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Mirdasî mîreyîyêka kurdan
a. Mîyanê seserranê 11. û 17.
de çemê Muradî ra cêr erdê
kirmancanê (kirdan, zazayan)
cêrî îdare kerdo. Erdê kirman-
canê corî o wext bi destê mel-
kişîyan îdare bîyo ke ê zî
mîreyîyanê kurdan ra yê.

Pîlê mirdasîyan Pîr Mensur
o. Şerefname de yeno vatene
ke Pîr Mensurî, verî, koçê xo
terefê Hekarya de ronayo.
Dima ameyo nêzdîyê Gêlî de
dewa Pîranî de ca bîyo. Gêl ba-
jaro tarîxî yo, mintiqa de ca-
yêko muhîm o.

Murad CANŞAD

Mi rdas î

77

Roportaj:
Zerrweş XODÎ
C. Z. PÎRANIJ 44

Rejîsor Welî Kahramanî bi nameyê
“Zonê Ma Kotî yo?” yew fîlm viraşt.

Fîlm de di kokimê dêrsimijî derheqê
vindîbîyayîşê kirmanckî de qisey kenê û
musnenê ke kirmancî senî asîmîle bîyê.
Ziwanê fîlmî tirkî û kurdkî (kirmanckî)
yo.

“ZIWANÊ MA DE
NUŞTIŞ EŞQ O”
Bedrîye TOPAÇ:
“Cenîyê ma nuştiş de hîna

şenik ê. Ez hêvîdar a ke roje
bi roje nuştoxê ma yê cenî
zêdîyênê. Zafê nuştoxanê
ma de, ez ge-ge qisey kena.
Tayê kî bi mailan moral
danê mi. Ê her dem paştî
danê mi. Ê mi ra bawer
kenê. Nuştişê ziwanê ma de
moral zaf taybet o. Ez înan
bêvengîye de sey yew ven-
gode gird vînena. Nuştoxê
ma serê zerrîya mi de cu-
yêka pîl a.

Ez nuştişê her çekuye de
ziwanê xo de bena haşt. Ez
her cumleya xo ra dima zê-
dîyena, bena laşer. No
deynê mi ziwanê ma rê yo”.

Muzîkê
Kirdan de
Xebatêka

Newîye

Grûbêk muzîsyenan sey yew projeya kolektîfe
bi nameyê “Pîya_Va_38” klîbêkê muzîkî amade
kerd. Şexsê Seyîd Rizayî de kurdê Dêrsimî ke ter-
teleyê 1937-38 de hetê dewleta tirkan ra amebî
qetlkerdiş û surgunkerdiş rê kerda dîyarî. 33
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Vowri varena lez varena
Zimiston o, vowri varena

Adir çinî yo, imbazî çinî yê
Vîş zeri di yo, vowri varena

Tengoneya bêkesî ya
Germawê to îzimê keyî ya

Ina kulo bêdarû ra
Zimiston o, vowri varena

Darûberî giroto vowri
Ina xatirayî imsarrî

Weşîye kewta bindî hewrî
Weşbîyayîş çinî yo ey rî

Tilistone vono vono
Destonê xo bidinî yemnono

Bifetelnî inî kulono
Heya peynîyey dinya 

tepişinî destono

2009

Adir TILISTONE

Yaşar BALUKEN

Saete Des, 
Dîwan Bes

77

Çimî Umerî hinî anêbenî û
qiseyî apî zî nêqedîyênî. O
ehende qayîl bi ke xo rê ra-
kuwero. La ap hetanî nêşêro
keyeyê xo, rakewtiş ey rê
çin bî.

Nadîre G. ALDATMAZ

Derba Wisarî

55

Gelo merdene û kiştene
çarenuşteyê ma yo? Yan ma
dîrekt ameyî kiştene yan zî
xo bi xo dayî kiştene. Hîris û
di serrî avêr zî hal nîya bî.

Bedrîye TOPAÇ:
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ÇEPA-RAST
1) Eserê Şêx Selahedînî ke bi
kirdkî (zazakî) nuşto
2) Keye, soy, ezbete – Xususî,

taybetî
3) Nêrî, nêrîyê vaşî – Rojhe-
latê Mîyanênî de şarêk
4) Kilmnuştişê Great Britania

– Sirr - Beyraqe
5) Şirît, serkeyê banî
ra daro qalindo derg
– Sembolê îrîdyumî
6) Keso bêziwan –
Delal, berdil, sînaye
7) Sewt, vengo berz
– Xeleyo ke seba teh-
nayîşî amade beno
8) Deq, cedew –
Verê, destpêk, reya
verêne
9) Meseqere, kila bi-

jangan/mujeyan – Tu, tif
10) Çîyo ke dekewto – Mî-
yanê “xîçe”

XX AA ÇÇ EE PP EE RR SS

Gerçî tayê embazan verêna
nuştêne la hetanî par-pêrar he-
pisxane ra bi kurdkî nuştiş qedex
bi. Înanê ke nuştêne, nuşteyê xo
bi rayîrê avûkatanê xo yan bi ha-
wayêkê nimitkî şawitêne teber.
Nika hepisxane ra şawitişê nuş-
teyanê kurdkî serbest o. La
yewna problem esto!

Ez mektuba Umer Farûq Ersozî
ra neql bikî. Umerî mektuba ke
roja 19.04.2012 de mi rê şawita
de bi tirkî wina vano:

“Roşan bira merheba. Sewqê
mi Çewlîg ra vejîya bi Dîyarbekir.
Tîya qerdîyanê ke lehçeya kur-
manckî de tercumanî bikê estê.
Çi heyf ke zazakî de çin ê. Ez şîya
mudirî het. Ma qisey kerd. Va, ti
eşkenî nuşteyanê xo bişawî la
ganî verî bêrê tehqîqkerdiş. Ez
nêzana ke do bişawî kotî, ter-
cume bikî. Mi va, no gure çiqas
biramo? Va, hîrê-çar aşmî vî-
neno.”

Yanî, eke Farûq mi rê bi kirdkî
yew nuşte binuso. Îdareyê hepis-
xaneyê Dîyarbekirî seba ke fehm
biko tede çi nusîyayo, Homa zano
do bişawo kotî. Heta uca tercume
bikê û apey bişawê hepisxane.
Îdareyê hepisxaneyî tede çîyêko
xirab nêvîno, hema bişawo teber.

Tabî, normal o ke çend aşmî dom
bikero!

Umer nuşteyê xo de wina dom
keno:

“Sey çareyêkê muweqetî, ma
wina pêkerd. Eke ez bi xo nuş-
teyê xo, binê her rêze de tirkîya
ci zî binusî, beno ke qerdîyanî
fehm bikê.”

Tabî, mecbur mendo, mektuba
xo bi tirkî nuşta. Yew hîkayeya
qijkeke zî bi kirdkî nuşta la tirkîya
her cumle zî kîşte de nuşta.  

Pêrar gama ke reya verêne

embazanê ma hepisxaneyê Çew-
lîgî ra nuşt, ancî wina problem
vejîyabi. Mi zî yew mektuba rex-
neyî bi tirkî nuşte ke senî hende
qerdîyanê kirdî uca estê û senî
nêeşkenê yew mektuba kirdkî bi-
wanî? Mi va alfabeya ma û yê tir-
kan se ra heştay yew a! Axir
badê ke Newepel zî vejîya, vera-
vera qerdîyanê ma yê Çewlîgî
musayî wendişê kirdkî. Êdî nuş-

teyê kirdkî hem hepisxaneyê
Çewlîgî ra rehet yenê hem zî ma
bi xo ê embazan rê bi kirdkî nu-
senê. 

Ez baş zana ke hepisxaneyê
Dîyarbekirî de gelek qerdîyanê
kirdî estê. Seke Farûq zî mektuba
xo de vano, nê qerdîyanê kirdî
eşkenê lehçeya kurmanckî de
tercumanîye bikê la nêeşkenê
kirdkî biwanê!

Madem mi behsê hepsîyan
kerd, ez wazena yewna mesela zî
qisey bikî.

Çend nuşteyê peyênî ke hepis-
xaneyê Çewlîgî ra ameyî, CD de
bî. La hetanî nika heme nuşteyê
embazanê ma yê zindanî sey
destnuşte yenê. Ez bi xo keye de
nuşteyanê înan komputere de
newe ra nusena. 

No karêko hende rehet nîyo.
Zehmetîya xo na ya ke ez nêeş-
kena nuşteyê tayê embazan bi-
wanî, fehm nêbenê. Homa esto,

nuşteyê Muradî ne tede, Murad
eynen sey mircanan rêz keno. La
yê bînî, heme nêbê zî, zafê xo
wina kaxite ser o hurdîlek çiz-viz
kenê û şawenê. Nêvanê gelo kes
eşkeno biwano yan ney?

Yeno vîrê mi, mi yew hîkayeya
Huseyînî ke hîrê-çar rîpelî bî,
hewteyêk de ancax deşîfre
kerdbî. La dima mi rê yew mek-
tube nuşta, hêrs bîyo ke çira
çend çekuyê ey şaş nusîyayê.
Tabî, mi fehm nêkerdê yan zî mi
şaş fehm kerdî, coka şaş vejî-
yayê! Mi yew cumle belkî vîst rey
tekrar-tekrar wendêne. Esas
çend rey mi fek ci ra verada. La
heyfê mi pê ame. 

O mîyan de mi yew mektube
ey rê şawite ke wa destnuştişê xo
bineyna fesîh binuso ke ez fehm
bikî. Mi merdimanê ey rê zî xe-
bere şirawite. Ez nêzana mek-
tuba mi kewta dest yan ney.
Labelê Huseyînî nuştişê xo nêbe-
dilna. Fekê dewa xo de wina
hurdî-hurdî çiz-viz keno û şa-
weno. Nika ez vana qey yew-di
nuşteyê ey ha mi het, ez nêeş-
kena biwanî. Mi xebere şawite,
mi va, eke fesîh, akerde nênu-
seno, wa zehmet nêkero, nuşte-
yanê xo nêşawo. Çunke wina mi
het manenê. Ez zaf ezabê wijdanî
ancena.

Ez hêvîdar a, rojêk verê roje
peyê beran ra, o tengane ra ve-
jîyê. La meselaya nuştişî de ganî
ma her kes herinda xo ra xeyret
bikîn.

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ RA

Cewabê Hûmara Verêne

CORA-CÊR

1) Qezayêka Çewlîgî
2) Ecayîb, çîyo ke merdim pê
şaş maneno – Keso bêkar û
bêgure, keso ke zugir keno
3) Dost, sînaye – Esero ke ti-
mûtim qîymet û ehemîyetê
xo muhafeze keno
4) Peynîye de, netîce de, pe-
yêna peyêne – Cayo ke roj
nêvîneno
5) Şeklêko geometrîk – Eksê
“erey/berey”î

6) Zemîrêk – Kirmanc, kird,
dimilî – Kilmnuştişê “lître”yî
7) Mîyan, beyntar, mabên –
Hacetêkê cite (nîyeno vileyê
gayan ser)
8) Qeweyo tal/cal – Eksê
“hît/hîy”î
9) Verên, eksê “ebedî”yî –
Varan, şilîye
10) Qisaya ke cumleyêk ra
yan zî çend cumleyan ra pê-
yena û fikrêk îfade kena – Pi-
lîşk, şilar, zîç
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Grûbêk muzîsyenan sey yew
projeya kolektîfe klîbêkê mu-
zîkî ke new deqayî dewam
keno amade kerd. Muzîsyenan
klîbê ke nameyê xo
“Pîya_Va_38” o, şexsê Seyîd
Rizayî de kurdê Dêrsimî ke
terteleyê 1937-38 de hetê
dewleta tirkan ra amebî qetl-
kerdiş û surgunkerdiş rê kerda
dîyarî.

Xebata ke muzîsyen Kerem
Sevînçî dîrektorîya aye kerda
de, 42 kesî kurd (18 kird, 24
kurmanc), 6 tirk û yew zî ereb,
pêro pîya 49 kesan tede ca gi-
rewto. Muzîsyenî klîb de lawika
“Dayê Dayê” vanê, peynî de zî
bi “Koyê Dêrsim Warê Ma wo”

reyde temam kenê. 
Kerem Sevînç vano, “Seba

ke ma şexsê Seyîd Rizayî de
bale biancîn terteleyê komelkî
yê ê wextî ser û ma hesasîyetê
hunermendan nîşan bidîn, ma
50 kesanê bihisîyatan vîst şa-
ristananê panc dewletan de no
kilîb temam kerd. Ma wazenê
linga diyine ya na proje zî
şexsê Şêx Seîdî de seba here-
ketê 1925î amade bikîn.” 

Muzîsyen û dîrektorê proje
Kerem Sevînç vano, “Ma na
proje xo rê bi îmkananê xo vi-
raşte. Hedefêkê bazirganî yê
na proje çin o. Ma hêvî kenê
ke festîvalê kulturî eleqe nî-
şanê na xebate bidê.”

Muzîkê Kirdan de Xebatêka
Newîye: Pîya_Va_38

Unîversîteya Dîcle Perwerdeyê
Kurdkî Dana Destpêkerdiş

Senatoyê Unîversîteya Dîcle
ya Dîyarbekirî qerar girewt ke
serrêna dest bi perwerdeyê
kurdkî bikero.

Eke dezgeyê perwerdeyê
berzî YÖK qerarê senatoyê Unî-
versîteya Dîcle tesdîq bikero û
eke kadroyanê akademîkan
peyda bikerê, serrêna do Fakul-
teya Tibî û Fakulteya Perwer-
deyî ya Zîya Gökalpî de sey
dersa weçînite dest bi perwer-
deyê kurdkî bikerê. Naye ra
teber zî, senatoyê unîversîte
qerar girewto ke bunyeya Beşê

Edebîyatê Ziwananê Rojhelatî
yê Fakulteya Edebîyatî de Şaxê
Bingehîn yê Ziwan û Edebîyatê
Kurdkî akerê. 

Seke yeno zanayene, Unîver-
sîteya Artuklu ya Mêrdînî de
reya verêne somestrê payîzî yê
2010-2011 de dest bi lîsansê
berzî kerdbi û 20 wendekarî gi-
rewtbî. Dima zî seba lîsansê çar
serran dewreyê perwerdeyî yê
2011-2012 de reya verêne seba
Şaxê Bingehîn yê Ziwan û Ede-
bîyatê Kurdkî 20 wendekarî gi-
rewtbî. 

anaserîn, -e: böylesi
cemser (n): kutup
cenc, -e: genç
cengar (n): pas 
destpêkerdiş (n): baş-
lama
dîyarî (m): armağan
doman, -e: çocuk
keyber (n): kapı
kile (m): alev
komputere (m): bilgisa-
yar
lên (n): kazan
mexel: hayvan yatışı
naxir (n): büyük baş hay-
van sürüsü

FerhengekÎdîanameya Derheqê
44 Rojnamegeran de

Temam bî
Îdîanameya ke derheqê 44 roj-

namegeran de amade bîyêne
temam bî. Seke yeno zanayîş,
aşma kanûne ya 2011 de netî-
ceyê operasyonêk de 44 rojna-
megerî tepişîyaybî. Nînan ra 36
kesî nika tewqîfkerde yê.

Îdîanameya ke hetê dozgerê
komare yê Îstanbulî Bîlal Bayrak-
tar ke wayîrê selahîyetê taybetî
yo ra amade bîya de rojnamegerî
bi “endamîya rêxistine” û “îdare-
karîya rêxistine” yenê sucdarker-
diş. 

Taximê neteweyî yê futbolî yê Kurdîstanê Başûrî reya verêne
beşdarê yew musabeqeya mîyanneteweyî beno. 

Sekreterê Federasyonê Futbolî yê Kurdan Selam Huseyînî da
zanayîş ke “Reya verêne taximê Futbolî yê kurdan beşdarê mu-
sabeqeyêka futbolî beno. Rojanê 13-22 gulane 2012 de, grûba
ke Uzbekîstan, Tunus, Morîtanya, Pakîstan, Srîlanka û Endonezya
tede yê, ma do na grûbe de beşdarîya musabeqeyêka mîyanne-
teweyî bibîn.”

Taximê Futbolê Kurdan 
Musabeqeyêka Mîyanneteweyî de  

Vengê Azadîye

Ti puk de jû lawike
Lewanê mi de sanika wêrane
Koyan de çingînîye
Vengê azadîye 
Zaf dûrî ya
Ez ke to ra qal bikî nêvindena

Ti zonê min o bêmaye wa
Zono sêwîyo ke nameyê xo çar ê
Sona kotî? Kotî ra yena?

Oxro ke pêro çîçegî wisar de wele resenê
Ti hesreta mina ke derya de vîndî bîya wa,
Raywanîya mi
Û dinya çerexîna
Ustûna mi rişîna 

Serpîl KARIŞLI 
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C. Z. Pîranij: Bedriya Xanim,
wendoxê ma nuşteyanê to ko-
vara Şewçila û rojnameyê Ne-
wepelî û keyepelê Zazakî.Net ra
şinasnenê la to rind nêşinas-
nenê. Yanî, tabîrê xo caîz bo, ti
sey prensesa tarîyan xo nim-
nena. Ma rica bikê, ti şêna seba
wendoxanê ma, xo bida şinas-
nayîş?

Bedrîye Topaç: Ez Dêrsim
de ameya dinya. Heta des û hîrê
serrîya xo ez uca ciwîyaya. Nika
herra xo ra dûrî de ya. Bi hetka-
rîya mamostayanê xo ziwanî ser
o xebetîna. Hîkaye nusena. Ez
vana qey tenê tarîtîye kî rind a.
Ez heta hewt-heşt serrîya xo
mîyanê kultur û ziwanê xo de
bîya pîle. Dima, sey pêro doma-
nanê bînan, ez daya mektebê
yatilî. Mi nêzdîye heşt serrî uca
wend. Ez ke des û hîrê serrî bîya
keyê ma koç kerd, ez û doma-
nîya xo ma Dêrsim ra vişîya-
yîme. La mi kultur û ziwanê xo,
xo vîr ra nêkerd. Mi çi wext ke
firset dî, ez şona Dêrsim. La
hesreta mi qet nêqedîna.

C. Z. Pîranij: Ti eşkena tikê
bahsê wextê mektebê yatîlî
bika?

-Ez nêzan vajî se. Seba mi zor
bî, zaf zor bî. Yew hetê mi hîna
uca, mîyanê ê dêsan der o. 

Zerrweş Xodî: Bedrîya
Xanim, wendoxî nuşteyanê to
de neqşê edebîyatî de herra xo,
bawerîya xo, eşqê xo û hesreta
xo vînenê. Gama ke ti nînan
nusnena, bi çi hîsan nusnena?

-Ziwanê ma zaf rindek o.
Gama ke şima ey ra hes kerd, o
bi pêro rindekîya xo virar fîneno
şima ra. Ez gama ke nusena,
zerrîya mi ra senî yeno, hen nu-
sena. Nê hîsî tenya yê mi nîyê.
Şarê ma heme nêmedar o. Ez
tenya nê hîsan bi edebîyat xe-
melnena.

Zerrweş Xodî: Ti senî agê-
raya ziwanê xo ser?

-Ziwanê ma dirbetin o. La dir-
beta tewr pîle ma bi xo daya zi-
wanê xo ro. Ziwan eşq o. Ziwan
eşqê ma yo tewr verîn o. Ey ma
ca nêverda, ma ey rê xayîntî
kenê. Mi bi xo kî dî ke ez kî sey
her kesî dirbetan dana ziwanê
xo ro; ez sewbîna ziwanan ra
hes kena la ziwanê xo vileçewt
verdena. 

Ez ge-ge ziwanî ser o xebetî-
yayêne la no xebetîyayîş rast-
nuştiş ra dûrî û tena bi fekê
Dêrsimî bi. Ti zî zanî ke bîy hîrê
serrî Kurdî-Der de xebata ma ya
atolye esta. Ez nê kursan de
raştnuştişê ziwanî musaya. Ma-
mostayanê ma bisebir verê mi
açarna ziwanê mi ser. Mamos-

tayê mi her di çimê min ê. Înan
mi ra bawer kerd. Rindekîya
tewr başe înan mi rê dîyarî
kerde. Dima mi Newepel de
nuşt. Mamosta Roşan Lezgînî
seba ke ez deha aver şirî mi rê
zaf hetkarîye kerde. Hetê nuş-
tene ra, kitaban ra destek da
mi.

Zerrweş Xodî: Nuştoxîye ka-
rêko taybet o. Her kes nêşikêno
no kar de raver şiro. Nuştiş de
hewce yo ke ti wendoxan rê çî-
yanê weşan û taybetan qisey bi-
kerî. Na nuqta de
ti çi fikirîyena? Ma
kurdî seba wendiş
û nuştişî şikênê se
bikerî?

-Ziwanê xo rê,
nuştoxanê xo rê
wayîr bivejîyê. Zi-
wanê ma ke şi,
nasnameyê ma
şono. Ez zana ke
hendayê deryayan
zerrîya kêna û xor-
tanê ma de edebî-
yat esto. Gama ke
nê deryayî verê xo
biçarnê ziwanê
ma, o wext ziwanê
ma û edebîyatê
ma sey awe heri-
kîno. Wa cencê ma
şirê kursan. Her ca
de bi ziwanê xo
qisey bikerî. Verê
xo biçarnê ziwanê
xo ser. Heme ma-
mostayê ma zaf fedakar ê. Bi
sebr ziwanî musnenê ma. Kam
ke yew xetêke zî ziwanê ma de
kaş bikero, zaf muhîm o. Lazim
o ke her kes çi ke dest ra ame,
wa taxsîr nêkero; wa biwanê û
binusnê. Û ziwanê ma ra bawer
bikerê.

C. Z. Pîranij: Ti wexto ke nu-
sena, ferqê fekan-şîweyan zor
dano to?

-Mi ke newe dest pêkerdbî mi
rê zaf giran ameyêne. Dima ez
adapte bîya. Fekê dewa her kesî
xo ra gore rindek o. Mi ra gore
kî fekê Dêrsimî zaf rindek o. La
ez wazena ke ez kirmancanê
bînan kî fehm bikerî û ê kî mi
fehm bikerê. 

C. Z. Pîranij: Ti zî vana “Dêr-
simkî?” 

-Pîrika mi vatêne “kirmanckî”.
Kalîke mi vatenê “kirmanckî”.
Maya mi vana “kirmanckî”. Ez kî
vana “kirmanckî”.

C. Z. Pîranij: Ti çi wextan de
nusena? No mana de wextê
nuştişî seba to muhîm o yan zî
wext seba to çi îfade keno?

-Seba mi wextê nuştene çin
o. Bi rastîye ez zaf biplan nîya.

Çi wext ke çekuyî ginayî zerrîya
mi ro, ez nusena. Nê wextan rê
ez vana “Wextê şîlîya çekuyan.”
Zerrîya mi nê wextan de rut û
repal a. Nê wextan de ez tena
vengê ziwanê xo goş dana.

C. Z. Pîranij: Wendoxê to
tewr zaf to ra çi pers kenê, çi
meraq kenê?

-Tewr zaf şaş benê ke ê senî
yew dêrsimîje fehm kenê. Ê
vanê “Ti senî musaya?” Mi zaf
meraq kenê. Cuya mi meraq
kenê.

Zerrweş Xodî: Ez zana ke
wendoxanê ma to ra zaf hes
kerd. Ti çi hîs kena?

-Mi verê cû vatbi ke nuştiş
eşq o. Gama ke wendoxan paştî
da to, ti kî bi eşq nusena û hî-
sanê înan ra çekuyan bi zerrîya
xo kena weye. Wendoxê ma bi
mesajan zaf destek danê mi. Ez
zaf şa bena û ez hemîne rê zaf
sipas kena. Yewna çî kî, ez nuş-
toxê ma yê ke hepisxaneyan ra
nusenê ra zaf qewete cêna.
Cayê înan çimê mi de sewbîna
yo. Ez înan rê kî zaf sipas kena.

C. Z. Pîranij: Çîyo ki ti tira
îlham gêna esto? Yan zî to gore
çîyêdo ansarên esto?

-Ez herra xo ra, domanîya xo
ra, eşqê ziwanê xo ra îlham
cêna. Ya, îlham esto. Nuştoxî
yan kî şaîrî zaf hîsdar benê. Şi-
kînê ke seba her çi binusê. Her
wext aşiqê çekuyan ê.

C. Z. Pîranij: Ti kamcîn nuş-
toxan ra hes kena? Tesîrê kam-
cîn nuştoxî to ser o esto? Yan zî
esto?   

-Ez gama ke wanena qet şaî-
ran yan zî nuştoxan cîya nê-
kena. Çunke mi ra gore heme

seba ma, seba ziwanê ma nu-
senê. Ez wazena ke bi mirdîye
heme nuştoxanê ma ra, şaîranê
ma ra çekuyan bidoşî û dinyaya
xo bi edebîyatê ma mird bikerî.
La yew şaîrê ma esto ke gama
ke ez şîîranê ey wanena zerrîya
mi de şilî varana. Ez a game
rind fehm kena ke ziwanê ma
çiqas qedîm o û çiqas rindek o.

Zerrweş Xodî: Ti zana ke
xebata ziwanî de cenî zaf tay ca
gênê. Gama ke to dest bi nuştiş
kerd, nuştoxanê bînan ra to re-
aksîyonêko senîn dî?

-Cenîyê ma nuştiş de hîna
şenik ê. Ez hêvîdar a ke roje bi
roje nuştoxê ma yê cenî zêdî-
yênê. Zafê nuştoxanê ma de, ez
ge-ge qisey kena. Tayê kî bi
mailan moral danê mi. Ê her
dem paştî danê mi. Ê mi ra
bawer kenê. Nuştişê ziwanê ma
de moral zaf taybet o. Ez înan
bêvengîye de sey yew vengode
gird vînena. Nuştoxê ma serê
zerrîya mi de cuyêka pîl a.

Zerrweş Xodî: Ti eşq, hes-
rete û herre ser o nusnena.
Gama ke ez nuşteyanê to wa-
nena, ez kifş kena ke pêro nuş-
teyanê to de yew kişta to her
wext bermena. Yanî nuşteyê to
zaf hîsî yê. Sebebê ney çi yo?

-Ziwanê ma de pêro hîsî zaf
rindek ê. Rast a, nuşteyanê mi
de qisawete esta, hesrete esta,
eşq esto, vengê dewanê talan
esto. Ez zî sey pêro domananê
ma xemgînîye de bîya pîle. Yew
hetê mi her wext nêmezet
mend. Ez çiqas nêwazî kî nê hîsî
yenê û nuşteyanê mi de ca
cênê. Sey heme nuştoxan, şaî-
ran û mamostayanê ma ez kî qî-
rena ke ziwanê ma vînî mebo.

C. Z. Pîranij: Ez wazena ke ti
tikê bahsê tarzê xo, ekolê xo bika
û qiseyê xo yê peynî zî vaja.

-Ez cerîbnayîşan (deneme) nu-
sena. Ge-ge hîkaye nusena. Şîîre
û nesr nuşteyanê mi de têmîyan
der ê. Ez nuştişê her çekuye de
ziwanê xo de bena haşt. Ez her
cumleya xo ra dima zêdîyena,
bena laşer. No deynê mi ziwanê
ma rê yo. No deyn ê ma pêrunê
yo.

C. Z. Pîranij: Mi gore hîkayanê
to de zî tamê şîîre û tesîrê tewirê
lîrîkî esto. Ti vana se?

-Ya. Ez şîîre ra zaf hes kena. Û
ez hîkayan de kî tamê şîîre ra hes
kena.  

C. Z. Pîranij: Ma seba nê ro-
portajî to rê zaf teşekur kenê;
maşalah ti baş xebitîyena. Mela
qelema to nêbetilîyo, nefes to ro
nêgino, to rê qewet bo.

-Ez şima rê zaf sipas kena û
wendoxanê ma rê zerrî ra selam
ruşnena.

Bedrîye Topaç: “ZIWANÊ MA DE NUŞTIŞ EŞQ O”

Bedrîye Topaç
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Ez nêzana çend serrî yo adir
vareno serê koyan, gineno ze-
reyê keyan, zerrîya mayan. Ez
xeberan wanena, ancî vengê
38î yeno: “… Rabat Vadisi, Çi-
çekli ve Demirkapı Bölgesine
çok sayıda asker taşıdı…” (…
Hûmarêka zêdîye eskerî ruşnayî
bi Gelîyê Rabatî, mintiqaya Çi-
xeke û Xêçe…) 

Ez xo xo de vana, no hal hîna
çend seyî serrî nîya sono. Do-
manî, key vengê bombe û tu-
fongan ra xelesîyenê. Nê gencî
key bi toreyê dinya aşiqê yew-
bînî benê, zewecînê û benê wa-
yîrê domanan? Key keyê xo de,
cilê xo de bi emrê Heqî mirenê?
Key keyberê mergî yeno girew-
tene, yê cuye domananê ma rê
zî beno ya? 

Gelo merdene û kiştene çare-
nuşteyê ma yo? Yan ma dîrekt
ameyî kiştene yan zî xo bi xo
dayî kiştene. Hîris û di serrî
avêr zî hal nîya bî.

Tîjîya wisarî pede-pede bî-
yêne berz. Hîna rind germ nê-
bîbî la serdê zimistanî zî tenê
şikîyaybî. Şilî-şepelîyê wisarî
dest pêkerdibî. Hetê ra zî awa
vewre, çemê Mizur Babayî urz-
nabî ra, cayê çemî ci rê teng
ameyêne. Sey dar û berê wisarî
zereyê xo de ca nêbîyêne. 

Dinyaya gewre, na comerdîya
xo însanan rê zî nêseveknaybî.
Zerrîya Celalî zî zere de ca nê-
bîyêne. Sey çemê Mizur Babayî
xo estêne nover û bover.

Eskeran hîna derbe nêkerdîbî.
Labelê îdareyê urfî (sıkıyöne-
tim) bî. Merdim nêşîkîyêne ke
tever ra selam bido kesî. Di tenî
ke amey têleye, yewbînî de
qisey kerd, derhal esker kew-
têne orte yan cêra kerdêne yan
zî tewqîf kerdêne. O wext, di
kesî ke amey têleye bîyenê
“örgüt” (rêxistine).

Sûke de hal nîya bî. Şar mec-
bur mendêne, keyan de ame-
yêne têhet. Roja 30ê adare de,
keyê Sakîna de zî gencan hetê
ra çaya xo qilme kerdêne hetê

ra zî halê welatî ser o hareretin
nayêne hurê.

Rasta ey, mevzuyê hurênayîşî
halê welatî zî nêbî. Halê sûke
ser o qisey kerdêne. O wext
mabênê organîzasyonan de lej
bî. Pêro kirmanc bî la tayine ta-
yine ra “Kürtçü” (kurdperwer)
vatêne. Tayê binan zî ê binan ra
“Türk Solu” (çepê tirkan) va-
têne. Halbukî pêro warezayî, bi-
razayî, derezayî, misayibî,
kewrayî, dost û birayî bî. Çitur
ke bîbî, çimê pêroyîne bîbî kor û
yewbînî de bîbî dişmen. Zar-
zêçî çekî girewtibî xo dest, sey
felekê yewbînî kewtibî ere rayê.
Her roje ere yewbînî pîyêne ke
yewêde bînî bikişê. Mayan ra
qeyîr kesî nêwastêne ke na gêj-
bîyayene bivindarnê. Destê
mayan ra zî towa nêameyêne,
berbîş û qurrîyayîşî ra qeyîr.
Kesî vengê xo nêvetêne. Polîs û
eskeran zî dûrî ra tey nîyada-
yêne. No hal belka zî ci rê weş
ameyêne.

Merdimî vatêne qey yewode
gonîwer cayê de, xo dardo we û
her di hetan verdano pê ke
keso baş welat de nêmano.
Yînan her ke da yewbinî ro, o şa
beno, destanê xo keno têra.
Sayê ke viraştoxê nê vampîran
o yo. Bi eseranê xo îftîxar keno.

Çitur ke bîbî, Celalî no hal
ferq kerdîbî û nêwastêne ke
welat de bivindero. Coka saete
duwês rê bilête birnaybî ke endî

şiro.
Da-des gamî nê hetê keyeyê

Sakîna de çend gencî ameybî
pêser fermanê kiştena Celalî
dayêne. Mabênê gencan de mi-
sayibê Celalî Wişen zî estbî.

Pîyê Celalî muxtarê taxe bî,
yê Wuşenî zî Almanya de karker
bî. Ciranî bî, domanê yew taxe,
yew kuçeyî bî. Pîya kay ker-
dêne, pîya werdêne, pîya simi-
têne. 

Serran ra tepîya mi fotogra-
fêde înan dî. Pîya antîbî. Fotog-
rafêde studyo bî. Her diyîne bi
rîhuyayîş destê xo estîbî serê
hermeyê yewbînî.

Welatê ma de kesê ke yew-
bînî ra zîyade has kenê, benê
misayîbê yewbînî. Sey Celal û
Wişenî.

Misayibînî, her daîm hes ker-
dene bîye, heta peynîya emrê
xo yewbînî seveknayene û
ardim kerdene bîye. Misayibînî
nînan ra zî zîyade bîye, birayînî
ra avêr bîye. Ê zî yewbînî de
winî bî. 

Rojê ameye, domanî bî pîl, bî
gencê vîstserreyî. La endî tê-
leye de nêbî. Destê xo zî serê
hermeyê yewbînî de nêbî, sey
nê fotografî.

Celal hetêde bî, misayibê xo
zî heto bîn de. Her di hetî yew-
bînî de bîbî dişmen, tim lej ker-
dêne. Raya înan zî sey zîyade
hevalanê xo nîya cîya bîbî. Endî
qe yewbînî nêdîyêne, qisey nê-

kerdêne heta selam bîle yew-
bînî nêdayêne. 

Celalî, verê neynike de porê
xo virastêne ke raya peyêne
şêro sûke, nas û dostan ra xa-
tirê xo biwazero. Mabênê ke-
yeyê Celalî û sûke di-hîrê sey
metreyî yan bî yan zî çine bî.
Senî ke rojê de da-des reyî
sono-yeno, unca vejîya teber,
saete des û nêm bîye, saeta
raywanîye rê hîna mendîbî. 

Raya sûke verê penceraya
keyeyê Sakîna ra vêrdêne ra.
Gencê ke zere der ê zî hevalê
Celalî bî û yewbînî ra xatirê xo
zî waştîbî. Celal ke verê pen-
cera ra vêrd ra şî, hevalî qe şaş
nêbî, çike Celal ge keye de bî
ge sûke de. Cansenik bî. Deqa
yewe ke cayê de bo, deqa bîne
zî cayode bîn de bî.

Di gaman de xo est sûke. He-
valan ra kes nêmendîbî. Tayê
remaybî şîbî koyan tayê zî hepis
de bî. Çend teneyê ke mendê zî
xatirê xo înan ra wast û cadeyê
parkeyînî ra devacêr wexto ke
kewt rayê, vere otelî de rastê
misayibê xo bî. Celalî, disme-
nîya zereyê xo de qedenaybî.
Nalet re dismenîye kerde û bi
rîhuyayîş misayibê xo de nî-
yada. 

Firsetê xo nêmend ke ey ra zî
xatirê xo biwazero. Misayibî
çeka xo mîyaneyê xo ra vete û
pêsero na pa. Celalî verê xo
kerd ere otelî la nêşîkîya ke
şêro zere. Bi heşt qerşunan
verê keyberê otelî de gina war
ro. Saete yewendes bîye.

Vengê çekan ke ame keyeyê
Sakîna, kes şaş nêbî. Ê rojan de
xora vengê çekan kêmî nêbî-
yêne. Zaf meraq zî nêkerd. Eke
çik o, çiwa yo, çitur bo zî nika
Celal xebere ano. Panc deqayî
ke vêrdî ra, Celal ke nêame he-
valî vejîyay tever ke çi vejîyê!…

Otobuse saete duwês de
kewtbî bi raye. Raywanêde xo
ca verdaybî.

Maye va: Heywax, heywax!
Merdena misayîbî,
Corû destê misayîbî ra bena?
Kerdena sima, 
Ulu dîwan de zî 
Qebul nêbena.

Derba Wisarî

Nadîre G. ALDATMAZ

Rojêk yew lajek şûno seydê yelgeyî.
Kuweno yew zerenci dima ke bitepîşiro.
Zerenci firrena, firrena peynî de batilîyena
û nişena sêr Zindarê Sîyasî* ya. Lajek
hêna dima kuweno, hîn tanî mendo ke bi-
raso zerenci û bitepîşîro, zerenci heyna
perran dana xo ro, serî Zindarê Sîyasî ra,
hetî vêrî royî ra firrena. Lajek yeno sêr
zindarî, ewnîyeno cêr, eke zerenci ha binê
zindarî de, vêrî royî de sêrî xizikî di ya. 

Na rewşi ser, lajek xo bi xo vajî-
reno: “Erê zerenc, ti xizikê vêrî royî
werdo, mi xelê sêrî sînî werdo. Ti sêrî
zindarî ra firrena, la ti vana ke qey ez
nêşkîyeno bifirro?”

Na qala xo vano û wirdî destanê xo
akeno, xo zindar ra erzeno. Çend
lapan dano kîşta xo ro, havil nêkênî.
We kuweno binî Zindarî Sîyasî, lime-
lete beno.

_____________
*Zindarî Sîyasî: Sîmserkîsi de

namê yew mintiqa yo.
Yelge: Seydo ke pê destan beno.

Lajek û Zerenc

Îrfan SÎMSERKÎSIJ
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Serê wisarî de yew roje Dat Celîl û Mîrza
gawanî dewe bî. A mehel nor û dorê dewe
de zî çere hema nêvecîyabi. Naxir zî naye ra
zaf xidar bîyo. Wir di embazan naxirî ser-
best verdaybî û ewnîyayênî rehetîya xo ra.
Nizdîyê taştereyî dewarî pêser anê ke mexel
bikerê.

La hûmarenê ke hera Emîn Axayî nêa-
sena. Wir di ûmbazî kuwenê wuştilik. Celîl
Mîrzayî ra vano:

- Ti heywanû yew sîya girde de mexel
bike, ez nover-bover biewnîya.

Celîl yew-di saetî nohet-ohet pereno. Qot
û kendal û newalan temaşe keno feqet qet
hera axayî nêasena. Xo bi xo fikirîyeno vano
“na mirate ser a şîya?” Rayîrê xo dewam
keno. Rastê yew gomeyî yeno. La Celîl vey-
şanîye ra ha mireno. Taqet ganê ey de nê-
mendo. Lingê ey zî recifîyenî. Xo pîze de
vano “mi rê şerme lazim nîyo, ez nê keyeyî
ra werd wazeno”. A hinge de yew dapîre zî
berê gomeyî ra teber yena. Di sitilî ha des-
tanê aye de, şona hîne. Celîl silam dano da-
pîre. Dapîre vana: 

- Xorto, to xeyr o? Ti ça ra yenî?
Celîl vano: 
- Dapîr, ez gawanê dewa corêne yo. Ez

geyreno yew hera boze. 

Dapîre vana: 
- Serê sibayî ra ez ha tîya, mi qet yew

here nêdîya. 
La Dat Celîl bêteqet o. Gur-gura madeyê

ey a. Dayanmîş nêbeno. Dapîre ra vano:
- Ez zaf veyşan bîya, mi arayîya xo zî nê-

kerda.
Dapîre vana: 
- Wîyê! Leyîrê mi, ez qurbanî to bî. Bê

zere ez to rê werd bîyaro. 
Çend deqayan ra pey dapîre aqita rezî û

yew leteyê nanê gilgilî Dat Celîlî rê ûna. Dat
Celîl pê mijêje werdê xo weno. Dapîre
vana: 

- Qijî mi biwere, aqîte zaf a. 
Dat Celîl beno mird. Vano: 
- Dapîr mi rê bes o. Na zî bara şima ya. 
Dapîre vana:
- Biwere biwere.
Dat Celîl vano: ,
- Mi rê bes o. Homa razî bo. 
Dat Celîl nê qalan ra pey kuweno şek.

Vano: 
- Dapîr, naye zî bidi putonê xo. 
Dapîre vana:
- Putê ma nêwenê.
Celîl vano: 
- Qeyî? 
Dapîre vana: 
- Na aqîte, payîzî merre dekewto mîyan. 
Celîl hêrs beno, uskura hewa nano û

dano erd ro. Dapîre vana: 
- Ti reşimîyayî, a uskura çalonîya kutikê

ma ya!

Dat Celî l  û Dapîre

Mistefa GOMAYIJ

Yew pîri bena, tim û tim goreyê yew mîr-
çiki xu tîyedûna, hazir kena, şina ware.
Mîrçikê pîri key gi halînê xu viraşt û hak
kerd de, ya zî cadi şina ware.

Yew serri hewa zaf weş vîyaren ra, mîr-
çiki zî verê wextî halînê xu virazena û
hakûn zî kena de. Pîri senî g’ vînena mîr-
çiki halînê xu viraşt û hak zî kerd de, pîri
xu çînena we, xu kena hedre, kuwena

reyar gi şîyor ware.
Reyar ra yew dewij pîri ver a ben, von:
- Pîrê hama rew o, meşo ware, hama

waxtê wareyî zaf mendo, ti şina xeniqî-
yena!

Pîri vona:

- Ti sey mîrçikê mi hol zûnî! Mîrçikê mi
halînê xu viraşt, hak zî kerd de, ez tim go-
reyê mîrçikê xo şona ware.

Dewij kuwen pîri lîyak, nikuwen pîri
lîyak, pîr anigeyrena.

Pîri şina ware, hama yew hewayo zaf
weş esto, pîri bena şa, keyf kena û vona:

- Ez tûşk o, o tûsko let o.
Ez mîyonê birr û birr geyreno.
Tîzon û fişonê xo edar û sibatî pîya ver-

deno...
Pîri hama inê qalî ha fekê ya di, beno

puk, beno xedeb, yew firtone non pa, we-
liki vay dûno, zaf beno serd. Pîri cadi ku-

wena bîn lênê toraqî,
kulikê pîncê lênî ra hewa
şino zere. Pîri o yo g’ nixe-
niqîyena. 

Vori edîlyena, pîri zî nêm-
xeneq binê lênî ra vecîyena
g’ çi bivîno! Pîyorê tûşkê
ya xeniqîyayê, tenya yew
sax mando. Pîri ê tûşkê xo
gêna hetê dewa xu wa ku-
wena reyar.

Pîri yena resena verê ha-
lînê mîrçiki, ewnîyena g’
mîrçkê ya zî pelî kerdê a,
serê halînî de bîya rep, ce-
midîyaya.

Ina rey pîri erzena mîrçiki
ser û ûna vona:

Çuçika min a çiçkanî
Ti hal û hewalê zivistanê ni-

zanî
Te mala xwe xirab kir
Mala mi zî ser de danî.

* Tûşkeki, aşma edarî di yew roj a. Verî-
nûn ma goreyê teqwîmê tebîetî hereket
kerdîn.

Tuşkek i *

Zer în  AZRAWA

TTii   ÇÇiinnêê   bbaa
Dilo BARGIRAN

Ti çinê ba
Rojê mi benî sey şewe

Tarî pelûn xwu roneno rîyê erdî ser
Cu mi rê beno jehr

Zilûmat vila beno asmînî ser

Ti çinê ba,
Ez feqîr maneno kuçan di

Delû beno,
Serê koyan di xwu vîn keno

Mecnun beno
Çolan di aware-aware gêreno

Ti çinê ba,
Zimistan serdê xwu veradano ma

ser
Seqem beno, ez rebişîyena

Wesar hêrs beno
Dar bê pel

Gulîstan bê gulan maneno

Ti çinê ba
Teqet nêmaneno ningan di

Giranîya bindestîye ma bêhal fînena
Huyayîş rîyan di nêmaneno 
Bilbil kat weno, delû beno

Ti çinê ba
Hêgayê mi di telî har beno

Awkê mi lêl
Erdê mi ziwa beno

Tînce çilaya xwu vîn kena
Estareyî bêşewq manenê

Ti çinê ba
Ez mîyanî milletan di şermaye ma-

neno
Çilayê hîvîya min şina hewn a

Derdî mi giran beno, milê mi ser di
Sey çêleyê adirî veşneno dilê mi

Ti çinê ba
Bawer bikir, ey zî nêbena

Ti mi rê sey nengû û goştî ya
Ti mi rê sey awa heyatî ya

Ez to di ameyo dinya
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Serrê Hecî nizdîyê şeştî-şeşt
û panc estbî. Westayê dêsî bi.
Şarî rê dês nayênî ro. Şefeqê si-
bayî ra hetanî şan înşatan de
xebitîyayênî. Birayê Hecî çar-
panc serrî cuwa wer dinyayê xo
bedilnabi. Umer zî birarzayê
Hecî bi. Umer asinkar bi. O zî
hetanî şan xebitîyaynî. Xora
asinkarîye zî zehmet yew kar bî.
Zaf qewet waştinî. Umer zî no
rid ra zaf qefilîyayênî. 

Rojek Umer hûney xebati ra
zaf ecizîyaye bi. Mîyanê karî de
wina xîyal kerdîn û vatîn: “Ez
emşo şîyerî keye, sifte xo şu-
wena û cuwa pey zî cila xo kena
ra û kuwena ra. Roj wina bi xî-
yalan a vîyert, şi peyê koyan. 

Umer ame keye. Ca de waya
xo ra va “Qazan deker, ez xo şu-
wena.” Waye bilezkanî qazan
kerd de. Çunke Umer çendêk
yarûn bi ehende zî lez cigirîya-
yênî. Umerî xo hemam de hola-
hol şit û kerd pak. Boya asînê
cengarinî û boyax tera vejîyabî.
Cilê xo yê rakewtişî dayî xo ra.

Tam vatînî ke Gulê doşek raker
ez kuwena ra, venikê mi yena,
ewnîya ke Ap Hecî ameyo mey-
manîye. Ap oda de serê mînderî
de cematkî nişto ro. 

Umerî va:
- Apo, ti xêr ameyî. 
Û lew na dest a. Kiştê apî xo

de nişt ro. Terraqê apî weş bi. Bi
saetan qalî bikerdênî, uja de
kam esto û kam çin o goş nênî
ser. Umer kîşta apî xo de wina
fikirîyenî: “No ap ça ra vejîya.

Ez nika çi weş kewtinî ra. Hinî
nêşino zî. Karî ver a ez zaf rin-
can bîya. Homa biker lez bişî-
yenî û ez ca de rakurî.” Bi vengê
waya xo bi hîşyar. Vat: 

- E, ez zî çay wena, deker.
Çayî, gozî, bastêq, tuyî wişkî

hameyî eyîn ver û biterraqe
pêro tasî kerdî pak. Qalî, mese-
leyî, vistanekî, lejê dewijan,
teqsîmkerdişê hêgayan… Pey-
nîyê eyîn nêameynî. 

Çimî Umerî hinî anêbenî û qi-

seyî apî zî nêqedîyênî. O ehende
qayîl bi ke xo rê rakuwero. La
ap hetanî nêşêro keyeyê xo, ra-
kewtiş ey rê çin bî. Goreyê urfî
meyman keye de bo, wayîrê ke-
yeyî gereke xizmetê ey bivîno.
Çimî Umerî bêhewnî û qefelîya-
yîş ra eciz bibî. Saete bî des, ye-
wendes; weriştişê apî çin o.
Hama newe eskerîya xo kerdi
nême û ame dewe îzin. Umerî
xo bi xo va: “Ya sebir, ya sebir.”
Saete bî diwês, şîyayîşê apî çin
o. Way û birayê ey bi keyf a goş
nayênî ser, hey huyayênî. Umer
ewnîya ke wina nêbeno gereke
rakuwero. Fikirîya, fikirîya û
nişka ra apê xo ra persa: 

- Apooo!
Apî va: 
- Ha, Umê mi.
- Apo, eke şima şîyerî keyeyê

xo şima se kenî?
- Ma se kenî? Willay ma ku-

wenî ra.
Umer hinî daymîş nêbi, va: 
- Hih! Apo, Qurû şima şêrî

ma zî kuwenî ra.
Ap û ayê ke hey dormaleyê

apî de mat mendê, ewnîyenî
saete ra. Saete ameya diwês,
wextê rakewtişî rew ra vîyerto.
Nêmeyê şewe dîyaya. Hêdî-hêdî
rawirzeno û şino keyeyê xo.

Sae te  Des ,  
D îwan  Bes

Yaşar BALUKEN

Mirdasî mîreyîyêka kurdan a.
Mîyanê seserranê 11. û 17. de
çemê Muradî ra cêr erdê kir-
mancanê (kirdan, zazayan) cêrî
îdare kerdo. Erdê kirmancanê
corî o wext (şeş sey serrî) bi
destê melkişîyan îdare bîyo ke ê
zî mîreyîyanê kurdan ra yê. 

Pîlê mirdasîyan Pîr Mensur o.
Şerefname de yeno vatene ke
Pîr Mensurî, verî, koçê xo terefê
Hekarya (Culemêrg) de ronayo.
Dima ameyo nêzdîyê Gêlî de
dewa Pîranî de ca bîyo. Pîran o
wext dewe bîya. Gêl bajaro ta-
rîxî yo, mintiqa de cayêko
muhîm o. 

Pîr Mensur kesêko ewlîya
bîyo. Vanê, verî ey maldaran ra
tirawito û dayo kesanê feqîran.
Pîran de mabedêk (îbadetga-
yêk) viraşto. Mezelê ey nika
nêzdîyê Pîranî de dewa Dêrey
de yo. 

Wefatê Pîr Mensurî dima lajê
ey Pîr Mûsa cayê pîyê xo gêno.
Pîr Mûsayî dima Pîr Bedir yeno.
Meylê Pîr Bedirî mîreyîye ser o
bîyo. Erzeno Gêlî ser, bajarî
gêno, îqtîdar û îdareyê xo ro-
nano.

Selçuqijî erzenê erdê kurdan
ser. Gêlî îstîla kenê. Pîr Bedir
şino Silîvan (Farqîn). Selçuqijî
erzenê ucayî ser zî, Pîr Bedirî zî
kişenê. Wexto ke kişîyeno xa-
nima ey dicanî bena. Cinîke

hemlê xo ronana, lajekêk ana
dinya. Şar dormeyê lajekî de
yeno pêser, Mirdasî newe ra Gêl
de îqtîdar û îdareyê xo ronanê.

Wextê Mîr Muhemedî de mî-
reyîye bena hîrê qismî. Mîr Mu-
hemed mîreyîye mîyanê hîrê
lajanê xo de pare keno. Gêlî
dano yewerî, Palîyî dano yewerî,
Çêrmuge dano yewerî. Dewleta
Safewîyan ke erzena welatê
kurdan ser, her hîrê cayî zî ke-
wenê bi destê înan. Hewt-heşt
serrî îdareyê înan dewam keno.
Serra 1514 de dewleta Safewî-
yan vera dewleta Osmanîyan de
şikite wena, Mirdasî ancî îda-
reyê Gêl, Pali û Çêrmuge gênê
xo dest. Cengê Safewîyan û Os-
manîyan de Melkişîyan terefê
Safewîyan girewto, Mirdasîyan
terefê Osmanîyan. Badê-badê
Osmanîyan îdareyê her di mîre-
yîyan zî orte ra wedarto. Sey
îdareyê heme mîreyîyanê kur-
dan…

Çîyo ke bala merdimî anceno
no yo. Ecêba pîlanê Mirdasîyan
qey xo rê “pîr” vato yan zî qey
înan rê “pîr” vajîyeno?

Pîr Mensur, Pîr Mûsa, Pîr
Bedir.

Ma zanê ke no unwan, yanî
“Pîr” mîyanê elewîyan û yare-
sana de esto. Mîyanê sunîyan
de çin o.

Ecêba kirmancê cêrî verî
elewî bîyê, badê bîyê sunî?

Ecêba Pîran, nameyê xo
“pîr”an ra gêno? Yanî, yeno ma-
naya cayê pîran?

M i rdas î  
Murad CANŞAD

Yewna roje zî qedîya û ez
hewn a şîya. Hewnê xo ra bê-
xeber… Ez emşo paweyê to
ya. Ez emşo wazena sey şe-
wanê bînan hewnê xo de to
bivîna. Çimê min ê ke hêdî-
hêdî giranîya roje bi hesranê
xo rişnenê, êdî padîyayî.
Hewnê mi dest pêkeno.

Rojêka zimistanî ya. Qers
gêno zerrîya mi. Cemed bes-
tenê hesrê çimanê mi.
Rojêka zimistanî ya.
Ez recifîyeno. Destê
mi û lingê mi reci-
fîyenê. Ez wazena
ke xo zerrîya to
de germin bi-
kera. Ti zerrîya
xo mi rê akena?
Zerrîya to de
seba nê sînayoxî
ca esto? Seba nê
merdimê xerîb û
tenayî… Ez ha ra-
yîrêko vewre ra bîyo
sipê ra yeno. Ez ha
yeno ver bi to, ver bi
zerrîya to, ver bi çimê to û
ver bi sînayîşê to.

Ez dano berî ro. Ti mi rê
ber akena û ez mat maneno.
Mi to qet wina rindeke nê-
dîya. Ti emşo hîna rind asena
mi rê. Û ez vana:

-Ti mi nêgêna zere?

O wext ma yewbînan ra
ewnîyenê. Çimê ma ginenê
yewbînan ro. Ez qet wina nê-
bîya. Na şewa zimistanî de o
ewnîyayîşê to yew kile fîneno
zerrîya mi. Û ez yena zere. Ti
mi bena cayo ke tewr xorîyê
zerrîya xo. Ma tikê yewbînan
ra ewnîyenê. Ma ewnîyenê çi-
manê yewbînan ra. Tepîya
ma qalî kenê. O qas serd o ke
vengê mi zî recifîyeno.

Ge ti qalî kena ge ez qalî
kena. Ez qet nêwazena hewn
ra haya biba. La sey hewnanê

bînan no hewn zî nême-
cet maneno, ez

zano. Ez êdî qayîl
nîya ke hewnê
mi nêmecet bi-
manê. Ez êdî
qayîl nîya ke
ez to ca-
verda. Ez
wazena ke
tim to ra bi-
ewnîya.
Çunke ez

wina zerrweş
a.
Wextê mi tikê

mendo. Ez zaf
sipas keno ke to mi

emşo zî zerrîya xo de
mêman kerd. Ez êdî şono. Ez
yew şewe to zî paweno. Tim
ez yeno to het. Yew şewe zî ti
bê mêmana mi bibe. La wa
şewêka zimistanî nêba. Ez
nêwazena ti bicemidîya. Ma
do şewna yewbînan bivînî.

Hewn

Rohelat AKTULUM
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(Dêrsim)

Kurmancî: bêhnxoş,
dûga, merwendik, mer-
yemxort, meryemxurt 
Soranî: bojdank, giya-
pîroz
Goranî: damag, dayke
bawke, kelporey 
Latînî: Teucrium polium
Tirkî: acı yavşan, mer-
yem otu

NAMEYÊ NEBATAN
Amadekar: Ehmedê Dirihî

N a z i m  H Î K M E T

TTaahhii rr   bb îîyyeennee  zz îî   eeyybb  nnîî yyoo  ZZuuhhrree  bb îîyyeennee  zz îî
hheettaa   sseebbaa  sseewwddaa  mmeerrddeennee   zz îî   eeyybb  nnîî yyoo ,,
ppêêrroo  kkaarr  TTaahh ii rr   ûû  ZZuuhhrree  bb îîyyeennee  ddee   yyoo

yyaannîî  ddii ll   ddee  yyoo ..

MMaavvaa jj îîmmee  bbaarr îî kkaa ttêêkk   ddee   bb ii   ppêêrrooddaayy îîşş
mmaavvaajj îîmmee  kkeeşş ffkkeerrddii şşêê   cceemmsseerrêê  vvaakkûûrr îî   ddee    

MMaavvaajj îîmmee  ddaammaarraannêê  xxoo  ddee   cceerr iibbnnaayyîî şş êê  sseerrûûmmêêkk
mmeerrddeennee   eeyybb  bbeennaa??

TTaahh iirr   bb îî yyeennee   zz îî   eeyybb  nnîî yyaa   ZZuuhhrree   bb îî yyeennee  zz îî
hheettaa   sseebbaa  sseewwddaa  mmeerrddeennee   zz îî   eeyybb  nnîî yyoo ..

TTii   hheess  kkeennaa  ddiinnyyaa   rraa   ççaarrggaammîî   
llaa   aa  ffee rrqqêê   nnaayyee  ddee   nnîî yyaa

tt ii   qqaayy îî ll   nn îî yyaa  ddiinnyyaa   rraa   bb ii vv ii ss îî yyee
llaa   aa  ttoo  rraa   vv ii ss îînnaa

yyaannîî   ss eebbaa  kkee  tt ii   ssaayyee   rraa  hheess  kkeennaa
şşeerrtt   oo  kkee   ssaayyee   zz îî   ttoo  rraa   hheess  bb iikkeerraa??
yyaannîî  ZZuuhhrree   TTaahhii rr îî   rraa   hheess   nnêêkkeerrddêênnee

yyaann  zz îî   qqee tt  hheess  nnêêkkeerrddêênnee
TTaahh iirr îî   çç ii   kkeerrddêênnee   vv îînnddîî   ttaahh ii rr îî yyaa  xxoo  rraa??

TTaahh iirr   bb îî yyeennee   zz îî   eeyybb  nnîî yyaa   ZZuuhhrree   bb îî yyeennee  zz îî
hhee ttaa   rr îî yyêê  sseewwddaa  rraa   mmeerrddeennee  zz îî   eeyybb  nnîî yyoo..

____________________

Tirkî ra tadayox: Alî Aydin ÇÎÇEK
Çime: Nazım Hikmet, Yatar Bursa Kalesinde, Yapı Kredi Yayınları, 2006, r. 191

MMeesseellaayyaa  TTaahhiirr  ûû  ZZuuhhrree

Efsaneyê Dêrsimî Bawa Bertal
şî heqîya xo ser. Bawa Bertal
sembolanê peyênan yê Dêrsimî
ra jû bî. Meyîtê Bawa Bertalî
dewa xo Kîyeyîkan de ame we-
daritene.

Sey Uşenî ra tepîya orîjnalêde
bîn yê dêrsimijan sereyê xo na
ro. Bawa Bertal bi leşa xoya
derga barîye Dêrsim de hetê
xeylê kesan ra zaf ameyêne hes
kerdene, o bi qise û kamîya xo
Dêrsim de zaf namdar bîbî.
Bawa Bertal hertim bi kincanê
xo yê gelêrîyan Dêrsim de fetilî-
yayêne. Taybetmendîya bîne ya
Bawa Bertalî kî na bîye ke ey
her kesî rê xeberî dayêne, la-
belê kes ey ra nêqehirîyayêne.
Henî ke Bawa Bertalî veyvan de

cayê tewr rindî girewtêne. No
kokimo dêrsimij bi kincanê xoyê
temaşeyan, milqîdayîşê xo çi-
meyê yarenîya Mamekîye bî.
Heta mergê xo Bawa Bertalî zaf
cixara şimitêne, feqet hertim
dîqet kerdêne ke cixaraya ey
kalîteyîne bo.

Hîkaye û meseleyê Bawa Ber-
talî zaf ê. Nameyê ey ge-gane bi
polîsanê tirkan yê îşkencekaran,
ge-gane bi eskeranê tirkan ke
dewan de operasyon kerdêne,
ravêrdêne. Kesî nêzanayêne ke
kamcîn hîkaye yê Bawa Bertalî
bî û kamcîn hetê şarî ra ameya
vatene, labelê her kesî derheqê
Bawa Bertalî de qisey kerdêne.
(DersimInfo)

Bawa Bertal Şî Rehmet

BAWKAL TELLÎ Mucahîd BARAN


