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Pênasîn bi hin gewreyên dîrokê 
 

1 -Homîros : Sala 850 î berî zayînê 
navê wî belav bû, tev kûrbûna wî herdu 
destanên dîrokî ( Îlyeze – Odêse)
nivîsandibû. Hukariya wan dîrokî li 
wêjeya cîhanê bû. 
2- Dêmostîn : Sala 384 an navê wî berz 
bû. Ew di karê konevaniyê de gelekî jîr û 
jêhatî bû , tev ku kekec bû ,lê gotbêjikî 
bi nav û deng bû. 
3- Mîgêl Sêbentês : Sala 1547 an ji 
dayîk bû . di şerê Lêbento sala 1571 an 
destê xwe yê rastê hate birîn, wê hêşt
jiyaneke bêzar di zeviyekê de biborîne , 
lê berhema wî bi navê Donkîxot  ew xist 
payeke bilind di wejeya Îspanî de . 
4- Sere Pêrinherdêt: Sala 1844 an ji 
dayîk bû . Lê, ji ber çoga xwe ya nexweş
rûniştîbû, û sala 1914 an lingê wê di 
çogê re birîn . Digel rewşa wê rola xwe 
di lîstoka şanogeha Ferensî de mezin bû . 
Ew baştirîn lîstokvana şanoyê bi nav bû. 
5- Hêlên Kêlir: Sala 1808 an ker û kûr  
ji dayîk bû û hê du salî bû 
fêrdaneke(mohadîre) serkewtîbû , û bi 
dehan pirtûkên wêjeyî nivîsandibûn û 
baştirîn perwerdeyek cîhanî bi nav bû  .
6- Liwîs bireyl: Sala 1809 an ji dayîk 
bû . Piştî sê salan kûr bû û mamostakî  
hêja jê bi derket û alava çapmeniyê û  

nivîsadinê ji kûran re çêkir 
7- Çeriliz Şitenymîstêr:  Sala 1865 an 
xomir ji dayîk bû. Weke endezyarekî 
afrandar ji şîrketa Cinrel Motor re kar 
dikir û bêtirî / 200 / afirandin jê re 
pêşkêş kir û di Yonyon Kolêc de 
mamoste bû û daner bû. 
8- Cêms sorbir:Sala 1894 an ji dayîk 
bû . piştî salekê di bûyerekê de çavekî 
xwe kûr bû , û di piş re yê din jî kûr bû . 
Gava ciwan bû di kovara Dîniyorkir û 
gelek pirtûk û destanên lîstokiyê(temsîl) 
nivîsandin û iskêç û filmên kerton 
çêkirin. 
9- Xorxê Liwês Burxês :Helbestvan û 
çêroknivîs û rexnevanê Ercentînî ye , 
sala 1899 an ji dayîk bû û piraniya 
berhemên wî wergêrî Inglîzî bûn .tev 
jiyana xwe bi kûrî borand lê, di jiyana 
xwe de ji yên bi çav pirtir tişt û bûyer 
didît. 
10- Lodvîç Ven Bêthovên:Sala 1907 
an ji dayîk bû di temenê / 46 / an de ker 
bû. Di dawiya jiyana xwe de mozîk û 
sêmfoniyên sermed afrandin . 
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