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EDÎTORÎ RA

Roşan LEZGÎN

Vanê, “Tobeyê vergî mergê
vergî yo!” Yanî, eke verg tobe
bikero ke zerar nêdano kesî,
xora êdî mergê xo rê qayîl o.

Derheqê kurdan de polîtî-
kaya dewleta tirkan zî eynî
sey xuyê vergî ya. Se kena
wa bikero, çi qanûn vejena
wa vejo, nerm bena huşk
bena qet ferq nêkeno, polîtî-
kaya xo ya bingehîne ra, yanî
pûçkerdişê kurdîtîye ra, tirk-
kerdişê kurdan ra fek veranê-
dana. >> 2

Tekîn Agacik: “Zonê ma kamîya ma yo. Însan bi zonê xo esto, bi zonê xo
beno însan. Ti ke zonê xo kerd vîndî yan zî zonê xo qesey nêkerd, zonê xo
de nêfikirîya ti xo nêbena. Yanî o zonê bîno ke ti qesey kena o kî nîya. Werte
de manena. Ne bena o ne kî bena o bîn.”

Te k î n A g a c i k :

Însan bi zonê
xo esto, bi zonê
xo beno însan

Roportaj: Alî Aydin ÇÎÇEK
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Deyîrbaza namdare Tara Caf
ke bi vengê xo yê qedîfeyî û bi
herbê xo namdar a, çarçewaya
festîvalê muzîkî de ameye Dî-
yarbekir û bi heme lehçeyanê
kurdkî deyîrî vatî.

Deyîrbaze Tara Caf destpêkê
festîvalê muzîkî de roja 25 êlule
2012 de yew konser da. Kon-
serê xo de bi heme lehçeyanê
kurdkî deyîrî vatî. Bi kirdkî zî de-
yîra “Tew Veyvikê” va.

Tara Caf 1958 de Bexdad de

ameye dinya. Babîyê aye kur-
dêkê eşîra Caf ra, dadîya aye zî
tirkanê tataran ra ya. Seba we-
zîfeyê babîyê xo gelek welatan
ra gêraye. Efxanîstan de dest bi
wendegehî kerdo. Yewendes
serrîya xo de agêraya bi Bex-
dad. Babîyê aye 1972 de tewqîf
bîyo. Coka Tara Caf heştês ser-
rîya xo de mecbur menda ke
şiro Îngilistan. Uca unîversîte
wende. Hîna zî Îngilistan de ci-
wîyena.

Tara Caf Dîyarbekir de “Tew Veyvikê” Va

V E N G D A Y Î Ş

Laser Wesar VALÊR

Zerrîya to di vilê vamêran abîyayê
Boya înan merdiman serxoş kena

Şilî varena to ser
Ez bin di pelandê to di menda

Rîyê mi xo çarnayo to
Şewqê to paweno

Sey vilikan rojî
Dormareyê to di bîyo perwane

Mi bipawe vilanê xo merişne
Ez to ra mird ba

Dima ra mi rê merg zî roşan o.
Çimî mi roşnayîya to biveynê.

Hewlêr, 23.04.2012

Komela Dêrsimijan de
Atolyeya Kirmanckî

Komela Piştgirî û Kulturî ya
Dêrsimijan ya Anqara de bi
kirmanckî atolyeya ziwanî
dest pêkena.

Xebata atolye her roja yew-
şeme saete 14.00 dest pê-
kena û di saetî dewam kena.

Kesê ke wazenê beşdarê
atolyeya kirmanckî bibê, eş-
kenê adresê cêrinî de bikewê
têkilîye.

Dersimliler Kültür ve Daya-
nışma Derneği,

Konur 2. Nokak No:24/7 Kı-
zılay/Anqara

Tel: 0 312 435 62 21

Unîversîteya
Artuklu perwerdeyê

malimanê kurdkî
des rojî vindarna
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CORA-CÊR
1) Îsmaîl … (Roşinvîro dostê
kurdan ke Tirkîya de 17 ser-
ran ra vêşêr zîndanan de
mendo)

2) Dîyar, kifş, eşkera, asaye –
Êm, vaş
3) Nîşanê deresayîşê meywe-
yan – Mabên, mîyan, beyntar
4) Bi fariskî “awe” – Duz,

eksê “çewt”î – Herfê
bêvengî yê “sate”
5) Gojage, sedefe,
qûmça – Lêl, eksê
“roşn”î
6) Qers de xirba ar-
menîyan – Semedê
kalikan/bawkalan xî-
tabkerdiş
7) Bîsturî, kardîya
hekîman – Suzî, tîre
8) Cîf, helm, solix –

Heceya verêne ya “welat”î
9) Şewte, mole, şerqatî – Me-
zopotamya de medenîyetêk
10) Roşt, eksê “tarî”yî – Erd, ca

XX AA ÇÇ EE PP EE RR SS

Seba ke vera şarê dinya de bi-
neyke rîyê xo sipî bikero, seba ke
kurdan tikêk nerm bikero, nê ser-
ranê peyênan de rayîr akerd ke
tayê unîversîteyan de qismê kurdkî
abo, sey dersa weçinîta kurdkî
wendegehan de bêro musnayîş.
Teorî de nê gamî eştî la pratîk de
hetanî ke dest ra yeno nê gaman
pûç kena, nêverdana pratîze bibê.
Û xora kurdî zî -Homa esto- seba
ke nê firsendî ra îstîfade nêkerê,
her çî kenê! Mesela, tena Dîyarbe-
kir de 405 wendekaran dersa Qu-
ranî tercîh kerda. La temamê
Tirkîya de 21 hezarî wendekaran
dersa kurdkî tercîh kerda. Vîst mîl-
yonan ra vêşêr kurdî estê, hezar ra
yew ziwanê xo tercîh keno!

Dewlete, Unîversîteya Artuklu
ya Mêrdînî de yew enstîtu da aker-
diş. Çîyo balkêş no bi. Akademîs-
yenê ke Unîversîteya Artuklu de bi
destê înan qismê kurdolojî da
akerdiş Unîversîteya Dîcle ya Dî-
yarbekirî de xebitîyayêne. Yanî qey
Unîversîteya Dîcle de qismê kurdo-
lojî anêkerd? Çunke Dîyarbekir
merkezê kurdan o. Dîyarbekir
merkezê sîyaset, huner, edebîyat û
kulturê kurdan o. Mêrdîn de hîna
vêşêr erebî estê. Coka nika qismê
kurdolojî yê Unîversîteya Artuklu

paştgirîya miletî ra mehrum o.
Heto bîn ra, dewlete werişte

Çewlîg de qismê kurmanckî û za-
zakî cîya-cîya dayî akerdiş. Dêrsim
de da beşê kirmanckî da akerdiş.
Almanya ra çend kesê ke eleyhê
kurdan de fealîyet kenê dayî ardiş.
La unîversîteya tewr rewêne Dîcle
de hema zî tu fealîyetêkê kurdkî
çin o. Vanê, ma destur girewto la
meydan de çîyê çin o. Unîversîteya
100. Yil ya Wanî de, Unîversîteya
Culemêrgî, Unîversîteya Sêrtî, ya
Bidlîsî û ya Mûşî de tu fealîyetêk
çin o. Qey?

Wezaretê Perwerdeyî îdareyê
Unîversîteya Artuklu reyde proto-
kol îmza kerd. Selahîyet da Qismê
Kurdolojî yê na unîversîte ke ki-
tabê dersa kurdkî (kurmanckî û
kirdkî) amade bikerê. Camêrdan
kitab amade kerd la wezaret çap
nêkeno. Wezaretî destur da ke
Unîversîteya Artuklu 500 wende-
karan bigêro û seba malimîya
dersa kurdkî perwerde bikero.
2528 kesan muracat kerd. Nînan
ra 500 kesî netîceyê îmtîhanêkê
cidî de girewtî. La wezaretî karê
înan asteng kerd. Na hûmare
kerde 250. 

Û nika zî înan rê yewna asteng
veto. Vana, nê namzedê malimîye
ke şima girewtê ra êyê ke wayîrê
formasyonê pedagojî nîyê, mali-
mîya înan qebul nêbena. Oxro ke
verê cû vatbî, wendekarê ke wa-
yîrê formasyonê pedagojî nîyê,
unîversîte dersa formasyonî zî
dana înan. Wezaretî bi xo naye
qebul kerdbî. La verênanê ma

vato, romî rê bext çin o! Seba ke
nêverdê perwerdeyê kurdkî pratîze
bibo û aver şiro, goreyê keyfê xo
ra behaneyan peyda kenê. Weza-
ret unîversîte ra vano, ti nêeşkena
dersa formasyonê pedagojî bidê
namzedanê malimîya kurdkî. Baş
o, eynî unîversîte qey eşkena
dersa formasyonî bido malimanê
tirkî qey nêeşkena bido malimanê
kurdkî? Yanî bi no qayde wazena
malimîya 234 wendekaran îptal bi-
kero. Esasê mesela no yo, nê karî
çiqas erey bifîno, çiqas biewiqno
hende goreyê polîtîkaya aye ra yo.  

Çîyo balkêş, no mudaxele badê
temambîyayîşê tercîhê dersa weçi-
nîta ya kurdkî virazîya. Dewlete
ewnîya ke dersa kurdkî bêwayîr a,
kurdî wayîrê ziwanê xo nêvejîyenê,
yanî ewnîya ke temamê Tirkîya de
tena 21 hezarî kesan dersa kurdkî
tercîh kerda, werişte mudaxeleyê
Unîversîteya Artuklu kerd.

Akademîsyenê ke na unîversîte
de xebitîyenê, zafê înan kurdolog
ê, û bi hawayêko cidî, bi samîmî-
yet karê xo kenê. La sîyasetê kur-
dan vera înan de bi neheqî
muxalefet keno, înan bêpaştî ver-
dano. Na helwêsta sîyasetê kurdan
zî kena ke dewlete biasanî, goreyê
keyfê zerrîya xo ra vernîya înan bi-
gêro.

Halê hazir Unîversîteya Artuklu
ra teber tu unîversîteyêka bîne de
fealîyetê ke xeyrê kurdan tede
estbo çin a. Unîversîteya Çewlîgî
zî, yê Mamekîye zî temamen vera
kurdan de fealîyet kenê. Hetê zi-
wanî ra zî, tu eleqeyê înan bi zi-

wanî çin o. Mesela Unîversîteya
Çewlîgî, ne sey dersdar ne sey
wendekar kesê ke ziwan zanê nê-
gêna. Bi destê kesanê ke tu ele-
qeyê înan ziwan ra çin o, qismê
kurmanckî û zazakî îdare kena!
Kesê ke kurmanckî û zazakî nê-
zanê senî do wendegehan de kur-
manckî û zazakî bimusnê tutanê
ma? 

Eke şarê ma wayîrîya qismê kur-
dolojî yê Unîversîteya Artuklu nê-
kero, yanî esas, ziwanê xo rê wayîr
nêvejîyo, mumkin nîyo ke vernîya
perwerdeyê bi kurdkî abo. Û xora
meselaya perwerdeyê kurdkî çiqas
apey bimano, çiqas texîr bibo,
hende zerarê ma de yo. Çunke
serre bi serre neslê ma yê neweyî
hîna vêşêr kurdkî ra dûrî kewenê.
Her serre hîna vêşêr ziwanê ma
ver bi merg şino. Dewleta tirkan
naye zaf baş zana. Perwerdeyê
kurdkî çiqas erey bikewo, çiqas
hêdî rayîr şiro, hende hesabê aye
yeno, hende goreyê polîtîkaya aye
ra yo. 

Tîya de çîyo ke nêno fehmkerdiş
no yo. Sîyasetê kurdan meselaya
ziwanê kurdkî de rolê hîrê meymu-
nan de yo: Ne dîyo ne eşnawito ne
zano! Seba ke neslê ma yê neweyî
roje bi roje ziwanê xo ra dûr ke-
wenê, coka sîyasetê kurdan çend
serrî dima do vajo “Na rastîyêka
sosoyolojîk a, êdî her kes tirkî
qisey keno.” Ez bawer nêkena kes
do werzo vajo, na “rewşa sosyolo-
jîke” bi îhmalê kamî ameye mey-
dan?

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ
RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST
1) Mîyanê elewîyanê Dêrsimî
de ocaxêk
2) Parxêle, erebeyê gayan –
Mîyanê “mişote”
3) Kerme, kersele, herrqele –
Famîlyaya maydanozan ra
(pelê xo sey maydanozî)
vaşêk
4) Paço ke sey rîpêşan yeno
xebitnayene; şale, şalike,
çale – Eksê “huşk”î
5) Çeşîtêkê çorege/kilînca –
Miste, sala destî

6) Rîyê asmênî ra cîsîmo roş-
nîdar
7) Herfê venginî yê “însan”î –
Cal, eksê “şîrin”î - Qapax
8) Çîyo ke pê karê deştişî
beno, destekî – Estareyo ke
roşn dano dinya, şems – La-
belê, feqet, ema
9) Sîye, sersî –Labelê, feqet,
ema
10) Felaketo pîl, bela, musî-
bet – Kêmgonîye (tib de)
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berhem (n): eser; ürün
cigirîyayîş (n): kızma,
darılma
dagîrkerîye (m): işgal-
cilik
debare (m): geçim
dilet, -e: ikiz
gijik (n): saç
helwêste (m): tavır
hewe (m): kez, defa,
kere
hunermend, -e: sa-
natçı

kamîye (m): kimlik
kiriştiş (n): taşıma
kirr, -e: kısa
meqlub, -e: tersyüz
meskî (m): dehre
mundî (m): kuşak
musabeqa (m): ya-
rışma
nacînî (m): amca karısı
nawnayîş (n): gösterim
oxro ke: oysa kî
rexne (n): eleştiri
rok, -e: çocuk
tenduristî (m): sağlık
tomete (m): töhmet
vilînce (n): sakız
zacilane (m): loğusa

Ferhengek

Dîyarbekir de dersa weçînita
ya kurdkî mîyanê 15 dersanê
weçîniteyan de rêza çarine de
mende. Xora qismêkê dersanê
weçîniteyan seraserê Tirkîya de
qet eleqe nêdî. 

Tirkîya de dersê ke tewr zaf
ameyê tercîhkerdiş wina yê:
Tetbîqê matematîkî hetê 495
hezarî wendekaran ra, ziwanê
xerîbî yê sey îngilizkî hetê 413
hezarî wendekaran ra, rêza hî-

rêyine de wendişê
Quranî hetê 402 he-
zarî wendekaran ra,
cuya Hz. Muhemedî
zî rêza çarine de
hetê 256 hezarî
wendekaran û kurdkî
tena hetê 21 hezarî
wendakaran ra ter-
cîh bîya. Yanî 20 mîl-
yon kurdan ra tena
21 hezarî tutan
dersa kurdkî tercîh
kerda.

Oxro ke tena Dîyarbekir de
405 wendekaran wendişê Qu-
ranî, 256 wendekaran zî cuya
Hz. Muhemedî tercîh kerda.  

Sedemê tercîhnêkerdişê
kurdkî, nîsbetê asîmîlasyonî yo
helbet. La esasê xo de na me-
sela de bêeleqeyîya partîyanê
kurdan kerd ke şar zî eleqe nî-
şanê dersa kurdkî (kurmanckî,
kirdkî) nêdo.

D î y a r b e k i r  d e  K u r d k î
Rêza Çarine de Mende

Unîversîteya Artuklu ya Mêrdînî vera muameleyê Weza-
retê Perwerdeyî de sey protestoyî perwerdeyê malimanê
kurdkî vindarna. 

Beşê Têkilîya Şarî Reyde ya Unîversîteya Artuklu roja
28.09.2012 de yew beyanatê çapemenîye vila kerd. Beyanat
de yeno vatiş ke Unîversîteya Artuklu demeyêko derg ra
Wezaretê Perwerdeyî û Dezgeyê Perwerdeyê Berzî (YÖK)
reyde têkilîye de yê. Nê her hîrê dezgeyan xo mîyan de yew
protokol îmza kerdo. La badê ke înan 500 wendekarî seba
malimîya kurdkî girewtî, Wezaretê Perwerdeyî û YÖKî na hû-
mare nême ra nême kêmî kerda, arda 250 kesî. Û dayîşê
dersa formasyonê pedagojî zî betal kerdo. Yanî 234 wende-
karê bînî zî naye ra kêmîyenê. 

Unîversîteya Artuklu beyanatê xo de vana, ma nika sey
îxtarî des rojî perwerdeyê kurdkî danê vindarnayîş. Seke ma

destpêk de pêkerdo, eke 500 wendekarê ke ma bi hawayêko
qetî qeyda înan viraşta û dayîşê dersa formasyonê pedagojî tes-
dîq nêbo, ma prosesê perwerdekerdişê malimanê dersa weçînita
ya kurdkî ra fek veradanê.

Netîceyê îmtîhanê emserî yê lî-
sansê berzî yê Unîversîteya Ar-
tuklu dîyar bi. Emser 20
wendekarî girewtê. Nînan ra 17
seba kurmanckî 3 seba kirdkî gi-
rewtê. Hîrê wendekarê ke seba lî-
sansê berzî do emser
Unîversîteya Artuklu de dest bi
wendiş bikerê ra yew edîtoranê
rojnameyê ma ra Bîlal Zîlan, her
diyê bînî zî nuştoxanê rojnameyê
ma ra Mehmed Yergîn û Yaşar
Baluken ê.

Emser serra hîrêyin a ke Unî-
versîteya Artuklu seba lîsansê
berzî hergu rey 20 wendekaran gêna. Her di serranê verênan de
20 wendekaran ra 2 kesî seba kirdkî girewtêne la emser 3 kesî
seba kirdkî girewtê. Kirdî Unîversîteya Artuklu rexne kenê ke nê
nîsbetî bizêdno.

Eyaleta otonome ya Spanya
Katalonya de, katalonan bajarê
xo Spadîl de nameyê yew ku-
çeyê xo kerd “Kuçeyê Kurdis-
tanî”. Lewheyo ke nameyê
“Kuçeyê Kurdistanî” ser o nuşte
yo, binê nameyî de bi kilmekî
melumatê derheqê Kurdistanî de
estê. Melumatan de yeno vatiş
ke Kurdistan ameyo parçekerdiş
û mîyanê dewleta Tirkîya, Îran,
Îraq û Sûrîye de ameyo pare-

kerdiş. 
Katalonî zî

sey kurdan
demeyêko
derg miletêko
bindest bî. La
vera rejîmê
dagîrkerîye
yê spanyolan
de mucadele
kerd û netîce
de otonomîya
xo qezenc
kerde, zi-
wanê xo vîn-
dîbîyayîş ra
xelisna. Nika
katalanî dozê

xoserbîyayîşê dewleta Katalonya
kenê. Vanê “Katalonya Spanya
nîya!” 

Katalonya vakurê rojhelatê
Spanya de welatêko qijkek o.
Nufûsê xo nika 7 mîlyonî 135
hezarî yo. Katalonya de span-
yolkî, katalankî û arankî ziwanê
resmî yê. Arankî tena hetê hewt
hezarî merdiman ra yena qisey
kerdene.

Katalonya de Kuçeyê Kurdistanî

Wendekarê Lîsansê Berzî yê
Unîversîteya Artuklu Dîyar Bîyî

Unîversîteya Artuklu Perwerdeyê
Malimanê Kurdkî Vindarna

Keyepelê Ajansa Dengûbasan a
Kurdistanê AKnewsî roja
30.09.2012 de weşana xo vindarna. 

AKnews sey beşêkê Weşanxaneyê
Arasî ke merkezê xo Hewlêr de yo,
20.11.2008 ra nat fealîyet de bî.
Destpêk de bi kurdkî (sorankî û kur-
manckî), erebkî, fariskî, îngilizkî û
tirkî xeberî viraştêne. Demeyêk ba-
dêna, weşana xo ya fariskî û tirkî
vindarna.

Wayîrê Weşanxaneyê Arasî Bedran
Hebîb, beyanatê vindarnayîşê weşana
AKnews de vano, seba ke îmkanê ma
yê ekonomîkî çin ê, coka ma keyepel

girewt. 
Goreyê vatişan ra Weşanxaneyê

Arasî û keyepelê AKnewsî raserast
serekwezîrîya Hukmatê Herêma Kur-
distanî ra ardimê madî girewtêne.

Keyepelê AKnewsî Weşana Xo Vindarna



Ziwanê ma de edebîyat, huner û
hunermedîye karêde giran o, karêde
çetin o. Fedekarîye wazena, wext
wazena, sebir wazena… Ziwanê ma,
zereyê ziwanê ma de zî lehçeya ma
kirmanckî/zazakî hetê edebîyat,
huner û sewbîna semeden ra
kemasîya xo zaf a. Hîna sey
ziwananê bînan bîngehê xo nêgirewto
û nêbîya ziwanê perwerdeyî. Çike
rewşa ziwanê ma sey miletanê bînan
nîya, miletê ma zaf zulm û zordarîye
dîya; ziwanê ma binê qedexkerdişê
dewletan de mendo û ewro zî sînorê
vîndîbîyayîşî der o. Coka zî êyê ke na
lehçe de xebate kenê, karê înan
bihemdê xo karêde giran o. Ganî ma
êyê ke bi zerrî û can ra xebata nê
ziwanî danê, înan rê wayîr bivejîyîme
û înan bidîme şinasnayîş ke miletê
ma zî nê rûmetanê xo rê wayîr bivejîyo.

Mi cêr de derheqê ziwan, edebîyat û
hûnermedîye de birêz Tekîn Agacikî de yew
roportaj kerd. Ez wazena ke nê roportajî
pêşkeşê şima bikera û şima nê hunermedê
ma yê herjayeyî nêzdî ra bişinasnê.

Alî Aydin ÇÎÇEK
___________

-Tekîn Agacik kam o? 
Tekîn Agacik: Ez 1972 de Erzingan de,

dewa Cîmîne de amo rîyê dinya. Nika
nameyê xo yo newe kerdo “Üzümlü”. Ez ke
amo yewserrîye çê ma bar kerdo şîyê hetê
Manse (Çayırlı) dewa Erzinganî ya
Gelînpêrtage (Gelinpınar). Mi cuya xo hetanî
diwês uca derbaz kerde. Mekteba verêne ra
dime mi wendene caverde. Çike hetê debare
ra rewşa ma rind nêbîye. Aye ra tepîya zî ez
ama Îstanbul.

-Wexto ke ti ama Îstanbul se kerd, çi
karan de gurîya?

Tekîn Agacik: Îstanbul de tayê karan de
gurîya la meyle mi hetê senatî ser o bî. Heta
verê cû yew musabeqaya vengî viraştîbî, ez
kewta musabeqa, mi kilamî vatî û ez bîya
yewin. Tabî bir tirkî. La birayê min ê pîlî
nêverda ez zobîna şorî. Mi rê kaset viraştêne,
CD viraştêne. Hama rind ke birayê mi
nêverda ez şorî çike o taw arabesk bî. 1996
de mi dest kerd şanoyî.

-Ti kamcîn dezgehan de dest pêkerd?
Tekîn Agacik: Serra 1996 de kovara

Însancilî de mi dest pêkerd. Mi a kovare de
şanoyî ser o kurs dî. Hetan 2002 mi uca de
xebata xo berdewam kerde. Kayê ma zafêrî
sîyaset û cuya komelan ser o bî. Bi tirkî ma
nê kayî amade kerdêne û pêşkeşê
temaşekerdoxan kerdêne.

-Çi semed ra ti şanoyê ke bi tirkî viraştêne
caverda û bi ziwanê dayîka xo newe ra şano
û kayê şanoyî amade kerdî? Nê qerarî de
tesîrê çinayî to ser o bî?

Tekîn Agacik: Mi heyan 2002 bi tirkî
şanoyê xo amade kerdêne la nê serranê
peyênan de, yanî 2002 ra dime ez fikirîyo û
mi va zonê ma de qeyî tîyatro nêbo. Xora bi
tirkî zaf merdimî şanoyan virazenê, çîyo
muhîm ganî zonê ma de zî çîyê nîyanênî
bivirazîyê. Zonê ma de zaf çî hîna nêvirazîyo,
ganî ma zaf hîra qayîtê meselaya zonî
bikerîme. Çunke kam ke tembur guret destê
xo zonê ma de muzîk virazeno. Yanî xirabin zî
nêvirazenê labelê zonê ma teyna no nîyo û

zonê teyna bi muzîk ranêxelesîno. Ganî zonê
ma de şanoyî, edebîyat, kultur, felsefe zî
bivirazîyê. Yew zonî de eke nê çinî bê o zon
cuya xo berdewam nêkeno, averde nêşono û
giran giran verva merdene şono.

-Armancê to yê nê senatî çi yo? Yanî bi nê
xabatê xo ti çi mesaj dana?

Tekîn Agacik: Derdê mi mesajê sîyasî
bidî nîyo; derdê mi her çî ra raver nê zonî de
her çî beno. Yanî zonê ma de zî her çî beno.
Ganî her çî ra ver nê bimusnîme miletê xo.
Merdim ke cuya rojane de zonê xo de qesey
nêkero, xo îfade nêkero xora o zon merdo.
Şano (standap) çi yo? Şano cuya ma ano
verê çiman, ano sehne. Derdê mi kî no yo.
Yanî zonê ma de cuya ma, kultur û folklore
ma bîyarî verê çiman. Yanî zonê ma de şano
(standap) beno hem zî zaf weş beno. 

-Nê xebatê şanoyî de tesîrê kamî to ser o
bî û ti nê xebatî de kamî xo rê nimûne cêna?

Tekîn Agacik: Yanî tayê çi domantîye ra
manenê. Pîyê mi şanikî qesey kerdêne,
derheqê cuya miletê ma de meseleyî qesey
kerdêne. Hetê edebîyatê fekkî ra pîyê mi zaf
weş bî, zaf dewlemend bî. Ez ey ra zaf çi
musaya û tesîrê ey mi ser o zaf o. 

Xebata tîyatroyî de mi kam xo rê nimûne
girewt? Gere to ra raver yew merdim bibo ke
ti ey xo rê nimûne bice û rêça ey dima şore.
Yanî nika kes çin o, ez şîkîna vajerî kî ez bi xo
rêça xo virazeno.

-Heyan ewro ti na senata xo kotî, kamcîn
komelan de, dezgehan de arde ca?

Tekîn Agacik: Tayê radyoyan de, mesela;
Yaşam Radyo, Ozgur Radyo û reyna Kurd-1,
Kurdistan TV, Roj TV de mi kayê xo musnayî.

-Wexto ke to kayê xo musnayî to
temaşekerdoxan ra senî reaksîyon girewt? 

Tekîn Agacik: Raver ke temaşekerdoxan
kayê mi temaşe kerd şaş benê. Yanî bawer
nêkenê ke zonê xo de çîyode winasî virazîno.
Key ke kayê mi qedîya milet rîhuyayîş o, kulî
benê keyweş. Vanê “Zonê ma de tîyatro çiqa
weş bîyo” Zaf pê qayîl benê. Mesela vanê
“Zonê ma zaf weş o, ma se zonê xo xo vîr a
kerdo, ma se ci ra wayîr nêvejîyayîme û çîyê
nêardo meydan.” 

-Xebata tîyatroyî giran a. Ti na xebate de
heyan ewro qet pîyayan ra yan zî dezgehan
ra tawa ardim girewt? 

Tekîn Agacik: Ney. Ne pîyayan ra û ne kî
dezgehan, mi ardim nêguret. Xora heyan
ewro kesî zî na babete de mi de alîkarîye
nêkerda. Mesela, ez zobîna karan kena, ana

pê karê tîyatroyî vînena. Yanî bi
çetînîye bo zî verê cû mi televîzyon
de programî viraştêne. Ê rindî bî
hetê alîkarîya ekonomî ra mi rê rind
bî. La nê serranê peyênan de nê
karê winasî zî bî kêmî.

-Nê karê xo yê tîyatroyî de senî
persan (sorunan) ra rika to esta?

Tekîn Agacik: Yanî gere şarê
ma, miletê ma êdî rumetê xo ra
wayîr bivejîyo. Yanî ma ke wayîr
nêvejîme kes wayîr nêvejîno. No
karo ke ez ser o gurîno û emeg
dano semedê miletê ma yo.
Semedê miletê ma amade beno û
gere miletê ma zî bêro temaşe
bikero û wayîr bivejîyo. Persî
(sorunî) nê yê; ti hem nusnena,
hem ana sehne, hem kostum,
roşnîye yanî zaf zehmetê xo esto.

Nê xo bi xo nêbenê. Tabî nê karî de ekonomî
zî çîyêde zaf muhîm o. Nê hetî ra zî xora
kêmasîya ma bihemdê xo zaf a.

Yew kî şarê ma zonê miletanê bînan zaf
meraq keno la zonê xo meraq nêkeno.
Zonanê bînan temaşe keno labelê yê xo ra
dûrî şono. Ganî merdim nîyado hela zonê xo
ser o çi esto çi çin o; çi ardo meydan, se ardo
meydan. Temam, gere ma verê cû amade
bikerîme, ê bivînê, temaşe bikerê ke wa
wayîr bivejîyê. Na babete de êyê ke
dezgehan de, êyê ke derheqê nê zonî de
gurîne gere ê organîzê bikerê û ma zî şîme û
karê xo biame ca. Yanî na babete de
kêmasîya komel û dezgehanê ma zî esta.

-Ti kayanê xo bi kirmanckî/zazakî amade
kena. Ez wazena ke tayê na babete qisey
bikerî. Ti senî qayîtê ziwanî kenî û ziwan to
de çi îfade keno?

Tekîn Agacik: Zonê ma kamîya ma yo.
Însan bi zonê xo esto, bi zonê xo beno însan.
Ti ke zonê xo kerd vîndî yan zî zonê xo qesey
nêkerd, zonê xo de nêfikirîya ti xo nêbena.
Yanî o zonê bîno ke ti qesey kena o kî nîya.
Werte de manena. Ne bena o ne kî bena o
bîn. Nê serranê peyênan de zonê ma de zaf
xebatê weşî amade bîyê. La teyna gurîyayîş
kitaban ser o nêbeno. Nê zonî de hîna zaf çi
beno. Ganî zaf bifikirîme eke zonanê bînan
de ke zaf çî bîyo nê zonî de qey nêbo.
Mesela, tîyatro, felsefe qey nêbo.

-Bê nê karî ti çinayî de elaqadar bena?
Tekîn Agacik: Bê tîyatroyî, kirmanckî ser

o gurîna. Kitab û kovarê ke zonê ma de
vejîne înan cêno û waneno. Rojname û
kovaran de nuşte û şîîran nusno. Verê cû mi
bi tirkî yew kitabê şîîran “Az İleri Git
Yaşayacağım” vet. Nika zî mi yew kitabê
şîîran zonê ma de yanî kirmanckî/zazakî
amade kerd. Wextê de nêzdî de e zî vejena.
Yanî reyna xebatê mi zonî ser o dewam kenê.

-Naye ra tepîya projeyê to estê? Eke estê
nê çi yê?

Tekîn Agacik: Ez wazeno ke tîyatroyanê
neweyan virazî. Tabî nê gere tayêna hîra,
tayêne girsî bê. Reyna nika tarîxê muzîkî ser
o gurîno û yew kitab keno amade. Tabî reyna
ziwanê nê zî kirmanckî yo. Wexto ke qedîna
çap kenîme. 

-Seba nê roportajî ez zaf sipas kena û to rê
serkewtene wazena. Weşîye de bimane.

Tekîn Agacik: Ez kî zaf sipas kena.
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Tekîn Agacik: Însan bi zonê xo esto, bi zonê xo beno însan

Tekîn Agacik û Alî Aydin Çîçek
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Emser hamnanî, Ellayî nesîb
kerd ez şîyo Dîyarbekir. Qismê
Ziwanê Kurdî yê Unîversîteya Ar-
tuklu ya Mêrdînî de yew îmtîhan
bînen, ez zî ziwanê kirdkî ra xef-
tîyaya, kowto no îmtîhan. Nê xef-
tîyayîşî mucna mi ke hetanî inkey
bira xaberê ma ziwanê ma ra çin
bî.

Vercî ez honcî ziwanê xo de
meşgul bînen, labelê sadece qay-
naxanê tirkî ra wendeyn, rey-rey
ma kerden yew nuşte biwonê,
ma nişkenen biwon, ina verdi-
nen. Yanî ma bira qîymet nideyneyn ziwanê
xo. No îmtîhan vicîya, ez kowta ziwanê xo
dima. Şima cey xelet fehm mekê. Mi honcî
ziwanê xo ra hes kînen labelê ez dersxane
de xeftenen, ez zaf meşgul bîyo. Pêro Xar-
pêt de, Meletî de vaten ti sinî gureyê xo ver-
din şeyn? Na yew eşq mi de yo, belkî no eşq
bî teze. Ellayî nesîb kerd zerrî mi ra vere-
neyn. Ez yew roji ziwanê xo ser o bixeftî. Zaf
îhtîmalo zeîf bî, emser nesîb bi, ma kowtî zi-
wanê xo dima.

Yew roji mi înternet ra “zazakî” nuşt, Za-
zaki.net vijîya. Na sîte de Vateyî zaf dîqetê
mi ont. Mi Vate eşnawutbi labelê mi nêzo-
nen enhey ziwanî ser o şuxêley. Axir mi te-
lefon temsîlkarîya Dîyarbekirî dî, mi telefon
kerd. Yew gencê şenikî cewab da mi. Mi va:

- Qey qaynaxanê zazakî ra, mi şima rê te-
lefon kerd. No xususîyet de mi va, ma komî
ra ardim biger? Nê lacekî mi ra va:

- Bîlal Zîlan to rê ardim ken. Bîlal o sira
de meşgul bî, bacî mi telefon kerd, Bîlal Begî
de qal kerd. Yew însan enhey qîymet ke zon.
Ti von ma des serrî yê heval ê. Yew qalker-
dişo weş. O fekweşîyê Bîlalî mi ser o zaf tesîr
kerd. No qalkeldiş ra, mi inî vet: ma ziwan
bira neyzan. Ez xu ra şarmeyaya. Bîlalî mi
rê ardim kerd, adres da mi, înternet ra rayer
mucna mi. Va:

- Wextê to estbo, bê Dîyarbekir. Kek
Roşan ra ke bahs kerd. Rastnuştişê ziwanî
ma rê şawut. Uca de xefteyîşî Roşan Begî
zaf dîqetê mi ont. Yew tesîr bi ke hownê mi
ramîneyn, mi xo zerre ra va “Werreyê mi bi
şima”. Êdî ez kowta yew rayer. Ella nesîb
biker ez wazene nê ziwanî de aver şîr.

Ez mewzû vila mekî, qey ziwanî bonder
bîyene ez şîya Entab, uca de sadece kur-
manckî kurs estbi. Yew dersxaneyî no kurs
tertîb kerdbi. Uca de Dunya TV ra sipîker
amenen dersê ma. Na sira de ez zaf xo xo

şuxêleynen. Nê sipîkeran ra Mamoste Me-
sutî, Roşanî ra behs kerd. Tabî qal ça ra ame
etîya. Ma va:

- Ma zaza yê. 
Yi zî va:
- Ez zazayan ra Roşanî sirasnena. Yew

qale yi zaf weşa mi şibî. 
Uca de ez çahar rojî menda. Uca ra zî ez

şîyo Dîyarbekir. Uca de kitabxane de çand
rojî xeftîyaya. Labelê en faydeyin çî, şan-
dane ez şînen ceyê Bîlal Begî. Birayê Bîlal,
uca de zaf ma ya qeflîya. Mîyanê roje de gu-
reyê xo de xeftinen, şandanan zî derse dey-
nen mi. Tol mi na heton mîyan şewe
xeftîneyn. Yew însan enhey fedekar, enhey
bisebir ben. Pekî, qey mi rê ardim kerden?
Inkey ez zana ke qey ziwanî ma rê ardim
kerdene. Merdim inkey qey hen beyn pîl, na
ra yo.

Tabî Roşan Beg, mi nameyê yî etîya de –
Dîyarbekir de- daha zaf eşnawut. O sira de
ez uca de bîya, rojnameyî ser o xeftînen.
Şew-roji nê weşanan ser o xeftinen. Mîyanê
hend gureyî de amey mi rê zî ardim kerd.

Ziwanê kirdkî ser o nê nuştoxê qîymetinî
xeftîn, pê îznî Ellayî no ziwan tuwey nêbeno.
Wurdi zî zaf entelektuel, wayerê yew dewa
yê. Dewaya yîn zî ziwanê ma yo. Hetonî nê
merdimî estbî yew ziwan çirey ben vîn? Ez
îhtîmal nidona.

Mi sayeyê nê însanon Ehmedî Xasî, Mal-
mîsanij, Munzur Çem, Îhsan Espar… siras-
nayî. Mi etîya de Vate, Şewçila û Newepel
sirasnayî. Tesîrê Dîyarbekirî sayeyê nê însa-
non bî. Ziwanê ma Dîyarbekir de aver şen.
Nê halî ez zaf memnun kerda.

Nê mevzûyî zaf derg mekerî. Yew inkey
vicîyen von, to se kerd, to heqê emegê yîn
da? Mi zî Unîversîteya Artuklu de lîsanso
berz qezenc kerd. 

QEZENCÊ MI

Şihab ZINAR

NEWEPEL

Senî ke hetê dînî ra duayî û
zewtî berhemê folklorîkan
mîyan de hesibîyenê, bawerîyê
şarî zî berhemê folklorîkî yê
muhîman ra yê. Birastî eke
merdim vajo, gereke na babete
ser o xebatêka bidetay bivira-
zîyo. Nê demanê peyênan de,
çend embazî naye ser o xebatî
kerdî, bawerîyê şarî yê minti-
qayê xo arê dayî û dayî weşa-
nayîş. Mi waşt ke ez zî na
babete ser o xebatêk bikerî.
Hem bi arêdayîşê bawerîyanê
şarî yê mintiqayê xo, mintiqayê
xo bi şarê ma bidî şinasnayîş
hem zî nê berhemanê folklorî-
kan rê ez zî yew xebate bexş
bikerî. Goreyê bawerîya minti-
qaya ma ra:

* Badê yereyî ra hetanî mex-
reb rakewtiş baş nîyo.

* Binê nêrdîwane ra şîyayîş
baş nîyo.

* Cile biveşo û pîne bikerê
baş nîyo.

* Cilanê xo meqlub xoradayîş
baş nîyo.

* Destê yewbînan ra meqes
girewtiş baş nîyo. Vanê; ê kesî
lej kenê.

* Eke bardaxê çay binê bar-
daxî ra bidusîyo waştî yan waş-
tîye merdimî fikirîyena.

* Eke merdim estareyan bi-

hûmaro, qaso ke hûmarito be-
denê ey de hende birkî vejî-
yenê.

* Eke merdim hewt hebî kel-
peyan bikişo û ziwanê înan bi-
şeqno şino cenet.

* Eke saete de, saet û deqîqa
eynî bibê (sey 12.12, 08.08
ûsn.) û merdim naye ferq bi-
kero, kesêk merdimî fikirîyeno.

* Leteyê nanî tîk vindero mê-
manê merdimî yenê. Verê leteyî
kam hetî ser bo, mêmanî o het
ra yenê. 

* Fîrik cenayîş baş nîyo.
Vanê; fîrik qala Şeytanî ya.

* Gijikê xo qesnayîş û estiş
teber baş nîyo.

* Gilo teze, vaşo teze ûsn.
veşnayîş gune yo.

* Kêberî de roniştiş û rakew-
tiş baş nîyo.

* Kotere kiştiş gune yo.
* Marula kiştiş gune yo.
* Merdimî ser ra vîyertiş baş

nîyo. Vanê, merdim merdimî
ser ra vîyaro, merdim kirr ma-
neno û qama xo derg nêbena.

* Mezelî ser ra şîyayîş, pay-

nayîş mezelî ser gune yo.
* Nan bierzê erd, gune yo.
* Nanê sacî ya verêne nêwe-

rîyena. Vanê; merdim biwero
cinîya xo mirena.

* Nenûgê xo derg kerdiş baş
nîyo.

* Pisînga sîyaye vînayîş baş
nîyo.

* Pisînge kiştiş gune yo.
* Qirîncle kiştiş baş nîyo.

Vanê, merdim qirîncle bikişo
bedenê ey de birkî vejîyenê.

* Roja roşanî erey hewn ra
weriştiş baş nîyo.

* Sereyê merdimî de çend
hebî kortikî bibê hende cinîyê
merdimî benê.

* Sewlê merdimî meqlub bibo
baş nîyo. Vanê, sewlê merdimî
meqlub bibo rayîrê merdimî şaş
(ters) şino.

* Şewa îneyî deştene kerdiş
baş nîyo.

* Şewe nenûgan qesnayîş
baş nîyo.

* Şewe vilînce cawitiş baş
nîyo. Vanê, merdim şewe vi-
lînce bicawo seke goştê meyîtî

bicawo.
* Şikîyayîşê lîlikî baş nîyo.
* Şit û mastê mangayan cayo

pîs de rişnayîş baş nîyo. Vanê,
gereke merdim yew perçîn ser
o birişno.

* Tîje bido hakanê qirpan ro
baş nîyo. Vanê, hakan ra lîçikî
nêvejîyenê.

* Wexto ke fekbulay gina
merdimî ro fekê xo bi destê xo
digîneno. Vanê, eke fekê xo nê-
digîno Şeytan şino zereyê mer-
dimî.

* Wexto ke merdim çay şi-
meno, eke dem bêro çay ser
mêmanê xo yenê.

* Wexto ke merdim kelpe dî
gereke fekê xo pado. Vanê,
kelpe didananê merdimî hûma-
reno û çiqas hûmaritê hende di-
danê merdimî rişîyenê.

* Wexto ke merdim mîr ala-
weno, mîr teşt ra bierzîyo teber
mêmanê merdimî yenê. Mîr bi-
pero kam het, mêmanî o het ra
yenê.

* Wexto ke merdim werd
weno, koçike têw dano û ve-
jeno. Wexto ke koçike vete,
tase kay bikero mêmanê mer-
dimî yenê.

* Xoradaye cil deştiş baş
nîyo. Vanê, negeyî yenê mer-
dimî sere de.

BB AA WW EE RR ÎÎ YY ÊÊ   ŞŞ AA RR ÎÎ
Arêkerdox: Rohelat AKTULUM 

Mintiqa: Pîran
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Şewa bîne wexto ke ma xewxî
û hengure werde, kalikê min niş-
kêk ra vindert û awnîya ezman
ra. Badê joy ke fetelîya min ser
û va “Law, dê wurze meskîyanê
ma veje. Biewne na wo qurix ve-
jîyawo. Henî wextê velgan o.”

Gama ke wina va, min sereyê
xo kerd berz û awnîya ezmanî ra.
Kalikê min bi engişta xo ezman
de cayê qurixî da ra mi şanî. Es-
tareydo pîl o, mîyandê estarandê
bînan de bereqêno û lerzeno. Min
kalikê xo ra persa: “Kalo, çî rê
wexto ke qurix vejêno şima vanê
henî wextê velgan o?” Kalikê min
va: “Law min dîyo nêdîyo wexto
ke peynîya tebaxî de no qurix
vejêno, ma danê velgan ro. În-
sananê ma yê verdê joyî, o wext
çî bi enê awayî zanayne. Wexto
kalikê ma Bed şino seferbeglike
hewt serrî Yemen de maneno. O
wext saete, teqwîm çinê bîyê.
Kalikê min vatê, wexto ke ez
ewca bîya wesar, hamnan, payîz
û zimistan çinê bî. Yemen sade
çol bi û kiçî nêzanayne wext çi
yo. Serdê tebaxî de wexto ke
bîyê destê sibayî qurix vejîyayne.
Min o wext zanayne ke enka
dewe de wextê velgan o. Henî
şar şino velgan. Yanî qurix verdê
joy ra gama ke vejêno ma zanê
ke henî wextê velgan o. 

Hergû serre wextê velgan ka-
likê ma ena mesela ma rê gerrey
keno. Badê enê xeberdayîşî ez
wurişta we şîya min meskî, sane

o kosereyê ma ardî banî ser. Verê
joy kalikê min bi sîyda koserî
meskî seqêna. Dima ra tay rûnê
heywanî sûyna serdê sanî û
sûyna meskî ra. Meskî wina bibî
tûje, kalikê min vatê: “Ena meskî
mûyanî ke darena we!”

A şewe hewn nêkewt çimanê
min. Kalikê mino Bed ame vîrdê
min. Min xo rê vatê gelo o çax
kalikê ma hende serrî Yemen de
mendo, qurix çinê bîyêne ka
seyîn bizanayêne ke wext çi yo. 

Ma a şewe kewtî mîyandê cayî
û destê sibayî de hema roc nê-
vejyabi qîtala, kalikdê min vatê
“Wurzêrê we, ma kewtî erey!”
Ma o destê sibayî de hema şewe
tarî bî şî milda Delaleke. Babê
min velg meskî kerdê, kalikê min
girzeyî giredayê û ma rokan (do-
manan) ke velg nayêne ro werê
ser. 

Wextê Velgan

Ednan ÇELÎK

Gelek yew zeman esto ke ez
wazena filmê Nûrî Bîlge Ceylanî
“Wextêk Anadolu de” (Bir Za-
manlar Anadolu’da) temaşe bi-
kerî. Çunkî mi derheqê fîlmî de
zaf çî eşnawitbi. Xususen yew
kanalê TV de eleqeyê fîlmî û cî-
nayetanê faîlî meçhulan ronîyabi.
Naye ra gelêk bala mi antbi.
Mi çend sînemayan ra pers
kerd la fîlm rewna nawnayîş
ra wedarîyabi. Mi zî yew
DVD’yê filmî herîna û keye de
temaşe kerd. 

Fîlmê rejîsor Nûrî Bîlge
Ceylanî “Wextêk Anadolu de”
ser o medya de hetê krtîk-
kerdoxanê sînema ra zaf çîyî
ameyî nuştiş. Tayêne pesnê
fîlmî dayê, tayêne zî notê xi-
rabî daybî fîlmî. Înanê ke
pesnê fîlmî dayêne hetê
dîmen, viraştiş û hetê felse-
feyê fîlmî ra pesnê ey da-
yêne. Heqê fîlm esto ke nê
pesnan bigîro. Çunkî Festî-
valê Fîlman yê Cannesî de
Xelata Pîle ya Jurî girewtibî.
Her kareyê fîlmî de drama-
tîzm, esrar û lîrîzm bala mer-
dimî anceno. Naye ra felsefeyê
filmî de tesîrê Dostoyevskî,
Anton Çexov û Tarkovskî ra behs
kenê. Heta fîlm de tanî çîyî zî
Anton Çexovî ra ameyê girew-
tene. Xora Nûrî Bîlge Ceylan zî
ekolê Tarkovskî ra qebul beno. 

Meselaya fîlmî Qiriqqele de vî-
yarena. Yew cînayet û yew merg
ra behs kena. Meselaya fîlmî ze-
reyê diwês saetan de vîyerena.
Yew heyeto resmî ke dozger,
doktor, komîser û wazîfedaranê
bînan ra teşkîl bîyo, yew qatîl
kerdo xo ver û çir bî çir geyrenê
ke cayê tirmî cabikerê. Qatîl her
hewe verê yew çirî de heyetî vin-
darneno û vano ma tîya de kerdo
hard. La çi heyf ke cayo ke moj-
neno tirm uca de nêvejîno. No
mîyan de beyntarê doktor û doz-
gerî de yewna suhbet virazîyeno.
Dozger behsê mergê yew cinî
keno. Vano, cinî bêsebeb mirena
û verê mergê xo zî tarîxê mergê
xo vana. Cinî zacilan bena û vana
badê xelesyayîşê mi yew demo
kilm de ez mirena. Doktor vano
yew merdim zî bêsebeb nêmi-
reno û tanî dermanî estê, eke
mîqdaro maqul ra zêdeyêr bigê-
rîyê benê sebebê mergî. Ganî
otopsîyê cinî bivirazîyo. Feqat
dozger reyna mergê cinî bêsebeb
ra vano û luzumê otopsî nêvî-
neno. Cinîya ke merda cinîya
dozgerî ya û munasebetê dozgerî
û yewna cinî pêhesyaya. O wext
zacilan bîya û badê welidîyayîşî
bi dermananê ke doktor vano,
zêdê ra doz girewta û xo kişto.

Qatîlo bîn zi yew şewa derge
dima serê sibayî cayê ke merdim
dekerdo hard mojneno. Merdimi
pê kindiran sey bestişê hozî
besto û kerdo binê hardî. Qatîl
vano nêdekewetêne erebe coka
ma wina besto. Feqet otopsî de
yeno famkerdiş ke merdim gane-
gane dekerdo hard. Reyna bi va-
tişê qatîlî qijo ke kişte ra yo, ey
ra yo. Beno ke bi ardimê cinî
ameyo kiştiş. Rejîsor heme me-
selayan şubhe de verdano û fîlmî
qedêneno.

Rejîsorê fîlmî bi sirran mîyan-
kerdişî waşto ke meselayê ke mî-
yanê şarê Anadolu de benê nêzdî
ra biewnîyo ci, sewbîna çîyî yenê
dîyayiş. Fîlm de teşkîlatê emnî-
yetî, tendurustî, cendirme û eda-
letî zî bi hawayêko xeyrî cidî
ameyê motiş. Ez vana rejîsor
mesajê xo bi no qayde waşto
bido temeşageran. Mi hêvî ker-
dêne ke nê filmî de derheqê cî-
nayetanê failî meçhulan de zî
yew mesajo asaye bido. Nûrî
Bîlge Ceylan badê qerarê meh-
kema ke derheqê Hrant Dînkî de
dabi Îstanbul de beşdarê numa-
yîşî bibi. Yanî nê meselayan de
guya yew rejîsoro hesas o. Tena
yew ca de nameyê Dîyarbekirî vî-
yereno. La fîlmê ey hetê cînaye-
tanê faîlî meçhulan ra yew
mesajo gelek şermikin û lêl
dano. Ez vana sînemaya tirkan
sey medyaya tirkan hetê cînaye-
tanê faîlî meçhulan de hendayê
musade dîyeno şikenê eseranê
xo de hende ca bido. Tewr he-
sasê înan zî mesajê xo dûrî ra,
zaf dûrî ra dano.

KUNYEYA FÎLMÎ
Rejîsor: Nûrî Bîlge Ceylan
Kaybazî: Muhammed Uzuner,
Yilmaz Erdogan, Ahmet Mumtaz
Taylan, Firat Taniş, Taner Bîrsel
Senaryo: Nûrî Bîlge Ceylan,
Ebru Ceylan, Ercan Kesal
Tewr: Drama, Tengejîn
Mudet: 157 deqayî
Viraştiş: Bosna-Hersek-Tirkîya
2011

Wextêk Anadolu de

N. CELALÎ

Her şono teynatîya mi
bena xorî. Ez her paweyê
vîyarena a ya. A her

şona bena xorî. Ez çiqas ke
manena welatê xo ra. Teyna-
tîya welatê min a pilosîyaya vi-
leyê mi ra.
Teynatîya welatê
mi na dinya de.
Çira? Ez fam nê-
kena yan xo ra
nêna fam kerdene.
Jû welat se hon-
deyê gonî wazeno
ke? Herra jû welatî
se hondeyê têşana
gonî bena ke? Çend serrî yo
nêameya awdane? Dîcle û
Ferat, Murad û Munzur kotî ra
şonê? Qey ê, yê nê welatî nîyê?
Qey ma ê nê welatî ra nêve-
cînê? Çimê înan nê welatî de
nîyê? Çira? Çira?

Ziwanê xo tomete, herra xo
tomete, asmênê xo tomete,
domanan rê huyayîş tomete,
eşq tomete….

Ma şitê nê welatî hertim qe-
sîyênê? Çi tawo de ronî ra boya
kinkorî nêna? Ma ron bê boya
kinkorî êno werdene?

Biza kole çi tawo de dilet nî-
yana? Manga bore şit nêdana.
Mîyê sûrî ber erzenê. Hero sîya
remayo şîyo. Astorî bîyê êxte.
Gayo zexel hêga de mendo.

Kes ci ra nêvano
ho birayê mi ho. 

Ez çemode bê
derya ya. 

Fetelîna fete-
lîna deryayêk ke
biresî ci çin a.

Ez çem o, xo
ser de şona.

Herra têşane mi oncena xo.
Cayê mi nika zup û ziwa wo.
Xîçê min ê ke linganê şima ra
şorê çin ê. Ma xîçê verê kam-
cîn awe tûj ê ke? Xîçê kamcîn
çemî? Şima ez kîşta, ax şima.
Kesê bînî nê, şima… 

Ez Çemode Bê
Derya ya

Şeyda ASMÎN



Serre hezar û newsey û
heştay û şeş bî. Payîz
amebi la hama germê

hamnanî Çewlîg kerdênî ger-
min. Şarê Çewlîgî hinî dest bi
tedarekê zimistanî kerdênî.
Tayin adir kerdênî we û fîrêze
vêşnênî tayinî zî şîyênî koyan ra
kolî kiriştînî. 

Berzan mîyan dewe de pê çu-
weyê xo estorkay kay kerdênî û
mîyanê dewe de vazdênî.
Yew birayê ey bibi ke na-
meyê ci Şîwan bi. Wir di
birayan tim pîya kay ker-
dênî la na hewe yewbînî
ra aqitîyaybî. Çunke
Şîwan emser şînî wende-
geh û aye ra o nêamebi
dewe. 

Rojî hinî germinîya xo
holahol hesnabî û hêdî-
hêdî Berzan areqnênî.
Berzanî ewnîya ke ho
areq dano û pîzeyê ci zî
vano ez bîya vêşan ke
wextê werdî ameyo. Na
dem de melayî zî veng da
û Berzanî rayîrê keyeyê
apê xo tepîşt. 

Keyeyê Berzanî bajar
de bi. Dewe de hîrê hebî
apî ci estbî. Keyeyê pero-
yinî zî sey keyeyê babîyê
xo zanênî û o qeyde here-
ket kerdênî. Nacnîyê ey zî
ci rê zaf holî bî.

Şi keyeyê yew apî xo û va ez
vêşan a, mi rê “nan, rûn,
toraq”. Nan, rûn, toraq bênatê
Berzan û Şîwan de bibi sey yew
kayî. Nanê tendure, rûno kele û
toraqo teze eyin rê sey goştî
weş amênî. O rid ra çi wext bia-
mênî dewe vatênî ma rê nan,
rûn, toraq. Nacnîya ci, ca de ci
rê rûno kele û toraqo teze sawit
nanê tendure ser û da ci. Ber-
zan şi serê sekuyî û serê text a
nişt ro û werdê xo werdênî.

Bineyke vîyert nêvîyert yew
gurrîyê erebeyî ameye. Yew
cîpa qiji ame kişta banî de vin-
derti. Yew mêrik tira ame war.
Berzanî no mêrik şinasna. No,
embazê babîyê ey bi. Ame fekê
berî, va Berzan xo hedre ker
ma şinî Çewlîg. Berzan şi nişt
erebe. Pîya kewtî cehde û ver bi
Çewlîg a şîyî. 

Babîyê ey çarşî de pabeyê
eyin vindertibi. Ame verê Ber-
zanî, destê ey tepişt û pîya şîyî
yew dikanê cilan. Ci rê yew on-
liga sîya girewte û pîya şî hetê
yew banê diqatî ya. Tîya de
xeylêk berî bîbî û heme zî qefil-
nayî bî. Rê-rê vengê qijan
amênî. Nerdîwani ra şîyî qatê
dîyin. Pîyê Berzanî berê yew

odaya qijkeke cena. Yew vengo
bor ame. Pîyê Berzanî ber kerd
a. Pîya şîyî zerre. Yew mêriko
keçel, yew qoltixo gird de ro-
nişte bi. Werişt pay û destê pîyê
Berzanî tepişt. Ey û pîyê Ber-
zanî bineyke qalî kerd la Ber-
zanî çîyek zî fehm nêkerd.
Berzan şaş mendibi. Xo bi xo
nezilîyênî û xo zerre de vatênî:
“No babîyê mi ho vano se?”. Na
terraqe bineyna vîyert cuwa pey
wir di heme zî dest pê kirdkî qi-
seykerdişî kerd. Babîyê Berzanî
mêrikê keçelî ra vatîn “Mudir”.
Va, “Mudir Beg lajê min o bîn
no yo” û dima yew ziwano bîn
de çîyêna vat. Berzanî qet fehm

nêkerdênî. La qala peynî de
pîyê ci wina vat: “Goştê ey yê
şima yo, esteyê ey yê min ê.”
Berzanî senî ke nê qalî eşnawitî,
tersa. Senî beno ke babîyê mi
goştê mi dano înan. Nê kam î
ke babîyê mi goştê mi tira keno
û dano înan. Xeylêk tersabi.
Oda ra vejîyê. Hetê beranê qe-
felnayeyan ra şîyî. 

Mudirî, yew bero qefelnaye
kerd a. Yew mêriko bêzimbêl
verê yew texteyê sîyayî de pay
ra bi û qalî kerdênî. Xeylêk tutî
zî ronişte bî. Qijan ser de onligê
sîyayî bîbî. Na oda, kincanê ta-
rîyan ra Berzanî rê sey şewe
tarî ame. Sey tarîtî ters daynî
çewî. Babîyê ey destê Berzanî
girewt û pa mudirî ya şîyî zerre.
Pîlan çîyê qalî kerdênî û mîyanê
nê demî de Berzanî birayê xo
Şîwan dî. Şi kişta ey. Şîwanî ca
mot ci, va tîya de kişta mi de
ronişe. Babîyê Şîwan û Berzanî
ame verê eyin dest kerd yin
sere. Va şima tîya de goşdarîya
malimî bikerîn. Û vejîya teber
şi. Wir di heme zî nê cayê tarî
de mendî. 

Pîya xo mîyan de qalî kerdênî.
Rê-rê malimî înan ra çîyêk va-
tênî. La her diyan zî çîyêk fehm
nêkerdênî. Cuwa pey malimî

gişta xo berdênî verê lewanê xo
hama înan fehm kerd ke vano
huş bîn. Huş kerdî. Rê-rê yew
vengê zengilî daynî piri û malim
vejîyênî teber. Dima zî qijî vejî-
yênî teber. Wina xeylêk wext vî-
yert. Şîwan û Berzan wextê
vilabîyayîşê wendekaran de tê-
dima şî keye. 

A roje ra pey Şîwan û Berzan
pîya şîyênî wendegeh û amênî.
Yew-di aşmî vîyêrtî. Hêdî-hêdî
Şîwan û Berzanî zîwanê nê ma-
limî musênî. Hinî, wexto ke ma-
limî bivatênî wirze, ronişe, huş,
bê, şo her diyan zî zanênî.
Rojêk huney Şîwan û Berzanî
ders de xo mîyan de qalî ker-

dênî malimî veng da Berzanî.
Berzanî ra çîyêk va. La Berzanî
fehm nêkerd. Têna çekuyê “bê”
fehm kerd. Xo bi xo va qey ho
vano bê mi het. Werişt pay. Pê
gamanê qican a şi verê malimî.
Malimî, texteyê nuştişî de çîyêk
nuştibi. Nuştişê ey zaf rind bi. O
qeyde weş nuştbi. To vatênî qey
gilareyê murayan o. Malimî,
Berzanî ra çîyêk vatênî. Vengê
malimî bi berz. Çend hewe
reyna vat. Ehende ke vat ke
Berzanî zî  bîla fehm kerd ke ho
eynî çîyan vano. Malim ehende
cigirîyabi ke rîyê ci bibi sey ko-
sadirî. Destî ney la rî sey tiramî
bi. Barrayîşê malimî ra pa Ber-
zanî ya heme wendekarî zaf ter-
saybî. Malim ehende cigirîyabi
ke fek ra dalpayê alwu zît bênî
nat û wet a. O dem malimî
destê xo yo raşt kerd berz,
ehende ke tira ame da binê
goşê Berzanî ya… Dima pê
desto çep ra zî yewna lapato pît
da piri. Alişkanê Berzanî de
cayê panc giştanê malimî bi
rengo sûr neqişyabî. Bermayîşê
Berzanî pêro wendegeh gi-
rewtbi. Wendegeh de heme
vengî birîyaybî. Têna vengê
bermayîşî amênî. Sey ameyîşî
xo hîna gamanê qican şi cayê

xo de nişti ro û bermayîşê xo
domna. 

Roje vîyerte. Tîje şî pêyê
koyan. Berzan bi kuwayîşê xo
ya mend. Şîwan ke birayo pîl o.
Berzanî ra zafêr dejabi. O qeyde
dejabi ke ê serranê xo ra zewtê
ke dadîya xo ra musabi hemîne
xo zere de malimî rê kerdî rêz û
peynî de vat Homa Homa! Ti ke
Homa yî înşalah ganî  ey gênî û
o ca de beno texte, mireno. 

Çend rojî Berzanî “e” û “nê”
ra wet çîyêk qalî nêkerd. Dadî û
babîyê xo ra zî çîyêk nêvat. 

La huney o tuto vêrên nêbi.
Şîwanî naye hol fehm kerdib0 la
dest ra çîyêk zî nêamenî. 

Serrî vîyertî. Qijî tirkî
musabî. Komkerdiş,
kêmkerdiş, parekîkerdiş
heme çî musabî. La la-
patî xo vîr ra nêkerdibî. 

Şîwan û Berzan bîyî
pîl. Zaf çîyî xo vîr ra
kerdî. Çi wexto ke Ber-
zan bişîyênî yew kitab-
roşî û kitabrotoxî ra
bivatênî “Şu kitabı verir
misiniz?” (Ti eşkênî nê
kitabî bidî?) lapatêkî
werdbî, amênî vîri.
Dima zî xo zere de wina
vatênî willayî mi biza-
nênî ti vanî nayê biwan,
mi to rê wendênî. Mi za-
nênî no “Kitap al” o. La
mi nêzanênî ti mi ra çi
wazênî. Mi bizanênî ti çi
wazênî, mi to rê des ge-
ringe wendênî.
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Bê ma şîmî bê ma şîmî
Govenda çepkî biçarnîmî
Bejna derge mîyano barî
Dest û lingan pîya tadîmî

Xort û çênî xort û çênî
Vecîyê werte xort û çênî
Na govende zaf giran a
Reqesênê xort û çênî

Rinde kay ke rinde kay ke
Fîstano kesk sûr zerd pay ke

Poro sîya gilangê dergî
Ez mireno bi nê vengî

Destê xo bide destê xo bide
Nazîya meke destê xo bide

Çira min ra nîya remena
Xatirê Heqî destê xo bide 

Lawo dûr şo lawo dûr şo
Ti nêzana lawo dûr şo
Ez dalal waştîyê xo ya
Êdî bes o mi ra dûr şo

Nuştox: 
Hasan ALKIŞ

Mi Nêzanayêna 
Ti Çi Wazenî

Yaşar BALUKEN

ÇÇ EE PP KK ÎÎ



No kayêko zaf komîk o. Her emr de her kes
eşkeno kay bikero. Çend kesî bêrê têhet û
wextê înan musaît bo, her ca û her şert de kay
beno. Tavilî heme xayleyê merdimî vila keno,
wina rewşêka keyfweşe ano meydan. La esas,
faydeyê xo no yo ke refleks û dîqetê merdimî
hêzdar keno, zêhnê merdimî zînde û aktîf keno. 

Çend kesî yenê têhet, wina gilover ronişenê.
Verî, xo mîyan de yew îdarekar weçînenê, yan zî
o ke tewr zanaye yo, beno îdarekar. Her kayker-
dox yew destê xo fekrû erd de ronano. Heme
engiştanê xo gêno tena engişta eşede derg-
kerda verdano. Kaykerdoxo ke kay îdare keno,
nameyê yew teyra ke fir dana vano. Mavajîm ke
vano:

- Zerence!
Senî ke wina va, yanî senî ke çekuya zerence

fek ra vejîya, ganî kaykerdoxê bînî tavilî, zaf
leze engişta xo ya eşede, seke do bifiro wina
berz bikerê. 

Îdarekar dewam keno. Mavajîm vano:
- Qertal!
Ganî kaykerdoxî ancî, seke fir dana, engişta

xo bisuret erd ra hewanê. Îdarekar dewam
keno, çiqas heywanê ke perenê, nameyê înan

vano: “Başoke!” “Bete!” “Bilbil!” “Çaringe!”
“Darnequr” “Dîksilêman!” “Hêlî!” “Hinge!” “Ke-
voke!” “Kotere!” “Leglege!” “Mêse!” “Mîrçike!”
“Pepuk!” “Qela!” “Qijike!” “Qijîne!” “Qilancike!”
“Qorbela! “Quling!” “Reşêle!” “Şalul!” “Tûtî!”
“Zerqete!”

Wina nameyê heywananê ke firenê têdima
rêz keno waneno. La mîyan ra, mexsus ge-ge
nişka ra nameyê yew heywana ke nêperena
vano ke kaykerdoxî xo şaş bikerê. Mavajîm,
vano:

- Kesa!
Seba ke kesa nêperena, eke mîyanê kayker-

doxan ra yew yan yewe xo şaş bikero û engişta
xo ancî seke firrena wina hewano, veşeno/ve-
şena. Yan zî ceza dîyena ci. Eke verê cû yew
şert girewto, êdî şert keweno ey yan aye ser.

Amadekar: Roşan Lezgîn
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FA D I K Ê

FADIKÊ

Zewec çik o, nêzona
Domanan de kay kena
Hona zewec nêzona
Domanan de kay kena
Kam ke ci ra çi vato
Nisena ro berbena

Oy Fadikê Fadikê
Ewro bîya veyvikê
Wastiyê xo dus ra nîyo
Gunek a na çênekê

Kesk û sûr ra xemelîya
Bin de belî nêbena
Maya xo ama teber
Ewro ci rê berbena

Hurdî hurdî berbena
Wez vacî zerrîya xo cêna
Guna na Fadike le min
Rocê ma ra pers bena

Anonîm: Mintiqaya Dêrsimî
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