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‘’weyla çûko rebeno
tu ketî xefka heseno
war û hêlîn xera bûn
ne qirşik û ne beno

çûkên mêrga belekê
lê tiriya wîna xelekê
heseno bêîman e
xefka wî ne henek e’’

Ji straneke gelerî ya Kurdî
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Piştî ku Kurd derke-
tin derveyî welat,
bi xwe re gelek êş

û kelem jî derxistin. Jiyan
çi qasî li Kurdistanê ne
xweş be jî, li Ewrûpa jî
wisa ye. Wan serê pêşî ci-
lûberg, piştre xwarin û
herwiha derdê xwe jî bi
xwere birin derveyî welat.
Xwarin çiqas Kurdistanî be jî, îsotên Ewrûpayê,
bacan u pîvazên wê ne wekî yên Kurdistanê ne.
Xwarzêkên min cilûbergên Kurdî ji sûka Bielefeldê
(bajarekî li Elmanyayê) bi euroyan dikirin. Ka Kurdî?
Ev çanda xwarinê ti bikî nekî hat guhertin jixwe.
Niha xwişka min kutilkan bi goştê berxên Dussel-
dorfê (bajarekî Elmanyayê) çedike, erê kutilk in, lê
ne Kurd in.

Jiyan didome û guhertin pewîst e, carinan jî bi
zorê ye, çawa li Bakur Kurmancî “mixabin” bûye
Tirkmancî, jiyana li Ewrûpayê ji bûye wek kutilkên
ne Kurd. Ev guhertin di her awayî de bi min normal
e. Lê carinan ev guhertin ji bo çandê tiştine baş jî
bi xwe re tînê. Weke muzîkê. Muzîka Kurden Ewrû-
payê piştî 40 salan, nû bi nû xwe bi Ewrûpiyan jî
dide guhdarîkirin. Heta niha, Kurden ji çar parçe-
yên Kurdistanê hatin, muzîka xwe bi teknîka
Elman, lê gelekî amator çedikirin. Li salonên dawe-
tan muzîka Kurdî jî edimandin. Kesekî ku Kurd nas-
nekiribaya, di got qey muzîka Kurdî tene ev e û
tişta rast ji xeyni nêzîkbûneke egzotîk, ti nêzîkbûn
jî nişanî nedidan. Lê van salên dawî piştî ku nifşên

nû mezin bûn û çanda Ewrûpiyan û ya Kurdî bi
mêzîneke baş fêr bûn, niha ketine “Toplist”an û bi
milyonan li wan tê guhdarîkirin. Li ser medyaya dî-
gîtal edî Kurdên Ewrûpayê jî cihê xwe digirin û li
wan tê guhdarîkirin.

Gelo Kurd jî dikarin 
tesîreke kurewî bikin
Li Emerîkaya Latîn ev sed sal in şer û bindestî

didome ev bindestî carinan bi riya Tango carinan
jî bi şoreşgerên egîd serî hildida û li tevahîya ci-
hanê tesîreke mezin dikir. Piştî înternetê em dika-
rin bibêjin, muzîka Latîn piştî ya zimanîngilizî
deyem e li tevahiya cihanê. Gelo em Kurd jî dika-
rin wilo bi ser kevin?

Piştî şerê li Kurdistanê yê dawî, bindestya Kurdan
û şervanên Kurd li tevahiya cihane hatin naskirin.
Ev derfeta naskirinê di her aliyê çandî de jî xwe
nîşan dide niha. Filmên Kurdî û muzîka Kurdî yan jî
karên hevpar gelek balê dikişînin. Ev jî derfeteke
gelekî mezin dide ji bo naskirina me. Gelo şoreşa
çandê di bindestiyê de û li xerîbiyê mumkin e?

Bi ya min belê, mumkin e!
Heta niha gelek xebatên hevpar bi Ewrûpiyan

re hatin çêkirin, ev bi pirranî wek muzîka ethno-
jazz an jî ethnorock bûn, lê mixabin ji xeynî yekê
diduyan ti tesîreke mezin li gel nekirin. Wekî ku
hûn jî carinna li ser telefonên xwe êyn destan di-
bînin, van salên dawî bi pirranî piştî 2018’an,
gelek stranbêjên Kurd an tenê bi Kurdî yan jî bi
biyanîyan re xebatên hevpar û nû dikin û bi mil-
yonan jî li wan tê guhdarîkirin. Keç û xortên li xe-
ribiyê jî û ciwanên biyanî jî ji van muzîkan gelek
hez dikin. Rap û mashup ku gelek muzîkjenên
Kurd wan didin ber tîr û guleyên rexneyan, niha
bûne wek rêyekê ji bo naskirina Kurdistanê. Gelo
em wan rexne bikin, an jî piştgirîyê bidin wan?
Pirsa felekêye ev pirs; ji ber ku ev bi dehan sal in,
em dibêjin “Muzîka me divê her resen bimînê û
ev nasnamameya me ya herî girîng e”. Bi min jî ev
nihêrîn rast e, lê em Kurd wekî gelên din divê xwe
bigihînin wan gelên din. Çawa ku Efro-Emerîki-
yan, muzîka xwe bi rêya gîtar û amûren rojavayî li
Emerîkayê careke din afirand û bûn destpêka
jazz/blues li hemû cihanê, divê em Kurd jî amû-
reke nû bi kar bînin. 

Di navbera rap û mashupê de 

kutilkên ne Kurdkutilkên ne Kurd

◗ Muzîka rapê, ya ciwanên kû-
çeyan e; mashup jî ya avahi-
yên mezin e. Lê herdu jî
xwenîşandanek in û ev xwe-
nîşandan dixwazin xwe bi
me bidin guhdarîkirin. Rapa
Kurdî çi qasî şoreşger be,
mashup a Kurdî jî ew qasî
bêxem û bajarî ye.

MUSTAFA DEMIR*
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Ev amûr carinan filmek e, carinan jî stranek e. Ji
sedî sed divê muzîka me ya resen wek xwe bimîne
û ez yeqîn dikim, gelek stranbêjên Kurd van karên
Kurdî wek dengbêjî û stranbêjiyê gelekî serketî
jixwe dikin. Û jixwe Kurd li wan muzîkên Kurdî guh-
darî dikin, û wê bikin jî. Lê em divê rêyeke paqij ji bo
nifşên nû vekin da ku karibin deng û êşa me bigihî-
nin cihanê.

Muzîka kuçeyan û ya avahiyên mezin
Muzîka rapê, ya ciwanên kûçeyan e; mashup jî ya

avahiyên mezin e. Lê herdu jî xwenîşandanek in û
ev xwenîşandan dixwazin xwe bi me bidin guhdarî-
kirin.

Dema em li van xebatan guhdarî dikin rapa Kurdî
têra xwe polîtîk û têra xwe Kurdistanî ye. Ev çend
salên ku me bi êş derbas kirin, tesîra xwe li rapê ge-
lekî kiriye. Ew ciwanên li derveyî welat dimînin, ni-
hêrînên xwe û hêstên xwe carinan bi Kurdî û
carinan jî bi zimanên biyanî tînin ziman. Bingeha
muzîka wan çiqasî Ewûpî bê jî, gotin ji dilekî Kurdî
derdikevin û gelekî neteweyî ne. Rap herdem mu-
zîka serhildanê ye, carinan ji bo pera carinan jî ji bo
azadiyê ye, lê rapa Kurdî ji sedî sed Kurdî ye. Piştî
şerê rizgarkirina Kobanê gelek stranbêjên rapê
(rapper) bi pirranî stranen xwe li ser şoreşa Kurdis-
tanê çêkirin û em xwe ji xwedê nekin û rastiyê bi-
bêjin, wan gelekî jî tesir li ciwanan kir. Hê jî xebaten
xwe didomînin û ji xeynî şoreşê derdê ciwanan jî
tînin ziman.

Rapa Kurdî çi qasî şoreşger be, mashup a Kurdî jî
ew qasî bêxem û bajarî ye. Wekî hozanên dawetan
ên berê, li ser hevdu stranên Kurdî dibêjin lê vê carê
her stranek tenê beşek jê tê gotin. Bingeh carinan
arabesk e, carinan jî pop e. Mashupa Kurdî ji
hemû stîlên muzîka Kurdî yên din bêhtir tê
guhdarîkirin niha. Rast e pirr medyaya civakî bi
kar naînin û em nizanin ka ew ji van tiştên nû

hez dikin yan na, lê di  destê me de hejmara
guhdarîkirina van muzîkên nû heye û ev

hejmar têra xwe zêde ne.
Hinek ji wan bi milyona tên guhdarîkirin. Ev
hêza vê stîla nû, stranbêjên nû jî bi xwe re dixe vê
stîlê; meh bi meh xebatên nû derdikevin holê. Ji
rapê cudatir, ev kesên ku mashupê çêdikin, ne
politik in û ya rastî ji yekî û diduyan pê ve, ti carî
stranên polîtîk nabêjin. Û ji rapperan cudatir, ew
reng/sembolên Kurdî bi kar naînin, cil û bergên
luks, makyajeke zêde û klîbên buha nîşanên wan
in. Wekî din, kesên ku mashupê dikin, bi pirranî
duetên xwe bi Tirkî çêdikin.

Li şûna encamê
Ji bo nifşên nû hem li Kurdistanê û hem jî li der-

veyî welat ên ku li nasnameya xwe digerin, ev nas-
name her Kurd e, lê piçekî guhertî ye û ev guhertin
xwezayî ye. Bindestî û koçberî mixabin bi xwe re
nasnameyeke nû jî tînin; muzîka resen a Kurdî ji bo
wan gelekî xweş e, lê ya rastî ew e ku ew li van mu-
zîken nû bêhtir guhdarî dikin. Paşeroja me ciwan in
û wê muzîk û çanda me jî bi rêya wan bigîhîjê nif-
şên din. Em bikin nekin, em nikarin wan bisekinînin,
lê em dikarin rêyeke baş ji wan re nîşan bidin. Ew
rêya baş çi ye?

Bi min piştgriya hunermendan her pewîst e. Divê
em rêya wan vekin, carinan polîtîk û carinan jî ne
polîtîk, lê bi Kurdî.

* Muzîkolog.

◗ Ji bo nifşên nû hem li Kurdistanê û hem jî li derveyî welat nasname
her Kurd e, lê piçekî guhertî ye. Bindestî û koçberî bi xwe re nas-
nameyeke nû jî tînin; muzîka resen a Kurdî ji bo van nifşan gelekî

xweş e, lê ya rastî ew e ku ew li van muzîken nû
bêhtir guhdarî dikin.



Di van demên dawiyê de, li ser rewşa dawî
ya muzika Kurdî gelek nivîs û nîqaş hene.
Her kes li gorî fikra xwe tiştinan dibêje û bi

ya min demek direj e di van nirxandinan de kemasi-
yeke mezin heye. Di muzîka Kurdî de platformeke
profesyonel û rexnegiriyeke objektîf hîn jî nîne. Mi-
xabin kêmasî ye, saziyek, akademiyek yan jî înstîtu-
yeke bi vî rengî hîna nehatiye damezirandin û ji ber
vê kemasiyê her kesek li gorî xwe nirxandinên sub-
jektîf dike û ev nirxandin jî bi pirranî ne li gorî rêba-
zên zanistî ne, û bi vî şeklî di ser re derbas dibin.
Lewma Kovara Ziryab hinekî xwest vê valahiyê da-
gire û bi çend nivîsan xwest derî li nîqaşê û rexne-
yeke karîger veke. Divê bi awayekî giştî û akademîk
li vê mijare were nihêrîn û bê nîqaşkirin. 

Mîsal hinek hunermendên ku stranen gelêrî bi
guhertinên piçûk ji nû ve şirove dikin û ev yek dibe
problem? Ji ber ku bi awayekî bi rêkûpêk li ser mu-
zîkê nîqaş nayên kirin. Ti kes nabêje, standad û pîva-
nên vê meselê wê çawa bin? Di ve mijarê de otorîte
û rexnegir kî ye û dê bibe kî, gelo pisporiyek heye?
Hîna nediyar e.

Meseleyeke klasîk heye ku herkes pê dizane. Di
pêşangehekê de generalekî Elman nêzîkî Picasso
dibe û jê dipirse; “Ev wêneyê xweşik te çêkiriye?” Pi-
casso bersivê dide, dibêje; “na, we çêkiriye!” Tabloya
ku qala wê tê kirin “Guernica” ye… Xêzkirin bi tena
serê xwe kesî nake hunermend. Divê pê re jî hel-
wêstek hebe ku mirov karibe bibêje, ev hunermendî
ye. Çi dem û dewran be jî, pêdiviya hunerê bi ‘heqî-
qetê’ hebû û wê hebe. Jixwe, ya ku Picasso dike hu-
nermendekî mezin, ev rastî ye ku di her şert û mercî
de hatiye ser zimên. Ger heqîqet ji nav hunerê were
derxistin, wê her tişt bibe wek behreke ne şor, daris-
tana ne kesk û hwd. Ev yek, belkî ji bo hemû warên
hunerê jî lê be. 

Dewra muzîkê û Tevgera Azadiyê
Îro, dema em bi taybetî li hunermend û helwêsta

wan dinêrin gelek gazin, rexne û nîqaş dertên pêş.
Hunermendên Kurd, hunera wan û helwêsta wan, li
hemberî jiyan, civak û têkoşînê çawa ye û divê çawa
be? Ya din jî nêzîkbûna wan ya li hemberî huner-
mendê Tirkiyê divê çawa be? Berî ku em van biber-
sivînin, divê ewil, em hinekî qala muzîka Kurdî û
piyaseya wê bikin.

Piştî destpêka Tevgera Azadiyê, çawa di her
warên jiyanê de bipêşketinen berbiçav derketin
holê, di warê çand û hunerê de jî bipêşketinên ber-
biçav çêbûn. Ev bipêşketin wekî bipêşketinên din
ên cîhanê rû dan.

Gava komunîstên Rûs, Çar ji desthilatdariyê daxis-
tin, hem beriya şoreşê hem jî piştî şoreşê bi sedan
roman hatin nivîsîn. Her wiha di Ronesansa Fransî
de jî, disa gelek hunermend û wêjekar di ve pêva-
joyê de bi roleke mezin rabûn. Di pêvajoya Kurdis-
tanê de em dikarin bibêjin, ev yek bi giştî li ser
muzikê meşiya. Gelek sedemên vê yekê hene, lê ev
ne mijara vê nivîsiye. Di vê nivîsê de ez dixwazim bi
kurtasî rabihuriya muzîka Kurdî, ji salên 1990’î û
heta 2000’î û piştî salên 2000’î binirxînim.

Muzîka Kurdî ne xetimî ye 
lê giran bûye
Berî salên 1990’î Kurdekî nikaribû li mala xwe bi

dengekî bilind li muzîka Kurdî guhdarî bike. Ji ber
ku ziman û muzika Kurdî ji hêla dewleta dagirker ve

qedexekirî bûn. Yên ku li muzîka Kurdî guhdarî diki-
rin jî ji neçarî û xofa dewletê kasetên xwe di bin
erdê de vedişartin. Piştî gelê Kurd li Bakurê Kurdis-
tanê dest bi Serhildana 1992’yan kir, dewleta Tirk
neçar ma û bi kêmasî be jî pêşiya muzika Kurdî
vekir. Dawiya dawî, li her deverên Kurdîstanê dengê
stranên Kurdî wê demê hîn bilindtir bû. Piştre girê-
dayî vê rewşê, saziyen wekî Navenda Çanda Mezo-
potamyayê (NÇM) hatin vekirin. Pêre jî êdî bi
awayekî nûjen, derfet û teknîkeke li gorî berê baştir,
muzîka Kurdî gihişt asteke baş. Hilberînen wê demê
(komên mûzikan) heta salên 2000’î em dikarin bibê-
jin, tevî kêmasiyen xwe, bi tekoşînê re giredayî gihîş-
tin armancên xwe. Gelek album û stranên nû hatin
çêkirin.

Gava em tên salên 2000’î, di hêza muzîka Kurdî de
giranbûnek peyda dibe. Ez naxwazim bi gotineke
ku di van demên dawiyê de bûye mode bibêjim,
‘muzîka Kurdî xetimî ye’. Muzîka Kurdî ne xetimî ye,
lê giran bûye hinekî û helbet gelek sedemên vê gi-
ranbûnê hene. Li gorî min, sedema herî mezin ew e
ku, gava tekoşîn û pirsgirekên civakî sist dibin, ewil
têsîrê li hunerê dikin lê mixabin ev yek ji rastiya hu-
nerê pir dûr e! Rastî ew e ku huner ji bo çareserki-
rina pirsgirekên takekesî û civakî heye û li hemû
dinyayê jî ev yek wisa ye. Lê mixabin ev yek di nav
Kurdan de hinekî çepûrast e û dîsa mixabin huner
hay ji hêza pêşengîtiya xwe dûr e, ji ber vê sedemê
armanc û kapasîteya hunerê tê piştguhkirin. Mijara
wê ya sereke azadbûn û hêza mudaxeleya gerdûnî,
nayê fêmkirin yan jî kêm tê fêmkirin.

Helwêst û Muzîk

◗ Gelek hunermendên navdar ên
Kurdan li şûna ku pêşengiya
dewlemendiyê muzîka Kurdî
bikin, ji bo xwe bidin îspatkirin û
qebûlkirin, diçin dikevin bin siya
hunermendên serdest. Yanî re-
torîka gelê serdest û gelê bin-
dest dewam dike. Hin muzîkjen
û hin jî şanogerên me, heyrana
muzîkjen û şanogerên serdes-
tên xwe ne. Hinek ji wan wek
dinyanedîtiyan li dika wan cih di-
girin ji kêfa difirin.

Serhat TEMEL*
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Gava mirov li ser Youtube bixwaze stranên Kurdî bigere, 
çend vîdyoyên pêşî derdikevin pêşberî mirov...

Helwêst û Muzîk



6

◗ Xweşbûna dengî têrê
nake, di warên ji-
yanê hemûyan de,
divê sekneke te
hebe! Muzîkjenên
Kurd bi pirranî
dengxweş in lê mi-
xabin di afirîneriyê
de, ji hêla tekst û
muzîkê ve hîn jî ge-
lekî qels in. Çima
serê xwe bi nivîsan-
dina gotinan, lêdana
enstruman û çêki-
rina melodiyan re
naêşînin?

Piştî salên 2000’î komên ku di bin banê NÇM’ê de
ava bûbûn, ji hev belav bûn. Hinek ji wan mecbûr
man derkevin derveyî welat, hinekan bi biryara xwe
dev ji muzîkê berda û hinekên din jî bi serê xwe
muzîk û hunera xwe dewam kirin. Ya balkeş ew e ku
di vê demê de, di muzîka Kurdî de rengên cuda
cuda jî çêbûn; gelek kom û hunermendên serbixwe
peyda bûn û ketin nav deryaya muzîka Kurdî.

Retorîka gelê serdest 
û gelê bindest dewam dike
Baş e, em vegerin meseleya esasî; niha rewşa mu-

zîka Kurdî çawa ye û bi ku ve diçe? Divê huner-
mend, sazî û dezgehên berpirsyar ên vê meydanê çi
bikin û çawa tevbigerin? Her wiha helwêsta huner-
mendên Kurd divê çawa be? Çima piyaseya muzîka
Kurdî ewçend qels e?

Wekî tê zanîn bi saya bipêşketinên teknolojiyê,
sektora muzîkê jî di van 20 salên dawî de bi pêş
ket. Girêdayî vê yekê, muzîk bi awayekî hêsantir gi-
hişt guhdarên xwe û her wiha parelelî vê, hinek
rastî jî derketin holê. Em hemû, di van salên dawiyê
de pê hesiyan ku gelek ‘hunermend’ bi eslê xwe
Kurd in lê bi Tirkî distirên; bi sedan stranên gelêrî
yên Kurdî wergerandine Tirkî û ew stran bi Tirkî go-
tine, her wiha ew kirine malên xwe. Vê diziya çandî
û hunerî tiştek bi me da fêmkirin, muzîka Kurdî pir
dewlemend e û wek behreke bêbinî ye. Gelo tevî
vê rastiyê sekn û helwêsta hunermendê Kurd çawa
bû û divê çawa be? Kevneşopiya dengbêjiyê ku
derfeteke wek deryayê radixîne ber lingên huner-
mendên Kurd, çawa tê bikaranîn? Wek kaptanekî
keştiyê derfeta te heye ku tu li ser vê gencîneyê rê-
wîtiyeke bêhempa bikî û xwe jî, civaka xwe jî têr
bikî. Lê mixabin gelek hunermendên navdar ên
Kurdan ji vê ferasetê dûr in. Li şûna ku pêşengiya
vê rastî û dewlemendiyê bikin, ji bo xwe bidin îs-
patkirin û qebûlkirin, diçin dikevin bin siya huner-
mendên serdest. Yanî retorîka gelê serdest û gelê
bindest dewam dike. Hin muzîkjen û hin jî şanoge-
rên me, heyrana muzîkjen û şanogerên serdestên
xwe ne. Hinek ji wan wek dinyanedîtiyan li dika
wan cih digirin ji kêfa difirin. Hinek ji wan klîban
dikşînin û di jêrenivisê de wergera stranên xwe bi

Tirkî dikin. Hinek di albuma xwe de bi Azerîkî disti-
rên! Hinek di albumeke xwe de cî didin 7 stranên
Tirkî. Kesên nêzî bist sal in bi Kurdî distirên, dest bi
gotina stranan a bi Tirkî dikin. Bûye moda, hema
bêje ji sedî pêncî di albumên xwe de straneke bi
Tirkî dibêjin. Ez li vir bipirsim; gelo çend Tirk li mu-
zîka te guhdarî dikin? Li şûna ku tu dixwazî ji te hez
bikin û xwe bidî qebûlkirin, bi zimanê xwe berhe-
mên wisa biafirîne ku rêzê li te bigrin! Tu li dû wan
neçe, bila ew te bi deng û rengên te qebûl bikin. Ji
dêvla ku tu stranên xwe wergerînî Tirkî, wergerîne
Ingilîzî yan jî zimanên din ên cîhanî da ku guhda-
rên te li seranserê dinyayê çêbibin. Xweşbûna
dengî têrê nake, di warên jiyanê hemûyan de, divê
sekneke te hebe! Muzîkjenên Kurd bi pirranî
dengxweş in lê mixabin di afirîneriyê de, ji hêla
tekst û muzîkê ve hîn jî gelekî qels in. Çima serê
xwe bi nivîsandina gotinan, lêdana enstruman û
çêkirina melodiyan re naêşînin? 

Folklora zengîn û piyaseya feqîr
Li gorî min, du sedemên vê yekê hene; yek folk-

lora Kurdan pirr dewlemend e û bi hezaran stran,
kilam, hin tiştên hazir hene. Ya diduyan, ji ber ku pi-
yaseya muzîka Kurdî ne baş e tê de pere û popule-
rîte tine ye, ev nêzîkbûna qels û şaş mixabin hema
bêje karîgerî li pirraniya hunermendan kiriye. Ya
rastî problemên ku li jor hatin îfadekirin ne tenê yên
hunermendên Kurdan in. Di vê meselê de berpirsya-
riya siyaseta Kurdan û têkiliyên civakî jî heye. Ji ber
ku huner ne bi tena serê xwe diyardeyek e. Wekî
mînak; heger di hilbijartina dawî ya Şarederiya Sten-
bolê de, siyaseta Kurdan bi hêza xwe hemûyî ji
Ekrem Îmamoglu re nexebitîbûya, piştî hilbijartinê
bi çend rojan stranbêjekî Kurd ji bo pîrozkirinê ne-
diçû serdana Îmamoglu!

Wekî encam, ez dikarim vê bibêjim: Her huner-
mendekî Kurd gava dest bi karê xwe kir, divê zanibe
û ji bîr neke ku ji Binxetê Mihemed Şêxo, ji Başûr
Tehsîn Taha, Erdelan Zaxoyî û Eyaz Yûsiv û her wiha
ji Bakur Mihemed Arif, Meryem Xan û Şakiro guhê
wan li we ye; we dişopînin û li we guhdarî dikin.

* Muzîsyen û Endamê Lijneya Kovara Ziryabê
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Beriya ku em bi meseleya muzîkjenên dawe-
tan yên îro dakevin, em behsa wan insanan
bikin ku berê weke muzîkjen diçûne dawe-

tan. Beriya salên 1950’î ev muzîkjenên debara xwe bi
hunerê xwe dikirin, kêm û zêde perîpatetîk bûn yanî
ew kesên ku di nav xelkê de navê Mitirb li wan dihat
kirin; erdê wan, terş û talanê wan nînin. Sebeba wê jî
ew bû ku muzîk karê Mitirban bû, lê muzîkjenên din
hebûn. Herçî ev muzîkjenên din bûn, wan navê Mi-
tirb nedihilda, gund bi gund jî nedigeriyan nediçûn
dawetan. Ango karê wan ne muzîkjenî bû; cot dikirin
û diçûn ber pezên xwe yan yên xelkê lê dengekî wan
ê xweş hebû û gelek caran ji gundiyên xwe re şer û
lawik digotin. Di nava hiyerarşiya statuya civakî de
muzîkjeniya profesyonel a ji bo dawetan û şahiyan û
her wiha li ber sazekê li civatan gotina şeran jî "we-
zîfa" Mitirban dihat qebûlkirin.

Yên ne Mitirb (bêhtir Kurmanc û lê her wiha Eşîr
jî)* ên ku bi wî karî emel dikirin bê îstîsna ji malbatên
zêde zêde feqîr bûn. Ji ber wê jî ji bo ku debara xwe
bikin wan meseleya statuya Mitirbbûnê jî qebûl dikir,
ku civakê ji xwe heta radeyekê bi wî şiklî  bi wan re
miamele dikir. Xidirê Omerî wexta ku li bernameya Sî-
mirê Tavsorkê bûbû mêvanê Ehmedê Huseynî, behsa
wê miameleya ku li dawetan li wan dikirin, halo dikir:
“Digo va Mitirbê me hatin, haa. Îca me fedî dikir”
(06.05.2002).

Piştî salên 1950’î yên ku qaîlbûn bibin Mitirb, piştî
wan nifşekî din hat. Û ji wî nifşî re mesele hêdî hêdî
guherî. Hingî radyo belav dibûn û weşanên bi Kurdî
derketibûn. Pêre pêre jî muzîkjeniyeke din derkete
holê. Ew muzîkjenî li bajaran rabû û di nava 10-15
salan de tesîreke mezin li civakê kir. Hunermendên
weke Mihemed Arif Cizrawî, Hesen Zîrek, Aram Tîgran
ji wan muzîkjenan in. Bi maneya modern, pêkhatine
muzîkeke “popûler” û “neteweyî” (ango li temamê
Kurdistanê belav) di nav Kurdan de wilo çêbû. Berî

hingî muzîkjen bêtir hêrêmî bûn û yekî li herêmekî
gelekî navdar li herêmeke din nedihate naskirin.
Herçî meseleyên meşhûrbûna muzîkjenên weke Ev-
dalê Zeynîkê yan jî Miradê Kinê li tevahiya Kurdistanê
be, jixwe çîrokan dibêjin. Rastîyeke wilo berî hingî ti-
nebû.

Tercîha jibîrkirina da-
wetên wan
Tevî ku axlabê wan
hunermendan
hem diçûne da-
wetan hem jî
ji bo radyo-
yan qeyd
dadigirtin,
em wan
niha ne bi
muzîkje-
niya wan a li
dawetan lê
bi qeydên
wan ên ji bo
radyoyan an li
bantan bi bîr tînin.
Sebeba wê xuya ye: Çû-
yîna dawetan hê weke şu-
xilê Mitirban dihate hesêb  û ji ber
wê ne çalakîyeke bi qedr û qîmet bû. Lê bi wan, Kur-
dan dît ku muzîkjenî ne tenê Mitirbî ye û weke li cem
gelên din, li cem wan jî muzîkjen dikarin xwedî qedr
bin. Her wiha ji 1960’î û pê ve tevgerên sîyasî yên
Kurd zêde bûn û bi wan re jî hunermendên ku stra-
nên bi mijarên sîyasî digotin, rabûn. Di wê serdemê
de muzîkjeniyê maneyên din jî li xwe bar kirin. Go-
tina stranên sîyasî bû pîvaneke hunermendiyê û di
civakê de yên ku stranên sîyasî digotin ji yên ku nedi-
gotin, êdî bêhtir bi qedr bûn.

Berê li ser xelatan û bê bazar bû
Ji hingî û vir ve gelek tişt di nava civaka Kurdistanê

de hatine guhertin, lê heta 1990’î muzîkjenên ne Mi-

tirb hê jî zêde zêde nediçûne dawetan. Guhertina
mezin piştî wan salan pêk hat. Muzîkjenî berê li ser xe-
latan bû. Ango, ji aliyê aborî ve, muzîkjenî bi maneya
modern “xizmet” nebû. Wextê muzîkjenan li dawetan
an li odeyan digot, heqê wan li ser xelatan bû. Yanî
xwediyên dawetan an jî odeyan xelat li wan dikirin. Ew
bê bazar bû. Yanî bi gotinên muzîkjenên perîpatetîk,

yên ku ê xelat li wan bikirana “ew û şerefa wan
bû.” Li deverinan jî, muzîkjenên Mitirb tenê li

ser şabaşan diçûne dawetan. Piştî 1980’yî
ku destheqê şûna xelatan girt, mesela

“wezîfabûna muzîkjeniyê” jî tevde
rabû. Tenê hingî Kurmanc “bi dilekî

(hema hema) rehet” ketine nava
vî karî û dest bi çûyîna dawetan
kirin.

Dîrokçeyeke muzîkjeniya li dawetan

Bi maneya modern,
pêkhatina muzîkeke “po-

pûler” û “neteweyî” di nav Kur-
dan de wilo çêbû. Berî hingî

muzîkjenekî li herêmekî gelekî nav-
dar li herêmeke din nedihate naski-

rin. Ew meseleyên meşhûrbûna
muzîkjenên weke Evdalê Zey-
nîkê yan jî Miradê Kinê li teva-

hiya Kurdistanê, jixwe
çîrok in. 

Argûn KÎNAS▼
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Kurmanc abora Mitirban xira dikin
Ku em bêne îro, tişta em dibînin gelekî cihê ye.

Dawet hêdî hêdî ji meydanên gundan û sikakan
derbasî nava salonan bûne û muzîkjenên Kur-
manc dawet ji destê Mitirban derxistin. Gelek
muzîkjenên Kurmanc ên xurt derketine û li
herêmên xwe bi nav û deng in. Ya rastî, mese-
leyeke din jî di vir de heye. Ekîbên muzîkjenên
Kurmanc bi muzîkjeniya xwe ne xurt bin jî (di
salên 2013-14’an de li Nisêbînê ekîbên wilo
gelek bûn) xwediyên salonan ji Mitirban bêhtir
dişandin pey wan. Sebebên wê çendek in: Heta
vê dawiyê li Nisêbînê Mitirb bêtir bi kemaçê û orgê
diçine dawetan, lê Kurmancan sazên xwe zêde kirin,
di ekîbên wan de tembûrvan, daholvan, teblikvan, hwd.
hene. Bi ser de jî, muzîkjeniya Mitirban di nav hinên ji nifşên
ciwan de weke “gundîtî” tê hesêb, lê ekîbên Kurmanc şûna “bajarî-
bûn” û “modernbûnê” girtine; yanî ev maneya hanê li wan tê barkirin.

Bi rastî, mesele muzîkjeniya dawetan yeke dijwar e. Bi salan e, Kurmancan Mitirb bi
ser hin tiştên din de bi muzîkjeniya wan jî piçûk didît. Ji alîkî ve ew ji Mitirban re avantaj
bû: Muzîkjenî di destê wan de dima û tenê di nav xwe de reqabeta hev dikirin. Niha re-
qabeta ku Kurmanc bi Mitirban re dikin, abora Mitirban xira dike; heta wê tehlûkeyê çê-
dike ku nema karibin debara xwe bi muzîkjeniyê bikin. Li Nisêbînê, warek maye ku
Mitirb lê hê jî xwedî avantaj in. Ew jî kemaçe ye. Kurmancên herêmê hê li kemaçê naxin,
lêxistina kemaçê hê eyb û şerm dibînin; ji ber wê jî fedî dikin lêxin. Lê wilo xuya dike ku
hindik maye ev avantaj jî ji destê Mitirban biçe. Ev nêzî deh salan e, xortên Êzîdî yên li
Elmanyayê dest avêtine kemaçê. Heta niha 30-40 kemaçevan ji nav wan derketine û
niha hemî diçine dawetên Êzîdiyan li Ewrûpayê. Ne hewce ye bêjim, berî vê, muzîkje-
nên perîpatetîk diçûne dawetên wan. Gelek guhertinên ku li nava civaka herêmê pêk
hatin, kokên wan ji Kurdên li Ewrûpayê dihat. Heke rêya ku wan xortên Êzîdî vekir, te-
sîrê li Nisêbînê û derdorê jî bike, ez yeqîn nakim ku Mitirb êdî karibin nanê xwe ji lê-
xistina kemaçê û çûna dawetan bixwin. 

* Di vê nivîsê de Kurmanc bi maneya kesê ne perîpatetîk hatiye bikaranîn. Perîpate-
tîkên di vê nivîsê de jî ku para bêhtir weke Mitirb hatine binavkirin, bêhtir yên wê de-

vera Torê, hin qismên Beriya Mêrdînê û heta hin deverên Rema û jê û wêde ne. Di nivîsê
ev nav jî weke navlêkirinên etnîk bi tîpa destpêkê mezin hat nivîsandin.

Dawet
hêdî hêdî ji meyda-

nên gundan û sikakan
derbasî nava salonan bûne

û muzîkjenên Kurmanc dawet
ji destê Mitirban derxistin.

Gelek muzîkjenên Kurmanc
ên xurt derketine û li he-

rêmên xwe bi nav û
deng in. 
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Kesên ku li herfên
qet mezin nabin,
nuqteyên qet

nayên danîn nikarin bêhna
xwe fireh bikin, nikarin li dî-
wana hizran de bibin mê-
vanê xwendinê, ji Bêbavî jî
bi zor xwendibûn. Nivîs-
karê Bêbaviyê ev israra xwe
ji ber ku dibêje metnên
edebî divê xwîner jî bi tiştekî bihesibînin, dewam ki-
riye. Em behsa Şêxo Fîlîk dikin, ku hîna nû got, Ez ne
ew bûm. Berhemeke nû û ceribandineke nû. Şêxo Fîlîk
kolaja edebî kiriye di vê berhemê de, lê heger kesek li
bendê be ku ew vê carê li wan ên bi awayê wî yê ni-
vîsê nexweş, jê nerazî hatibe rehmê, hêviya wî kesî
pûç e. Kolajek, tevî sêwirandineke maneyê xurt dike, li
ber me ye; lê ez nizanim her kes wê karibe xwe lê bi-
gire xwe li xwendina wê ragire. Jixwe, di beşa herî
dawî de ew qismên peyv tê de berepaş hatine nivî-
sandin, ne tenê ji nivîskarî re ceribandinek e, ji xwîner
re jî ceribandinek e.

Wî "gotinên xwe hemû negotine", lê bi qasî gotî, me
jî ji ber ku usûlê wî ye, tercîh kir weke wî bê tîpên mezin
û nuqteyan bersivên wî li jêr bidin. Wî beramberî texe-
yula min û beşdarbûna min a nava xwendinê camêrî
kir; lê ya rastî bivênevê hin tişt jî di dilê min de man.
Axir, de ka em berê xwe bidin sohbeta bi vî camerî re.

Piştî 'Bêbavî' te got, 'Ew ne ez bûm'. Ji bo ku tu jî pê
bihisî, ka xwendina wê çawa bû, bila ev pirsa min a pêşî
jî, ne ber bi hev ve be; Tu bûyî yan ne tu bûyî, kî kenî, te
çîroka kê got, ya min?

zanî, ev pirs careke din ji min pirsîn û min heman
bersiv da; piştî wextekê meriv ji pêzanînê bêhtir hez
dike bibe tiştek, çi ku pêzanîn û pêkanîn du tiştên ji hev
cihê ne, te dî pêşiyan gotiye “gotin û kirin ne ti tiştê
hev in”, dema em li dîroka dinyayê dinêrin bi sedan fik-
rên ku di asta teoriyê de mane, derbasî pratîkê nebûne
hene çima ku pêkanîna fikrekê ji afirandin an jî pêza-
nîna wê fikrê çetintir e, kesê pêzan an jî afirînerê wê
fikrê ku hay ji çetiniya pêkanînê tine ye, radibe vê carê
şaşiyên kesan dide rûyê wan, şaşiyên wan kesên ku
hewl didin wê pêzanînê pêk bînin, pratîze bikin, lê ti
pêkanîn ti carî wê ne bi dilê pêzanan bin û ev qaîde-
yeke dinyayê ye, loma pêzanê ku her li şaşiyan digere
pê de pê de rastiyên xwe jî wenda dike û hew li şaşi-
yan, li kêmahiyan li qisûran digere, 

gotineke gelêrî ye, dibêje ‘ger tu li kêmahî û qisûran
bigerî, hemû neynik yên te ne’, neynika di vê gotina ge-
lêrî de wek objeyekê wek hêmayekê me bi ser meta-
fora Lacan ve dibe û di vê pêwendiyê de navê çîroka
ewil bûye ‘ez bûm’ lê navê berhemê bûye ‘ew ne ez
bûm’ axir bi kurtahî berhemê bi nav û naveroka xwe
xwastiye silavekê bide neynika Lacan…

Em ê li "Ew ne ez bûm" vegerin, lê ka em behsa Bêba-
viyê bikin; bi pirranî weke berhemeke serketî hat nir-
xandin; te çawa dît, xasma îro piştî ku tu bêhtir li ser
fikirîyî, xelkê gotinên xwe li ser kirin?

berê min ê nixûriyê bû, bi tirs û metirsî bûm, loma
demeke dirêj di dudiliyê de bûm ku çap bikim an na, çi
di dema weşandinê de nêzikî û nazikiya weşanxaneyê
çi elaqe û qîmetdayîna xelkê kir ku ez jî xwe bi tiştekî
bihesibînim, xelkê li ser bêbaviyê û li ser ew ne ez
bûmê hemû gotinên xwe gotin an negotin nizanim, lê
min hemû gotinên xwe negotine hê…

Te hingê tiştekî nû ceriband, ji serî heta binî em wek
xwîner di nava hizran de ne, bêjerekî welê me berê ne-
dîtibû di Kurmanciyê de, te çi ji me xwîneran xwest, yan

tu ne ji bo me dinivîsî?
çima ku bûne qurbanê pênasekirin an jî sinifandinên

şaş, heta niha gelek tiştên biqedr di bin kavilên dîroka
bêbext de mane û çûne, loma têgeh, navlêkirin, pêna-
sekirin, sinifandin… ev pir muhim in û bi ya min sini-
fandineke wek ‘te’ û ‘me’ tine di nivîsbêjiyê de, ji ber ku
wexta em dibêjin ‘te’ û ‘me’ em du aliyan çê dikin wek
nivîskarî û xwînerî, lê di nivîsbêjiyê de tenê aliyek heye
ew jî xwînerî ye, nivîsîn/nivîskarî jî di nava xwîneriyê de
ye, aîdê xwîneriyê ye û jê ne xweser e, na, loma di nava
wê‚‘me’ yê de ez jî heme û wek xwînerekî di wê bawe-
riyê de me ku xwendin çalakiyeke aktîf e, lewre ya ku
metnên edebî ji metnên din ên nivîskî vediqetîne efsû-
niya wê, şîfreyên wê, hêma, sembol, alegorî, metaforên
wê ne û deşifrekirina van hêma û sembolan divê ji aliyê
‘me’ ve, çi ku ekla metnên edebî yên zû bi zû xwe nadin
destê meriv jî di wê efsûniyê de ne, ne ji wê bûya cihê
ku waqanûsî heyî hewce bi edebiyatê nedima

Em niha li arafa di navbera "Ew ne ez bûm" û "Bêba-
viyê" vegerin. Ez ê bi nivîsê dest pê bikim. Gelo nuqte-
yan çi ji te kiriye? Çima di herduyan de jî nuqteya ku
dawiyê li hevokekê bîne nîne? Dîsa ez li awayê nivîsê
vegerim, yek herfa tenê jî mezin dest pê nake -ji bilî îs-
tîsnaya navê nivîskarî û navê kitêbê-, çima?

mezinahî û hûrikiya herfan ku tu qal dikî hîyerarşî bi
xwe ye û kes ne li ser sifreya kesî ye, kes kesî xwedî
nake û kes ji kesî ne mezintir e, bi destê xwe bûma wê
navê berhem û navê ‘nivîskêr’ jî biçûk bûya lê her we-
şanxaneyekê  şabloneke xwe heye, baş pê zanim ku
min israr bikira wê ew jî biçûk binivîsandina lê ew jî
dibe li ser hev ferzkirin û ev ji hiyarerşiyê jî xirabtir e,
ma nuqteşanî jî ne li ser hev ferzkirin e ku nivîsendeyê
metnê bi awayekî sergirtî dibêje divê tu vê metnê li gor
nuqteşaniya ku min daniye bixwînî?.. bi vê rîtmê û bi vê
kirpandinê bixwîne ku bila filan hest bi te re çêbibe, ev
nêzikatî xwîner bi tiştekî nahesibîne bi ya min û xwîner
datîne ciheyekî pasîf ku me gava din rexne kir       

Em êdî li nav eqarên "Ew ne ez bûm" in; hê çîrok ne-
hatî weşandin, te gotibû ev berhema te kolajek e. Tu hi-
nekî behsê bikî ka kolaja te di wêjeyê de çi ye? Ferqa
wê ji dadaîzmê çi ye, û heger te helbest jî bi kar anîbin,
ferqa berhema de ji berhemên dadaîst çi ye?

çima ku rêya derbirîna derdê min î bingehîn û se-
reke li ber min vedike, ev pirseke pir taybet e ji bo
min, loma berî ku bibersivînim, dixwazim sipasiya te
bikim, niha bêyî ku em têkevin nav agahiyên ansîklo-
pedîk û serî li  hev bigerînin bi çend xalan em dada-
îzmê bînin bîra xwe, dadaîzm ekoleke hûnerê ye ku
di dema şerê cîhanê yê yekemîn de, bi pêşengiya
Tristan Tzara derdive û serî li ber şer û kaosa civakî ya
wê serdemê radike, çima ku piştî şer derdikeve di da-
daîzmê de depresîfî û reşbînî serdest be jî ew ber-
devkê serîhildan û hesabpirsîna nifşekî wendabûyî
ye, ew hesabpirsîn jî hesabpirsîneke piralî ye, çi ku
şer mirin e û ji mêj ve, ya ku berê însên daye fikirînê
û pê re jî daye felsefeyê mirin bi xwe ye, te dî dibêjin
felsefe hewldana  manedayîna jiyanê ye, wexta em li
dîroka mirovahiyê dinêrin mirovan bi rûdana mirinê
û şûn de dest pê kiriye maneyekê bidin jiyanê, ta di
serdemên ewilîn de di nêçîrekê de sermeselê an jî li
ber deriyê şikeftekê jinik wer dibîne yek li cem wê
ket û mir, hebûn û tinebûn, heta însan fam dikin ku
mirin qewîmîneke xwazayî ye sal derbas dibin lê bin-
geha fikirînê ya manedayîna jiyanê û pê re jî ya felse-
feyê tê danîn, sal tê ser salê her mirin her mirin her
mirin… lê vê carê mirinên ne xwezayî, mirinên bê-
mane, mirinên bi destê însanan, xwekûjî, mirinên to-
marî û axir manedayînên dîtir, lêgerînên dîtir, ekolên
dîtir filan û bêvan… 

‘Min hez kir em jî bi dinyayê re bimeşin’

Luqman GULDIVÊ

‘dema em ser-
dema xwe û ya
ku dadaîzm jê
derketiye didin
ber hev ji hêla

kaosa civakî ve, ji
hêla mirinên nex-
wezayî yên dirûv-

guherandî ve,
hêvîsarî, bêba-

werî û hemû ho-
kerên din ên ku
berê meriv didin
lêgerînan û pêdi-
viya manedayîna
jiyanê bi meriv re

çêdikin… 

‘
‘di warê edebiyatê

de navdeqî hê li
hemû dinyayê pir
ciwan e û rûneniş-
tiye, wê bi pratîkê
rûne bi ceriban-
dinê, li ser xebi-

tînê… wek
nûnerekî netewe-
yeke ji her tiştî re
derengmayî min

hez kir ku qe nebê
di vê qadê de em
jî bi dinyayê re bi-

meşin

‘
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dadaîzm û piraniya ekolên mezin jî rastûrast di
kaosên wiha de derketine wek çawa dibêjin hemû
demên tarî di heman demê de qehremanê xwe jî bi
xwe re diafirîne, ku em werin ser pirsa te, dema em
serdema xwe û ya ku dadaîzm jê derketiye didin ber
hev ji hêla kaosa civakî ve, ji hêla mirinên nexwezayî
yên dirûvguherandî ve, hêvîsarî, bêbawerî û hemû
hokerên din ên ku berê meriv didin lêgerînan û pêdi-
viya manedayîna jiyanê bi meriv re çêdikin… axir a
min jî lêgerînek e, di çarçoveya çepera hêz û pêza-
nîna xwe de hesabpirsînek e, serîhildanek û li ber
rabûnek e… lê her serîhildan, her hesabpirsîn û
her li ber rabûn ne dadaîzm e û ez jî ne dadaîstek
im, dixwazim bibêjim, tenê dînanîzmên ku berê
însên dide lêgerînan yek in, nexwe her lêgerînek
her însanî bi devereke din re derdixe, sermeselê
dadaîstan guh nedaye estetîkê, estetîk red kirine lê
ji bo min estetîk bivênevê ye, retorîk jênegera min
e filan û bêvan… belkî ji loma ye di çîroka ‘aroş em
alam em’ de şêro tim dibêje ‘şer mirin e’ û bi aqilê
zarokiyê li maneyekê digere ku bide ber rûdanên li
derdora wî diqewimin,

Erê te kolaj kiriye, lê bivênevê ez ê bipirsim; li hin
cihên çîrokê gava min xwend, min got, ha ev der
min xwendiye; lê min nezanî ka ez rast im yan şaş?

ku ez sê saetan jî li ser biaxivayama minê nikari-
bûya ev hesta ku tu qal dikî bînim ziman, xweşiya
kolajê, armanca kolajê rastûrast ev e ku hesta ‘ev
hevok ji ku tê bîra min’ bi meriv re çêbibe û meriv
xwe di nava xwendineke dualî de bibîne, ji aliyekî
ve meriv li xwendinên xwe yên berê ku
peyv/hevok jê hatiye girtin vedigere û li ser difi-
kire, ji aliyekî ve xwendina metna nû, armanca ko-
lajê ya şiklî jî ev e jixwe, di paşxaneya vê armanca
şiklî de jî armanca wê ya bingehîn û felsefîk heye
ku rasterast sekna hilberînerê wê metnê radixe ber
çavan sermeselê Louis Aragon ji bo ku berhema wî
ji hêla dîktatoriya wê serdemê ve neyê qedexekirin
û wî hepis nekin serî li kolajê daye, 

Ji bo kolajê ez bipirsim, gelo tenê ji metnên
Kurdî te kolajek çêkir, yan na, te ji metnên bi kîjan
zimanan îstîfade kir?

du zimanên ku ez pê dizanim hene; kurdî û
tirkî… ji metnên van her du zimanan û ji metnên
ku li van her du zimanan hatine wergerandin pêk
hatiye

Terza te ya berê ya herikîna hizran ceribandineke
wêrek û serketî bû biya min, û gava mirov niha bi

vê kolaja te dadikeve, weke terz tu dûrî 'Bêbavî'yê
nebûyî, yanî terzê vegotinê pirr dişibin hev; te bi
zanîn ev kir, yan elimandinek bû û qelema te wisa
li te kir?

belê wek te jî gotiye herikahiş û kolaj du têge-
hên ji hev cihê ne, yek jê (herikahiş) şêwazeke ve-
gotinê ye, teknîk e; ya din (kolaj) cûreyeke teoriya
navdeqî (intertekstûalîte) ye û ji teknîka metin
bêhtir bi naverokê re têkildar e, ango bi şêwazeke
din a vegotinê jî xebateke kolajî dikaribû bihata
kirin, yê min wek şêwazeke vegotinê herikahiş ji
ber gelek sedeman li ber dilê min şêrîntir, jidiltir û
rasteqîntir e, ji wan gelek sedeman yek; herikahiş
dike ku tîp û qarekter ne bi çavekî derveyîn lê bi bi
çavekî hundirîn bên teswîrkirin ji ber ku yên heri-
kahiş bikar tînin di wê baweriyê de ne ku dinyaya
kesan a derveyîn dinyayeke derewîn î xapînok e,
esil dinyaya meriv a hundirîn e û rastiya rastîn di
wir de veşartî ye, didu; herikahiş ji kûrahiyê hez
dike dijberî vegotinên din ku xwe tim li berbela-
viyê digirin, sê; bi van her du xalên ku me rave kirin
re têkildar, herikahiş bêhtir aliyê însên, aliyê civakê
yê psîkolojîk derdixe pêş ku pêdiviya vê serdemê jî
ji metnên pastoral bêhtir metnên psîkolojîk heye          

Çîrokeke ber bi hev ve ye, sêwirandina wê diyar
e bi îhtîmam bûye; lê heger kolaj e, te çawa kir; yanî
parçeyên kolajê çi qasî mezin bûn, te meseleya
maneyê çawa li ber çav girt, ji bo tewazunê ti pîva-
nên te hebûn? Wekî din gelo te tenê ji metnên
edebî îstîfade kir?

wek li ser berga paş jî diyar e, ne tenê metnên
edebî lê ji gotinên stranan bigire heta nûçeyên roj-
nameyan, ji replikên fîlman bigire heta nivîsên li
afîşan…

navdeqî teoriya Julîa Krîsteva ye ku ji Mîxaîl Bax-
tîn feyz girtiye û ev teorî afirandiye, paşê gelek
kesan li ser nivîsiye lê referansa hemûyan jî Krîs-
teva ye, bi tirkî jî çend berhem hene lê wan jî bêyî
îstîsna Kubîlay Aktulum û J. Kristeva referans nîşan
dane, dema meriv Aktulum û Krîsteva dide ber hev,
dibîne ku Aktulum di hin cihan de Krîsteva şaş şî-
rove kiriye, ev ne mijara vê derê ye lê hema wek
mînakekê bibêjim Aktulum kolaj rastûrast di ma-
neya navdeqî de bi kar aniye lê Krîsteva wek cûre-
yeke navdeqî qala kolajê dike, li cem Krîstevayê
navdeqî serenav e û cureyên wê hene; jêgirtin, pa-
rodî, pastîş, montaj, kolaj…

dîsa rexnegirekî tirk (nav nayê bîra min) ji bo çî-
rokeke Leyla Erbîl gotiye ku ‘bi kolajê hatiye nivî-
sîn‘ lê dema em li wê çîrokê dinêrin, na, bi montajê
hatiye nivîsîn, axir dixwazim berê gotinê bidim vê
derê; di warê edebiyatê de navdeqî hê li hemû din-
yayê pir ciwan e û rûneniştiye, wê bi pratîkê rûne
bi ceribandinê, li ser xebitînê… wek nûnerekî nete-
weyeke ji her tiştî re derengmayî min hez kir ku qe
nebê di vê qadê de em jî bi dinyayê re bimeşin, 

em werin ser pirsa te ku dixwazî bibêjî tevî ku
parçeyên ji hev cihê hatin cem hev te çawa kir ku
mane ewqas li hev binêre û ji hev qutqutî nebe?..
belê Aktulum jî di ser berhemeke M. Butor re ku bi
vê teknîkê hatiye nivîsîn, gêhiştiye wê qenatê û go-
tiye ‘maneya metnên ku bi kolajê hatine nivîsîn ji
hev belavela û qutqutî ne’ lê Krîsteva behsa tiştekî
wiha nake ku xwediyê vê teoriyê ew e, ya din; ku
Krîstevayê jî wiha bigota jî minê dîsa hewl bida ku
mane li hev bike, belavela nebe, ji ber ku ev edebi-
yat e, ne pasta ye tu li qaliban bixî û derxî, ne reçe-
teya tixtor e û ne jî formûleke fîzîkê ye, loma wek
min got heke ev qaîdeyeke kolajê jî bûya minê
dîsa jî ji bo xatirê estetîka berhemê hewl bida ku
mane li hev binêre, sêwirandin li hev bike, heke
wan kolaj wek boxçeyeke pînekirî pênase bikira
minê dîsa jî bi hevdeyên hûrik î nexuyayî ew boxçe
bidirûya

Em dibînin ku xasma jî di awayê axaftinan de
Kurmanciya metnê diguhere; helwêsta te beram-
berî parçeyên metnan çi bû? Te ji bo dabeşkirina
beşên çîrokê jî parçeyên metnên kolajê weke di-
yarker qebûlkirin yan tiştekî din?

ji bo xatirê armanca şiklî ya kolajê pêk were ku
me gava din qal kir û wek xwendina dualî bi nav
kir, min zêde dest neda reseniya kurmanciya parçe-
yên ji metnên dîtir, qenê her parçe, her devok, her
hevok metna esil î jê hatî girtin bîne bîra xwîner û
xwendina dualî dest pê bike, dîsa di vê oxirê de
min dest neda şaşiyên gramerî yên parçeyên met-
nan jî, çi ku ji bo xwendina dualî yekane rêya li ber
xwîner ew şaşî, telafûzên devokî bûn ku reseniya
metnê diyar dike û dihêle xwîner pê derxe bê ka
ew metin aîdê kê ye  

Di beşa "dîsgotina straneke bêgotin" de weke ku
zeman berepaş biherike hîsek bi xwîner re çêdibe,
mekan jî bi carekê diguhere di vî beşî de, ev beş
qey ji bo te taybet bû?

bêguman ‘dîsgotina straneke bêgotin‘ çîrokeke
taybet e, lê ji fikrên min bêhtir yên kesan girîng in,
loma nabe ku bibêjim min xwastiye filan tiştî bikim
an jî bêvan tiştî biceribînim ku heta niha min hewl
daye di derheq çarçoveya giştî ya berhemê de bia-
xivim û destê xwe nedim qada taybet a xwîner  

Ew bajarê neqediyayî, hinekî Heskîf anî bîra min,
ma welê ye? Belkî jî ji ber ku di zarokatiya min de
dîmenek e, min wisa hîs kir...

ku Heskîf anîbe bîra te nexwe teqez Heskîf e, jidil
im… heq û hidûdê xwe zanim û nikarim têkevim
neqeba te û xeyalîstana te… dubare; destê xwe
nedim qada taybet a xwîner  

Li hin cihan min ji xwe pirsî, gelo metnên Me-
denî Ferho jî te bi kar anîne; nebêje çima, lê hema
wisa hisek bi min re çêbû; vêca gelo cenabê te
ji  metnên Medenî Ferho girt yan na?

nizanim 

Pirsa min a dawî li ser cenabê te bi xwe ye; tu
ciwan î, lê berhemên de weke ku ji mêj ve pijiyabin
derdikevin pêşiya me; elaqeya te ya bi edebiyatê re
çi ye, tu çi qasî pê dadikevî; tu bêhtir berhêmên kê
dixwînî hem ji Kurmanciyê, hem jî ji zimanên din?

ji qenciya xwe dibêjî... di kurmancî de hewl
didim hemû berheman bixwînim bêyî pêşdarazî û
bi hêviya ku tiştekî tê de bibînim, pir caran dibinim
jî… lê dema mijar dibe edebiyata dinyayê ewqas
ne bêhnfireh im û dikarim bibêjim zêde hûrbijêr
im,   
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“Dewrêşê Evdî bixwe gerîlayekî mezin e. 
Edûl, ew keçikê me yê ku her xwe dişewitînin...”

(Rêber Apo)

Dengbêjî dîrokeke zindî ya gelê Kurd e. Bûyer,
qewimîn, şer, mêrxasî, ziman, erdnîgarî, evîn,
destan û gelek mijarên dîtir, bûne mijarên ki-

lamên dengbêjan. Kurd neçar mane ku zargotina xwe,
destanên xwe li hember dîroka kambax ku cîh nedaye
wan, devkî li ser xwe bihêlin. Pêwîst e mirov di deng-
bêjiyê de li ser Destana Dewrêşê Evdî û Edûlê bise-
kine. Dîsa mijareke girîng jî di dengbêjiyê de erk û
hûnandina vê destanê ye. Di rabihuriyê de gelek gu-
hertoyên vê berxwedanê û destanê hene û ji gelek
hêlan ve divê mirov pê dakeve. Rêber Apo di pêvajoya
Romayê de li ser vê destanê disekine û dibêje, "Dema
ku min li vê destanê guhdarî kir di dilê min de germa-
hiyek çêbû û min got, pêwîst e ku ez vê eşqa mezin a
Edûl û Dewrêşê Evdî bidime jiyîn. Bi taybetî jî terîfki-
rina Dewrêşê Evdî ya ji hêla Edûlê ve, tu hunermendên
me, tu xwediyê edebê me ne mumkin e ku wiha terîf
bikin." Rêber Apo diyar dike ku, yekî ku "vê terîfê ne-
yîne ziman û bi roja îro re girênede, ez ji wî re nikarim
bêjim tu xwedî huner î."

Ez vê bibêjim, ne Rêber Apo bûna, wê haya me ji
rastî û kûrahiya vê destanê nebûya. Li vir tespîteke
Rêber Apo heye û ew dibêje; “Dewrêşê Evdî yek egî-
dên Kurd e. Li hember Ereb û Tirkên Osmanî radibe. Bi
lehengî şer kiriye û ne bi isûleke layîq şehîd ketiye. Di
wextê xwe de serokê Kurdan e, dema ku dimire jî, li
girê Qermîtê, lingê hespê wî dikeve kunemişkan û bi
kêr û xençeran di xwînê de dihêlin jî, li ser soza xwe ye
û soza wî jê re esas e. Piştî mirina Dewrêşê Evdî, Kurd
bê serok dimînin."

Ji bo xatirê Edûlê û Dewrêşê Evdî
Destana Dewrêşê Evdî û Edûlê digel ku di kilamên

dengbêjên nemir de bêmirin bûye, bes ji ber bêmeca-
liya Kurdan, her çiqas hewldan hebin jî, wekî şano û sî-
nema nehatiye hûnandin. Dîsa di destanê de evîneke

bêhempa heye, bes ev evîn bi netewebûnê hatiye xe-
milandin. Yanî tenê di milê evînê de li destanê bê nihêr-
tin, wê gelek kêm bimîne û wê neheqiyeke mezin be. Li
ser vê yekê Rêber Apo dibêje; "Tu Edûlê înkar bikî ku tu
Dewrêşê Evdî înkar bikî, tu yê nikaribî mezinbûnekê ji
bona roja îro çêkî. Di vir de meseleyeke pir bi
prensîp heye. Gotinên wan, goti-
nên mezin in. Ev ruh û şexsi-
yeta Kurdan e. Egîdiya
Kurdan e. Tu vê jî ji bîr
bikî û bêjî, ez huner-
mend im û hozan
im, ez ê nikari-
bim te qebûl
bikim. Min ev ji
xwe re esas
girt, ji min re
bû qerar. Min
got ji niha û
şûn ve ez ê vê ji
bona xatirê Dew-
rêşê Evdî û Edûlê,
ez ê vî tiştî bidime
meşandin. Min ev soz
da xwe. Lazim e em li van
şehîdên li hember vî dijminê
xwînwar şehîd ketine, xwedî derkevin." 

Ji bona vê jî ka em li dengbêjî û destana Dewrêşî
Evdî û Edûlê hûr bibin. Di destana Dewrêşê Evdî de sê-
caranî heye, yanî çîrok di nava çîrokê de bi awayekî di-
yalektîkî tên hûnandin. Di nava nivîskarên Kurd ên
tirkînûs de, Yaşar Kemal û Murathan Mungan ev rêbaz
bi hostayî bi kar anîne. Dengbêjên ku bi berfirehî bi
Dewrêşê Evdî û Edûlê dadikevin; Baqî Xido, Xefarî, Şa-
kiro, Cemîl Horo, Karapêtê Xaço, Bavê Salih û gelek
dengbêjên din, beş bi beş bin jî destanê dibêjin. Dema
mirov li van dengbêjan dinihêre, mantiqa sazkirina ki-
lamê, bûyer û şexsan yek e. Her çiqasî pirraniya deng-
bêjan, destan bi evîna Dewrêş û Edûlê dabe
destpêkirin jî, bes destan ji sê beşan pêk tê û her
beşek di nava xwe de, dîsa bi awayê sêcaranî didome
û tev bi hev ve girêdayîne. Yanî destan tenê ji Dewrêş

û Edûlê pêk nayê. Ev tenê beşek ji vê destanê ne.

Sê beşên destanê 
Beşa yekem; Kalikê Dewrêşê Evdî Teyar şevekê winda

dibe û dihere malekê. Li wê malê Xezal û dayîka wê
hene. Bes, ev hatin bi şaşî ye. Lê ji bona ku şaşiya

xwe bincil bike, ji wan re dibêje, ez ha-
time Xezalê ji bona Dewrêşê

Xwarzê bixwazim. Ji ber ku
Xezal û dayîka wê li mal tenê

ne, ji ber tirsê soz didin
Teyar. Bes Xezal jî dest-

girtiyê Xelîfê Bexdayê
ye. Dewrêşê Xwarzê,
Xezalê direvîne û piş-
tre tên girtin û eşîra
wan sirgûn dikin. Bi
qasî ku tê zanîn heta

Çiyayê Gabarê diçin û
li wir bi cîh dibin. Dew-

rêşê Xwarzê û Xezal jî di-
şînin Bexdayê. Her çiqas di

kilaman de behsa li Çiyayê
Gabarê bicîbûnê neyê kirin jî, di

dîroka berxwedana Êzîdiyan de
behsa vê yekê pirr tê kirin.

Beşa duyem; çîroka Evdoyê Şerqî û Rixmê
ye. Evdoyê Şerqî bixwe bavê Dewrêş e. Di çîrokê de,
evîna Evdoyê Şerqî ya li hemberî xwişka Zor Temir
Paşa Rixmê tê hûnandin. Bes Temir xwişka xwe nade
Evdoyê Şerqî û ew bi Eyşanê re dizewice. Dewrêşê Evdî
û Sadûn jî zarokên Eyşanê ne.

Beşa sêyem jî; çîroka Edûlê û Dewrêş e. Evîna Dew-
rêş û Edûlê ji zarokatiyê dest pê dike. Digel ku Ev-
doyê Şerqî bi Rixmê re nazewice jî evîna Rixmê ti
caran ji dilê wî dernayê. Ji ber vê sedemê dema ku
Evdoyê Şerqî diçe dawet an govendan, her dem
Dewrêş û Sadûn dişîne gel Rixmê. Rixmê bi xwe
meta Edûlê ye. Wê demê jî Zor Temir Paşa ji Evdoyê
Şerqî, ji bona li hemberî Osmaniyan şer bike alîkariyê
dixwaze. Evdoyê Şerqî bixwe serekê 50 hezar malên
Êzîdxaniyan e û di şer de bi ser dikeve.

Deştî AMED▼

Ocalan: Dewrêşê Evdî
hetanî dawiyê li ser soz û pey-

mana xwe disekine. Va egîdiya Kurd
e. Ev destana Kurd e. Va netewa Kurd e.
Çima em ê ji bîr bikine. Li ser va diristiya
Dewrêş, Misilman û Êzdî dibine yek. Tabî
pê re jî yekîtî çêbûye. Vanan tiştên mezin

in. Yekî ku vê înkar bike, yekî ku vê
neyne ser ziman, ku bêje ez
hozan im, ez xwedî eşq im,

ne rast e.

Evîna Dewrêş û Edûlê
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Temir Paşa soza Rixmê didê, lê piştre ev soz di-
guhere û nayê cîh. Rixmê jî ti carî nazewice. Di
van çûn û hatinan de, Dewrêş Edûlê nas dike û
evîna wan ji wê rojê ve dest pê dike. Sal dibihu-
rin, Evdoyê Şerqî ber bi kalbûnê ve diçe û li gorî
dengbêj dibêjin, dibe “koma hestiyan” Piştre
Dewrêş dibe serokê eşîrê û nav û dengê mêrxa-
siya wî li çar aliyê welêt belav dibe. Di vê çîrokê
de sêcaranî heye. Evdoyê Şerqî, Dewrêş û Temir
Paşa li pêş in û her yek ji wan bi serê xwe çîroka
wan tê hûnandin. Di dawiya salên 1700’î de, na-
kokiyên Zor Temir Paşa dîsa bi eşîrên Ereban re
didin der. Dîsa ji eşîran hemûyan alîkariyê dix-
waze, ji ber ku eşîr ji Gêsan ditirsin û bawerî bi
Temir Paşa nayînin, Temir Paşa jî Edûlê wekî xelat
pêşberî eşîran dike û dibêje; “Kî fîncana zêrîn
rake û qebûl bike, li hemberî Gêsan şer bike, ez ê
Edûlê bidimê.” Temir Paşa baş dizane ku Dewrêş
wê were û eşîrên din jî wê pê re bin. Zor Temir
Paşa ji Dewrêş re nameyê dişîne, name li civata
Êzîdxanê tê xwendin, bes Evdoyê Şerqî qebûl
nake û ji Dewrêş re dibêje; “Tu ji bona keçekê
dikevî cengê”. Di vir de diyalogên balkêş di nav-
bera Dewrêş û bavî wî de hene. Dewrêş dibêje,
“Ma ne tu bûyî, te gora Rixmê vekir, digel ku
cesed riziyayî û genî bûbû, te ew cesed bêhn
dikir û te digot, çiqas bêhneke xweş e.” Li vir em
dibînin ku evîna bavê Dewrêş a ji Rixmê re bi
qasî ya Dewrêş ji Edûlê re mezin e. Dewrêş di-
keve rê û Edûl tê pêşiya wî û jê dixwaze neçe
şerî. Lê Dewrêşê Evdî dibêje, “Ez heta te heq
nekim, ez te nagirim.” Destgirtiya Çîlo Îzolî jî tê
pêşiya Dewrêş, da ku ji bona ew beşdarî şer
nebe, gilî û gazincên xwe bike. Destgirtiya wî, bi
çûyîna Dewrêş re Çembera Xaricî li dora xwe xêz
dike û dibêje; “Ger tu herî cengê û bi te re destgir-
tiyê min were, ez ji vê xariciyê dernayêm.” 

Di van çîrokan de wekî me berê jî diyar kiribû,
çand, ol, ziman, dîrok, zargotin, têkilî, erdnîgarî
hemû tên ravekirin. Xasma çanda Êzîdiyan balkêş
e. Di nava Êzîdiyan de, “çembera xaricî” balkêş e û
divê mirov pê dakeve. Esasê Çembera Xaricî, ji zer-
deştiyê ye, ji kembera nefsê ya xweterbiyekirinê tê
û di çîrokê de jî bi hosteyî behsa wê tê kirin. Di
kemberê de girêk hene û her girêkek sembola
exlaq û rêgezên jiyanê û xweterbiyekirinê ne. Di
asta herî jêr ya şagirtiyê de, 12 girêk hene; ev bi 36
û heta 72’yan dewam dike. Ev ketiye nava lîstikan
jî, da ku wekî çandekê li nav zarokan jî bi cîh bibe.
Li gorî baweriyê kî wê xêzê bikişîne, kes nikare xera
bike û ne jî bikeviyê. Û dergistiya Çîlo Îzolî heta di-
mire di nav xêzê de dimîne. Di çîrokê de çîroka Çîlo
Îzolî bi berfirehî tê hûnandin. Çîlo Îzolî bi pismamê
xwe re şer dike, dema ku bê kuştin Dewrêş wî xelas
dike. Ji ber vê yekê, dilsozê Dewrêş e.

Niha Zor Temîr Paşa texmîn dike ku Dewrêş wê
were û rahêje fîncana zêrîn û pê re jî eşîr hemû
bidin pey Dewrêş. Di encamê de wisa jî dibe. Dew-
rêş jî wê demê biryara tenê şerkirinê dide, tenê ji
pêşengên eşîran 12 kes heta dawiyê pê re dimînin.
Ev lehengên hanê, her yek ji wan bi dil û can dil-
sozê Dewrêş in û her yek ji wan tevlî eşîrên xwe,
evînên xwe bi awayekî sêcarabûnê tên hûnandin.
Ev 12 kes Bozan, Sadûn, Çîloyê Îzolî, Hemê, Kemhê
û yên din in. Eşîra Gêsan, eşîreke Eraban e û nako-
kiyên wan bi Milan re hene. Ji eşîrê Eferê Gêsî dest-
birakê Dewrêş e û mêrxasekî bi nav û deng e. Berî
ku şer bikin Efer li Girê Qirmîtê bi Dewrêş re dia-
xive, naxwaze bi Dewrêş re şer bike û dibêje; “Ev
şerê me û Milan e”. Dewrêş dibêje, ev şer ji bona
Edûlê ye û min fîncana zêrîn girtiye. Di çîrokê de,
xwişka Efer, birayê Efer jî bi awayekî diyalektîkî tên
hûnandin. Şer li girê Qirmîte dest pê dike. Hevalên
Dewrêş yek bi yek dimirin. Li vir divê mirov li ser
Sadûn û birîndarbûna wî bisekine. Sadûn birîndar

dibe û wî dişînin da ku xeberê bide Êzîdxanê û
Edûlê. Li gorî hinek çavkaniyan, Sadûn li wir dimire;
lê, Sadûn ji şerê Qermîtê xelas dibe. Li ser vê yekê
Rêber Apo vê nirxandinê dike; “Dema ku Edûlê
deng dide û min guhdarî kir şûn ve, tabî ez jî karê
yekîtiya jina Kurd dikim, yekîtiya şerê Tirkan dikim,
seroktiyê jî dikime, ê min jî hema hema maye ku ez
bême girtin, dijmin jî dibê em ê wî bixwine. Der û
dorê min rapêçane, girtî me, min ecêb hat, rast e ez
girtî me, dema ku min dît hevalên min herî leheng
heval Tayhan û Jêhat li Moskovayê, hemû bedenê
wan agir pêçaye û bi agir reqsê dikin û xwe heta
dawiyê bi slogana ‘Bê serok jiyan nabe’ dişewitî-
nin, piştre min bihîst ji zarokekî 13 salî bigire hetanî
heftê saliyan xwe dişewitinîn û gel heft roj in li ser
piyan, ne xwarin dixwin ne radizên, vanan hemû
hatin ber çavên min. Tabî dijminê me jî gelek
mezin e, faşîstên Tirk, gaveke mezin avêtine. Talûke
roj bi roj mezin dibe. Dîroka Kurdan careke din bi
şiklekî din bi trajedî tê serê me.”

Bila Edûl min bi vî halî nebîne
Dewrêş li ser hespê xwe Hedwan e û Hedwan

baş tê şayesandin û hêjayî nirxandinê ye. Gêsî fêm
dikin ku heta ku Dewrêş li ser Hedwan be nayê
kuştin. Birayê Efer wî ber bi bajarê mişkan yanî xir-
beyên mişkan ve dikişîne û lingê Hedwan dikeve
kuna koremişkekê û Dewrêş dikeve. Dema birîndar
dibe, xwişka Efer xwe diavêje ser Dewrêş û nahêle
ku wî bikujin. Dewrêş dibin ser girê Qermîtê, berî
ku Edûlê were, Dewrêş ji Efer re dibêje, porê min
şeh bike û simbêlên min bade, bila Edûl min bi vî
halî nebîne. Edûlê tê Dewrêş hê jî birîndar e, Edûlê

serê Dewrêş datîne ser çonga xwe û bi awazeke
kilamî destanê dide destpêkirin. Jixwe destan jî,
hemû ji zimanê Edulê tê gotin û lewma navê
destanê yê esas; “Kilama Delalê Edûlê” ye. Li gorî
hinek çavkaniyan, Edûlê heta mirina xwe neziwi-
ciye û dilsozê bibîranîna Dewrêş maye. 

Rêber Apo jî di nirxandina xwe ya li Romayê
de digot; “Wê demê ez li ser gotina Edûlê pirr
sekinîm û tabî li ser ketina Dewrêşê Evdî sekî-
nim. Min got lazim e, em vê qederê biguherînin.
Min got, ger ev qeder neyê guhartin, ewqas
xwînê şehîdan, şehîdên qehreman, te dî, di
klamê de dibêje, 12 hevalên xwe hebûn û yek bi
yek çawa şehîd dibin. Ê der û dorê min jî, yek bi
yek çawa xwe dişewitinîn, eynî mîna me. Û 1500
siwar û yên me jî gerîlayên me. Dijmin eynî dij-
min e. Min got, tiştê ku hatiye serê Dewrêşê
Evdî hatiye serê min jî. Wê demê min got, tu
çawa ayeteke Quranê bi eşq dixwînî, dengê
Edûlê jî ji min re wisa hat û min got îman va ye.
Ji bona vê min şerek mezin kir, bi hezaran keçên
me pirr bi qehremanî xwe şewitandin. Ev hemû
jî ji bona eşqê bû. Niha jî bi hezaran keçên me
hene, ku ez bêjim, wê di deqeyekê de xwe bişe-
witînin. Çima, ji ber ku zanin eşq çi ye. Hûrmeta
min ji vê re pirr mezin e. Ez ji bona zilaman jî di-
bêjim, ji bona hevalan jî dibêjim, ger hûn van
keçan dirist nas nekin, ez ê destê we jê bikim.
Hûn nikarin nêzîkî van keçan bibin. Van keçan
xwe bi egîdiya xwe dane çêkirine. Divê hurmeta
we jê re hebe, hezkirina we jê re hebe, tu yê
hewl bidî, bi zora xwe, bi sextekariyê keçê bi
dest bixî. Ez belkî xwîşkê xwe neparêzim, lê ez ê

van keçan biparêzim. Keç pirr qîmeteke mezin e.
Bi keçekê re mirov dikare dinyê jî fetih bike, lê kî,
çawa? Di wê demê de ew egîdana gerîlayên me
yên niha ne, Dewrêşê Evdî bixwe gerîlayekî mezin
e. Edûl, ew keçikê me yê ku her xwe dişewitînin.
Dema ku wê dixwazin, nizanim filan beg filan
paşa min dixwazin, lê qebûl nake. Yekî jî qebûl
nake. Dibê ez Dewrêşê Evdî qebûl dikim. Ew nebe,
tenê mezel min qebûl dike. Vanan tiştên mezin in.
Vanan prensîbên Kurdan in. Vanan prensîbên hez-
kirinê ne. Û sedî bi sed bi egîdiyê re girêdayiye.
Dewrêşê Evdî jî ne teslîmê Ereban bûye ne jî tes-
lîmî Tirkan bûye. Va çi ye, va serxwebûn e. Va we-
latparêzî ye. Çima paqij dike, ji bona vê jî çiqas
eşqa xwe mezin be, şerê wî jî mezin e. Ji ber ku
berî eşqa xwe bi dijminê xwe re şer dike. Pirr eş-
qeke mezin e. Lê berî Edûlê berê xwe dide dijmin.
Di vir de kes mîna Edûlê ne bi eşqeke mezin e. Ni-
kare wer bibe. Kes nikare mîna Dewrêşê Evdî jî
wisa bi eşqeke mezin be. Lê bi şerê xwe jî mezin e.
Hûn ê bêjin ez bi vanan mijûl dibim. Em mecbûr
in vanan bişopînin. Dewrêşê Evdî hetanî dawiyê li
ser soz û peymana xwe disekine. Va egîdiya Kurd
e. Ev destana Kurd e. Va netewa Kurd e. Çima em ê
ji bîr bikine. Li ser va diristiya Dewrêş, Misilman û
Êzdî dibine yek. Tabî pê re jî yekîtî çêbûye. Vanan
tiştên mezin in. Yekî ku vê înkar bike, yekî ku vê
neyne ser ziman, ku bêje ez hozan im, ez xwedî
eşq im, ne rast e. Di Mem û Zînê de va tişta heye.
Wexta dinivîse dibêje; ‘Bila nebêjin Kurd bêeşq in
û bêîrfan in...’ Paşê ez li ser karê me jî sekinîm. Min
got di vir de eşq heye an tuneye; di vir de egîdî
heye an tuneye. Min nêrî hebek heye. Ê min nêrî
di vir de zora dijmin heye an tuneye, pirr ecêb bû.
Dixwazin nefesa te qut bikin. Wê demê min jî dest
bi xuliqandina vê evînê kir.” 

Ma piştî vê mumkin e mirov li ser vê destanê ne-
sekine û encaman jê dernexîne. Di vir de ya girîng
ev e ku mirov encaman jê derxîne. Sekna Edûlê û
Dewrêşê Evdî ku ji bona evînê heq bike, bi artê-
şeke 1700 kesî re şer dike. Tenê bi vî awayî ji xwe re
evînê heq dibîne.

Di çîrokê de, çîroka Çîlo Îzolî bi
berfirehî tê hûnandin. Çîlo Îzolî
bi pismamê xwe re şer dike,
dema ku bê kuştin Dewrêş wî
xelas dike. Ji ber vê yekê, dilsozê
Dewrêş e.
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Dibe ku dubare be, lê dîsa jî mirov bi bîr
bixe, zerara wê tine, rojnameya Riya Teze
(R´ya Teze), di gelek waran de ji bo Kurdî

arşîveke bêhempa ye. Heta niha bi temamî Kurdan
ji vê arşîvê xêr nedîtiye, sebeba xêrnedîtina jê, tine-
bûna arşîveke neteweyî ye. Xuya ye, hê ji bo çê-
bûna arşîveke neteweyî a Kurdan wext divê. Riya
Teze ku heta niha him bi tîpên latînî him jî bi yên
kirîlî weşana xwe kiriye, ne tenê di warê rojname-
geriya Kurdî de her wiha di meseleya zimanzanî,
tarîxî û edebî de jî ger mecal çêbe, wê pêşiya lêko-
lînerên Kurd veke. Li vir jî ez ê cih bidim nûçeyeke
Riya Teze ku berî 54 salan derçûye, û behsa ser-
dana Kurdzana Çekî, Adéla Křikavová dike. Min
cara yekê di vê nûçeyê de navê wê bihîst. Min
xwest him bi rêya vê nûçeyê hebekî be jî em Adéla
Křikavová nas bikin û her wiha zimanê rojnameva-
niya hingî a Riya Teze jî. Êdî ji vir şûnde em ê nû-
çeya Riya Teze bixwînin.

***

Kurdzana Çêx
Van rojêd payîzêye zêr’în cimae’ta ermenîaye

mêvaniz ser ewelîya xweye wet’enîê mêvanêd qe-
dirbilind qebûl kir. Wek’îlêd cimae’ta çêxa û silova-
kaye kûltûraê li virabûn, ewana bi îskûstva xwe, bi
sewtêd k’lamêd xweye mletîê, qey bêjî, bengekî
teza dane tebîyeta payîzêye pira’awaz.

Awa, van rojêd ezîz usa jî ewleda cimae’ta çêxa,
kurdzana cahil Adêlanda Krjîkavova mêvana
cmae’ta ermenîa û kurdaye.

Hevala A. Krjîkavova mêvana sektora Akademîa
R’SS Ermenîstanêye ulmaye r’ohilatzanîêye. Ew usa
jî bû mêvana r’êdaksîa me. Şirovekirinêd wê der-
heqa rêwîtîya wêye li Kurdstana Îraqê û qîyatêd
derheqa t’erîq û kûltûra cmae’ta k’urdada, ku ewê
berevkirîye, gelekî h’ewask’ar bûn. Ew van roja usa
jî r’astî şayîr û nvîsk’arêd kurd hat. 

Caba pirsa me, ku çi bû m’enî, wekî hevala A. Krjî-
kavova pirsêd t’erîq û kûltûra cmae’ta k’urdava mi-
jûl dibe, ewê wa da: 

Nava yazîya cmae’ta çêxa, slovaka û kurdada ge-
lek tiştêd mîna hev r’astî min hatine. Diqewime
hema eva yeka bû me’nî, wekî k’urdzanîêva mijûl

bim? Nizanim! Lê tiştek e’yan bû, wekî t’erîq, ra-
bûn-rûniştandina cmae’ta k’urda, kûltûra wêye
kevn û t’eze gelekî minr’a h’ewask’arin. Ez dixebi-
tim qasî qewata xwe qulixî vî şuxulî bikim. Eva yeka
wê çiqasî minr’a li
hev bê, xebata mine
paşwextîê wê bide
k’ifşê.

Hevala A. Krjîka-
vova, ku niha mê-
vana k’urdêd Erme-
nîstana Sovêtîêye,
gelek qîyatêd
h’ewask’ar berev ki-
rîye û berev dike
bona xebata xweye
paşwextîê.

A. Krjîkavova sala
1953-a mek’t’eba
ort’e k’uta kirye. Sala
1957-a ûnîvêrsîtêta Pragaêd hatye qebûlkirinê û
sala 1962-a fakûltêta fîlosofîaê k’uta kirye. Paşê îns-
tîtûta Akadêmîa Çêxoslovakîaêye ulmaye r’ohilat-
zanîêda derbazî ser xebata ulmîê dibe.

Kovar û gazêtêd Pragaêda gelek mqale û bîranî-
nêd wêye r’êwatîê derheqa k’urdada hatine neşir-
kirinê.

Awa ew xwendevanêd gazêta mer’a çi dinvîse:
''Pizmamêd k’urde e’zîz! H’alê k’urdêd Îraqê,

T’ûrk’îaê, Îranê û Sûrîaêye giran mecalêd lazim
nade, wekî tradîsîaêd kûltûraêye kevn pêşda her’in.

Ev borca dik’eve
ser milê k’urdêd
sovêtîê, mecalêd
k’îjana hene, wekî
t’emamîya qe-
wata xwe bidne
şuxulê daseki-
nandina xezna
kûltûra xweye
dewlemend. Ew
xezna nava poê-
zîya k’urdaye
cmae’tîê, nava
zargotina ci-
mae’tê, nava li-
basê wanda ve-

şartîye.
Ez hatime Ermenîstanê, wekî dha nêzîkva nasîna

xwe bidme wê xeznê û ezê t’emamîya qewata xwe
bidme şuxulê berevkirina nmûnêd wan tradîsîa.

Ez li wê derecêda açixîêd mezin hogir, dost û
xwendk’arêd k’urdar’a dixwezim!’’

(Riya Teze, 1966 29’ê Îlonê)

Nûçeya berî 54 salan 
a derheqa Kurdzana Çekî de 
◗ Li vir jî ez ê cih bidim nûçeyeke Riya Teze ku berî 54 salan

derçûye, û behsa serdana Kurdzana Çekî, Adéla Křikavová
dike. Min cara yekê di vê nûçeyê de navê wê bihîst. Min
xwest him bi rêya vê nûçeyê hebekî be jî em Adéla Křikavová
nas bikin û her wiha zimanê rojmanevaniya hingî a Riya Teze jî.

◗ "Nizanim! Lê tiştek e’yan bû, wekî t’erîq, rabûn-rûniş-
tandina cmae’ta k’urda, kûltûra wêye kevn û t’eze ge-
lekî minr’a h’ewask’arin. Ez dixebitim qasî qewata xwe
qulixî vî şuxulî bikim. Eva yeka wê çiqasî minr’a li hev
bê, xebata mine paşwextîê wê bide k’ifşê."

Ji destê çepê: Ereb Şamîlov, Şikoyê Hesen, Sîma Semend, Adéla Křikavová û Hecîyê Cindî

ÎBRAHÎM BULAK▼
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❄ Bi têmayeke xwerû re
dixe yek û bi vî awayî, qalik
û qalibên helbesta ferzkirî

diçirîne. Çewa bêjim, dema
ku ziman xwe ji bargi-

raniyên serdemê xilas dike
bêhtir li dil û mêjiyê meriv
dike. Di vî warî de Mîkaêlê

Reşîd ziman bi helbestên
xwe weke genimê şûştî û

birinca neqandî pêşkeş
dike.❄

''Gelo ew kîye
ji çi eslîye?

şedê ezmane
keça kurdane.’’

Herçî ku vê çarîna jor bixwîne ew ê li
ser rêçê vebibe û bibêje ev ji strana
Aram Tîgran e, ku niha ji aliyê gelek
stranbêjan ve bi şêwaz û awayên
cuda tê gotin. Lê Mîkaêlê Reşîd? Ez

bawer dikim ku meriv vê pirsê li civatekê bike ew ê
herkes zoq li nava çavên hev binêre. Belkî çendên
ku di antolojîyan de lê rast hatibin bibêjin, ''Navê
wî bimin xerîb nayê…'' Erê, yê xwediyê wan
rêzikan, ew e ku ku xweşikiya keça Kurd bi xezal,
gula baxça, bêjinzirav, qemer û enîkever, lêvnarîn,
birû kevan, çavtîr, lê çaxê şer eseh şêr be ji dinyayê
re beyan dike, û xwe bi qurbana wê dike.

Di Sibata 2019’an de weşanên Belkîyê pirtûkek
bi navê ''Mîkaêlê Reşîd/We’de-Pencere-Mitale'' çap
kir. Weke ku ji navê wê jî diyar e, ji sê pirtûkên
Mîkaêlê Reşîd pêk tê û di van sê pirtûkan de
helbestên wî yên salên 1963 heta 1976´an cih di-
girin. Bi tenê helbesta ''Xewnêda'' ya ji sala 1978’an
e. Îbrahîm Bulak pirtûk ji çapê re amade kiriye. Li
gorî xwendina xwe dikarim bêjim, dest wernedaye
gramer û rastnivîsê û nexwestiye zimanê şair
biêşîne.

Şairekî pêşeng e
Ciyê Mîkaêlê Reşîd di nava wêjeya Kurmancî ya li

Sovyetan cihekî pîroz e û di asta pêşengiyê de ye.
Emerîkê Serdar di hevpeyvîneke li gel Estelle

Amy de la Bretèque de dibêje ''Ger ku rojname
(Riya Teze) tunebûna ew ê li Ermenistanê wêjeya
Kurdî tunebûna. Rojnameyê di pêşxistina zimanê

nivîskî de risteke pir girîng girte ser xwe.'' (Kürt
Edebiyatı/Avesta Rp. 103) Rojnameya Riya Teze di
sala 1930’an de dest bi weşanê dike û rewşenbîrên
Kurd derfeta weşandina berhemên xwe dibînin. Ji
sala 1930’î heta dawiya salên 1950’yî helbesta Kur-
mancî li Sovêtan bi pîvan û nîzama diyarkirî dihate
nivîsandin. Lê di dawiya salên 1950’î de helbesta
Kurmancî qalik û qalibên fesilandî diqetînê û
meyla nûjeniyê xwe lê dide der. Tosinê Reşîd di
pêşeka pirtûka Şikoyê Hesen a bi navê ''Payîz û Ba''
(Avesta/2008) de pêşengên nûjeniya helbesta Kur-
mancî li Sovyetan wiha bi rêz dike: ''Mîkaêlê Reşîd,
Sihîdê Îbo, Simoyê Şemo, Şikoyê Hesen, Fêrîkê
Ûsiv…'' dibêje ,’’van şaîran wêjeya kurdî li Yekitiya
Sovêt nûjen kirin, ji bandora wêjeyên Rusî û Er-
menî rizgar kirin. Wan mijarên nû anîn nav wêjeya
Kurdî, wêjeya kurdî gihandin rojên hemdem'' di vir
de qesda wî ruhê kurdinî ye ku niziliye nava
helbesta Kurmancî.

Meyla melankolî û tenêtiyê
Îbrahîm Bulak jî di hevpeyvîneke xwe de  îşaret

bi nifşê duyem dike û di helbestê de sê navan di-
jmirê ''Mîkaêlê Reşîd, Fêrîkê Ûsiv û Şikoyê Hesen''
Rista wî ya pêşengiyê li gel van du navên din jî
girîng e. Helbesta Şikoyê Hesen bêhtir îdeolojîk, a
Fêrîkê Ûsiv çemê lîrîzmê ye. Di helbesta Mîkaêlê
Reşîd de her du meyl jî xwe derdibirin; di
helbestên xwe yên dawî de meyla melankolî û
tenêtiyê jî dike.

Mallarme ji bo nûjeniya helbestê dibêje, "Zi-
manê şiirê divê ne behsa objeyê bike, lê tesîra ku
ji ber wê objeyê dibe, îfade bike.'' Bi vê qest ew e
ku divê rêzik û peyv bandorê li sehekan bikin.
Helbesta nûjen di dîroka wêjeya hemû
neteweyan de kêm zêde seyreke bi vî rengî
dişopîne. Di ya Tirkî de jî (balkêş e, hema bêje di
eynî demê de) bi pêşengiya Orhan Velî û
M.Cevdet Anday wan ''Bizava Garîp'' jî helbesta
Tirkî ji textê dîwanê anî jêr.

Meyla Mîkaêlê Reşîd û hevdemên wî jî wisa ye. Li
gor giyanê serdemê dinivîse. Zimanê wî zimanekî
îmajînatîf nîne. Zimanekî xwerû (ku zimanê gel ê
rojane ye) tercîh dike. Bi têmayeke xwerû re dixe
yek û bi vî awayî, qalik û qalibên helbesta ferzkirî
diçirîne. Çewa bêjim, dema ku ziman xwe ji bargi-
raniyên serdemê xilas dike bêhtir li dil û mêjiyê
meriv dike. Di vî warî de Mîkaêlê Reşîd ziman bi
helbestên xwe weke genimê şûştî û birinca
neqandî pêşkeş dike. Cih bi cih guherandinê dike,
zelal dike û bi wî zimanê paqij berê têmaya xwe
dide sehekên ku Mallarme çêl li wan dike. Di
helbesta bi navê ''Pencere'' (Rp. 105) de Mîkaêlê
Reşîd dibêje;

''pencere hene, wekî dikenin
û dibiriqin ber tava şêrîn
pencere hene wekî digirîn’’

Helbestên wî yên piştî salên 70’yî
Di sê rêzikan de xwe li sê sehekên meriv digire;

dîtin, bihîstin, tehmkirin. Di rêzikên di pey van re jî
xwe li dil û gerdûna xeyilîna meriv qirase dike.

Di helbesta wî de mijar, têma û sembolên (ku ev
sembol rasterast bi binehişiya civakî re têkildar in)
weke tav, nan, av, çiya, kilam, zarok, şer, edilayî,
dawet, rê, çar demsal, xewn, heval, Hîroşîma,
xencer, Îran û Tûran, birîndar û cenazên şer, welat,
Kurdistan, Kurd û gelekên din cihê xwe digirin. Di
gel ku di helbestên wî yên pêşî mişt bin jî bi coşa
jiyanê, di helbestên wî yên piştî salên 70’yî de
meyla tenêbûnê dixuyê. Weke melankoliyeke
maqûl e. Meriv dikare bi kamiliya giyanî û arifiya
zihnî jî terîf bike. Pir zêde behsa payîzê dike,
behsa tenêbûn û tenê mayînê dike. Di helbesta
xwe ya bi navê 'Paîza Dereng'' (Rp. 307) de ew
dibêje;

''û ezman dîsa gewr û qirêje,
Rê dîsa çetin, dîsa dirêje
Zevî dirûne, bax seqirîne,
Dar û kel îdî rût û tazîne.’’

Awirek li helbestên
Mîkaêlê Reşîd

erd. AGRON*▼
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Tu dibêjî qe bi ''û'' ya destpêkê helbesta xwe bi hilbo-
qekê diavêje payîza temenê xwe û helbest wisa bi
temenê wî ve dadişindile. Dîsa di helbesta xwe ya bi
navê ''Dilê me dimaşe'' (Rp. 305) de dibêje:

''Belg îdî dadiweşin
Berf îdî dibare,
Dilê me dimaşe
û carna dinale.’’

Di helbesta Mîkaêlê Reşîd de pêldariyên bêsedem
nînin. Bi hilberîner û afirîneriya wî ruhî mirov dikare ji
nexweşiya serdemê ya burjûwa veqetîne. Ew hemû
jiyana xwe li ser hestên şadî û bextewariyê înşa dikin
an jî di vê lêgerînê de ne. Armanc hasil bibe jî dîsa bex-
tewar nabin. Ya Mîkaêlê Reşîd bextewariya tenêtiyê
hîskirin e. Carna pê digihîje jî, lê dîsa jî li hember
tenêtiyê bi tevdîr e. Bi vî awayî xwe ji gihanekî herifîner
diparêze. Di helbesta xwe ya bi navê ''Tenêbûn'' (Rp.
258) de dirêj dirêj wiha dibêje: 

''û tenêbûn jî qe ne tişteke.
Sifte hew zanî dinê dane te,
lê paşê destê te, wekî ew dinê
Bona te kêrî tiştekî naê.
Tenêbûn mîna kurmê nav sêva
Ruhê te dixwe
Tenêbûn mîna şika malxirab
Te jî meriva, xirabbin yan qenc,
Herro dûr dixe
Rojekê jî dertê, ku ew tenêbûn
Tera, dinêra, û te kesîra
Qe nelazime.’’

Bi ya min di warê hêmanên helbestî de ev
helbesteke pir xurt e lê belê sekn, helwêst û nêrîna xwe
ya li kes û civakê, li tenêtî û muhbeta dostanî û heval-
bendiyê radixe ber çavan. Erê, insan tenê hatiye dinê û
tenê wê ji vê dinê bar jî bike lê jiyan bi civak, dost û
hevalan re ew jî di navbera hatin û çûyîna ji dinyayê de
ceryan dike. Di vî warî de helbesteke berbiçav û dîdak-
tîk e. Lê dîsa jî weke pêdiviyekê bêriya tenêmayînê dike
û dixwaze bitenê bimîne. Di helbesta xwe ya bi navê
''Xwestin''ê  (Rp.249) de dibêje;

''Carna dixwazî tenê bimînî
Tevî dilê xwe, fikirê nerihet,
Ne evdê xwedê ber xwe bibînî
Ne rê û ne jî avayê pirqat.’’

Divê ku meriv bi xwe re di nava aştî û edilayiyê de
nejî. Divê ku meriv her tim bixwe re di nava şer de be.
Welî û ewliyayan wisa kiriye. Dema ku li hember xwe
têk çûne, tim giriyane. Ji bo vê ye ku ji bo mirovên kamil
û arif pirr girîn û kêm kenîn, weke meziyeteke baş tê
dîtin. Rêya bilindbûn û mezinbûnê şerê nefsê ye. Belkî jî
ew jî dide dû wan mirovên mêzin û ji bo şerê xwe
qadeke çê dike. Ma meriv çima bi xirecira di hundirê
xwe de dost û heval, der û cînaran aciz bike. Ma ji bo vê

cengê mêrg û beriyên tenêtiyê guncawtir nînin? Ew jî
bo vê tenêtiyê pêşniyaz dike û didomîne:

''Bi xwe beyanî nava mêşada,
Xwe fe’mkî, altkî tirsa xwe pêşîn
Bikujî qûlê feqîr nava xweda
û xwe bihesî, wekî tu îda
xweyê dinêyî, ew jî ê pêşîn.’’

Şer û tesîra şer di helbesta wî de
Di nava helbestê wî de 'şer' weke şiverêyeke

berbiçav ciyê xwe digire. Ma jixwe her insan
bermahî yan jî birîndarê şerekî nîne. Ew jî
bermahiyekî fermanên li ser Êzîdiy-
atiyê hatine rakirine. Belkî ji ber vê
ye ku Mîkaêlê Reşîd jana şer di
dil û mejiyê xwe de radibihîze
û dixwaze bide rabihîstin. Di
'Pencera dê' re li şer dinêre
û bi helbesta xwe ya bi
navê ''Pencera dê'' (240)
wiha wêneyê şer çêdike:

''Her pencerek
We’de xweda xewra

diçe,
Her pencerek
We’de xweda hişyar

dibe
Lê pencera dayika reben,
ku tek kurekî wê hebû,
lê ew jî çû şêr’da canda,
Gelek şeva qe ranazê.’’

Ka meriv dikare çi li ser vê helbestê
zêde bike?

Li hember birîndar û gaziyên şer jî bihistiyar e. Dîsa bi
jana dê rave dike.

Di helbesta xwe ya bi navê ''Bihara Altindariê'' (314)
de wiha dibêje;

''û dê ramûsa milê kurê çê,
Milê wî seqet-derba şerê reş,
Mil, ku paqişkir hesirê r’yê dê,
Boy dinê anî ev bihara xweş.’’

Hevaltiya di şer de û ya piştî şer jî dinizilin nava
helbesta wî. Di helbesta xwe ya bi  navê ''Şer'' (318) de
wiha dibêje;

''Eva du roje ezman digirî
Eva du roje
Roja havînê melûl û sare,
jêr şîn jor gewre,
Eva du roje serê min şile,
Eva du roje dilî ne dile, 
Eva du roje ku hevalê min 
Dibê, birînê min dîsa dêşin
ku ji şer mane.
Eva sî sale
Birîna wî da hela hê şer’e.’’ 

Kûçik di wêjeyê de
Dîsa helbestên wî yê bi navê ''Der bihare'' (216-217),

''Qîrîna te'' (319), ''Şîna dê'' (321) û gelek helbestên din
bi naverok û mijara şer û jana şer in.

Kûçik û zarok weke di şivîleyên xurt di wêjeya Kur-
mancî de cihê xwe girtine û digirin. Ew di wêjeya Kur-
mancî ya li welatên Sovyeta kevin de li pêştir e. Di
çîrokên Emerîkê Serdar û Wezîrê Eşo de pir balê dik-
işînin ser xwe. Di vê mijarê de qet xebat hatine kirin an
na, nizanim lê herçî ku xwedî derfet in bi vê mijarê û
analîza wê, ew ê bikaribin gelek tişt li ser wêjeya Kurdî
zêde bikin. Tabî, ev mijar di helbestên Mîkaêlê Reşîd de
jî xwe dide der. Di helbesta xwe ya ''Şeva havînêda''
(174) daxwaz ji seyê xwe dike ku were ew bi hev re der-
heqê meriva û halê dinyayê de xeber bidin.

''Tu seê min amin

were qafê xwe reş
diyne ser çokê min.’’ 

Di pey van rêzikan de wiha didomîne:
''were xwera îşev
Em melûl bin hinek
Em neqetin ji hev.’’

Di helbesta xwe ya bi navê ''Se'' (177) de wêneyekî
kûçikê dikşîne û di kelegerma havînê de feqîro betiliye
çi halî îfade dike û dilê xwe pê dişewitîne.

''Se zimanê xwe daleqandiye
Ew ziman nîna, qey bêjî dile, 

û qey bêjî ew hêdî dimire
Germ-ce’nimêda

Û se bi çeva-melûl, perîşan…
’’

Meyla nîşandanê
Wî bi mijar û têmayên

cuda û rengîn, gelek
helbest nivîsîne. Ger ku
meriv bixwaze derbarê
her helbestekê de çend
gotinên ku tên li dil û
mejiyê meriv dihewizin

bîne ziman, meriv wê
nikaribe bi nivîsek du

nivîsan ji bin vî barî rabe.
Mînak, xewn hêmaneke esasî

ye di helbesta wî de. Divê ku
werin şirovekirin. Dîsa di têkiliya

jin û mêr de feraseteke çewa şewla
xwe daye helbesta wî, divê were

nirxandin ji ber ku ew di asta kar û barên rojane
parvekirinê de wekhevîparêz e û jan, xweşî, dawet,
şîn…

Û bi helbestên xwe yên pastoral jî bala meriv dik-
işîne. Bi peyvan wêneyên rengîn çêdike û nîşanî meriv
dide. Her çiqas di helbestên wî yên pastoral de li pêş be
jî meyla nîşandanê li vegotina wî serwer e. Ev bi ya min
bi wêjeya me ya devkî û bi taybetî bi dengbêjiyê re têk-
ildar e.

Welatê bêriyê
Ax. Ava bêrî. Erê, bêrî xwe di helbestên wî de jî dide

der. Ma herçî ku li ber vê hezkirin û bêriya civaka me ya
Qefkasan gewrî lê newerime, dikare behsa giyanekî
neteweyî bike?

Bi ya min Ermenistan welatê bêriyê ye. Bi Ermenî û
Kurdên xwe hemû bêriya warê bav û kalan e. Ji sed
salan zêdetir e ku ji qaz û qulîngan agahiyek ji şûnde-
mayiyan ji warê bav û kalan dipên. Em nizanin ka qet
qaz û qulîngan xeberek ji van re birin an na? Ma ne Re-
wan e ku tîna dilê xwe yê bi bêriyê bûye dojeh bi
tîrêjên roja ji pişt çiyayê Agirî diavêje, dişikîne. Û ma ne
ew welatê bêriyê ye ku çemê Erez bi kêfxweşî pêşwazî
dike û bi xemginî verê dike. Aha ew bêrî li cem Mîkaêlê
Reşîd zindî ye û bi hîvê re xeber dide. Di helbesta xwe
ya bi navê, ''Ez hîvêra xeberdidim'' (Rp.81) de wiha
dibêje;

''Qe çi salix-sûlix heye
ji Kurdistanê, hîva delal
Li çiyaê dûr, bilind teyax
Qe çi distrên kanîê zelal?’’

Ma kî dikare bibêje wêneyê bextewariyê bi peyvan
nayê xêzkirin? M. Reşîd xêz dike. Em bi wêneyê bexte-
wariyê nivîsa xwe biqedînin.

''Rexê pencerê sêv û hurmêne
Bîna paîzê malê digere 
Dilî edile, dinya bêkîne
û zarê devken razane xwera’’ (Siba zivistanê Rp. 268)

* Hepsa Şakran (Izmîr) a Tîpa T

❄ Di nava helbestê wî de 'şer'
weke şiverêyeke berbiçav ciyê

xwe digire. Ma jixwe her insan
bermahî yan jî birîndarê şerekî

nîne. Ew jî bermahiyekî fer-
manên li ser Êzîdiyatiyê hatine

rakirine. Belkî ji ber vê ye ku
Mîkaêlê Reşîd jana şer di dil û

mejiyê xwe de radibihîze û
dixwaze bide rabihîstin.❄



WÊNE: HALÎL FÎDAN/RIHA 

(…)

û îro xewna min
nahêle ku bitebite dilê min

lê çi bikim
qelaç bi kaş

zinar sar
kevir kerr
newal lal

û piyên min qels in,
gelo heye ku ez te bibînim

bi çavên zarokekî, careke din?.. 

DOST ÇIYAYÎ


