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Seywan Seîdîyan
DÎYARBEKIR DE
HUNERMENDÊKO
M E H A B A D I J

Roja 3 gulane 2015 de
Xarpêt de bi organîzekerdişê
Egîtîm-Senî panelê zazakî/kir-
manckî virazîya. Reya verên a ke
Xarpêt de derheqê zazakî/kir-
manckî de no hewa yew xebate
bîye.

Babetê panelî “Edebîyatê
Nuştekî yê Zazakî/Kirmanckî” û
“Çimeyanê Tarîxî de Zazakî/Kir-
manckî” bî. Moderator serekê
şûbeyê Egîtîm-Senê Xarpêtî Fûat
Koç, qalîkerdoxî zî nuştox Roşan
Lezgîn û avûkat Bîlal Zîlan bî.

Destpekerdişê panelî de Fûat
Koçî va: “Ma na xebate bi
pêşnîyazê tayê xortan amade
kerde. Sere de ma înan rê spas
kenî. Şima zî hewl zanî ke za-
zakî/kirmanckî mintiqaya ma de
bitaybetî bajarê ma de zaf yena qalkerdiş. Ziwanê
dadîyê mi zî zazakî/kirmanckî yo la ma tirkî mek-
teba verên de musayî. Seba asîmîlasyonî zaf dewî
ameyî vengkerdiş. Hetê etnîkî ra şarê dewan hîna
zaf xurt bî. Nê projeyî zaf cayan de tesîrêko gird
kerd. Senî ke ma tirkî badê cû musayî nika zî qicê
ma ziwanê dadîyê xo dima musenî. UNESCO zaf
rey vat ke ziwanî ke ha vîr ra şinî û vindî benî, za-
zakî/kirmanckî zî mîyanê înan de ya. Ma zaza yî la
ma qicanê/tûtanê xo de bi ziwanê xo qal nêkenî,
ziwanê xo nêmusenî û ma paşt nêdanê ziwanê xo.
Ma qedr-qîymetê ziwanê xo nêzanî. Heme wela-
tan de, bitaybetî Xarpêt de ma ziwanê xo peygoş
kenî. No semed ra reya verên a ke na xebata ke
Xarpêt de bena ma zaf qîymetin vînenî. Seba ke
her di mamostayê ma yê erjîayeyî ziwanî ser o xe-
batêka muhîme kerda, kede daya, heqê înan ma
ser o zêde yo>”

Zaf sazîyan ra (KESK, İHDX) merdimî, nam-
zedê HDP, wendekarî, karkerî û şaîrî beşdarê pa-
nelî bîyî û eywanê keyeyê maliman pirr kerd. Wina

asa ke şarê Xarpêtî bi na xebate zaf memnun û

zaf şa bîyo. Qalkerdişê Fûat Koçî ra dima Îdrîs Ya-
zarî yew şîîre wende. Beşdarê panelî wendişê
şîîre ra zaf keyfweş bîyî. Dima nuştox û cigêrayox
Roşan Lezgînî Mewludê Ehmedê Xasî ra hetanê
xebata mamosta Malmîsanijî û embazanê ey dest
bi tarîfê edebîyatê zazakî/kirmanckî kerd. Roşan
Lezgînî dima kovara Tîrêj, Vate, Şewçila û kirdkî
de rojnameyo verên Newepelî ser o qisey kerd.
Roşan Lezgînî qalkerdişê xo de va: “Ronayîşê
cumhurîyetî ra hetanî ewro, kurdan ser o hend qe-
dexeyî, hend înkarkerdiş, hend polîtîkaya pêt bîya
ancî ziwanê ma roj bi roje aver şino. Goreyê îsta-
tîstîkanê Newepelî, 74 hûmaran de 259 kesan
nuşto, weşanîyayîşê kitabanê edebî yê sey roman,
hîkaye û şîîran zî zaf zêde bîyê>”

Bîlal Zîlanî zî çimeyanê tarîxîyan de kam nuş-
toxî kirdan û zazakî/kirmanckî ra behs kerdo ser o
qisey kerd. Bîlal Zîlanî qalîkerdişê xo de hîna zaf
çimeyanê tarîxîyan ser o vindert. Çekuyê zaza,
dimilî, kird û kirmanc kamca de çi tewir vîyartî îzeh
kerdî. Bîlal Zîlanî tarîx de kirdî/zazayî senî ameyî
namekerdiş, înan ra behs kerd. Goreyê vatişê ey:
“Kurdî sey miletêk cîya-cîya grûbanê komelkîyan

ra yenî meydan û bi lehçe-
yanê cîya-cîyayan qisey kenî.
Grûbê komelkî yê kurdan zî xo bi
nameyanê cîya-cîyayan name

kenî yan zî teber ra cîya-cîya
name benî. Kurdê ke tarîx de bi
nameyanê “Dimilî/Dunbulî” û
“Ekrad-ı Zaza” (Kurdê Zazayî)
behsê înan bîyo, ca ra ca xo bi
nameyanê Kird, Kirmanc, Dimilî û
Zaza, ziwanê xo zî bi nameyanê
Kirdkî, Kirmanckî, Dimilkî û Za-
zakî, mintiqaya xo zî bi nameyanê
Kirmancîye û Kirdane name
kerdo. Herçiqas nê nameyan ra
ewro çekuya “zaza” bineyna meş-
hur bîya zî, nê heme nameyî pro-
sesê tarîxî de ameyî gurênayîş.
Faktorê xonamekerdişî prosesê

tarîxî ra girêdaye yî. Şarî ge-ge bi
nameyê etnîkî, bi nameyê komelkî, bi nameyê
eşîrkî û bi sewbîna tewir cîya-cîya xo name kerdo.
Bi rastî nê tewir namekerdişê cîya-cîyayî hem kur-
danê bînan mîyan de, hem zî mîyanê sewbîna mi-
letan de estî>” Bîlal Zîlanî qalîkerdişê xo wina
dewam kerd: “Kam şima çi şekl îfade keno wa bi-
kero, goreyê eseranê ke tede behsê kirdan û kirdkî
beno, ma kurd î û lîsanê ma zî kirdkî/zazakî yo.”

Panel ra pey persî persîyayî, her di panelîstî
yew bi yew cewabê persan dayî. Ê ke beşdarê
panelî bîyî hêşê înan hîna zaf zelal bi. Şarê
Xarpêtî viraştişê nê panelî ra zaf keyfweş bi. Seke
mîyanê şarî de zî ame qalkerdiş şarê bajarê
Xarpêtî nê tewir xebatan hîna zaf wazeno. Xebata
zazakî/kirmanckî ke serranê peyênan de bîya
zêde mojna ma ke tesîrê her bajarê kirdan kerdo.
Nê panelî xortanê kirdan ser o yew sînerjîyo pozîtîf
viraşt. Ma hêvî kenî ke şarê Xarpêtî nika ra pey
hîna zaf paştî dano nê xebatan.

Îdrîs Yazar & Mesut Yeşilkaya

Seywan Seîdîyan: “Rojhelat de huner parçeyêkê cuye yo,
bitaybetî zî muzîk û deyîrî. Govende kulturêko umûmî ya.
Ciwankarî û meslegê hunerî zafê keyeyan de estê. Cilûbergê
kurdî zaf rindek ê, bitaybet zî kincê cinîyan zaf weşik ê. Şîîr
û edebîyat zaf yenê heskerdene, bi hawayêko pêroyî şar
huner ra hes keno û hurmet nîşan dano.” 4 - 5→→

NEWEPEL BIWANE!
BIDE WENDIŞ!
BIBE ABONE!

Têkilî: 
newepel@hotmail.com

XARPÊT DE PANELÊ ZAZAKÎ VIRAZÎYA

PPÎÎLLÊÊ     PPÎÎLLAANN
Tîya bî û çinê bî.
Koyêke de way
û birayke bî.
Bira rocêke yanê
şino verê
çemî..

Mîyaran de 
Festîvalê Galûran
9ê gulane de Mî-
yaran de Festîvalê
6. yê Galûran vi-
razîya.

Amed de
Fuara Kitaban 
Kurdan reya ve-
rêne Dîyarbekir
de fuara kitaban
organîze
kerde. 
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CORA-CÊR

1- Destana îranijan a mîlî ke
Firdewsî nuşta - Mekan, mes-
ken, herinde
2- Mîyanê “zime”yî - Areyê
peroj/teştare û şanî - Edatêk

3- (seba nêweşan) Şewat, adir -
Mesderê “eştiş”î
4- Vaş, werdê heywanan - Ber,
eksê “zere”yî
5- Rojnameyo bi kirdkî/zazakî
- Sembolê tîtanî

6- (ters ra) Berey, eksê
“rew”î - Mîyanê “dîko”yî
7- Waştîye, sînayîye -
Dêke, cinîya ke wextê do-
manardişî de bena ardim-
kar

8- Mîyanê “mêse” - Maxe, lo-
dike
9- Yemenîdeştox, keso ke ye-
menî derzeno
10- Hengazî, hacetêka cite -
Mirad, waştiş, nîyaz

Ma kurdî sey milet esasê xo de
hetê xo yê milî/neteweyî ra bin-
dest ê. Helbet mîyanê kurdan de
tayê grûbê dînî, ma vajin, yare-
san/elewî û êzidî estê ke hetê
bawerîya xo ra rastê zulm û ne-
heqî yenê. La esasê xo de, binge
de, heme kurdî “kurdîtî”ya xo ra
bindest ê. Yanî milîyetê kurdan
binê dagîrkerî, tehqîr û zulmî de
yo. Nê sedemî ra yo ke kurdî
hetê hîsîyat û nasnameyê xo yê
neteweyî ra tim zeîf mendê,
şuûrê înan o milî qels mendo. 

Miletê serdestî ke wayîrê dew-
letan ê, dor ro kurdan girewto.
Hem erdê kurdan hem kurdî bi
xo girewtê binê nîreyê xo, vera
kurdan de polîtîkayêka zaf pête
ronaya û bi heme hêzê xo polîtî-
kaya xo tetbîq kenê. Bingeyê po-
lîtîkaya miletanê serdestan
zeîfkerdişê nasname û hîsîyatê
milî/neteweyî yê kurdan o. Coka
seba ma kurdan mucadeleyê ne-
teweyî de tesbîtkerdiş û muşe-
xeskerdişê erjanê milî zaf muhîm
o. Yanî ganî ma bizanin ke milet
û milîyet, netewe û neteweyîtî çi
yê. Dima zî ma bala xo bidin ser
ke tefekur, lebat û têwgêrayîşê

ma netîce de xizmetê çîyî keno.
Ganî ma refleksê xo goreyê nê
tesbîtan ra eyar bikin.

Mucadeleyê milî/neteweyî de
pawitiş/muhafezekerdiş yanî mi-
qatkerdiş/seveknayîş, afernayîş
yanî zêdnayîş/xurtkerdiş û aver-
berdişê erjanê neteweyî esas o.
Erjê milî/neteweyî sere de nas-
nameyê milî, ziwan, kultur, welat
û erdê milî ser o îqtîdarê milî yo.
Bi vateyêko bîn, hedef wayîrê
dewleta xo bîyayîşê miletê mer-
dimî yo. Coka verê verkan ge-
reka hişê ma de nasname û erjê
ma yê neteweyî muşexes û zelal
bê. Dima, ganî ma emîn bin ke
tefekur, têwgêrayîş û xebata ma
xizmetê erjanê ma yê neteweyî
de ya yan ney. Eke ma sey
kes/şexs nê hetî ra hişê xo, tefe-
kurê xo zelal nêkin, ma bi zana-
yîş hisîyatê xo pêt nêkin, bi
nîsbetêko zêde îhtîmal o ke ma
kar û xebata xo de xizmetê ne-
teweya xo de nêbin, heta beno
ke ma eleyhê miletê xo de bin!

Wazenî ma sey kesî bifikirîn,
wazenî sey aîle yan grûbe, yan zî
sey komele, rêxistin û partî, ferq
nêkeno. Gelo fikir, hedef û polîtî-
kaya ma, ancî têwgêrayîş û xe-
bata ma netîce de xizmetê çîyî
kena. Ganî ma hertim na perse
xo ra bipersin û ma bieşkin ce-
wabê xo zî bi hawayêko zelal
bidin. Û helbet çîyo tewr muhîm,
ganî mucadeleyê ma bingeyêkê
exlaqî û însanî ser o ronîyo û bie-

dalet bo. Çunke mucadeleyê vera
serdestan, mucadeleyê bindes-
tîye ra vejîyayîş, mucadeleyê
edalet û heqîye yo. Mucadeleyê
edalet û heqîye bi metodanê ne-
heqan nêbeno.

Mucadeleyê rojnameyê ma
Newepelî zî bingeyê fikrê nete-
weyî ser o pawitiş, afernayîş û
averberdişê nasname û erjanê
neteweyî yo. Kurdî miletêko zaf-
ziwan û zafdîn ê. Yanî mîyanê
nasnameyê makro yê “kurdîtîye“
de gelêk nasnameyê mîkroyî yê
ziwanî û dînî estê. Rojnameyê
Newepelî destpêk ra hetanî ewro
bi fikrê neteweyî, bi şuûrê milî
weşana xo dewam keno. Ma tu
kurdêk yan hereketêkê kurdan
red nêkenê, nêerzenê. Neke bi-
vatiş heqîqet de ma lebitîyenê ke
bingeyêkê demokratîk û exlaqî
ser o xebata xo bikin. Ma bi
cahdkerdişê xo yê masum û mu-
tewazî la bi paştgirî û hetkarîya
şima embazanê kurdperweran
resayî hûmara xo ya hewtay û
pancine. No serkewtişêko mute-
wazî la zaf cidî yo.

Gama ke ma ewnîyenê xo
dima, heqîqeten pirêzeyêko pak
û weçînaye ma dima aseno. Na-
meyê milet û milîyetê ma ser o,
nameyê nasname û erjanê ma
yê neteweyî ser o, nameyê însa-
nîyetî ser no pirêze sey çimeyê
îftîxarî beriqîyeno. No çimeyê îf-
tîxarî êdî aîdê milet û milîyetê ma
yo; çimeyê kultur û edebîyatê

ma yo.
Hedefanê Newepelî ra o tewr

muhîm no bi ke warê xizmetê
neteweyî de kadroyan amade bi-
kero. Nika ma vînenê, tewr zaf
nê hetî ra ma mesafe girewto.
Sey nimûneyî, 75 hûmaranê Ne-
wepelî de 1610 nuşteyê cîya-cî-
yayî weşanîyayê, 36 cinî 225
camêrd 261 kesan tede nuşto.
Nînan ra nêzdîyê 200 kesan reya
verêne Newepel de dest bi nuştiş
kerdo. Qismêko muhîm yê nê
nuştoxan êdî daîmî nusenê, ter-
cumeyan kenê, unîversîteyan de
lîsanso berz wanenê. Qismêkê
înan êdî nuşte û teblîxanê îlmî
amade kenê û panel, semîner û
konferansan de pêşkêş kenê.
Qismêk êdî bîyê wayîrê kitabî
yan çend kitaban û sey nuştox
şinasîyenê. Yanî Newepelî nuş-
toxê xo bi xo afernayî; ma yew bi
yew heme nuştoxanê xo dir ele-
qedar bîyî, ma prosesê nuştişî
sey kursî bikar ard.

Newepel seba kadroyanê ne-
weyan wezîfeyê mektebî vîneno.
La ma nê mucadeleyê xo sey
yew xebata mutewazî vînenê.
Xebatêka mutewazî la raşt û bi-
şuûre. Çunke xebata ma bizana-
yîş û plankerde ya. Eke ma bi nê
mucadeleyê xo doza neteweyî yê
kurdîtîye de gamêka qijkeke zî
eşta, ma di kerrayî raşt nayê
pêser, ma xo bextewar hîs kenê.

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ
RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST

1- Doktor … (Sait Kırmızıtop-
rak) - Qer (reng)
2- Karkerî, mişagî, paletî - Mî-
yanê “zele”
3- Şewlete, nîmeyê şewe
4- Prefîksêkê negatîfîye - Îzan,
fehm, fehmdarîye

5- Mabeyn, orte, beyntar - Pey-
nîye, eksê “ver”î - Sembolê
neonî
6- Siba - Tu, tif, alîye
7- Sinc, sincik, qît - Çimeyêkê
banî
8- Zad, tene - Derd, xem, elem
9- Behişt - Eksê “nizm”î
10- Qitayêk, parzemînêk - Bi
kurmancî/kirdaskî “rew”, “lez”
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Gawon Welatî

Mintiqa: Dewê Weir, Pali

afernayene: üretmek
afernayîş (n): üretme
astengî (m): engel
bextewar, -e: mutlu, bahtiyar
cenayîş (n): çalmak
çime (n): kaynak
dildarî (m): gönüllülük
erj (n): değer
erjnayene: değerlendirmek
erjnayîş (n): değerlendirme
helwêste (m): tavır; duruş
hemkarî (m): işbirliği

heqdest (n): el emeği ücreti
hoke (m): açı
komel (n): toplum
komele (m): dernek
mezd (n): ücret
nîjad (n): ırk
nîjadperestî (m): ırkçılık
pêşange (n): sergi
rexne (n): eleştiri
seyek, -e: öksüz, yetim
tradîsyonel (n): geleneksel
xemsar, -e: duyarsız; ilgisizFe
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BELEDÎYAYA PÎRANÎ RA TABELAYA KURDKÎ
Biewnî: NewePel, h. 74, r. 5

Kurdan reya verêne Dîyarbekir de
fuara kitaban organîze kerde. Fuara
Kitaban a Yewine ke Şaredarîya Dî-
yarbekirî organîze kerde rojanê 12-
17 gulane 2015, Parka Sumerî ya
Dîyarbekirî de dewam kerde. 

Bî çend serrî ke organîzasyonê
fuaran TUYAP Diyarbekir de fuara ki-
taban organîze keno. La seba ke
zêde kar nêkeno, par TUYAPî qerar
girewt ke êdî Dîyarbekir de fuare or-
ganîze nêkero. Naye ser o şareda-
rîya Dîyarbekirî qerar girewt ke
fuara kitaban organîze bikero.  

Zafane weşanxaneyê kurdan 72
weşanxane û dezgeyî beşdarê Fuara
Kitaban a Yewine ya Dîyarbekirî bîyî.
Rojnameyê ma Newepel, kovara
edebî hunerî Şewçila, Weşanxaneyê
Roşna û Weşanxaneyê Vateyî zî
fuare de cayê xo girewt. 

Îdrîs YAZAR

Roja 9 gulane 2015 de Mîyaran de
Festîvalê 6. yê Galûran virazîya. 

Serra 2005 ra nat seba galûran Mî-
yaran de festîval organîze beno. La
mîyanê serranê 2005-2015 ge-ge or-
ganîze nêbi coka des û yew serrî mîyan
de festîval reya şeşin a ke pîroz beno. 

Galûrî (gulnixûn; ters lale) bi beşna xo
xemlê Koyê Vazdan û Koyê Sipî yê.
Kulturê ma de mizgîndayoxê wisarî yê.

Dinya de zaf
kêmî vînîyenê.
Vernîya adare
de sereyê xo
herrî ra
hawananê û hetanî nêmeyê
aşma gulane qedîyênê. 

Qama galûran nêzdîyê
70-80 santîmî derg bena û
her gilê înan de bêntarê 3-8
galûrî abenê. Her serê
sibayî mîyanê pelanê
galûran ra dilopê awe
çilkenê. Goreyê rîwayetan,

no semed ra asurîyan aye ra vato “vilika berminike”
û pîroz qebul kerda. 

Festîvalê emserî derheqê kulturî de kêmî mend,
hîna zaf bi hawayêko polîtîk û resmî viyart. Dara
Hênî, Depe, Xulaman û Pali ra mêmanî ameybî la
namzedê HDP Îbrahîm Bîngol, Turkan Bingol û
namzeda AKP Serpîl Bulut zî seba festîvalî ameybî.

Ez hêvî kena ke hewna festîval no resmîyet ra ve-
jîyo û hîna rengîn hîna baş organîze bibo.

Mîyaran de Festîvalê Galûran

GULISTAN
Ugur Sermîyan

Gulistan naleno, gulî derdin ê
Heyfê a gula mi, heyfê gila ci!
Adir bîyo cemed, zerrî serdin ê
Heyfê kila zerrî, heyfê wela ci!

Bilbil heredîyo, qet seda çin o
Awirê xorînî, naz-eda çin o
Seba boya miskî, canfeda çin o
Heyfê lîzga terne, heyfê vila ci!

Bîyo sebebê ma loqmeyê nanî
Gino sêneyê ma qalê nêzanî
Şaro esmer mendo bê sermîyanî
Heyfê şayîrî bo, heyfê qala ci!

14 Gulane 2015

Kurdan Fuara Kitaban Organîze Kerde



Ez zî Dîyarbekir zî, ma wazenê
Seywan Seîdîyanî bişinasnin.

Ez Rojhelat ra ya, bajarê Meha-
badî ra, 1972 de ameya dinya. Aîleyê
mi tebeqeya mîyanêne ra yew keye
bi, yanî ne zêde feqîr ne zî zengîn bi.
Keyeyê ma qelebalix bi, way û birayê
mi zaf ê. Ez yê peyênan ra ya, di hebî
mi ra qicêr ê. Hetê tehsîlî ra zî keyeyê
ma de hem yê taywendeyî hem yê
zafwendeyî estbî. Ez eşkena keyeyê
xo sey nimûneyêkê keyeyanê Rojhe-
latî bivînî. Çaxê minê qicî û xortanî
mîyanê zehmetî de vîyartî. Dadî û ba-
bîyê min cayêk de ma tutî yewna ca
de mendêne, demeyêk ma macir bî,
ma yewbînan ra aqitîyayî. Mi sinifê
yew û di Pîranşar de wendî, mi serrêk
mabeyn da. Dima heta lîse mi Meha-
bad de wend. Lîse de mi beşê mîmarî
wend.

Ez wina zana ke Rojhelat de,
Îran de bi hawayêko tradîsyonel
bingeyê kulturê hunerî xurt o.

Rojhelat de huner parçeyêkê cuye
yo, bitaybetî zî muzîk û deyîrî. Go-
vende kulturêko umûmî ya. Ciwankarî
û meslegê hunerî zafê keyeyan de
estê. Cilûbergê kurdî zaf rindek ê, bi-
taybet zî kincê cinîyan zaf weşik ê.
Şîîr û edebîyat zaf yenê heskerdene,
bi hawayêko pêroyî şar huner ra hes
keno û hurmet nîşan dano.

Keyeyê ma de zî yew kekê mi hem
xettat bi hem zî resam bi. Qicekî ra ez
înan het bîya pîl. Serranê 1994-95 ra
mi sey weçînayîşêkê cuye dest bi
karê hunerî kerd. Nika bî davîst serrî
ke cuya xo de ez tena mijulê hunerî
ya. Despêkê hunerê mi sey xettatî bi,
la ez zaf waran de xebitîyaya. Badê
mi dest bi resamîye kerd, ez bi fotog-
rafkarî zî mijul bîya. Wextêk sînema
dir zî eleqedar bîya, mi bi xo kurtefîl-
mêk viraşte, ez sey dîzayner zî xebi-
tîyaya. 

Serra 2003 ra ez Îraq de ciwîyaya.
Tîya ra pey ez do seba Başûrî tim vajî
“Îraq”. Na serre ra pey mi debara
cuya xo karê grafîk-dîzaynerîye ser o
saz kerde. Cinîya mi Ronak zî grafîk-
dîzayn wendo. Ma cuya xo ya muşte-
reke nê karê hunerî ser o awan kerda.
Nê hîrê-çar serrî yê ke mi giranîya xe-
bata xo ya hunerî daya viraştişê hey-
kelan ser, yanî ez heykelan virazena.

Cinîya to şarê kamcayî ya?
A zî Mehabad ra ya.
Tutê şima estê?
Tutêkê ma esto, laj o.
Homa şima rê verdo, bextê ey

akerde bo.
Sipas.
Belê, ma bi cuya to dewam

bikin.
Tecrubeyê cuya mi hetanî ewro

tecrubeyê hîrê parçeyan o. Rojhelat
de, belkî hetê sîstemî ra astengî vira-
zîyenê la hetê hunerî ra komelêko
kulturî esto, huner ra hes keno. Îraq
de huner merdo. Tîya zî, seba erjna-
yîşî ez bineyke rew vînena. La bi pê-
royî şar huner ra hes keno, komelêko
zindî esto, zaf kesî bi huner mijul ê,

tayê kesî estê ez vînena ke huner ra
nanê xo zî wenê.

Îran de huner hîna aver o3
Îran de huner di sedeman ra aver

o; di sîstemê xo estê. Ci ra yew, sîs-
temo resmî yo ke lîse de, unîversîte
de û cayanê bînan de wanenê. Sîste-
mêko bîn zî no yo ke, hunermendan
bi xo awan kerdo. Nimûne, yew de-
yîrbazêko pîl o, yew resamêko zaf
baş o, yew peykersaz o, yew muzîs-
yen o, yew sînamekar oX Tewr kêmî
keyeyê xo de kurs akenê û bi seyan
kesî perwerde kenê. No kulturê Îranî
yo. Zafaneyê hunermend û merdimê
pîlî ke Îran de şinasîyenê, înan ra zaf
kemî kesan unîversîte dîya. Hetê
edebî ra zî no wina yo, edîbê Îranî,
nuştoxê Îranî zî zafaneyê înan aka-
demî nêwendo.

To wendo?
Ez zî wina, mi perwerdeyê xo yê

hunerî teberê sîstemê resmî de, sîs-
temê diyin de ke zaf hêzdar o, dest
pêkerd. Sine de çend mamostayê mi
estbî, badê mi Tehran de dewam
kerd. Ez Bokan de zî menda. Badê
çend serrî yew cuya min a nêmsîyasî
zî virazîya. Ez neçar menda ke serra
2000î de Îran ra vejî teber. Ez o wext
ra hetanî nika tena çîyêk wa mijul a, o
zî huner o. Ez nusena, tercume kena.
Kitabêkê min ê şîîran zî bi dîyalektê
soranî vejîya, Yewîya Nuştoxanê Ker-
kûkî çap kerd. Ez hîkayeyan zî nu-
sena, yanî ez edebîyatî dir zî mijul a.

Huner bi xo weş o la cuya hu-
nermendan tal a!

Belê. Huner bingeyê xo estetîkîye,
weşîkîye ser o virazeno. Na weşîkîye
çiqas dejin bo, bi kul bo, bi ziwanêko
weşik û bi hîsan îfade bena. Û ez,
tena wina nêvînena; herçiqas tarî-
xêkê ma yo zaf dejin estbo zî heto bîn
ra cografyayêka ma ya zaf rindeke
esta. Ez bi çimê resamêk, bi çimê fo-
tografantoxêk ewnîyena, ez nê hetê
ey vînena. Se ra heştayê tabloyanê
mi dewan ser o yê. Tena dew ê, cuya
dewan a; her ê, qantir ê, biz êX Tîya
de ez nêeşkena dej û kulê xo îfade bi-

kerî, çunke stîlê mi nîyo. La sey ni-
mûne, projeyê mi seba Helebçe zî
estê, mi serra 1998 de viraşt, hetanî
nika zî nêbi pêşange. Sewbîna zî, mi
heykelê Enfalî viraşt, des metre û
nêm o, nika Hewlêr de yo. Tarîx to ra
parçeyêk o, ti nêeşkenî ey nêvînî. La
sey şexsî, stîlê mi weşîkîye ser o yo.
Tarîxê dejî zafhûmar o, la şert nîyo ke
hunermendêk îlla derd û kulan resm
bikero. Ma bi çimê sîyasî ewnîyenê
huner ra. Çiqas dej, derd û kulî estbê
zî wezîfeyê hunerî o yo ke weşîkîye
îfade bikero. Eger mabeynê dej û we-
şikîye de muwazene nêvirazîyo cuye
tena bi dej û kul nêbena.

Axir huner ferdî yo, ti bi çimê
kesêk ewnîyenî, temaşeyê cîhanî
kenî û hunerî xuliqnenî3

Belê, hunermend eşkeno hemeyê
cuya xo de tena gulan virazo, kes nê-
eşkeno ey sucdar bikero vajo ti qey
wina kenî. Beno ke ez tena birînan
ser o bixebitî, tena dej û birînanê şarê
xo nîşan bidî. Çiqas derd, kul û dejê
ma estbê zî wezîfeyê hunerî o yo ke
weşikîye virazo. Eger cayêk de zaf
dej, kul û derdî estbê, hunermend mî-
yanê înan de muwazeneyêk nêvirazo,
merdimîye do vêşêr dejin bo, bi kul
cuya xo vîyarno.

Başûr de, ti kamca mendî?
Ez 2003 ra nat Îraq de ya. Destpêk

de ez Silêmanîye de menda, mi unî-
versîte zî Silêmanîye de wende. La
çar serrê ke ez unîversîte de bîya, tu
çîyêk nêmusaya. Mi beşê resmî
wend, mi no beş qedêna. O wext
gelêk projeyê mi estbî, zaf perfor-
mansê mi virazîyayî. Ez çar aşmî şîya
dewan, mi hem fotografî antî hem zî
resmî xêz kerdî. Peynî de mi pêşan-
geyê xo dewanê ke ez tede şuxulî-
yaya, ê dewan de akerd. Projeyê
diyin, nameyê xo “Parsekî” bî. Aktorê
mi estbî, reya verêne verê berê Unî-
versîteya Silêmanîye de pars kerd.
Panc aktoran bi cilanê parsekîye
rojêk pars kerd. Panc aktoran zî bi ci-
lûberganê zaf başan, bi qat û kravat,
rojêk cadeyî ser o pars kerd, pere zî

arêdayî. Bingeyê nê çî de rexneyêko
zaf giran estbi. Zafane o ewnîyayîşê
şarê Başûrî rexne bîyêne. Yanî mi
waşt o zeafîyetê şarê ucayî ke çimê
înan destan de yo, ez rexne bikerî.
Soranî de vanê “çaw le dest”. No
proje rexnekerdişê nê bingeyî ser o
virazîya; keyeyê xo pancqat o la çimê
xo destan de yo.

Sewbîna çi xebatê to bîyî? 
Projeyê min ê bînî zî estbî, perfor-

mansî estbî. Serra 2005 de mi des
tonî herrî berde meydanêk, gorista-
nêk viraşt, duwês mezelî viraştî, ye-
wendes yê cinîyan yew yê camêrdan
bi. Hîrê rojî dewam kerd, her hîrê rojî
zî yewbînan wa girêdaye bî, yanî her
kesî gereka nê hîrê rojî bidîyêne,
badê fehm kerdêne. Yanî zeman zî
proje ra parçeyêk bi. Esasê ey zî,
şoriş yan zî ronesansêkê cinîyan ser
o viraziyabi. Nê bingeyî ser o xebatê
min ê cîya-cîyayî Silêmanîye de bîyî.

Projeyêkê min o bîn zî estbi, per-
formansêk estbi, nameyê xo “Dîya-
log” bi. O zî, çar aktorî tede estbî, hîrê
camêrdî û cinîyêk. Çar estûnî estbî,
her estûne ser o qenepeyêk. Her qe-
nepeyêk ser o aktorêk estbi. Heme
aktorî, pantolê înan sîya, gomlekê
înan sipî, kravatê înan sûr û metre û
nêm derg. Yê her çarine zî wina bî.
Nê projeyê ke nameyê xo “Dîyalog” bi
de ne dîyalog ne zî hereket estbi. No
ceribnayîşêko zaf newe bi, seba ew-
royî zî ez newe vînena. Nê projeyê mi
resm û heykel ra teber bî.

To pêşangeyî akerdî?
Mi zaf cayan de pêşangeyî

akerdê. Zafê înan Tehran de, uca hîrê
pêşangeyê mi abî. Mehabad de, Qez-
vîn de, ancî Sine de abî. Pêşangeyê
resman bî. Badê zî Hewlêr de abî, Si-
lêmanîye de abî. Nika zî ez amade-
karî kena ke Dîyarbekir de
pêşangeyêk akerî.

To va mi Silêmanîye de unîver-
sîte wende la ez unîversîte de çîyêk
nêmusaya, çi semed ra? 

Di sedemê xo estê, yew ci ra no bi
ke mi perwerdeyê xo cayêkê hîna
girdî de dîbi; Tehran de, Sine de. Per-
werdeyê ê cayan zaf bingeyîntir û xo-
rîntir o. Yanî yewendes pêşangeyê mi
virazîyabî badê ez şîbîya unîversîte.
No sedemêk bi. Yanî ez o kes nêbîya
ke tu çîyêk nêzanê yan zî kemî zanê
û şinê unîversîte. Sedemê diyin zî no
bi ke bi rastî zî Unîversîteya Silêma-
nîyê yan zî ê kesê ke uca derse danê,
yanî Îraq de, tewr kêmî hewtay-heş-
tay serrî nika ra dûr kewtê. Uca hu-
nero newe yan zî hunero postmodern
ne yeno qebulkerdiş ne ser o yeno qi-
seykerdiş ne zî behsê ey beno. Ma-
mostayan vatêne “akademî” la mi
zafê reyan înan ra rica kerdêne ke
yan nameyê akademî bivurnîn, çunke
o akademî nêbi, tena realîzmêk bi.
Realîzmêko qicek, şenik. Înan vatêne
performas akademî ra teber o. O senî
bîyêne akademî? Bingeyê perwer-
deyî hemeyê Îraqî de wina yo, çi heyf! 

> > >
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Hetê doktorîye ra zî wina yo, zafê

reyan vatêne doktorê ma sey qesa-
ban ê. Yanî rey-rey bi derzînî zî zaf
merdimî kiştêne. Perwerdeyê mîmarî
zî wina bi, ne seba serdî ne seba
germî tu fikirîyayîş çin bi. Atmosferê
ucayî wina yo, yanî hetê perwerdeyî
ra Îraq zaf zaf apey mendo.

Çi ferq mabeynê hunerê resmî û
karîkaturî de esto?

Hunerê resmî bingeyê weşikîye
ser o virazîyeno. La karîkatur wina
nîyo. Karîkatur hîna zaf sîyasî yo,
komel û îqtîdarî rexne keno. Karîka-
tur sey helwêstêk virazîyeno la resim
wina nîyo. Cîhan de zaf resamî estê
tena resmê cinîyanê viranan vira-
zenê, cinîyê rûtî. Merdim gama ke bi
çimê hunerî ewnêno, birastî zaf zî
weşik viraştê. Tayê zî estê, resmê şer
û pêrodayîşî viraştê, tena şerî ser o
xebitîyayê, ê zî wina weşik ê. Tayê zî
tena tebîetî ser o xebitîyayê. Ma eş-
kenê vajin zafê xebatê empresyonîs-
tan tebîetî ser o bîyê. Caran eleqeyê
înan bi sîyasetî nêbîyo; ne hetê sîya-
setî bîyê ne zî vera ey bîyê. Huner eş-
keno her çî bido kîşte, bido hetêk.
Huner eşkeno terefdarê îqtîdarî bo,
eşkeno vera îqtîdarî bo, ancî zî zaf
rindek bo. Beno ke eleqeyê hunerî
komelî reyde estbo û zaf rindek bo,
beno ke eleqeyê xo komelî dir çin bo
zî rindek bo. Çunke huner dinyayêka
zaf hîra ya. Hunermend, yanî keso ke
huner virazeno, statuyê xo kamca de,
verê kamî de virazeno, senî ewnêno,
o zano. Û hetê îdeolojî ra zî, kamcîn
hoke ra ewnêno cîhanî ra, ferq nê-
keno. Huner eşkeno bi her hawayî
weşik bo. Beno ke mîyanê komelî de
bo û vera neheqî de bo, beno ke yew
keyeyê xo de ronişo û resmanê cinî-
yanê rûtan, cinîyanê viranan virazo.
Her di zî zaf weşik ê. Kes nêeşkeno
yew nasname bido hunerî. Sînema û
tîyatro zî wina yê. Sîstemê ke waşto
hunerî bingeyê zafkesîye ser o virazo,
tarîxê hunerî de zêde serkewte nê-
bîyê. Huner bi xo bingeyê takekesî
(ferd; birey) ser o, şexsêk ser o vira-
zîyeno, huner takekes o. Ewnîyayî-
şêko se ra se takekes o. Bi hawayêko
pêroyî huner wina yo la resm se ra se
wina yo.

Ti key û çi sedem ra Başûr ra
ameyî bi Dîyarbekir?

Ez bi xo sînayoxê şarê xo ya, sî-
nayoxê hemeyê Kurdistanî ya. Belkî
zafê reyan îmkan bibîyo ke ez şirî Ew-
ropa yan Amerîka la ez nêşîya. Des-
pancês serrî verê cû zî ez zaf asan
eşkayne şirî Ewropa yan Amerîka de
bicuwîyî. La na cografya seba xebata
hunerî qîmê mi kena. Ez zaf zî ci ra
hes kena. Nê bingeyî ser o û bi sîna-
yîş ez ameya Dîyarbekir.

Ti xeyr ameyî.
Xeyrî mîyan de be. Ez zaf bi sîna-

yîş şîya Silêmanî la ez zaf bi hîsanê
şikiteyan uca ra vejîyaya. Ez bi sîna-
yîş şîya Hewlêr zî, zaf bi birîndarî ve-
jîyaya. Ez zaf bi sînayîş ameya
Diyarbekir, ez hêvîdar a ke bi sînayîş
ci ra vejî.

Înşalah3 To Diyarbekir senî dî?

Bî şeş aşmî ez ameya. Çîyo ke
hetanî nika mi dîyo, ez ewnêna ci ra,
bajarêko zaf weş o, tarîxî yo. Ez eş-
kena vajî, badê ê yewendes serranê
surgunî û derbederîye ke Îraq de vi-
razîyayî, ez hêdî-hêdî boya xo tîya de
akena. Şar zaf baş o. Ez şarê tîyayî
ra zaf hes kena, ez hêvî kena ke no
heskerdişêko dihet bo. Bajar bi xo
hem hetê tarîxî ra zaf weş o, hem
hetê modernîye ra zaf weş o, her di
hetî zî manaya xo estê. Hetê hunerî
ra zî têkelîyêka hunerî esta, ez zaf
saxlem vînena. Merdimê ke hunerî dir
eleqedar ê, zaf estê. La dezgeyî, çi
heyf, mi caran baş nêdî. Ez wina kil-
mek vajî, ewnîyayîşê dezgeyan bi hu-
nermendan, sey axayan o; sey
axayêk merdimî dir qisey kenê. Ez
dezgeyan zêde modern û ewroyin nê-
vînena ke bi program û stratejî bixe-
bitîyê. Belkî no qiseykerdişê mi baş
nêbo la zaf dewijane têwgeyrenê. Bi-
taybetî zî hetê hunerî ra îdareyê ba-
jarê Dîyarbekirî ez îdareyêko neweş
vînena, qet saxlem nîyo. Ez tu plan û
stratejî nêvînena. Birastî zî herinda ke
ma rê ardimkar bê, zaf xemsar ê.
Esas cayê ke ez eşkayne înan dir bi-
xebitî, çunke zaf projeyê mi estbî,
ancî zî zaf projeyê mi virazîyayê.

Sey çî?
Nimûne, ez eşkena vajî ke pey-

kersazî. Ez seba sazkerdişê heyke-
lêkê des metreyî ameya Diyarbekir ke
maketê ey zî hazir o: “Cinîya Azade”.
La çi heyf ke hetê dezgeyan ra hîç
çîyêk nêvirazîya. Bitaybetî zî şare-
darî, xaseten zî îdareyê hunerî yê şa-
redarî zaf xirab nêzdî bi, ez qet weş
nêvînena, saxlem nîyê. O wina nêbi.
La nika atolyeyêk esta ke ez tede xe-
bitêna. Suluklu Xan na atolye daya
mi, ez nika uca xebitêna. Mîyanê hîrê-
çar aşman de qasê pêşangeyêk
eserê mi virazîyayî.

No yew, yê diyin, demeyêk mi kurs
da, kursê soranî. Ma Akademîya Eh-
medê Xanî de kurs akerd, zaf kesî
beşdar biyî, perwerdeyêko winasî
seba dîyalekta soranî virazîya. Ma o
zî sey kursêk qedêna. Nika zî yewna
proje esto ke zaf projeyê bînî ci ra ve-
jîyayî. No dibistanê tutanê Kobanî yo
ke hewte de rojêk ez rojêk cinîya mi
Ronak, ma şinê înan het. Destpêk de
ma dersa resmî dayne înan. La peynî
de ma dî ke resmê înan zaf rindek ve-
jîyenê, rojêk verê Newroze, roja vîstê

aşme, dibistan de pêşangehêkê înan
zî virazîya, se û des tabloyî estbî.
Pêşnageyêko bîn yê ê tutan 22-26ê
aşme de Merkezê Hunerî yê Cîgerx-
wînî de virazîya. Tabloyê înan zaf ro-
şîyayî.

Ney ra teber, kam gama ke ez şina
înan het, ez înan rê sanikêk vana.
Hêdî-hêdî ez hîkayeyan ser o zî xebi-
tîyaya, hîkayeyê neweyî zî estê. Des
hîkayeyê zaf başî virazîyayî ke xe-
bata nê dibistanî de ameyî meydan.

Kam organîze keno? Mezdêk
yan heqdestêk danê şima?

Ney, bi dildarî yo. Şaredarîya Sûrî
organîze kena. Nê xebatê ke hetanî
nika mi behsê înan kerd, yanî çi kursê
soranî bo, çi heykel bo, çi kursê di-
bistanî bo, heme bi dildarî bîyê, heta
nika zî wina dewam kenê.

Nînan ra teber, xebatê ma yê muş-
terekî Ronake reyde estê. Vîst kitabê
tutan estê, ê zî sanikê anonîm ê, Aka-
demîya Ehmedê Xanî nê sanikî sey
projeyêk arêdayê û DİSA ser o xebi-
têna.

Tîya, şarê tîyayî xerîban ra, bê-
kesan ra hes keno la hêzê sîyasî bi-
zanê ke ti seba amancê înan xizmet
nêkenî, wazenî Kurdistanê xoserî
awan bike, ancî zî to “çinê” hesab
kenê! Ti naye bizane3

Ti zanî senîn o? Ez, hem bi xo
bawer a, hem hunerê xo ra bawer a.
Coka ez caran qîymet nêdana hîma-
yekerdişî. Nika ez wina vînena, qaso
ke ez hewcedarê Diyarbekirî ya, Di-
yarbekir zî hende hewcedarê min o.
Ez wina vînena. Heta ke destê mi ra
bêro, ez zî cinîya mi zî, ma do tecru-
beyê xo yê vîst serran bidin nê bajarî.

Ganî Diyarbekir zî şima rê wayîr
vejîyo, şima rê alîkar bo.

Eke nêbo, ma bivînin ke ma nê-
wazenê, dinya zaf hîra ya. Ez eşkena
zaf bi rehetî verê xo bidî bajarêko bîn
yê kurdan yan bajarêko bîn yê Tirkîya
yan bajarêkê Ewropa. Ez eşkena şirî
Asyaya Şerqî, Hindistan. No Tacîkis-
tan o, Gurcistan oX Dinya zaf hîra
ya. Her cayo ke ma şirîn, ma eşkenê
uca de atolyeyêka sey naye akerin û
xo rê heykelan virazin. Ez bi xo ver-
nîya xo de astengî nêvînena. La çîyêk
esto, ez caran çekuya “alîkarî” ra hes
nêkena. Zaf kesî vanê ma alîkarîya to
bikin. Caran ez tu hetî ra alîkarî nê-
wazena, ez “hemkarî” wazena. Yanî
ez zî eşkena înan dir bişuxulî, ê zî eş-
kenê mi dir bişuxulîyê. Yanî “hemkarî
bena, neke “hetkarî”.

Wexto ke merdim yewbînan dir
hemkarî bikero, projeyê zaf başî vejî-
yenê meydan. Çîyo ke ez ci ra aciz a,
Rojhelatê Mîyanênî de her kes vera
hunermendan de bi nê hawayî qisey
keno. Yanî gama ke yewêko sîyasî
yeno tabloyê hunermendêk erîneno,
nameyê ey “alîkarî” nano pa. Ez bi xo
caran amade nîya ke kesêk biwazo
seba alîkarî tabloyê mi biherîno, ez bi-
roşî ey. No tablo yo, eger ti zanî qîy-
metê ey esto, eger keso ke tablo
erîneno, hişê ey, kulturê ey resayo
dereceyêk û wazeno keyeyê xo de
tabloyêkê resamêkê kurdî bibo, yan
heykelêk ke heykelsazêkê kurdî vi-

raşto bibo, sere û çiman ser. La eger
biwazo sey xeyrêk tabloyêk mi ra bie-
rîno, ez bi xo naye qebul nêkena. Xe-
bata mi nê bingeyî ser o ya, eger ma
bieşkin Amed de nê bingeyî ser o
yewbînan dir hemkarî bikin, ma do
Amed de bimanin. Eger ma nêeşkayî
yewbînan dir hemkar bin, ma do şirîn,
zaf asan o. Hende.

Hunerê şima zaf erjaye yo. Heta
ke bivînê, bizanê û ferq bikerê.
Seba ke şima bivînê, çi destê mi ra
bêro, ez texsîr nêkena.

Ez amade nîya ke hunerê xo bi er-
canî biroşî. Îraq de zî wina bi. Qapaxê
kitaban ke mi viraştêne yê hemîne ra
vayêr bî.

Ti qapaxê kitaban zî virazenî?
Qasê hîrê sey kitabê çapkerdeyî

estê ke mi qapaxê înan viraştê. Ci-
nîya mi Ronak zî virazena. Pa înanê
ke aye viraştê, qasê çar sey kitabî vi-
razîyenê. Ancî poster, logo, afîşî zî bi
seyan estêX

Kek Seywan, nê xurdeyê ke ti pê
heykelan virazenê, ti kamca ra
peyda kenî? 

Ez şina Hala Kane ya Diyarbekirî,
uca xurdexaneyî estê. Ez bi xo şina,
peyda kena. Sanayî de zî estê. Tayê
zî, çend hevalê ma estê, ê alîkar bîyî.
Rojêk mi dir ameyî sanayî, ma zaf
ardî, heme zî bêpere dayî mi. No he-
têko rindek yê Diyarbekirî yo, yanî ez
ewro zî tîya ra şirî, zaf vîrardişê weşî
mi dir estê.

Kek Seywan, gama ke yew vano
ez to rê alîkar bî, red meke. Kulturê
tîyayî wina yo. Eke alîkarî de minet
çin bo, tehqîr çin bo, alîkarî çîyêko
însanî ya.

Çîyo ke mi va, seba kesan nêbi,
seba dezgeyan bi. Ez vana dezgeyî
neke alîkarî wa hemkarî bikerê. Seba
kesan, ez zî zaf hetkar bîya û mi alî-
karî zî girewta. Hetê însanî ra, rast a,
ez zî sey to fikirîna. La ez hes kena
projeyî estbê û ma projeyan de hem-
kar bin.

Proje bêminetî ya.
Belê belê. Ma vajin ke hewceyîya

nê bajarî bi heykelêk esta. Ez heyke-
lêk virazena. O ke heykel virazeno,
eşkaye yo, yanî zano virazo. Seba
naye zî proje virazîyeno, no proje bi
hemkarî virazîyeno. La çi heyf ke Roj-
helatê Mîyanênî de heme wina yê.
Yew fîlmêk virazeno, yew zî îmka-
nanê madî dano ci, vano mi alîkarî
kerda. Ganî no çî alîkarî ney hemkarî
bo. O fîlm seba şarê xo, seba miletê
xo virazîyayo, to zî nê hetê ê karî de
girewto, ey zî hetêkê bînî de girewto.
Na hemkarî ya, alîkarî nîya. Ez nê
bingeyî ser o ewnêna alîkarîye ra û ez
vana na hemkarî ya. Hetê însanî ra,
ma vajin, extîyarêk rayîr ra şino, barê
ey giran o. Ez dest bierzî barê ey, na
bena alîkarî. Yew dest bierzo barê mi
zî ez keyfweş bena.

Ti biciwîyî, ti reyna xeyr ameyî
Diyarbekir. Înşalah ti bibî huner-
mendêko zaf ezîz yê nê bajarê rin-
dekî.

________
Not: No roportaj bi kurmanckî

bîyo, dima ma tadayo kirdkî ser.
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Malzeme: 1 kg makarna, çend
îsotê sûrî û keweyî, 1 pîyaz, 2 lo-
likî, rûn, awe, sole

Viraştiş: Awe adirî ser o rone,
key ke kel ame ci sole deke û
kîloyê makarna roke mîyanê awe.
Adirî binê makarna de kêmî bike
ke awe ser de nêşiro. Heta ke
makarna pewjîye bigirêne. Eke tey
awe menda, awe deverde. 

Qabode bîn de rûn
bivileşne ro, pîyaz û îsotanê
hurdîkerdeyan deke mîyanê
rûnî. Key ke tenê bî sûrî lo-
likan deke mîyan û pîya
tenêna sûr bike, dima de-
verde serê makarna û têvde.

Bi mast servîs bike. 
Afîyet bo!

WWEERRDDÊÊ
MMAA Makarnaya Sewzeyîne A m a d e k a re :  

Nadîre Guntaş Aldatmaz

Payîzê Efrînî kesk o. Eke hayleme
û kar û xebata ke mîyanê hêgayanê
zeytûnêran de mebo, mordem fam
nêkeno ke payîz ameyo Efrîn. Cinî,
camêrd, pîl û qicî pêro pîya kunê mî-
yanê hêgayan, zeytûnan danê arê.
Karode weş o. 

Hesen kî şodir rew ra şîyo mîyanê
hêgayê xo heta şan gurîyayo. Qefe-
lîyo. Erdîşe û porê Hesenî kewtê tê-
mîyan. Por bîyo derg. Erdîşe bîya
derge, pêroyê rîyê Hesenî gureto. Por
û erdîşe mîyanê qilêrî de bîyê vîndî.
Hesenî endamê keyeyî ruşnay keye,
peyê cû qerar da ke şoro berber por û
erdîşa xo biterdno. 

Hesenî xo vera cêr da, tayê rayîr şî,
peyê cû resa dukanê porterdişî. Ber
ra kewt zere. Zere de yew muşterî ra
teber kes çin bî. Karê ê muşterî kî
verva qedîyene bî. No weşa Hesenî
şî. O pawayê kesî nêmendêne. Selam
da, derbazê zereyî bî. Şî serê kursî de
nîşt ro. 

Bavê Kawa berberode namdar bî.
Qeza de zafê şarî o nas kerdêne. Bi
serran bî no kar kerdêne. Porê xo nê
karî de kerdbî sipî. Bavê Kawa karê
muşterîyê verê destê xo qedêna peyê
cû verê xo çarna Hesenî. Senî ke verê
xo çarna Hesenî demêk hama hînî
matê ci mend. Heta a hinge tey nîya-
nêdabî. Demêk vîyart peyê cû ame bi
xo û veng fîşt xo ra:

- De kerem ke bira. 
Hesen tîkê serê xo bî, şî serê kur-

sîyo ke verê eynike de bî nîşt ro.
Bavê Kawa, meqes dest de nat û botê
por û erdîşa Hesenî de nîyada, her di
destê xo kerdî ya û va:

- Yawrum no por encax Heleb de
şîkîno bivirazîyo…

Efrîn, Payîz 2013

Şeyda ASMÎN

PORÊ HESENÎ

Arêkerdoxe: Sevgî Tîmurtekîn
Vatox: 

Sacoyê Hecî Yemlîxanê Licokê
Mintiqa: Licê

Tîya bî û çinê bî. Koyêke de way
û birayke bî. Bira rocêke yanê şino
verê çemî, hanêno mîyanê çemî de
kakotêka ziluta tolekerdî yena, nat
û vana:

- Pîlê pîlan esta, pîlê pîlan
esta!... 

Lacek vano: 
- Hela banî halê ena kakota zi-

lutkerdî ra, serê awe de yena.
Hendî pîlê pîlan enî ra wetêrî çi bo? 

Kakotê reyna vana: 
- Pîlê pîlan esta, pîlê pîlan esta. 
Kakote ginena sîyêke ro perçe

bena. Perçeyke tera kono, pereno
guneno verê ningê lacekî ro. Lacek
gava gêno destê xwu hanêno as-
tikê mîyanê çiman o. Serê cê yazî-
kerde wo. Qetil milê ê de wo. Estik
geyreno heyya ê qetlî milê xwu ra
veco. Ê qetlî mile xwu ra nêveco
nêeşkeno bimro. Lacek zî gêno ê
astî pê sî keno werdi-werdi. Keno
zey birmotî. Tozo werdikerde keno
zarey‘ potikêke. Zarey‘ cêbê
xwu de nano ro. 

Rocî vêrenê way‘ lacekî vana ez
cilanê biray‘ xwu bişoy‘. Gava pan-
toranê cê qelebnena potikêke tera
kono. Potikî kena a, hanêna toz
zerey‘ cê de wo. Vana gelo eno çi

toz o? Hela ez tahm bikerî. Zuwanê
xwu dana pero. Reyna fahm nê-
kena eg çi yo. Vana nê tehl o, nê
tirş o, nê şêrîn o, nê zî guzun o? 

Aşmî vêrênê, bira hanêno pîzey‘
way‘ cay verê ra beno pîl. Vano:

- Way‘ min, pîzey to beno pîl. Der
û dorê ma de zî jo çinîk o deg ez
vacî to xirabîke kerda. Eno hîkmetê
pîzey‘ to çi yo?

Keyna vana:
- Walle biray‘ min, ez zana çîke

bîyo bi min labelê ez nêzana çi yo.
Rocêk min cilê to şitêne, zarey‘ min
kincêke cêbê to de dî. Ez hanîyawa
toz zarey‘ cê de wo. Min zî tahm
kerd, min va hela çi yo. Nê tehl bî,
nê tirş bî, nê şêrîn bî, nê zî guzun
bî. Badê ê rocî ra çiqa şino pizey‘
min beno pîl. Canê min zî deceno.
Ez nêzana se bî bi min. 

Bira vano: 
- Temam. Ez zana go çi bo.
Rocî vêrenê. Keyna yanê nan

ana erd o nana ro, zarê cay qele-
bêno. Çîke fekê aye ra vecêno
kono serê sifrî. Gava hanênê tu-
têke qasê lapêke serê sifrî de wo.
Tut xeberî dano vano:

- Xalo min wedarê. Ez qatul a.
Çewres û yew hebî qetlî kewtê mile
min. Gava ez serê çemî de kakota
zilutkerdî bîya û min vatêne pîlê
pîlan esta, ez gunawa sî ro û ez
perçe bîya. Astey‘ mîyanê çimanê
min kewt to dest. To zî ê kerdî werdî
û way‘ to zî min zuwan kerd. Ez
reyna hamîya dinya ke ê qetlî milê
xwu ra vecî.

Hanênê delal vendeno vano:
- Mase gunawo pêşê cenîya pa-

şayî ro. Desmacê ay şikîyawo. Fit-
way‘ desmacê cenî paşayî çi yo?

Tut vano:
- Eno fitwa min hete wo. Xalo,

bigî min biroşe. Xêrê min şima rê
çinîk o. Ez xwu ra şîyayî ya. Qetlî
milê min de yê.

Lacek tutî gêno, keno goşê herî.
Ew zî beno esparê herî û şinê verê
delalî. Tutî roşeno dano delalî.
Delal vano:

- Fitway desmacê cenî paşay çi
yo? 

Tut vano: 
- Fitwa mi dir a. Min bigî bere

verê paşay‘. 
Delal tutî gêno û beno verê

paşay de nano ro. Paşa vano:
- Fitway desmacê xanime çi yo?
Tut vano:
- Textê xanime biqelebnê. Bey-

ray‘ ke bin de wo. Ê zî akerê bod-
romêke bin de esto. Ewca çewres
hebî keleşî estê. Xanime qeybê
înan keye viraşto. Nan dana înan,
aw dana înan. Înan kena wey.

Padîşa wurzeno we text qeleb-
neno. Beyra ra kono war, hanêno
rast o. Keyewo birayîn û çewres
heb keleşî ewca yê. Hemînan ki-
şeno. Yeno xanimê xwu zî kişeno.
Benê çewres û yew heb qetlî. 

Tut vano: 
- Enî qetlî milê min de bî.
Tut beno toz, beno vinî.
Xeberoşkê ma ro dîyaran. Rah-

metî ro ma dadî û babê goşdaran.

Roja ke ti bêrê, ez do to rê hedre
bî. Cuya mi do hedre bo. Hema wext
esto ma ver de. Ez nêzana çend û
çend saetî, rojî, mengî yan zî serrî. La
wa serrî zî nêbê, hende sebrê mi çinî
yo. Hemo wextê ma zî esto hewna. 

Ne ez hedre ya amayîşê to rê ne
cuya mi. Kemanîyê mi nêqedîyayê,
nika uymişê amayîşê to nêbenê. 

Ge-ge ez bena sey qeçekêk, ge-ge
bena yew pîra hewtayserrîye. Ruhê
min û ganê min a yew serre de nîyê û

ez her dinan zaf dana têmîyan ro. 
Amayîşê to de ganî ez yew biba,

nê di kesen yew bikera. Hem ez kesî
mabeynê ma de nêwazena. Yew ti
bibe yewna leteyê ma yo bîn. 

Axxx!... 
Nika çiqas to pîzeyê xo de, zerrîya

xo de, cuya xo de biwazî zî ez zana
hewna ma ver de wext esto. Wext pî-
yabîyayena ma rê mendo. La ez zana
ti wextê xo weş nas kena, ti embaza
cuyê xo baş nas kena, ti wextê ama-
yîşê xo rind zana. 

Ma di pawitox ê, hezar serran rê.
Cenayîşê kêberî do gerek nêkeroX 

Hele vaje mi ra delala mi, cîgera mi
vaje mi ra, ti vana ruhê kamî do can
bido ganê yê bînî?

Hacer PETEKKAYA

PÎYADA MI RÊ

PPÎÎLLÊÊ PPÎÎLLAANN

SER Û BIN
Wext çi wext o, dem çi dem o

Heme çî reng bedelnawo, veng bedelnawo
Ne dinya dinya wa, ne însan însan o

Ne roşn zey verî yo, ne zî der û dor
Vergî vecîyayê meydan, liwî her ca de

Nêmendo merd nêmendo camerd
Ne rehme menda ne zî zerrî û veyşayîş

Wa nêmano na dinya, heme rayke de raşîyo
Wa sere bibo bin, bin bibo sere

Bibo her ca xirabe, wa merdim hewn ra wirzo we

Sîbel Doguç



Yew merdim rewna ra zewijîyo la
tim ci îr qijê kênayîn benê, qet lajî yi
çinîk ê. Mîyerik zaf qayîl o yew lajê yi
zî bibo, la dayox Ela wo, qewetê yi
pira nêrasen. Cinîya mîyerikî zî derdê
mêrdeyê xwu hol zûna, a zî zaf qayîl
a lajêk biwelidîyo û mêrdeyê xwu şa
bikero. 

Cinîyek reyna digûn a. Cinîyek ne
zîyar verdena ne şêx û melayî ver-
dena, her ca ra duayêk wazena her
ca ra teberikêk ûna ke wa ci îr lajêk
bibo. Rûeja weşbîyayîşî yena, cinîyek
welidîyena, la reyna ci îr kêna bena.
Cinîyeke zaf qehrîyena. A hele yew
cinîyeka aşike yena fekî berî û geşt
wazena. Cinîya keyeyî ûnîyena
cinîyeka aşike ra, yew pîyeçek paştî
ra beste yo, hema zaf qij o. Cinîyek
mirtibe ra pers kena vûna, "Pîyeçekê
ti laj o yan kêna wa?" A vûna
"Pîyeçekê min laj o." Cinîyeke vûna
"Ez qirbûnî ti, ti nêna ma pîyeçekûnê
xwu bivirîn? Ez aye xwu dûna ti, ti zî
ayê xwu bide min, ez ser ra pere zî
dûna ti." Cinîyeka aşike vengê pereyî
eşnawena, ca di herind id vûna "Wa

bo, ma bivîrne. Mi îr ha laj ha kêna qet
ferq nêkeno." 

Her di pîyeçekûnê xwu vurnenê,
cinîyeke zaf bena şa. Şûnd mêrdê ye
yeno keye, a veng dûna mêrdê xwu û
vûna "Mîyerik mîjdanê mi bide, çimê
to roşn bê, ma rî lajêk bîyo." Mîyerik
zaf beno şa.

Wext sey awk vîyarano, serrî yenê
şinê, lajek beno desirme. Mîyerik hîn
şîyero kûmca, çi gure bikero, lajê xwu
zî xwu de tê beno. La kûmca şîyerî, çi
gure bikerî lajê mîyerikî elaqeyê ê
gureyî nêkeno. Timûtim yan def û
zirna ra qisê keno, yan kêf û eşq ra
qisê keno. Mesela, eke cayêk de yew
dare bivîno ca d' vûn "Bawo, ti zûnî,
ina dare ra zaf rind birra defî taşîyena,
ina dare ra zaf rind çûnqalê defî vi-
razîyena, yan zî ina meşke ra zaf rind
def beno."

Yew nîya, di nîya. Mîyerik kuweno
şubhe, xwu xwu vûn, "Tesîl ini lajî mi
nîyo!" Mîyerik şino cinîya xwu ser, vûn
"De cinîyek mi ra raştê xwu vaj! Ti in
qij kûmca ra ard? In qij tesîl qijî ma
nîyo? Ne elaqê ey gurî r' esto, ne zî
keyeyî esto. Mela kar û gureyê ey def,
zirna û meşk a." Cinîyekê vûna "Mîy-
erik, willay ez zaf qayîl bîya ti şa biker.
Ez welidîyawa, mi îr reyna yew kêna
bî, a hele yew cinîya aşike ûmê fekî
berî, yew pîyeçeka lajîn paştî ya
beste bî. Mi aye ra va ti nêna ma
pîyeçekûn xwu bivîrn? Mi cê çî perê
day aye û mi lajî aye aye ra guret û

kênayê ma da aye."
Mîyerik ca d' herind id destê lajekî

tepişeno û kuweno teber şino ca bi ca
gêreno, dê kumca babî û dadîyê la-
jekî ca keno, lajê ayin bido ci kênayê
xwu peyser bîyaro. 

Mîyerik pê aşmûn a ho reyarûn ra,
çê ca xwu dima nêverdayo la qet
cayêk de zî kênê xwu ca nêkeno.
Ûhû, rûejêk şin mîyon yew qelebalix,
cayêk ûnîyen ci, aşikûn xêm xwu vi-
raşt, her yew yew het a şîyo geşt
arêdo. Mela tay extîyarî, qijî û cinîyî
estê. Mîyerik ûnîyen ci, cayêk eg' yew
kêneka pank û viraştî ha serî yew

kelûndêsî ya û rêşta rêsena. Mîyerik
çim ginen kêneke zerrê yi çixena, xwu
xwu vûn, "Willay ya kumca şîyor, kênê
mi ina wa." Mîyerik şin ver kênek û
vûn "Kêna, ti ha îtya se kena?" Kênek
vûna "Xalo, ez a rêşta rêsena." Mîy-
erik vûn "La ti qey sey her kesî nêşina
geşt arê nêdûna?" Kênek vûna "Xalo
ez ê gurûn ra hes nêken." Miyerik vûn
"La babî û dadîyê ti hê kûmca?"
Kênek vûna "Babîye mi şîyû geşt dûn
arê û dadîyê mi zî ha xêm di ya."

Mîyerik şin fêk bêr xêm, veng dûn
cinîyeka aşike, vûn "Waye m' yew
pers mi est." Cinîyeka aşike vûna
"Vaj! Ti vûn se?

Mîyerik vûn "Gelo ina kênê şima
wa nîyo şima yew tenî de bedil-
nawa?" Cinîyek vûna "Homa ye
megir. Ega Homa a rûej lingê mi bişik-
itên, ez o keye meşîyen! Willê filûn
tarîx id ez şîya fulûn dewe, yew
cinîyek ser a perê zî dê mi û mi lajî
xwu da vera ina bêmrad arda. Ne şina
geşt dûna arê, ne zî sobîna guri zûna.
Mila ha în zerûn gezi kena, xwu sus
kena, rêşta rêsena. Ez nîyezûn mi
qey gêjûne kerd, lajî xwu da ina kas-
parin ard xwu rî kerd bela. Ez nûn dûn
ci û kena weye?"

Mîyerik vûn "Waye m', ez babîyê
ina kêna wa, bo mi lajî ti zî tê ard, hû
lajî xwu bîg, kênayê mi bid."

Mîyerik kênê xwu gêno û peyd
gêreno a, yeno keyê xwu, reyna qalê
lajî nêkeno.
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Wayîr Kênûn
Arêkerdox: Îsmet BOR
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CUYA ÇÎLEKEŞE 
Û HEWÎ

Cayî delalî Efrîn, Kobanî û Cezîre
Qirika dişmenanê ma de mendî gire 

Rojawa, bextê to mendo bêbextan de
Gula azadîya to menda serî rextan de

Dişmenî xo kerd delqê en-Nusra û Daîş
Gwîn rişnayiş Dehhaq ra yin re bîya rîş

Yezîd, birneno sareyan, rişneno gwîn
Daîş ze rayerê yin ser de bîya pîle hîn

Ge Qamişlo bi, ge Kobanî ge zî Efrîn
Ge xij kerde Kerkuk û Şengala rengîn

Tu0 seyek verdayî cinî û kênê berdî ro0
Camî û dêrî rijnayî, pere û zernî /rawi0

Merdim bîyo şeytan la ziwanê yi çîn o
Xwi heq ser o nawneno la heq nêyeno

He0 zaliman gêno, defê dînî kuweno
Firr dano xwi rê bêperr hewa ra şûno

Kes esto he0 yin o, dê re çapikan kuweno
Her û ku/k nîyo la hem zirreno û laweno

Kurdî, wahşîyan ver vinder0, sîne rakerdî
Bacaran û dewan ra çeteyê Daîşan wekerdî

Rojawa, Rojawa, wa roj / ser a meşo awan
Verba zulmê wehşîyan de meman bêziwan

Sîyamend, Homayî çimî dayî to û bivîne
Dişmenî rê ters, dos0 xwi pawe pê evîne

Sîyamend MÎRVANÎ

T I TI NÊNA Faysal BOZKURTEz serê nê koyan de mîlçika seyek a Ez to pawena, to ez verdaya teynaEz hesreta to menda, xebera to çin aEz bi şew û roj sey bilbilî nameyê to wanenaTi nêasenaRoj şi awanEstareyî vejîyayî asmînê zerrîya mi deTi nêasena, ez to geyrenaEz sey mîlçika zimistanî koç kenaXo rê ca geyrenaVewre kewte, bî serdin heme caNîyetê to çin o ti bêra Ti asmîn de teyna pêl dana

Mujdat GÎZLÎGOL 

Ti him ziwanê mi de ya
Him fikirdê mi de ya

Ti him zerrîya mi de ya
Him aqildê mi de ya

Ti him rihê min a
Him hewnê min a

Ti him roja min a
Him şewa min a

Ti him vizêrê min a
Him meştê min a

Ti him wesarê min a
Him payîzê min a

Ti him 0jîya min a
Him aşmîya min a

Ti him serd di germê min a
Him germ di serdê min a

Ti him derdê min a
Him dermanê min a

VENGÊ BÊVENGÎYE
Rohelat AKTULUM

Nika tarîyê şewe de tena ez
Ez vengê bêvengîye eşnaweno, eceba çira?
Ne yew dost ne yew embaz ne zî yew sînayox
Saetî nêvîyarenê, deqîqayî nêqedîyenê
Nika tarîyê şewe de tena ez

Nika tarîyê şewe de tena ez
Yew ters zerrîya mi de esto
Vengê bêvengîye mi rê kilaman vano
Çira, no dej? Ez û xa/rayanê xo ma tena yê
Nika tarîyê şewe de tena ez



Seke yeno zanayîş Tirkîya de bi nameyê
“Dezgeyê Tarîxî yê Tirkan (Türk Tarih Ku-
rumu))” yew dezge esto. No dezge seba ke
tarîxê tirkan ser o cigêyrayîş bikero serra
1931 de bi talîmatê Atatirkî ronîyayo. Atatirkî
gore bitaybetî şarê Ewropa, tirkan sey
qewmêko “barbar”, “îstilakerdox” û
“dagîrker” vîneno, seba ke fikrê ewropayijan
bibedilîyo û keda ke tirkan seba medenîyetê
merdimayî daya bêro zanayîş, ganî
cigeyrayîşî bêrî kerdiş.(1) Bi nê amancî 85
serrî verê cû Dezgeyê Tarîxî yê Tirkan dest bi
kar keno. Hetanî ewro kovarî zî tede nêzdîyê
1400 eserî çap kerdê. Kovara ke hetê nê
dezgeyî ra 1937 de bi nameyê “Belleten” ve-
jîyaya, ewro zî weşanê xo dewam kena. Hû-
mara 283. yê na kovare kanûna 2014î de
vejîyaye.(2) No dezge heta serra 2014î tena
seba tirkan xebate kerde, neteweyê ke
Tirkaya de cuwîyenê qet nêameyî vîrê înan.
La 2014 de kurdî ferq kerdî. 

Dezgeyê Tarîxî yê Tirkan rojanê 09-10 çile
2014 de têkilîya kurdan û tirkan ser o yew
sempozyumo akademîk organîze kerd. Nê
sempozyumî de nêzdîyê hewtay teblîxî arê
dayî. Nînan ra 50-55 teblîxî çar cîldan de
weşanîyayî. Cîldo yewin de yewindes teblîxî
weşanîyayê. Muhtewaya nê teblîxan seserra
8. ra hetanî seserra 19. ya. Wextê Emewîyan
de rewşa kurdan senî bî, kurdî û tirkî çi wext
ameyî Anadolî, têkilîya Osmanîyan û
Safewîyan kurdan ser o senî tesîr kerdo?(3)
Cîldê diyin de pancês teblîxî estê.(4) Cîldê
hîrêyin de hîrês teblîxî estê. Nînan ra çend
hebî roşinvîrê kurdan ê sey Ehmedê Xanî,
Seîdê Kurdî û Îdrîsê Bidlîsî ser o yê.(5) Cîldê
çarin de pancês teblîxî weşanîyayê. Nê zî
serewedartişê kurdan, rewşa eşîran û raporê
ke seserra 20. de kurdan ser o nusîyayê ser
o yê.(6)

Nê teblîxan ra tayê bi fikrê nijadperestîye
nusîyayê. Heta înan ra ameyo erjê kurdan
kêmî nawito. Sey nimûne, cîldê 3. de Unîver-
sîteya Marmara ra Dr. Mustafa Aksoyî bi
nameyê “Türkiye’dekî Kürt, Zaza Halı-Kilim-
leri ve Tarihi Mezar Taşlarının Kaynakları” yew
teblîx amade kerdo. La muhtewaya teblîxê ey
de qet behsê xalî û kilîmanê kurdan nêbeno.
Goreyê Aksoyî, xalî û kilîman ser o yew kul-
turê kurdan çin bîyo, ê xalî û kilîmê ke
nameyê kurdan ser o şinasîyenê eslê xo de
yê tirkan ê. (7) Labelê seba ke xebata yewin
a ke hetê Dezgeyê Tarîxî yê Tirkan ra kurdan
ser o yew xebate bîya, coka muhîm a. 

Seserra 20. de roşinvîranê kurdan ra yew
Seîdê Kurdî yo. Seîdê Kurdî bitaybetî seba
kurdan merdimêko muhîm o. Dewleta tirkan
zî bi hêzê ey zanayne. La dewlete nêwaştêne
Seîdê Kurdî kurdan rê rayberî bikero û heta
ke înan ra ameyo, o şarê ey ra dûrî visto.
Zafêr zî Seîdê Kurdî û Şêx Seîd Efendî yawbî-
nan ra dûrî girewtê. Na xebata Dezgeyê Tarîxî
yê Tirkan de zî Seîdê Kurdî ser o çend teblîxî
nusîyayê. Nînan ra yew, Unîversîteya Heranî
ra Doç. Dr. Mehmet Emîn Ünerî nuşta. Emîn
Üner zî rêça dewlete ra nêvejîyayo, Seîdê

Kurdî sey yew burokratê dewlete nawito.(8)
Rastî wina nîya. Seîdê Kurdî û Şêx Seîd
Efendî serra 1924 de ameyê têhet û vato, ma
do 1925 aşma adare de reyna yewbînan
bivînin. Labelê seba ke 13 sibate 1925 de
herb dest pêkerdo, coka nêeşkayê bêrê
têhet.(9) Seîdê Kurdî kullîyatê xo de winî
behsê Şêx Seîd Efendî keno: “Yew mezlumo
bextîyar wexto ke yeno darde kerdene, zali-
manê bêbextan ra vano, ‘Ez îdam nêbena,
belkî ez bi terxîs şina huzûrê Heqî. Labelê
seba ke ez şima sey mehkûmê îdamî yê ebedî
vînena, ez şima ra heyfê xo gêna.”(10)

Sempozyumê Dezgeyê Tarîxî yê
Tirkan de esero kurdkî yo klasîk Mem û Zîna
Ehmedê Xanî ser o zî yew teblîx pêşkêş bîyo.
Nê teblîxî de zafêr xebata ke serra 2010 de
hetê Wezaretê Kulturî yê Tirkîya ra Mem û
Zîne ser o bîbî ameya rexnekerdiş. Seke yeno
zanayîş, Wezaretê Kulturî Mem û Zîne seba
kurdan û tirkan sey eserêko ortax dî. Bi nê
fikrî açarna tirkî ser. Labelê teblîx de, nuştox
Alî Riza Özdemirî gore, eserê Mem û Zîne
seba kurdan û tirkan eserêko ortax nîyo. Alî
Riza Özdemir çend beytan sey nimûne nîşan
dano û vano “Ehmedê Xanî, Mem û Zîne de
pesnê kurdan dano, labelê tirkan û farisan
sey dişmenî nawneno.“ Nuştoxî gore hewce
nêkerdêne ke Wezaretê Kulturî nê eserê
klasîkî ser o xebate bikero û biaçarno tirkî
ser.(11) Mi gore nê teblîxî de tespitî rast ê.
Mem û Zîne seba kurdan eserêko neteweyî
yo. Xora xebata Wezaretê Kulturî zî xebatêka
erjîyaye nîya. Prof. Qedrî Yıldırımî ke-
manîyanê xebata Wezaretê Kulturî ser o bi
nameyê “Kültür Bakanlığı’nın Mem û Zîn Çe-
virisine Eleştirel Bir Bakış”î yew kitab
nuşto.(12)

Sempozyumê Dezgeyê Tarîxî yê Tirkan de
pancas ra vêşêr teblîxî pêşkêş bîyê. Nînan ra
tayê bi formê akademîkî nusîyayê, tayêne de
zî tesîrê nîjadperestîya tirkan aseno. La
Dezgeyê Tarîxî yê Tirkan erey bimano zî, heş-
tay û panc serrî badê kurdî ferq kerdî. Ez hêvî
kena ke nika ra pey zî bi xebatanê objektîfan
kurdan nas bikerê û bidê naskerdiş.
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