kirine û
şûnde hinart, hêj hatiye weşandin.

Malbata Zerdeşt Pêxember
Malbata Zerdeşr Pêxember, di nêv împe-
ratoriya Medê de malbateke xuyanî, esil-
zade ya Kurdnijad bû û bi navê malbata
Spîtamayê dihate naskirin. Gundê ku lê
dima, Patiragtaraspoyaya li keviya Çemê
Deryayê, xwe di newaleke ji yên çemê
Arasê ku bi daristan û darên pirtexlît ve
xemilandî bû dihêwirand. Malbata Zer-
deşt Pêxember, berpirsyarê olî bi navê
magûyan navdarkirî bûye. Yanî malbata
meleyan.

Ji wê malbata giranbiha re du lawên
weke du gilokên zêr çêbûne. Navê yekî
danîne Porusaspa û navê yê din jî danîne
Erestî.

Malbata diya Zerdeşt Pêxember jî, bi
navê malbata Freno dihate naskirin. Ew
malbat jî, ji esilzadeyên împeratoriya
Medê bûye û li Regayê rûdinişt. Qîzek ji
jina Freno, Frahîm Rivana Zaîsa xatûnê
re çêbûye û navê wê danîne Dugdova.
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îcar li gorî pirtûkên olî gava ku qîzik çê-
bûye, ji asîmanan nûr rijiyaye xwarê û li
ser serê wê weke tac vegirtiye.

Ji ber hindê oldarên demê li malbata
Frenoyî hatine xezebê û ew ji Regayê qe-
wirandine. Malbat çûye Patiragtraspoyê
û li wir bi cih bûye. Piştî ku qîzik mezin
bûye, bi Poruşaspayî re zewiciye. îcar ew
nûra Xwedê ku li ser serê qîzikê bûbû we-
ke tac, rewşa xwe guhartiye û bûye weke
madeyê û rengê mirovan girtiye; di 26

Çiriya Pêşîn, Berî Zayînê 637" an de zarû-
kekî lawîn jê afiriye û bi devliken rojbaşî
daye jiyanê. Piştre navê lêwik danîne Zer-
deşt.

Zerdeşt hêj di zarûktiya xwe de bi zane-
werî, zîrektî û tîjîfehmî navûdeng daye,
her kes bi qencî behsa wî kiriye û navê wî
li dinyayê belav bûye.

Di derheqê jidayikbûna Zerdeşt Pê-
xember de, çendî ku tarîxeke serearst nî-
ne jî, lê gelek dîrokzan û kurdologan jê re
hin tarîx nivîsîne. Bi piranî gotine ku
Zerdeşt Pêxember, 843 sal berî îsa Pê-
xember çêbûye. Hinekan jî nivîsiye ku ew
258 sal berî Skender çêbûye. Lê Dr. E.
W. Westî gotiye ku Zerdeşt Pêxember
B.Z. di 660-î de çêbûye û di 583'an de jî
miriye. Ji van tarîxan wêdetir, piraniya
zanistmendên Ewrûpî gotine ku Zerdeşt
Pêxember B.Z di 637' an de çêbûye û B.Z
di 560'îde jîmiriye.

Li gor pirtûkên olî, çaxê Zerdeşt ji nûrê
afiriye û dest bi jiyanê kiriye, sê mûcîze-
yên balkêş çêbûne.

1- Ruhniyeke tîrêjdar ji aliyê Ahûra-
Mazda (Xwedayê bi tenê) ve li dinyayê

belav bûye.
x- Rihê ganiyan ji xirabiyê hatiye paras-

tin.
3- Ahûra-Mazda bi du milyaketên xwe

Xurdad û Murdad re nişaya madeyê gi-
handiye dê û bavê Zerdeşt Pêxember.

Berî hatina Zerdeşt Pêxember, çewa ku
hatina pêxemberê demepêşê di hemû pir-
tûkên Xwedê de hatiye mizgînîdan, pir-
tûka Hindiyan Guhayanê jî berî sê hezar
salan hatina Zerdeşt Pêxember mizgîn
daye. Herweha Xwedê di pirtûka Mezda-
yîyan de jî ku navê wê Dinkerd e gotiye
ku, "heqî li ser destên Pêxemberê min Zer-
dest çêdibe."

Berî hatina Zerdeşt Pêxember, du sêr-
bazên Tûrayan, Durasrobo û Bratokresî
pê hisiyane ku wê pêxemberek bê û dê ri-
ya rast nîşanî xelkê bide û dê wan bê rû-
met bike. Wan xwe ji bo kuştina wî pê-
xemberê demepêşê hazir kirine. îcar çaxê
ku Zerdeşt Pêxember hêj zarûk bû, bi za-
newerî, zîrektî û zanistî ku navûdeng da-
ye, di heftsaliya wî de ew herdu sêrbaz
hatine û pê re niqas kirine. Zerdeşt zora
wan biriye û ew di nava xelkê de bêrûmet
kirine. Piştre wan bi hostatî jehrî dane
Zerdeştî da ku bimre, lê Xwedê ew ji mi-
rinê parastiye. Piştî wê bûyerê navûdengê
Zerdeşt Pêxember belavtir bûye û şuhreta
wî qat bi qat berz gêrraye.

Zerdeşt Pêxember hetanî jiyê xwe yê
pazdehan, di hemû şaxên zanistiyên din-
yayê de gihajtiye radeya herî bilind û xwe
ji bo pêxembertiyê amade kiriye.

Li gorî pirtûka Zat Sparamê, Zerdeşt
hêj di salên xwe yên zarûktiyê de bû, ge-
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îcar li gorî pirtûkên olî gava ku qîzik çê-
bûye, ji asîmanan nûr rijiyaye xwarê û li
ser serê wê weke tac vegirtiye.

Ji ber hindê oldarên demê li malbata
Frenoyî hatine xezebê û ew ji Regayê qe-
wirandine. Malbat çûye Patiragtraspoyê
û li wir bi cih bûye. Piştî ku qîzik mezin
bûye, bi Poruşaspayî re zewiciye. îcar ew
nûra Xwedê ku li ser serê qîzikê bûbû we-
ke tac, rewşa xwe guhartiye û bûye weke
madeyê û rengê mirovan girtiye; di 26

Çiriya Pêşîn, Berî Zayînê 637" an de zarû-
kekî lawîn jê afiriye û bi devliken rojbaşî
daye jiyanê. Piştre navê lêwik danîne Zer-
deşt.

Zerdeşt hêj di zarûktiya xwe de bi zane-
werî, zîrektî û tîjîfehmî navûdeng daye,
her kes bi qencî behsa wî kiriye û navê wî
li dinyayê belav bûye.

Di derheqê jidayikbûna Zerdeşt Pê-
xember de, çendî ku tarîxeke serearst nî-
ne jî, lê gelek dîrokzan û kurdologan jê re
hin tarîx nivîsîne. Bi piranî gotine ku
Zerdeşt Pêxember, 843 sal berî îsa Pê-
xember çêbûye. Hinekan jî nivîsiye ku ew
258 sal berî Skender çêbûye. Lê Dr. E.
W. Westî gotiye ku Zerdeşt Pêxember
B.Z. di 660-î de çêbûye û di 583'an de jî
miriye. Ji van tarîxan wêdetir, piraniya
zanistmendên Ewrûpî gotine ku Zerdeşt
Pêxember B.Z di 637' an de çêbûye û B.Z
di 560'îde jîmiriye.

Li gor pirtûkên olî, çaxê Zerdeşt ji nûrê
afiriye û dest bi jiyanê kiriye, sê mûcîze-
yên balkêş çêbûne.

1- Ruhniyeke tîrêjdar ji aliyê Ahûra-
Mazda (Xwedayê bi tenê) ve li dinyayê

belav bûye.
x- Rihê ganiyan ji xirabiyê hatiye paras-

tin.
3- Ahûra-Mazda bi du milyaketên xwe

Xurdad û Murdad re nişaya madeyê gi-
handiye dê û bavê Zerdeşt Pêxember.

Berî hatina Zerdeşt Pêxember, çewa ku
hatina pêxemberê demepêşê di hemû pir-
tûkên Xwedê de hatiye mizgînîdan, pir-
tûka Hindiyan Guhayanê jî berî sê hezar
salan hatina Zerdeşt Pêxember mizgîn
daye. Herweha Xwedê di pirtûka Mezda-
yîyan de jî ku navê wê Dinkerd e gotiye
ku, "heqî li ser destên Pêxemberê min Zer-
dest çêdibe."

Berî hatina Zerdeşt Pêxember, du sêr-
bazên Tûrayan, Durasrobo û Bratokresî
pê hisiyane ku wê pêxemberek bê û dê ri-
ya rast nîşanî xelkê bide û dê wan bê rû-
met bike. Wan xwe ji bo kuştina wî pê-
xemberê demepêşê hazir kirine. îcar çaxê
ku Zerdeşt Pêxember hêj zarûk bû, bi za-
newerî, zîrektî û zanistî ku navûdeng da-
ye, di heftsaliya wî de ew herdu sêrbaz
hatine û pê re niqas kirine. Zerdeşt zora
wan biriye û ew di nava xelkê de bêrûmet
kirine. Piştre wan bi hostatî jehrî dane
Zerdeştî da ku bimre, lê Xwedê ew ji mi-
rinê parastiye. Piştî wê bûyerê navûdengê
Zerdeşt Pêxember belavtir bûye û şuhreta
wî qat bi qat berz gêrraye.

Zerdeşt Pêxember hetanî jiyê xwe yê
pazdehan, di hemû şaxên zanistiyên din-
yayê de gihajtiye radeya herî bilind û xwe
ji bo pêxembertiyê amade kiriye.

Li gorî pirtûka Zat Sparamê, Zerdeşt
hêj di salên xwe yên zarûktiyê de bû, ge-
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lekî sergiran û bi merhemet, hiskiroxê kal
û pîran bûye; li jar û bêwaran xwedîtî ki-
riye. Ne tenê li pêşberî mirovan, herweha
li pêşberî hemû cûre heywanan jî her wi-
san bûye. Heta ku di saleke axlêfeyê de
alif (ka û giya) ji kadînên bavê xwe der-
xistiye û biriye daye heywanên xelkê yên
birçî.

Li gorî Zerdestnameyê, ew nasnavên
dilovan, camêr û qencîkirox ên Zerdeşt
Pêxember, ji aliyê xelkê ve bo wî hatine
dayîn. Her dîsan li gor eynî berhemê, ga-
va ku Zerdeşt 15 salên xwe dagirtiye, mal
û milkên bavê xwe di nava birayên xwe
de dabeş kiriye û ji xwe re tenê kemberek
W jê hildaye, daye pişta xwe û xwe daye
riya Ahûra-Mazda (Xwedayê bi tenê), tê-
kiliya xwe ji kar û îşên dinyayê birriye û li
riya rast ajotiye.

Gava jiyê Zerdeşt gihaye 30' î, di nêv
axa Medistanê de rojeke ku li keviya çe-
mê Arasê (3) dima, sezayê wehya Ahûra-
Mazda (Xweda) bûye; bi pêxembertî ha-
tiye vebuhtîkirn, çûye ketiye şkefteke li
çiyayê Sabalanî û tê de heft salan peresti-
nî (zikr û îbadet) ji xwedê re kiriye. (_.)

Zerdeşt Pêxember piştî heft salên di
şkeftê de gava derketiye, 30 rojan peyatî li
rê çûye û li Gola Ormiyê rast hatiye, daye
ser ava golê û bi fermana Xwedê di ser re
bihuriye, çûye û roja 20 'ê adarê gihaye
bajarekî. Ew roj li bajêr pîrozkirina Cejna
Biharê hebûye û her kes di kêf û xweşiyê
de bûye. Zerdeşt Pêxember ji xelkê re riya
rast gotiye, behsa pêxembertiya xwe kiri-
ye û gotiye ku: "Ahûra-Mazda (Xwedayê
bi tenê) her tistî îdare dike. " Akinciyên

bajêr kêfa xwe ji Zerdeşt Pêxemberî re pir
anîne, qedr û siyaneta wî girtine û giran-
bihatiyeke zêde danê, lê kesî ola wî nepe-
jirandiye.

Lê gava Zerdeşt, pêxemberîtiya xwe û
Ola Bahdînê eşkere kirine, karbidestên
welêt pir jê bêzî kirine, i pêşberî wî der-
ketine û jê re bûne asteng, lê hatine xeze-
bê heta ku ji ber wan reviyaye û xwe
wenda kiriye. Lê karbidest ji bo kuştina
wî li dû geriyane. Cih li Zerdeşt Pêxem-
ber teng bûye û gazin ji felekê kirine, ji
Ahûra-Mazda (Xwedê) re gotiye: "Ez he-
rim kîjan webttî?Ji bo revê berê xwe bidin
kû? Wan ezji malbata min ûji ba nasên
min qewirandin. Ne civat û nejî karbides-
tên welêt bi min bawerî anîn. Ya Ahûra-
Mazda, ez çewa te bi wan bidime bawerki-
rin?" Û heşt salan derbeder li çol û pasa-
ran geriyaye.

Di wan heşt salên gerê de, şeş carn we-
hî ji ba Ahûra Mazda ji Zerdeşt Pêxem-
ber re hatiye û piştre Xwedê ew careke
din vexwendiye ba xwe û pê re hevdîtin
kiriye.

Weya Pêşî:
Rojekê Zerdeşt Pêxember di neqeba çiya-
yên Hûgar û Ahûgîdi re diçû, sermelek
Vohu Mano hatiye û jê re wehî aniye,
fermaneke Ahûra-Mazda dayê ku ew per-
pirsyarê êş û derdan û yê giliyê heywanan
e. Piştre Vohu Mano Zerdeşt Pêxember
hildaye û biriye mekanê Xwedê.

Zerdeşt Pêxember ji wê rojê û şûnde
bigorîkirina ganiyekî (heywan) ji bo gani-
yekî (mirov) din qedexe kiriye û li derbe-
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lekî sergiran û bi merhemet, hiskiroxê kal
û pîran bûye; li jar û bêwaran xwedîtî ki-
riye. Ne tenê li pêşberî mirovan, herweha
li pêşberî hemû cûre heywanan jî her wi-
san bûye. Heta ku di saleke axlêfeyê de
alif (ka û giya) ji kadînên bavê xwe der-
xistiye û biriye daye heywanên xelkê yên
birçî.

Li gorî Zerdestnameyê, ew nasnavên
dilovan, camêr û qencîkirox ên Zerdeşt
Pêxember, ji aliyê xelkê ve bo wî hatine
dayîn. Her dîsan li gor eynî berhemê, ga-
va ku Zerdeşt 15 salên xwe dagirtiye, mal
û milkên bavê xwe di nava birayên xwe
de dabeş kiriye û ji xwe re tenê kemberek
W jê hildaye, daye pişta xwe û xwe daye
riya Ahûra-Mazda (Xwedayê bi tenê), tê-
kiliya xwe ji kar û îşên dinyayê birriye û li
riya rast ajotiye.

Gava jiyê Zerdeşt gihaye 30' î, di nêv
axa Medistanê de rojeke ku li keviya çe-
mê Arasê (3) dima, sezayê wehya Ahûra-
Mazda (Xweda) bûye; bi pêxembertî ha-
tiye vebuhtîkirn, çûye ketiye şkefteke li
çiyayê Sabalanî û tê de heft salan peresti-
nî (zikr û îbadet) ji xwedê re kiriye. (_.)

Zerdeşt Pêxember piştî heft salên di
şkeftê de gava derketiye, 30 rojan peyatî li
rê çûye û li Gola Ormiyê rast hatiye, daye
ser ava golê û bi fermana Xwedê di ser re
bihuriye, çûye û roja 20 'ê adarê gihaye
bajarekî. Ew roj li bajêr pîrozkirina Cejna
Biharê hebûye û her kes di kêf û xweşiyê
de bûye. Zerdeşt Pêxember ji xelkê re riya
rast gotiye, behsa pêxembertiya xwe kiri-
ye û gotiye ku: "Ahûra-Mazda (Xwedayê
bi tenê) her tistî îdare dike. " Akinciyên

bajêr kêfa xwe ji Zerdeşt Pêxemberî re pir
anîne, qedr û siyaneta wî girtine û giran-
bihatiyeke zêde danê, lê kesî ola wî nepe-
jirandiye.

Lê gava Zerdeşt, pêxemberîtiya xwe û
Ola Bahdînê eşkere kirine, karbidestên
welêt pir jê bêzî kirine, i pêşberî wî der-
ketine û jê re bûne asteng, lê hatine xeze-
bê heta ku ji ber wan reviyaye û xwe
wenda kiriye. Lê karbidest ji bo kuştina
wî li dû geriyane. Cih li Zerdeşt Pêxem-
ber teng bûye û gazin ji felekê kirine, ji
Ahûra-Mazda (Xwedê) re gotiye: "Ez he-
rim kîjan webttî?Ji bo revê berê xwe bidin
kû? Wan ezji malbata min ûji ba nasên
min qewirandin. Ne civat û nejî karbides-
tên welêt bi min bawerî anîn. Ya Ahûra-
Mazda, ez çewa te bi wan bidime bawerki-
rin?" Û heşt salan derbeder li çol û pasa-
ran geriyaye.

Di wan heşt salên gerê de, şeş carn we-
hî ji ba Ahûra Mazda ji Zerdeşt Pêxem-
ber re hatiye û piştre Xwedê ew careke
din vexwendiye ba xwe û pê re hevdîtin
kiriye.

Weya Pêşî:
Rojekê Zerdeşt Pêxember di neqeba çiya-
yên Hûgar û Ahûgîdi re diçû, sermelek
Vohu Mano hatiye û jê re wehî aniye,
fermaneke Ahûra-Mazda dayê ku ew per-
pirsyarê êş û derdan û yê giliyê heywanan
e. Piştre Vohu Mano Zerdeşt Pêxember
hildaye û biriye mekanê Xwedê.

Zerdeşt Pêxember ji wê rojê û şûnde
bigorîkirina ganiyekî (heywan) ji bo gani-
yekî (mirov) din qedexe kiriye û li derbe-
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deriya xwe domandiye.

Weya Diduyan:
Careke din Zerdeşt Pêxember li keviya
çemê Togan'î bûye, milyaket Aja Wa-
histo hatiye û wehî jê re aniye, ferman
Xwedê dayê ku ji bo pêdiviya mirovan
bila hertim agir bête veşartin. (j)

Weya Sisiyan:
Li Sarayê sermelek Şatvêr hatiye û wehî
jê re aniye; fermana Xwedê dayê ku zêr
bila ji bo şeran neyête bikaranîn.

Weya Çaran:
Sermelek Spenta Armaîtî li çiyayê Asna-
vad'î, li ser serkaniya çemê Daîtya wehî
ji Zerdeşt Pêxember re aniye, fermana
Xwedê dayê ku bila ruyê erdê ji texrîba-
tan bête parastin; her herêmek têkeve
destên yekî pêbawer, ji her deverekê re
dadmendekî adil, ji her navendekê re ber-
pirsyarekî olî (magû-mele), mecliseke rû-
hanî digel serokekî ji bo hemû sazgehên
olî bila bêtin kifşkirin.

Weya Pêncan:
Cara pêncan sermelek Haurvatat li çiya-
yê Asnavad'î wehî ji Zerdeşt Pêxember
re aniye û fermana Xwedê dayê ku bila
av, çem û derya bêtin parastin.

Weya Şeşan:
Cara şeşan û ya dawîn, sermelek Amere-
tat, ne li devereke kifş lê li gelek deveran,
xasma li keviya çemên Darej û Daîtî we-
hî ji Zerdeşt Pêxember re anîne û ferma-

na Xwedê dayê ku bila şînahiya ruyê erdê
bête parastin.

Piştî wan şeş wehyan û hevdîtinên Zer-
deşt Pêxember bi sermelekan re, êdî ew di
pêxemberitiya xwe de kamil bûye û care-
ke din Ahûra-Mazda (Xwedê) ew biriye
asîmanê jorîn, wî sezayê rûqalkirina bi
xwe re kiriye û gelek tiştên nihênî jê re
eşkere kirine. Lê di vegerê de (Xwedê)
gotiyê ku we dijmin riya te bibirrin. Heta
kuji te bê, nehêle ku ew têkevin nava gu-
nehan. îcar çaxê ku Zerdeşt Pêxember ji
ba Xwedê daketiye erdê, dijminê mezin,
şeytanê ku navê wî Bûhîtî bû hinartiye
keviya çemê Daraj'î, da ku Zerdeşt Pê-
xember bikuje. Lê Ahûra-Mazda, Zerdet
Pêxember ji siqûmatan parastiye.

Bi kurtî Zerdeşt Pêxember B.Z di
637" an de li Patiragtraspoyê hatiye din-
yayê û navê bavê wî Porusaspa û yê diya
wî Dugdova bûye, di salên 30"! de ew
bûye pêxember û bi alikariya şeş sermele-
kan pirtûka Avesta ji ba Xwedê jê re hati-
ye, di jiyê 77'an de B.Z sala 560'î li baja-
rê Belxê di perestingeha Nush-Adarê
(Noşadar) de bi destên Bradrorêsê Tûra-
yî (Tirk) hatiye kuştin. Li gorî Salnameya
Zerdeştiyê: Navê meha mirina Pêxember:
Artavahîsto, navê rojê jî Xûr bûye û ji
salê meha diduyan, roja yazdehan bûye.
Li gorî Salnameya Mîladî, ew roj rastî ye-
kê Gulanê dibe. Çaxê ku Zerdeşt Pêxem-
ber miriye, jiyê wî 76 sal û 40 roj bûye.

Çend ramanvanên dîrokê ên navdar
Berî Zayînê û piştî wê ku li ser Zerdeşt
Pêxember nivîsîne, ev in li jêrê:
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deriya xwe domandiye.
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Argentorati (1710)

Bar Behlûl (936)

Bar Eli (832)

Ctesias (B.Z 401)

Eugene Burnouf (1833)

Halle (1947)

Haug (1860)

Henning (1974)

Henry Lord (1732)

Hermippusî (B.Z. sedsala diduyan)
Jackson (1899)

Jules Oppert (1862)

Mills (1892)

Perron (1771)

Qezwînî (1263)

Sir Henry Rawlinson (1855)

Weber (1861)

Herodot (B.Z 401) gotiye: "Magû, yek
ji wan şeş eşîran e ku împeratoriya Me-
dê avakirine. Herweha Magû, rewşenbî-
rên wê demê bûne û pêşiktî ji hemû olên
berî Zerdeşt Pêxember re jî kirine."

Dîroknasê bi navûddeng Erdesêr F.
Xeberdar (19 51) gotiye: "Niha li ser zina-
rên çiyayê Teyrê Hindê helbestine olî yên
zerdestiyê nivîsandî hene û hemû pêxembe-
rên ku pistî Zerdest Pêxember hatine, li rê-
çika Zerdest Pexember ajotine û xwe bi
xwedayekî bi tenê ve rabeste kirine. "

Qezwînîyê ku yek ji nivîskarên navdar
ê bisilmantiyê bû, eşkere kiriye ku Mihe-
med Pêxember (ssxl) gotiye: "Di navbera
Adarbêcan (Azerbêcan) û Êrmenistanê de
çiyayek bi navê Sebalan heye. Di wî çiyayî
de pexemberek vesartîye. Li navsera wî çi-
yayî biharine dirêj çêdibin û avên wîjî mî-
na qesemê sar in. Germiya quntarên Çiyê,

xelkê dikisîne xwe. Li serê serçimka Çiyê
darek heye. Heywan nêzîgiyayên li binê wê
darê nabin. Gava heywan nêz dibin, ditir-
sin ûji wir direvin. Çi heywana ku giyaya
wir bixwe, di cih dejî dimire. "

Serkeftina Zerdeşt Pêxember
Berî wehya pêşî ku ji Zerdeşt Pêxember
re hatiye, jê re diyar bûye ku wê serokê
ordiya herî navdar li dinyayê ya împera-
toriya Medê ola wî bipejirîne û wê jê re
bibe alîkar ku ew Ola Bahdînê li dinyayê
jî belav bike. îcar di wê navê re deh sal
bihurîne, Madyomahê kurê Arastayê
mamê Zerdeşt Pêxember, çûye wî (Z.Pê-
xember) li keviya Çemê Darej'î di nêv
qamîşgehekê de dîtiye, olawî pejirandiye
û pê bawerî (îman) aniye. Bi wê yekê kêfa
Zerdeşt Pêxember pir hatiye û derketiya
hizûra Xwedê gotiye:

"Ya Ahûra Mazda! Li serkejiina min a
deh salan binere ku min tenê mirovekî ve-
gerande ser riya rast!"

Xwedê jî gotiyê:
"Ya Pêxemberê min! Tu her semaxê bike.

Wê roj bê û tû dê bibînî ku tenê çend mi-
rov mabin ku Ola Bahdtnê nepejirandine.
Lê rabe, tu bi tena serê xwe here koşka QJ-
ral Wiftaspî. "

Ew çax Ola Qerpezakî li koşka Qiral
Wiştaspî serdest bûye. Çaxê ku Zerdeşt
Pêxember çûye koşkê û Qirêl vexwendiye
ser Ola Bahdînê, Qiral Wiştasp wî avêti-
ye zîndanê, ew bi zincîran girêdane, lê îş-
kence kirine û bi rojan tihn û birçî hişti-
ne. Lê Pêxemberê Xwedê bi hunera îma-
nê filitiye û derketiye derva, çûye ser ba-
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nê koskê, bên xwe jê re qelaştiye û ew da-
ketiye jêrê, ba Qirêl. Vê carê Qirêl wî ce-
ribandiye û jê sih û sê*6) pirs pirsîne. Zer-
deşt Pêxember bersîva wan pirsan tev bê-
kêmasî daye. Qiral û civata xwe lê şaş
mane. Hema di wê gavê de, xebera nex-
weşiya hespê Qiral Wiştaspî hatiye koşkê.
Qirêl gotiye Pêxember:

- Eger tu hespê min xweş bikî, ez diza-
nim ku ola te êdî rast e.

Zerdeşt Pêxember rabûye ji koşkê der-
ketiye û çûye ba Hespê Qiralî, bi ser ve
xwendiye û pêre pêre Hesp daye xwe ra-
bûye ser nigan. Wê hingê Qiral xwe avê-
tiye ser nigên Zerdeşt Pêxember û pê
îman aniye. Lê Xwedayê mezin fermanê
daye sermelek Wbhuman, A$a Wahisto
û Burzîn Mîtro ku herin xwe nîşanî Qi-
ral Wiştaspî jî bidin, da jê re çu guman
nemîne. Lê gava ku milyaket xwe pê dane
nîşandan, Qiral tirsiye û ketiye tayê, mil-
yaketan gotiyê ku ew milyaket in û Ahû-
ra Mazda ew hinartine, da ku li ser des-
tên Zerdeşt Pêxember were îmanê.

Pîştî ku Qiral Vîştaspî hatiye îmanê, li
dû wî jina wî Hutaosa, birayê wî Zaîrî-
waîrî, keça wî Homa, herdu kurên wî
Spendo-Data (Ku Faris dibêjine wî Es-
fendiyar) û Pêsotano îman bi Zerdeşt
Pêxemberî anîne û Ola Bahdînê pejiran-
dine. Di wê gavê de ji eynî malbatê sih û
yek kes bawerî bi olê anîne û bûne Bah-
dînî. Piştî wan, Frasaujtrayê wezîrê Viş-
taspî ku xezûrê Zerdeşt Pêxember bû di-
gel kurê xwe Hvadayêna jî hatine îmanê
û Ola Bahdînê pejirandine.

Pistî Madyomahê pismamê Zerdeşt

Pêxember bi demekurtekê şûnde, nozdeh
kesên ku li dinyayê xuyanî bûne hatine
îmanê û Ola Bahdînê pejirandine.

Çaxê qiral Viştaspa bûye Bahdînî, Zer-
deşt Pêxember ji bona wî çûye li ber Pe-
restgeha Kesmîrê dareke selwayê çandiye
û navê wî li serê nivîsiye.

Ji ber ku Qiral Viştaspa gelekî ji Zer-
deşt Pêxember re dirust bûye, Pêxember
lê ferman kiriye ku ew Avestayê binivîse.
îcar Qiralî Avestayê li ser çermê 12 hezar
ga bi destên Camaspî daye nivîsandin û
wê nusxeya esîl di arşîva seraya xwe de
parastiye.

Li gor dîrokzan Hermippusî (B.Z. sed-
sala diduyan) di wê nusxeya Avestayê de
bi milyonan rêz hebûne.

Li gorî gotina Dabistanî, di 232' ên Za-
yînê de gava xelîfê bisilmanan El Mûte-
wekil hatiye û wê herêma ku welatê Qi-
ral Viştaspayî bû vegirtiye, wê dara ku ew
çax temenê wê 1450 sal bû, bi niyeta çêki-
rina serayek ji bo Caferiyan birriye. Her-
weha xelîfe fermanekê jî daye ku peres-
tingehên Zerdeştiyan hemû bêne rûxan-
sin. 0 hin bi hin fermana xwe hişktir û
tûjtir kiriye, heta ku kevir li ser kevir ne-
hiştine.

Lê Dabistanî ji gotina vê bûyerê re jî
bêdeng nemaye û gotiye: "Gava Xelîfe wê
dara Zerdeşt Pêxember birriye û piştî du-
sê salan gewdê wê birine ku têxin dîwa-
rên serayê, xelîfe ji nişka ve ta girtiye û di
cih de miriye."

Welatên ku Ola Babdînk lê belav bûye
Gotina Zerdeşt Pêxember ya navdar ku ji
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dinyayê re eşkere kiriye, ev bû: Serhilda-
na li pêsberî xirabiye! îcar ew şîara Pê-
xember, di demekurtekê de li dinyayê be-
lav bûye û her kesî daye sêwirandin.

Êdî alîgirên Ola Bahdînê pir bûbûn.
Oldar ji kesî neditirsiyan û pişta xwe da-
bûne qiraline hêzdar, dewletine xurt û
perestinî dikirin, ola nû li welat û şarista-
nan belav dikirin.

Di nava olê de kesên ku cara pêşî hati-
bûne îmanê, bi Paryotkisas (Paoiryoitka-
işas), (mîna sehabiyên Mihemed Pêxem-
ber) dihatine bi navkirin û di nava xelkê
de rûmeta wan pir hebû, xwedîsiyanet û
payebilind bûne.

Ola Bahdînê ne tenê li navrûwa Asya-
yê, lê li gelek welatan belav bûye û wek
oleke navnetewî hatiye pejirandin. Ji Ro-
mayê bigir heta Çînê, ew ol xwe li her de-
verê bi cih kiriye û her kesî aniye ser riya
rast.

Li gorî Avestayê, danişvanên welat û
herêmên ku di serê pêşî de hatine îmanê,
ev bûne:

i- Sughdha/ Maweraunehir
2- Mourû/ Margiana
3- Bakhdhi/ Batria-Belx
4- Nisaya
5- Haroyû/ Areya
6- Vaikereta/ Kabil
7- Urwa/ Xezne
8- Khnenta/ Areya
9- Harahvaiti/ Araşosya
10- Haitumant/ Drangyana
11- Ragha/ Rey
12- Rangha/ Herêma Çemê Rehayê (Ne

bajarê Rihayê ye).

13- Çakhra/ Lûxar
14- Varena/ Bûnîr.
15- Herêma Heftçemê/ Pêncab
Yek ji peyrewên Zerdeşt Pêxember ên

di serê pêşî de ku li dinyayê bi navûdeng
bû, Spento-Datayê kurê Qiral Vîştaspayî
bûye. Spento-Data serdarê giştî yê ordi-
ya bavê xwe bû. Serdarê bi navûdeng ji
bo parastin û belavkirina Ola Bahdînê,
fedekarîne giranbiha kirine û kesî ji tirsa
wî newêraye ku di biwara Zerdeşt Pêxem-
berî de nebûkariyan an lêvleqî bikira. Lê
gava Serdarê Giştî Spento-Data xwestiye
ku textê bavê xwe vegire û li şûna wî rû-
ne, bav lê hatiye xezebê û wî xistiye Zîn-
dana Kela Çiyayê Gumbadan" û li ke-
lemçe, lele û zincîran xistiye. Bi wê bûye-
ra kur û bav dilê dijminan şad bûye û
dost jî ponijîne.

îcar çaxê ku Arcaspê qiralê Tûra bihîz-
tiye ku Serdarê Ordiya Qiral Vîştaspî di
zîndanê de ye, ji bo tola xwe bistîne, leş-
kerekî pir zêde civandiye û li ber roja
xwe nittiriye. Qira Vîştaspa rojeke ku çû-
bû Seîstanê mêvaniya Rostemê Zal, he-
ma Qiral Arcasp rabûye û bi wî leşkerê
pir êrîş biriye ser welatê Qiral Vîştaspayî
û serbajarê wî Belxê vegirtiye. Leşkerên
Tûrayî, serbajêr wêran kirine, tiştên xelkê
yên giranbiha ji wan stendine û zêdetir jî
ku ji perestingeha Nush-Adarê pir bêzî
dikirin, hilweşandine. Di wê demê de
berpirsyarên olî (wek mele û şêxan) heştê
kes di binê şûran re bihurandine û li
Zerdeşt Pêxember geriyane, lê geriyane ta
ku wî di perestingeha Tûrbaratûrê de dî-
tine. 0 Bradrorêsê Tûrayê şûr li Pêxem-
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berê Xwedê xistiye û ew li ser nimêjê kuş-
tiye. Piştî şehîdkirina Zerdeşt Pêxember,
îcar lejkerên Tûrayî dest bi bilêckirina
Bahdîniyan kirine û piraniya kesên ku
îman anîbûn kuştine.

Di dema bilêckirin û leyandinê de, Ser-
darê Ordiya Qiran Vîştaspayî Spento-
Data ji zîndanê hatiye berdan û dîsanê
bûye serleşkerê dewletê, bi Tûrayan re şer
kiriye, hêza Qiral Arcaspî ya leşkerî şi-
kandiye û ew ji welatê xwe qewirandine.
Belê kuştina Zerdest Pêxember tîneke xi-
rab lê kiriye û ew ji bo kuştina "kafir"an
(Tûr) ranewestiye û Tûrayîyan kuştiye û
kuştiye, ta ku çûye Qiral Arcaspî jî di we-
latê wî de kuştiye

Nivîsandina AVESTAyê
Avestaya orîjînal a ku Zerdeşt Pêxember
spartiye Qiral Vîştaspayî û ku bi destên
Camaspî li ser 12 hezar çermên ga hatiye
nivîsandin, bîst û yek nosk (beş) bûne.

Mana bêjeya Avestayê ya ferhengî, ev
e: Bingeh yan jî hilbijartina bingehê.

Lê gava ku Skenderê Romî Medistanê
û aliyê rojhilata wê vegirtine, ew nusxe û
gelek berhem û bermayên zerdeştiyê wê-
ran kirine.

Li gorî hin rîwayetên din Avesta û Ola
Bahdînê ne tenê bi destên Skender, hêj
di çaxê azabata Pers Akaemenîdî de hati-
ne wêrankirin.

Avesta piştre wek Tefsîra Quranê bi
zimanê Pehlewî jî hatiye şrovekirin û jê
çend cild derketine. Navê wan cildan
Apastak û Zend e. Lê di nava demê de
ew herdu nav bi Zendawestayê hatine

guhertin. Sasaniyan jî di çaxê xwe de wê
Avestayê kirine du beş. Beşeke wê kirine
sê pirtûk û her yekê navekî cuda lê danî-
ne. Navê yekê Vendîdad, navê ya din
Vispêrad û navê ya dîtir jî Yasna.

Vendîdad, tewr û rêveçûnên Ola Bah-
dînê beyan dike.

Vispêrad, xwendina xwestina (dua) li
pêşberî perestingehên Bahdîntiyê ye.

Yasna, ji 72 pişkan (cuz) hatiye holê û
behsa ku bi çi hawayî Avesta ji aliyê Xwe-
dê ve bo Zerdeşt Pêxember hatiye hinar-
tin dike.

Ji bo keşifkirin û parastina nusxeyên
cuda yên Avestayê, dilqê (rol) lêkolog û
kurdologên Rojavayê, xasma yên Girekan
pir mezin bûye. Herweha ji bo bidestxis-
tina nusxeyên cuda, gelek tarîxên cuda
hene. Li gorî hin dîrokzanan, nusxeya he-
rî kevin, ya berî 1600 salan hatiye dîtin.
Nusxeyeke destnivîs hatiye dîtin ku di
1205' an de hatiye nivîsandin. Di 1278" an
de nusxeyek ji aliyê Vîsperadanî ve hati-
ye amadekirin. Di 692" an de çaxê ku Ye-
zegerd derketiye ser text, nusxeyekê ji ber
wan nusxeyên heyî nivîsiye. Nusxeyeke
din di eynî salê de (17.11.692) hatiye nivî-
sandin, nusxeyeke dîtir jî di i352van de
hatiye nivîsandin.

Lê xebata herî zêde bi awayekî zanistî
ku li ser Zerdeşt Pêxember û pirtûka wî
Avestayê çêbûye. Şah Riza Pehlewî daye
kirin. Wî komîteyeke navnetewî ji van
welatên li jêrê dabû çêkirin: Emerîka, El-
manya, îngilîztan, Frense, îtalya, Belçîqa,
Hindistan, Japonya, Turkiye, Yekîtiya
Sovyetan, îspanya, Misir, Avustiralya û
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Norveç, Di wê komîteyê de gelek profe-
sor, dîroknas û pisporên olî hebûne û li
ser Avestayê şixulîne. Piştî ku ew komîte
gihaye encama xwe, berhemeke zanistî
afirandiye, Ew berhem di 1975' an de ji
aliyê S. Inslerî ve bi zimanê îngilîzî hati-
ye wergerandin û li dinyayê, xasma jî li
sazgeh û wargehên zanistiyê hatiye belav-
kirin. Niha gelek nusxeyên Avestayê li
Unîwersîte û pirtûkxaneyên Rojavayê, di
binê parastinê de hene. Wek pirtûkxana
Parîsê ya Qiraliyetê, Unîwersîteya Rîga ya
Londonê, Pirtûkxaneya Kopenagê, li El-
manyayê û hin deverên cuda yên din.

Piştî 1987'an, gava ku karbisetiya Aye-
tullah Xumeynî li îranê bûye serdest, wê
berhemê qedexe kiriye û nusxeyên wê tev
şewitandine.

Navê ola Zerdeşt Pêxember Bahdîn an
Behdîn e. Bêjeya "bah-beh" bi mana de-
lal, xweşik, rind, bedew û çê ye. Yanî dî-
nê delal, ola rind. Kesê ku peyrewê wê olê
ye, jê re Bahdînî-Behdînî tê gotin.

Di Qurana pîroz a bisilmanan de, navê
Bahdîmyzn "mecûsî" hatiye bikaranîn.
Bêjeya mecûs, ji "magû" ku navê meleyên
Bahdîniyan bû, hatiye girtin. Ew yek jî, ji
ber ku tîpa "g" di zimanê erebî de nîne,
îcar bi tîpa "c" bi lêv kirine.

Zerdeşt Pêxember ji Xwedayê bi tenê re
Ahûra Mazda gotiye. Bêjeya Ahûra, di
zimanê Arîyan de bi mana yek, timî û da-
îm, rawestin, xwedî, efendî, mezin, serwer
û serkar e. Bêjeya Mazda jî, bi mana
aqil, hikmet û zanîna zedetir e.

Li gor felsefeya Ola Bahdîntiyê, Ahûra
Mazdayê (Xweda) ku sîstema vê dinyayê

çêkiriye, jê re şeş teref jî çêkirine ku timî
pê re têne libatkirin, weke xwar û jor, pêş
û paş, rast û çep. Ji ber vê yekê ye jî ku
wan bawerî bi hebûna şeş milyaketan ha-
nîne ku ew milyaket serdarên giştî bûne.

Zerdest Pêxember weha gotiye: "Mirov
bi temamî serbixwe ye. Mirov di nava xira-
bî û qenciyê de hilbijartinê dike. Her mirov
aliyê xwe dikisîne û çarenûsa xwe kijş dike.
Şeytan ne qiralê ruyê erdêye, yên ku reng û
ruyê erdê diguherînin mirov in. Minrov
kole ne û mirov efendî ne. Mirov di nava
vê sîstema Xwedê de bi cih bûne. "

Zerdeşt Pêxember her û her behsa
"drûx"an (derew) kiriye ku tersê "aşa"yê
(rastî) ne. 0 Pêxember xwestiye ku her
kes ji derewan dûr bikeve.

Yek ji xalên girîng ku di felsefeya Ze-
deşt Pêxember de hebûye, ev bû: "Di din-
yayê de li pêsberî heft cûre xirabiyan, heft
cûre qencîjî hene ku timî bi wan re ser di-
kin. " Ev hawe di gelek tewran de reqema
heftan ku li nava gelek miletan bi mane
tê hesibandin tîne bîra mirov. Xasma jî li
nava Medan ku her heft rojên heftiyê ji
ber vê yekê hatine girtin hîn zelaltir e.

Piştî Zerdeşt Pêxember, hin kes ji Me-
dan gava ji welatê xwe çûne deverine dûr,
ola xwe jibîr kirine û bawerî bi hin xwe-
dayên din anîne. Piştre çaxê ew vegeriya-
ne welatê xwe, wan ew xwedayên ku pê
bawerî anîbûne jî, anîne û di nêv ola
Bahdîntiyê de bi cih kirine. Wek xweda-
yê avê, Anahîta û yek jî bi navê Mîthra.
Li dû vî jî, xwedayek bi navê Homa (7)

derketiye holê. Lê oldarên Bahdînî, bi ge-
lek salan şûnde rutbeya van xwedayên nû
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daxistine jêrê û wan ji Ahûra Mazda
(Xwedayê bi tenê) re kirine milyaket.

Bingeha Ola Bahdînê, li ser sê tiştên
girîng avabûye. Ew hersê tişt ev in ku
Zerdeşt Pêxember gotine:

i- Manahîca_ Rind bisêwire.
2- Vacahîca: Rind bipeyive.
3- Akemca: Rind bilipike.(s)
Ola Bahdînê, zewaca jin û mêran tişte-

kî pîroz dêraye û têkiliya bê zewac (zina)
gelekî guneh pejirandiye û kiryarên wê
tawanbar kiriye. Keç piştî ku 15 salên xwe
kutadikirin, karibûne ku bizewicin.

Di Ola Bahdînê de Nimêj
Ola Bahdînê di şev û rojê de pênc caran
nimêjê ferz kiriye:

1- Nimêja Hîvanîyê, di serê sibehê de
dihate kirin.

x- Nimêja Rapîtwînayê, di nîvroyê de
dihate kirin.

3- Nimêja Uzayêrînayê, di navbera
nîvro û mexribê de dihate kirin.

4- Nimêja Awîsrûtrîmayê, piştî ava-
bûna rojê dihate kirin.

5- Nimêja Ûsahînayê, di şevê de diha-
te kirin. (9)

Ji bo kirina pênc nimêjên Ola Bahdî-
nê, pêwîst bû ku Gahî (desmêj) bihatina
girtin. Gahî ev e: Şûştina serçav, ya herdu
dest û herdu nigan (10). Piştî her nimêje-
kê, xwestina (dua) bi navê Nyayîle hebû
ku di dawiya Avestayê de cih girtiye. Ew
nimêj piştî jiyê heşt salan, li ser her kesî
wacib bûye. Lê gava ku jin diketin kira-
san, nimêj li ser wan ne wacib bûye.

Cejnên Olî
Di Ola Bahdînê de sê çejnên olî yên

menşûr hebûne. Ew çejn, ev in:
- Cejna Maîdya-Zaremya, di nîvê bi-

harê de bû û pîrozkirina wê bi dadana
êgir dihate kirin; mirov li dorê diciviyan
û zikr û perestinî ji Ahûra Mazdayî re di-
kirin.

- Cejna Maîdya-Şem, di nîvê havînê de
bû.

- Cejna Maîdyûrem, di nîvê zivistanê
debû.

- Lê piştre cejneke din jî bo zerdeştiyan
wek cejna olî hatiye pejirandin: Roja 26vê
Çiriya Pêşî ku ji dayîkbûyîna Zerdeşt Pê-
xember e dihate pîrozkirin.

Di pênc rojên destpêka her demsalekê
de, ayînine olî dihatin kirin. Ew ayîn, di
her şeş (li gorî Zerdeştiyan, demsal şeş
bûne) demsalan de dihatin kirin.

- Demsala yekê: Maîdya Zaremya, nî-
vê biharê.

- Demsal diduyan: Maîdyûsem, nîvê
havînê.

- Demsala sisiyan: Paîtîs, çaxê rakirina
dexl û dan.

- Demsala çaran: Ayathrem, çaxê vege-
ra sewalan (pez) ji zozanan.

- Demsala pêncan: Maîdyarem, nîvê
zivistanê.

- Demsala şeşan: Hamaspahtmaêda-
êm, çaxê germiya şev û rojê dibe mîna
hev.

Di salnameya (teqwîm) Zerdeşt Pêxem-
ber de, sal 360 roj û meh 30 roj bûne.
Pênc rojên din, bi navê Rojên Gathayê
bi nav kirine û ew bi salê ve zêde kirine.
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Ew pênc rojên zêde ji Zerdeştiyan re se-
ranser cejn bûne.

Magûyên (mele) Ola Bahdînê, tevî
pirtûka xwe ya pîroz li gelek welatên din-
yayê belav bûne û xasma ew qefleya ku
çûye Anatoliyayê, fikra bahdîntiyê li wir
û li nava Asûran bi cih kiriye. Hem di
felsefeya Cihûyan û hem ya Philoya Gre-
kan de guhartinine mezin jî dane kirin.
Xebata Magûyan a li Kapadokyayê, rû-
meteke mezin girtiye xasma ew keşe û
pitrikên Filehan ku sirgûnê wir bûne, ke-
tine binê tîna Magûyan û bo xwe gelek
tişt ji wan girtine, piştre di ola xwe de jî
bi cih kirine.

Çêbûna Dinyayê
Li gor baweriya Zerdeştiyê, çêbûna din-
yayê di sê pêravanên (merhele) rûhî re bi-
huriye û hêj ev diyaya ku em lê dijîn afi-
riye: Berî her tiştî valahiyeke bêdawîn a
xirab hebû, tê de herêmeke bi ruhnî cih
digirt. Ew herêm, hêzek bû ku her tiştî
dizaniya û şûna Ahûra Mazda (Xwedê)
bi xwe bû. îcar tariyê xwestiye ku wê ruh-
niyê di nava xwe de wenda bike, lê Xwe-
dê ferman li çêkirinê daye û du tişt afirî-
ne: Jiyan û bêjiyan. Piştre Xwedê jiyan û
bêjiyanê di du pêravên din re dane bihu-
randin.

Pêrava pê-şî: Her tişt bê gewde bûye û
rihê mirovan hatiye afirandin. Sehabiyên
Zerdeşt Pêxember jî di vê demê de çêbû-
ne. Ev tişt hemû, sê hezar sal bihurandine
û bi havên meyîyane.

Pêrava pasî: Xwedê rih û mirov li nava
hevûdu dane gerrandin. Xirabî kiriye

bingeha pevçûn û şeran û xistiye xîmê ge-
tîgê (made). Piştre dest bi çêkirina nîveka
wê ya dawîn hatiye kirin û gumêçişn
(plazma) çêbûye; rih û made di hev de
werbûne. Ev pêrav jî sê hezar sal bihuran-
dine, hêj viçarişn (pişkaftin) çêbûye, we-
ke madena erdê, asîman, av, şînayî, hey-
wan, mirov û ruhnî (agir). Li ruyê asîman
roj, heyv, stêr û gathokîk (planet) afirîne.
Herweha duwazdeh burc û 6.480. 000
stêr çêbûne.

Li gorî baweriya olî, ev pênc tiştên gi-
rîng hebûne:

1 - Dinya sermedî (daîmî) namîne û dê
dawiyawê bê.

z - Qencî û xirabî her û her li pêşberî
hevûdu şer dikin.

3- Ahûra Mazda (Xwedê) û Ehremen
(şeytan) ji hevûdu re ters in.

4- Hemû tiştên xwezayê (natur), du beş
in. Yek qenc e û yek xirab e.

5- Her jîndar dimire, piştî mirinê dîsa-
nê jîn dibe û dest bi jiyaneke sermedî
(ebedî) dike.

Ariyan pênc planet nasiyane: Amrîtat
(Mercury), Haurvatat (Venûs), Khsatrh-
ra (Mars), Asha (Jubîter) û Vohumano
(Satûm). Lê piştre Bahdîniyan şeş planet
nasiyane: Haurvatat (Mars), Ameretat
(Mercury), Aramaîtî (Heyv), Haurvatat
(Venûs), Asha (Jubîter), Vohumano
(Satûm). Û wan ruhniya herî mezin ku
roj e jî, şewqa Ahûra Mazda (Xwedê) pe-
jirandine.

Nûdem No: 16 Zivistan 199J 109

Ew pênc rojên zêde ji Zerdeştiyan re se-
ranser cejn bûne.

Magûyên (mele) Ola Bahdînê, tevî
pirtûka xwe ya pîroz li gelek welatên din-
yayê belav bûne û xasma ew qefleya ku
çûye Anatoliyayê, fikra bahdîntiyê li wir
û li nava Asûran bi cih kiriye. Hem di
felsefeya Cihûyan û hem ya Philoya Gre-
kan de guhartinine mezin jî dane kirin.
Xebata Magûyan a li Kapadokyayê, rû-
meteke mezin girtiye xasma ew keşe û
pitrikên Filehan ku sirgûnê wir bûne, ke-
tine binê tîna Magûyan û bo xwe gelek
tişt ji wan girtine, piştre di ola xwe de jî
bi cih kirine.

Çêbûna Dinyayê
Li gor baweriya Zerdeştiyê, çêbûna din-
yayê di sê pêravanên (merhele) rûhî re bi-
huriye û hêj ev diyaya ku em lê dijîn afi-
riye: Berî her tiştî valahiyeke bêdawîn a
xirab hebû, tê de herêmeke bi ruhnî cih
digirt. Ew herêm, hêzek bû ku her tiştî
dizaniya û şûna Ahûra Mazda (Xwedê)
bi xwe bû. îcar tariyê xwestiye ku wê ruh-
niyê di nava xwe de wenda bike, lê Xwe-
dê ferman li çêkirinê daye û du tişt afirî-
ne: Jiyan û bêjiyan. Piştre Xwedê jiyan û
bêjiyanê di du pêravên din re dane bihu-
randin.

Pêrava pê-şî: Her tişt bê gewde bûye û
rihê mirovan hatiye afirandin. Sehabiyên
Zerdeşt Pêxember jî di vê demê de çêbû-
ne. Ev tişt hemû, sê hezar sal bihurandine
û bi havên meyîyane.

Pêrava pasî: Xwedê rih û mirov li nava
hevûdu dane gerrandin. Xirabî kiriye

bingeha pevçûn û şeran û xistiye xîmê ge-
tîgê (made). Piştre dest bi çêkirina nîveka
wê ya dawîn hatiye kirin û gumêçişn
(plazma) çêbûye; rih û made di hev de
werbûne. Ev pêrav jî sê hezar sal bihuran-
dine, hêj viçarişn (pişkaftin) çêbûye, we-
ke madena erdê, asîman, av, şînayî, hey-
wan, mirov û ruhnî (agir). Li ruyê asîman
roj, heyv, stêr û gathokîk (planet) afirîne.
Herweha duwazdeh burc û 6.480. 000
stêr çêbûne.

Li gorî baweriya olî, ev pênc tiştên gi-
rîng hebûne:

1 - Dinya sermedî (daîmî) namîne û dê
dawiyawê bê.

z - Qencî û xirabî her û her li pêşberî
hevûdu şer dikin.

3- Ahûra Mazda (Xwedê) û Ehremen
(şeytan) ji hevûdu re ters in.

4- Hemû tiştên xwezayê (natur), du beş
in. Yek qenc e û yek xirab e.

5- Her jîndar dimire, piştî mirinê dîsa-
nê jîn dibe û dest bi jiyaneke sermedî
(ebedî) dike.

Ariyan pênc planet nasiyane: Amrîtat
(Mercury), Haurvatat (Venûs), Khsatrh-
ra (Mars), Asha (Jubîter) û Vohumano
(Satûm). Lê piştre Bahdîniyan şeş planet
nasiyane: Haurvatat (Mars), Ameretat
(Mercury), Aramaîtî (Heyv), Haurvatat
(Venûs), Asha (Jubîter), Vohumano
(Satûm). Û wan ruhniya herî mezin ku
roj e jî, şewqa Ahûra Mazda (Xwedê) pe-
jirandine.

Nûdem No: 16 Zivistan 199J 109



Li gor Bahdîniyan, ew mirovê pêşî ku afi-
rîne û ku mirov hemû ji dûndeya wan çê-
bûne, herweha ku ji wan û dola wan re
mirin çêbûye, navê mêr Masyê û yê jinê
jî Masyanê ye. Li gor Hindiyan navê wî
mirovê pêşî, Yama ye. Ev nav (Yama) di
mîtolojiya îranê de bûye Yîma. Li gor
mîtolojiyê, ango Yîma goşt xwariye û jê
re xwarina goşt tawanekî pir mezin bûye,
heta ku piştre ew bi destên birayê xwe ha-
tiye kuştin. Lê li gor Cihû û bisilmanan,
navê wî mirovê pêşî Adem e. Li gor Ma-
yanan, navê wî mirovê pêşî Balam-Guitz
e. Mezopotamî navê wî danîne Apsû. Li
gor Skandînaviyan, navê wî bapîrê miro-
van Ask e. Kenyayî jî jê re Mwambû di-
bêjin.

Di ola Bahdînê de, piştî mirinê dana
hesabê di roja dawîn (qîyamet) de, ev bû:

- Piştî mirinê, saxbûn heye.
- Her kes ji ber xwe ve hesab dide.
- Hesabxwestina herî dawîn a roja qiya-

metê, di mabeyna Ahûra-Mazda (Xwe-
dê) û Angra Maînyûda de ye.

- Di jiyana sermedî (ebedî) de, rih û
gewde digîjin hevûdu.

- Bihişt û dojeh hene.
"Roja qiyametê, Zerdeşt Pêxember li

meydana Hamestaganê (Meydana hîsa-
bê) bi Xwedê ve zarî dike û jê hêvî dike
ku ew li gunehên Bahdîniyan bibore."
Herweha Zerdeşt Pêxember ji bo ketina
bihiştê soz daye Bahdîniyan û ku rihê
wan jî her paqij e.

Li gorî Zerdeştiyan, bihişt çar tebeq e û
dojeh jî wisan e. Tebeqên bihiştê ev in:

Dusumato, Dusuxto, Dusuvarsto û
Tarîktûm (tebeqa binî ku tarî ye). Li bi-
hiştê navê Ahûra-Mazda (Xwedê) jî dibe
Garotman.

Li gorî Zerdeşt Pêxember, horî di bihiş-
tê de nînin û kêm-zêde jiyê zilaman 40 û
yê zarûkan jî 15 ye.

Ev têbiniyên ku stêrk (*) li pêsiya wan heye, yên min in. Têbi-
niyên ku bê stêrk in, ji pirtûka Dr. Strac Bilgin hatine wergirtin.

(1) * Kurdhcht tixte- A. v. Le Coq- Berlin 1903, rûpeb 4J teks-

o destnivts.

(2) Pistre girêdana kemerê, di çaxê nimêjê de ji nimêjkerên

Ola Bahd-tt. re bûye edet. Icar li ser wê yeke ye dibêjin ku niha

jî gava hinek Kurd xasma jt yên Başûrê Kurdisranê nlmêj dikin,
kembereke yan egalekd ti pişta xwe girêdidin.

(3) Li gort hin rtwayetan, Zerdeft Pêxember li keviya çemê

Daityay_, yan li keviya çemê Darajayê (Çemê Dirêj) bûye. Lê

baweriya dîrokzanê bi navûdeng Damesteter Ne li keviya wan

çeman \t Li keviya çemê lugrîsl (Dîde) bûye A goriye ku Hingê
ew her çar çem jt di nêv axa tmperatoriya Mede de bûne.

(4) Li gor nivlskarê Grekt Porphyriusî, ew çiya di wan heft
salan de hertim bi nûrê xemilî bûye.

(j) Ji ber vê yekê ye dibêjin ku vesartina êgir di nava Kurdan
de bûye wek torre û heta niha jt vedisêrin da venemire û ku care-

kedindadin.
(6) Hemû kesên peyrewê Ola Bahdînê, li pêsberî ola xwe, ji

sih û sê pirsan berpirsyar bûne, diviya ku her kest berstva wan 33

pirsan bizanibûna. Kesên ku nizanibûna, ew Bahdînî nedihaune
hesibandin.

Li nava Kurdan tizbiya destên zilaman ku niha jt 33 lib in,

grêdayê bi wan 33 pirsan ve ye.

(7) * Di kurdiya kirdikî (zazakî) de, navê Xwedê Homa ye.

(8) Ev hersê peyvik niha jî di kurdiya kirdikî de bi eynî mane-
yê têne bikaranîn.

(9) * Ota Bisilmanûyê di jev û rojê de, pênc nimêj wacib kiri-

ne. Çaxê kirina wan, herwekî di Ola Zerde^t Pêxember de, eynî

ne.

(10) * Gahiyi (desmêj) Ola Bisilmantiyê herwekî gahiya Ola
Bahdtndyê ye. Lê bisilman bi herdu destan re herdu mitên xwe

hetant enîskan jt dison.
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(1) * Kurdhcht tixte- A. v. Le Coq- Berlin 1903, rûpeb 4J teks-

o destnivts.
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pirsan bizanibûna. Kesên ku nizanibûna, ew Bahdînî nedihaune
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yê têne bikaranîn.

(9) * Ota Bisilmanûyê di jev û rojê de, pênc nimêj wacib kiri-

ne. Çaxê kirina wan, herwekî di Ola Zerde^t Pêxember de, eynî

ne.

(10) * Gahiyi (desmêj) Ola Bisilmantiyê herwekî gahiya Ola
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hetant enîskan jt dison.
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BOKRUZ

Her parçeyekî cigerim

Ke debînim çiqil eçê be pêy guliya

Ya helavî jî lemoy qîr bokrûzî lêwe dênê
Hezar bizmarî jengawî

Be. . . goştî dilma deçeqê!

Her bêwejinê. . .

Debînim memkekanîwekû porî awerûtin

Be êsqan û çermî singiya tûrekey şor. . . !

Hezaran derzî eşterxan

Mêşik û bîrim dekrojin!

Her kiwêstanê debînim wê!

Na. . . aşinay germesêr e. . . !

Ke areqe û siwêrawkî leş

Le cê teqe lê terîbdanî kewakey da
Nexşey kiwêrewerî jînî

Cêgay destî asinînî

Şermezarî em serdemey tiya nexşawe!

Gilêney çawî ebleqim

Cûtê. . . taney zengiyaney tiya nêjrawe.

M. Emîn Pencewînî
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HEVPEYVÎN Bl RONALD HARWOOD RE

Şahînê Bekirê Soreklî

Ji çepê: Serokê PENê Ronald Harwood, Joe O'sullivan, serokê PENê yê beşê Perth, roavayê Australya, Profesor Dennis
Haskell, ji zanîngeha roavayê Australya.

Di navbera 26.10 û 1.11.95'an de Kongreya Nav-
neteweyî ya Nivîskarên Ohanê, PEN, li Fre-
mantle, li nêzikî bajarê australî Perthê, çêbû.
Hevalê me Şahînê Bekirê Soreklî jî beşdari
kongreyê bû û ji bo Nûdemê ev kurtehevpeyvî-
na jêr bi Serekê navneteweyî yê PENê, RonaJd
Harwood re çêkir.

Ş, B.S: Birêz Ronald Harwood, bi dîtina
te, rola herî girîngya rêxistina PENçiye?

R. H: Ne hêsan e ku merov bi kurtî beh-
sa hemî rolên PEN bike, lê bi dîtina min
du rolên esasî yên rêxistinê hene: Yek,
Piştgiriya çand, wêje û zimanê endamên
hemî beşên rêxistinê, rêxistina PEN ya ku
120 navendên xwe li 94 welatên cîhanê he-
ne. Van rêxistinan ne nûnerên hukmatên
çi welatan, lê nûnerên zimanên xwe ne.
Du, rêxistina me piştgiriya azadiya gotinê
dike û li nivîskarên di girtîgehan de xwedî
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derdikeve. îro dora 900 nivîskarên cîhanê
girtî ne. Ew têne êşkencekirin, yan di rew-
şeke xirab de girtî ne; hindek ji wan heta
têne kuştin jî. Em piştgiriya van nivîskaran
dikin.

Ş. B. S: Xemgîniyên rêxistinêyên herî me-
zin di rewsa îro de çi ne?

R. H: Xemgîniya herî mezin bi rewşa
komarên Yûgoslavya ya berê ve girêdayî ye,
bi taybetî rewşa nivîskarên Sarayêvo. Li
milê din, problêmên me yên herî mezin bi
wan welatan re ne ku xwe wek demokrat bi
nav dikin, welatên wek Tirkiyê. Li Tirkiyê
90 nivîskar di girtîgehan de ne. Pirraniya
wan ji bo piştgiriya mafên Kurdan û zima-
nê wan girtî ne. Me navendeke PEN'a kur-
dî jî heye. Me li gel Çînê jî problêm hene,
bi taybetî ji bo pirsa HONG KONG, ku
di 97'an de dê bibe beşekî ji Çînê. Berpirsi-
yarên çînî naxwazin kesek behsa mafên
merovan li Çînê bike û dibêjin, ev pirseke
hundurîn e. Lê bi baweriya min, her kes li
cîhanê xwediyê mafê merovahiyê ye, wekî
ku ez xwediyê vî mafî me, wekî ku tu li
Australyayê xwediyê wî mafi yî. Divê me-
rov ji bo ku herkes li cîhanê vî mafî bi dest
bixe têbikoşe. Bi saya Japonê, em hewl di-
din ku endametiya navendên PEN'a Çînî
vejînin. Hêviya me ew e ku em wan car
din di nav xwe de bibînin.

Ş. B. S: Wekî ez dibînim, ji Rohilata Na-
vîn tenê wefda Israîl besdar e. Ji 22 welatên
ereb kesek nehatiye, nejîji îranê. Çima?

R. H: Gellekî kêfxweş im te ev pirs kir.
Me nuha navendeke filistînî heye. Wefda
Israîlî bi xwe ew pêşniyar kirin. Mixabin, ji
ber astengine nikaribûn beşdar bibin. Li

Misrê û Tûnisê jî navendên PENê dest bi
kar kirin, lê li gel wê jî di rêxistina PEN ya
navneteweyî de hejmara nivîskarên bi erebî
dinivîsînin kêm e. Ev jî cîhê mixabê ye. Li
Cezayir problêmeke mezin heye. Musil-
manên şêwehişk nivîskar di bin tehdîdan
de neçar kirin ku dest ji PENê berdin.
îran maf nade nivîskaran ku navendeke
PENê damezirînin. Navendeke nivîskarên
îranî li derve heye. Li îrqê navenda PENê
nîne.

Ş. B. S: Birêz Harwood wekî hûn diza-
nin, îro dora 40 milyon kurd hene. Zarokên
kurdan ji maje perwerdekirina bi zimanê
zikmakî bêpar in. Ev zarok dikarin ji rê-
xistna PENçi bipên?

R. H: Dikarin piştgiriya tevahî jê bipên.
PEN bi tevahî piştgiriya mafên zarokên
kurd dike, ku bi zimanê xwe yê zikmakî
perwerde bibin. Wekî te di civîna gelemper
de bihîst, PEN hewl dide wesîqeyeke nav-
neteweyî ya mafê parastina zimanên cîhanê
bi rê bixe. Her kes maf heye ku zimanê
xwe bi kar bîne. Zimanê gelan canê (ruhê)
wan yê hevpar e. Bêparkirina merov ji ma-
fê bikarhanîna zimanê wî bêparkirina wî ji
jiyanê bi xwe ye. Zaroyên kurd dikarin li
benda piştgitiya tevahîn û bêyî şert ya rê-
xistina navneteweyî, PEN, bin.

Ş. B. S: Birêz Ronald Harwood gelUkî
spas ji bo vê hevpeyvînê. Ji bo Kongreya
62'emya PEN serkeftinê hêvî dikim ûji bo
we kateke xwes li Australya.

R. H: Ez jî ji bo vê fersendê pir spas di-
kim.
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ISAL SEAMUS HEANEY BU XWEDIYE XELATA

NOBEL YA EDEBIYATE

Seamus Heaneyê îrlandî îro yek ji wan
şaîrên mezin yê zimanê îngilîzî ye, her-

weha ew yek ji şaîrên ku hezkirên şiîrê bi

kêfxweşî şiîrên wî dixwînin, cihekî wî yê

taybetî di dilê xwe de çêdikin e. Pevgirêda-
neke xurt di navbera şiîrên wî û paşeroj û

cografiya îrlandayê de heye. Lê belê ew he-
mêza xwe ji tema cîhanî re jî vedike û dibe
şirîkê xweşî û nexweşiyên wê.

Seamus Heaney piştî Yeats şaîrê îrlanda-

yê yê herî mezin e. Nivîskariya Heaney
dinyayên derveyî û hundurîn hemêz
dike. Heaney di salên 60-70'yan de li

Ulsterê di nûkirina kulturê de roleke
navendî lîstiye. Şiîrên wî li ser temayên
dîroka îrlandayê û herweha li ser tema-
yên jiyana kesane û rojane radiwestin.

Seamus Heaney ne îrlandiyê pêşî ye
ku bûye xwediyê xelata Nobelê. Ji bilî
xelatgirên Nobelê jî, îrlandayê gelek
nivîskarên navdar û cîhanî dcrxistiye.

Xelatgirê Nobelê yê îsal Seamus He-
aney di sala 1939'an de li gund, li

Mossbawnê, li bakurê îrlandayê hatiye
dinyayê. Piştî xwendina xwe ya li unî-
versîteya Queenê, li Belfastê wî digel
nivîsandina azad, li gelek unîversîteyên
welêt ders dane. Ew ji sala 1989'an û
vir ve mîna profesorê şiîrê li unîversîte-

ya Oxfordê dixebite. Seamus Heaney ji bilî
siîran gelek ceribandin jî nivîsandine. Wî
herweha gelek nivîskar û filozofên cîhanî jî

wergerandine îngilîzî. Ew zewicî ye û bavê
sê zarokan e.

Xelata Nobelê her sal, li Stockholmê, ji
aliyê akademiya Swêdê ve tête belavkirin.
Qîmeta xelatê ya îsal heft (7) milyonên
swêdî ye, yanî milyonek dolarên emerîkî
ye.
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Weşaimeim imu
Kundc Kor
Sadiq Hîdayet
Werger: Edîp Polat
Weşanên Berfîn

Ev romana nivîskarê faiis ji aliyê Edîp
Polat ve ji tiikî hatiye wergetandin.
Edîp Polat di deiheqa vê romanê dc
weha dibêje: Kundê Koi ji bilî ku }0-
pên ji jiyana nivîskar ya taybetî dihun-
durine, beihemeke ji beihemên wilo ye
ku xerabî Û dilresî, evîndarî Û hesûdî tê
de hefî qenc hatine ziman. Digel vê ye-
kê tevî mîstîzma tîpîk ya civatên rojhi-
lat, qalkirineke tevlîhev ya xeyalî û rastî-
nî jî bi ser ve bûye, vêca tama wêjeyî ya
heiî xweş deiketiye holê. Ji bo ku di
kurdî de jî ev tam bê zeftkiiin, bi ar-
manca ku ev behskirin ruhê edebiyata
kurdî jî bide biiiqandin, di çend cihên
romanê de gotinên pêşiyên kuidan ha-
tine bikaranîn.

Antolojiya Edebiyata Kurdî
Amadekar: Mchmed Uzun
Weşancn tumzamanlar

Antolojiya Edebiyata Kuidî ji du cildan
pêkhatiye û li sei hev nêzîkî iooo iflpelî
ye. Nivîskaiên herçar perçeyên welêt di
antolojiyê de cih giitine. Antolojî ji çî-
rok, }iîr, hevpeyvîn û hwd. pêkhatiye.

KenûGirîn
Amed Tigris û Roman Motki
Weşanên Apec
Pêkenîn, loo rûpel

Ken û Girîn ji 184 pêkenînan pêk hati-
ye. Nivîskatan pêkenînên xwe li ser
rewsa kurdan, li ser tewsa têkxistin û
partiyên kutdan, li sei tewja nivîskar û
rewjenbîrên kurdan û herweha li ser ge-
lek babetên din yên civakî Û siyasî ava
kiiine. Di pêkenînan de humora kuidî
baj diyar dibe.

NêçîraRovî
Sven Nordqvist
Wergera jiswêdi. Muste_a <__________$

Wesanên Apec
Mam Mendo, pîsîka wî Findo û çend
mirîjk di daristanekê de, di xaniyekî de
dimînin. Rojekê cîranê wan tê seidana
wan. Ew dibêje ku ew ê here nêçîra ro-
vî.

Ev pirtûka tijî fantazî, li ser dîtina

Mam Mendo û Findo ye.

Cembelî (Kurê Mîrê Hekaiyan)
îhsan Cûlemêrgî
Wesanên Apec
Roman, 197 rûpel

Serpêhatiya Cembelî, kurê Mîrê Hekai-
yan û Binevja Narin, di folklora kurdî
ya devkî de bi sedan sal e ku dom dike
Û tê. Cembelî kurê Mîiê Hekiyan e. Bi-
nevş jî keça Mîrê ejîreke koçeian e. Bi-
nevj ji aliyê pismamê xwe Ehmed ve tê
xwestin, lê ev zewac ne bi dilê bavê Bi-
nevşê ye. Berpê û girêyan diavêje ber
Ehmei Şeitên pêkanîna wan zehmet û
tiya çûn û nehatinê dide ber. Lê Ehmed
xwejmêr û mê-xasê ejîiê ye. Xwe ji van
daxwazan nade paj. Cembelî, di salên
xwe yên zewacê de ye. Heval û hogiiên
wî pesnê spehîtî û bedewiya keça koçet
Binevja Natînê digihînê. Mesele bi riya
diya wî û hinek mezinên ejîtê ve ji Mîi
ie tê gotin. Mîr, keçakoçerekeî hemkû-
fê kuiê xwe û mîrîtiya xwe nabîne. Lê
evîn bi ser mîtîtiyê dikeve. . . Bi vî awayî
setpêhatî didome û diçe. . .

KeserûKovan
HavizQşui
Wejanaxwe
Şiir, 78 rûpd

Mijaia helbestên Haviz Qazî ku di vê
piitûkê de cih girtine piranî li ser rewja
Kuidistanê, li ser welathezî û li lizgaiiyê
ye.«

Xwîn û Hêstirên Çavan
Lokman Polat
Wesanên Çanda Nûjen
Ç-rok, 117 rûpel

Pirtûk ji 23 çîrokan pêk hatiye. Mijaia
hemû çîrokan li sei rcwja kuidan û li
sei problemên civata kurdî ne.

Çirîskên Rizganyê
Mihemed Dehsiw__r
Wejanên Newroz
Roman, 314 rûpel

Paragrafa dawî ya li pijt vê romanê we-
ha ye: Çiiîskên Rizgariyê romaneke xe-
yalî ye, lê jiyana gelê kurd Û pêşerojê tî-
ne zimên. Berxwedanê, tekoşînê û xete-
rên giian, (îdakaiî û hevalbendiyê, dos-
tanî û dijminatiyê, hêsanî û zoiiyê tîne

Taiîxa Felsefiyê Ya Rojava (Qirna
Antik)

Mustaia Diizgun
Wesanên Berhemê
Fekefc 189 rûpel

Nivîskar û lêkolîner Mustafa Diizgun
bi xwe di derheqa vê pirtûka felsefeyê
de weha dibêje: Bi qasî ku ji destê min
hat min xwest ku ez Tarîxa Felsefeyê ya
Rojava bi zimanekî sivik û rehwan bini-
vîsînim. Min wisan jî kir. Lê divê dîsan
jî ji bîr neçe, ku felsefe bi xwe zehmet e
û di kurmancî de ev problem zêdetir di-
be. Ji ber vê çendê divê ku xwendevan
bi dîqet bîxwînin, li ser bisekinin û lê
hûr bibin. Lê dîsan jî mirov dikare bi-
bêje ku kurmancî wek zimanê felsefeyê
jî zimanekî şîrîn û vekiriye. Di destpêkê
de xof Û tirseke mezin li sei min bû; lê
belê hei ku lê hûr bûm, pêjî li min ve-
bÛ û qîma min bêtir bi min hat

Bir Kiirt OlarakYasamim
Nûredin Zaza
Wesanên Mezopotamya
Biranin, 361 rûpel

Ev bîranînên Nûredîn Zaza ku berê bi
fiansî di bin navê "Ma vie de Kuide" de
deiketibû, Aytekin Kaiaçoban ew wet-
gerandiye tirkî. Nûredîn Zaza di vê pit-
tûkê de dîioka Kurdistanê ya heftê sa-
lên dawî radixe ber çavan. Herweha ew
bi hostetî jiyana xwe ya zaroktî, xortanî,
siyasî Û rewjenbîrî mîna resimekî pêjkêş
dike.

Lêkolin
kovara înstîtuya Kurdi ji bo Lêko-

lin û Zanistiyê
Hejmar 1, Adar 1995
Wejanên îi-stîtuya Kurdi
235 riipel

Ev kovara ku ji aliyê Enstîtuya kurdî ya
Beilînê ve hauye deixistin, bi taybetî li
sei zimanê kuidî û problemên zimanê
kuidî rawestiyaye. Di vê hejmarê de ev
nivîskar hene: îsmet Şerîf Wanly, F.
Husên Sagniç, Fêrgîn Melîk, Kurdistan
Mukriyanî, Selîm Biçûk, Husên Kanal,
îzedîn Nasso, Leizan Jandîl, ABalî, Ba-
tan Rizgar, Bavê Nazê, Beyhanî Şahîn.
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Weşaimeim imu
Kundc Kor
Sadiq Hîdayet
Werger: Edîp Polat
Weşanên Berfîn
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Boris Pastemak
Evgeni Pasternak
Weiger: Ferhad Shakely
Wejanên: KuItur_orei_ingen Sveri-

ge-Kurdistan
Şaîtê rûs Boris Pasternak (1890-1960)
yek ji jaîiên sedsala me yê mezin e. Ew
bêtit bi tomana xwe Doktoi Zhivago
tête naskiiin. Wî di sala i9s8'an de xelat
Nobel ya edbiyatê giit, lê ji aliyê partiyê
ve mecbûr maku xelatê nestîne. Pirtûk
ji çar nivîsan pêk tê, ku sê heb ji wan ji
aliyê lawê wî, Evgenî ve hatine nivîsan-
din. Nivîs di demeqa jiyana B. Paster-
nak, evîna wî ya li hemberî jina wî ya
pêjî û ya dudan Û çîroka xelat Nobel de
ye. Weigeia vê pirtûkê ji aliyê Feihad
Shakely ve hatiye kitin. PirtÛk bi sotanî
û tîpêneiebîye.«

Halbizharda la Chîrok-Î Kuit-î
Bêgana

Anatole France, Saki
Weigei. Goran
Wesanên. Kulturfbreningen Sveri-

ge-Kurdistan
Ev pirtûka ku bi pêjgotineke Feihad
Shakely ya di deiheqa Goran û xebata
Gotan dest pê dike, ji heyjt çîrokên
Anatole Franc (1844-1914) û Saki (1870-

1916) pêk tê. Tema piianiya çîrokan
evîn û mirovhezî ye.

Gashtêk Bo Eizarom
Alexander Pushkin
Weiger: Dr. MarufKhaznadar
Wesanên. Kulturfbreningen Sveri-

ge-Kurdistan
Şaîrê tûs yê neteweyî Alexandei Push-
kin (1799-1837) di sala 1829'an de di ser
Guicîstan û Ermenîstanê rc çû rohilatî
Tirkiyeyê. Ev lêwîtî bi jerê tûsan Û tir-
kan ve giiêdayî bû. Pushkin di vê gera
xwe de li ser rewja wir ya siyasî, civakî û
dînî radiweste. Herweha ew pêrgî kur-
dan jî tê Û behsa wan jî dike.

Sînor
Xurfîd Mîrzengî
Wesanên Jindan
44orûpel

Ji bo gelê kutd sînor birtneke kût, piis-
giiêkeke pitalî ye. Aliyên sînot yên siya-
sî, civakî Û aboiî hene. Dîsa di van sî-
norên ku derî vîna gelê kurd hatine ki-
jandin de, gelê kurd bi hezaran hejar,
belengaz û mênasên xwe wenda kiriye.

Ev beihem nejteiê li vê biiîna kût dixe
Û bala xwendevanan dikijîne sei bûyer
û qewimînên li ser sînor.

BîrovaÇavan
GabarÇiyan
Wejanên Jîndan
9Zrûpel

Gabai Çiyan çend piyesên xwe gihandi-
ne hev û mîna pirtûk çap kiriye. Her
piyesek bi çend perde ne û giraniya wan
li ser zarokan e.

Li Kurdistanê Hêzeke Nuh (Jinên
Kurd)

Rohat Alakom
WesanênApec
144 rûpel û nêzîkî 60 rûpel resim

Ev lêkolîna Rohat Alakom ya li set ji-
nan ji heyjt bejan pêk hatiye. Di beja I'
de zimanê kurdî Û jin, Kuttenêiîneke
lêkolînên li ser jinên kurd, Bi çavên bi-
yaniyan jina kurd, Di civata kurd de ci-
hê jin û maderjahî, Çend edetên zewa-
cê û pozîsyona jinan cih girtiye. Bej II:
Betî sedsala 19'an. Bej III: Kuidistana
Titkiyê. Bej IV: Kutdistana Iraqê. Bej
V: Kurdistana îranê. Bej VI: Kurdista-
na Sûriyê: Bej VII: Yekîtiya Sovyet. Bej
VIII: EwrÛpa. Di dawiya pirtûkê de jî
biyografiyeke li ser jinan û herweha al-
bumeke fotografan jî hatiye amadeki-

The Case of Kurdistan Against
Turkey

Sureya Bedir-Xan
Wesaiuaneya Sara

Piitûka Doza Kurdistanê li Hevberî
Tirkiyeyê -The Case of KurdLstan
Against Turkey" ji hêla Xoybûnê ve ku
di sala 1927'an de li derveyî welêt, li
Lubnanê haubÛ damezrandin, çap bû-
ye. Nivîskarê pirtûkê Mîr Sureya Bedir-
Xan e, ku ew yek ji girîngtirîn jervanê li
dijî kemalîzmê, yê destpêka vê sedsalê
bû. Piitûk cara pêjî di sala 1928'an de li
Filadelfiyayê (Amerîkayê) tê wejandin.
Pirtûka Doza Kurdistanê li hevberi Tii-
kiyeyê komek ji dokument Û belgena-
meyên kurdî yên destpêka vê sedsalê ye.
Dewleta tiik gelek hewldanên mezin
daye ku ev pirtûk tonahiyê nebîne. Hei
wisa jî di dawiya pirtûkê de, komek ji
dokument û belgenameyên kurdî bi
swêdî hatine beihevkiiin û seizêdekirin.
Li heri dawiya pittûkê jî, çend wêneyên
neçapkitî hene.

Pêjgotina pirtûkê ji hêla nivîskar û
rojnamevan Hetbert Adams Gibbsons
ve hatiye nivîsandin. Wê di pêjgotina
xwe de, ku beri bi 70 salî nivîsandiye,
dibêje "It is good for us to know the
Kurds and their herolc struggle to save
their haritage of centuries. They say
they will fight on; and I'm sure that
they will." An ku: "Me gelek pê xwej e
û em dizanin ku kurd bi têkojîna xwe
ya lehengane parastina hebûna xwe ya
salan dikin. Kurd dibêjin ku em ê ji bo
vê yekê het têbikojin Û min bawerî pê
heye ku kurd dê her bi vî karî rabin."

Kêfarata Mîi Suieya Bedir-Xan Û

Xoybûnê, xebatek ji dîroka berxwedana
kurdan e.

Costumes Et Tapis Kurdes
Jezn-Marie Criel / Prvine Jamil
Wesanên înstîtuya kurdî ya

Brukselê
Pêjgotin: Petvîn Cemîl. Kuid: Rih
(esl), Dîroka Û çanda wan:
A Kuidistana îroyîn: rewja coxrafî û
kaniyên xwedetî, gelhe, ziman, ol: berî
îslamê (Zeidejtî) Û di bin îslamê de:
sunnî, alewî, yezîdî. . ., jina kuid.
B. Rih û dîroka kurdan: Berî zayîna îsa,
pijtî Mîladê, pijtî îslamê, demên nûjen.
C. Kurd li Ewrûpa: Kaikerên derhatî,
penaber, rewşa civakî û çandî.
D.Wêbêyakurdan?
Bej I: Cil û xaliyên kurdî: Jean-Marie
Kriel
I: Cilên zilaman: jal û japik, kofî,
ebayên jivanan, gore û berhemên din
ên ji hiriya (Triko).
II: Cilên jinan: cil, gewher, kofî.
Bej II: Xalî û berhemên din ên hêvastî.
III. Taybetiyên xaliyên kurdî.
IV. Navên xaliyan û ciyên eslê wan.
0 herweha bejek albuma foto li ser cil
û berg, beihem û xalî û kuid li

Beljîkayê.
Beig û wêneyên hundur yên vê
berhema bi fransî rengîn in. 11
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Betî sedsala 19'an. Bej III: Kuidistana
Titkiyê. Bej IV: Kutdistana Iraqê. Bej
V: Kurdistana îranê. Bej VI: Kurdista-
na Sûriyê: Bej VII: Yekîtiya Sovyet. Bej
VIII: EwrÛpa. Di dawiya pirtûkê de jî
biyografiyeke li ser jinan û herweha al-
bumeke fotografan jî hatiye amadeki-

The Case of Kurdistan Against
Turkey

Sureya Bedir-Xan
Wesaiuaneya Sara

Piitûka Doza Kurdistanê li Hevberî
Tirkiyeyê -The Case of KurdLstan
Against Turkey" ji hêla Xoybûnê ve ku
di sala 1927'an de li derveyî welêt, li
Lubnanê haubÛ damezrandin, çap bû-
ye. Nivîskarê pirtûkê Mîr Sureya Bedir-
Xan e, ku ew yek ji girîngtirîn jervanê li
dijî kemalîzmê, yê destpêka vê sedsalê
bû. Piitûk cara pêjî di sala 1928'an de li
Filadelfiyayê (Amerîkayê) tê wejandin.
Pirtûka Doza Kurdistanê li hevberi Tii-
kiyeyê komek ji dokument Û belgena-
meyên kurdî yên destpêka vê sedsalê ye.
Dewleta tiik gelek hewldanên mezin
daye ku ev pirtûk tonahiyê nebîne. Hei
wisa jî di dawiya pirtûkê de, komek ji
dokument û belgenameyên kurdî bi
swêdî hatine beihevkiiin û seizêdekirin.
Li heri dawiya pittûkê jî, çend wêneyên
neçapkitî hene.

Pêjgotina pirtûkê ji hêla nivîskar û
rojnamevan Hetbert Adams Gibbsons
ve hatiye nivîsandin. Wê di pêjgotina
xwe de, ku beri bi 70 salî nivîsandiye,
dibêje "It is good for us to know the
Kurds and their herolc struggle to save
their haritage of centuries. They say
they will fight on; and I'm sure that
they will." An ku: "Me gelek pê xwej e
û em dizanin ku kurd bi têkojîna xwe
ya lehengane parastina hebûna xwe ya
salan dikin. Kurd dibêjin ku em ê ji bo
vê yekê het têbikojin Û min bawerî pê
heye ku kurd dê her bi vî karî rabin."

Kêfarata Mîi Suieya Bedir-Xan Û

Xoybûnê, xebatek ji dîroka berxwedana
kurdan e.

Costumes Et Tapis Kurdes
Jezn-Marie Criel / Prvine Jamil
Wesanên înstîtuya kurdî ya

Brukselê
Pêjgotin: Petvîn Cemîl. Kuid: Rih
(esl), Dîroka Û çanda wan:
A Kuidistana îroyîn: rewja coxrafî û
kaniyên xwedetî, gelhe, ziman, ol: berî
îslamê (Zeidejtî) Û di bin îslamê de:
sunnî, alewî, yezîdî. . ., jina kuid.
B. Rih û dîroka kurdan: Berî zayîna îsa,
pijtî Mîladê, pijtî îslamê, demên nûjen.
C. Kurd li Ewrûpa: Kaikerên derhatî,
penaber, rewşa civakî û çandî.
D.Wêbêyakurdan?
Bej I: Cil û xaliyên kurdî: Jean-Marie
Kriel
I: Cilên zilaman: jal û japik, kofî,
ebayên jivanan, gore û berhemên din
ên ji hiriya (Triko).
II: Cilên jinan: cil, gewher, kofî.
Bej II: Xalî û berhemên din ên hêvastî.
III. Taybetiyên xaliyên kurdî.
IV. Navên xaliyan û ciyên eslê wan.
0 herweha bejek albuma foto li ser cil
û berg, beihem û xalî û kuid li

Beljîkayê.
Beig û wêneyên hundur yên vê
berhema bi fransî rengîn in. 11
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Bibe Aboneyê NÛDEMÊ!

Ger hewesa te li ser helbest, çîrok, roman, hevpeyvîn, lêkolîn, huner,
sînema û hwd. hebe, pêşniyazeke me heye; bibe aboneyê Nûdemê!

Ger tu dixwazî ji tevgera huner û edebiyatê ya her çar perçeyên welêt haydar
bibî û edebiyata dinyayê ya kevnar û nûjen bi zimanê kurdî bixwînî, dîsan
bibe aboneyê Nûdemê!

Nûdem dixwaze ji avakirina edebiyata kurdî re bibe alîkar, tu jî alîkariya
wê bike, bibe abone!

Ez dixwazim ji avakirina
bikin aboneyê Nûdemê.
Ji bo Swêd salek 190 Sek,

Nav û paşnav 	

Navnîşan 	

sdebiyata kurdî re

welatên din 50 $

Vê karta jor dagirin û fotokopiya wê li ser navnî
me, em ê Nûdemê digel karta abonetiyê ji we re

bibim alîkar

şana Nûdemê
jişînin.

. Ji kerema

bişînin Çer

XV

ku

ve re min

ew bigihîje
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Weşanên Nûdemê Yên Nû

Maleke bê pirtûk tueke xaniyekî bê pencere ye
Moa Martinsson
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