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Akman Gedîk: “Zereyê her însanî ra yew çem vêreno ra. Her însan xo bi yew qeyde
îfade keno. Ez kî xo bi nusnayene dana îfadekerdiş. Xeyelanê xo, hewnanê xo wazena
hebe nusnayene bîyarî ziwan. Raywanê rindekîye bî, yê zerrîtenik bîyayene bî. Wazena
ke heskerdişî bitirnî, îhtîyacê kamî esto biresnî ci. Hîsdarîye gumra bikerî, xirabîye dûrî
bikerî însanan ra. Zereyê însanan ra fîkr-emelê xirab bivecerî ke bi çimo rind qayîtê
dinya bikerê. Na zaf zor a lê seke Hambalî vato “Ti qalê omidî bike eke esto dinya bide
pîşta mi.” Belkî xeyal êno tayê însanan rê, lê xeyalode rindek o, henî yo.” 4

Roportaj:
Alî Aydin

Çîçek

Akman Gedîk: “Şaîr
zerrîtenik o,

zerrîserdin
nîyo”

TTII   KKEE  ŞŞOONNAA

Ti ke şona,
wisar kî şono

her ca beno payîz
çuçikî (milçîkî) pêro pîya fîrr danê şonê

çîçegî ruyê xo mi ra çarnenê
ez bena kederîn,

wertê deryayê însanan de
tikûteyna manena

ez bena serxoşê zemanî
ti ke şona....

Zurî benê gumra zereyê heyatî de
çekuyî ênê tirtenê çimê maneyî de

xapnayîş beno rayîrê de neweyî
ti ke şona...
Heskerdiş,

qusuran hetano peynîyê
xo vîr a kerdişo ge-gane

bê meşo,
virana to de cayê mi

hona hazir o...
Ez şerabwera labêle şerab 

têşanîya mi nêbirneno.
zereyê mi pincirino kilama koyî de

ti ke şona....
huyayîşê mi kî to de şono

ez bena budelayê zemanê bêsînorî
qefelîna, punîkêde mi çin o.

bê meşo,
wa punikê de mi bibo

wareyê sêneyê to de...

Akman GEDÎK

Roşan
LEZGÎN

Edîtorî ra

Ziwanê dayîke ser o çîyo ke kurdî
(kirmanc û kirdas) dewleta tirkan ra
taleb kenê, zaf o. No nêyeno a
mana ke çimê kurdan qet mird nê-
beno, tim û daîm wazenê ha wa-
zenê!

Tirkîya de ne nasnameyê kurdan
ne ziwanê kurdan ne kulturê kurdan
wayîrê statuyî yo. Xora kurdî bi xo zî
wayîrê statuyî nîyê.

Kurdî vanê, memurê dewletê ke
wîlayetanê kurdan de wezîfeyî ser o
yê, wa kurdkî (kirmanckî, kirdaskî)
bizanê. Wa kurdkî bizanê ke wezî-
feyê xo rind bikerê; ma ke şîyî verê
înan, ma têver de lal û lat memanê.
Mesela, doktorî ganî kurdkî bizanê
ke nêweşanê xo weş bikerê. Qay-
meqamî ganî kurdkî bizanê ke şarî
reyde munasebet û dîyayalogê xo
rind bo.

Kurdî nê talebanê xo de çi rey
nêheq nîyê, heq ê. Seke hetê ma de
vanê, “Heta çê (keye) Heqî heq ê!”
Ganî daîreyanê dewlete de her di zi-
wanî (tirkî û kurdkî) zî bibê. La neke
her di ziwanî, ma zanenê ke daîra-
yanê dewlete de, cayê ke ci rê “ku-
rumsal alan” vanê ucayan de yew
çekuya kurdkî bîle bena sebebê ra-
kerdişê qîyametî. Yew çekuye biba
zî sazgehê dewlete bincaran kurdkî
rê musade nêkenê.

De ma sazgehan û dezgehanê
dewlete bidê kişt û kenar, biewnîyê
sazgehan û dezgehanê kurdan raJ

Yê kurdan, xeylê roşnameyê xo,
radyoyî, televîzyonî, weşanxaneyî,
komelî, merkezê kultur û hunerî,
enstîtuyê xo estê. Newe zî nîyê. Ta-
tayê pancês, ta-tayê vîst serran ra
zêde yo karê xo ser o yê.

Gelo, nê sazgehan û dezgehan
de her di dîyalektê kurdanê Tirkîya
(kirmanckî û kirdaskî) çiqas estê?

Kadroyê nê sazgehan û dezge-
han ke xo rê vanê ma xizmetkarê

miletê xo yê, her di dîyalektan çiqas
zanenê?

Mesela, enstîtuyê kurdkî yê Îstan-
bulî yo ke vîst serran ra zêde yo
karê xo ser o yoJ Înanê ke nê ens-
tetîtuyî de serekîye kerda, ci ra çend
tenî hem kirdaskî hem zî kirmanckî
zanenê? Bi her di dîyalektan çi xe-
bata xo, çend eserê xo estê?

Rayberê Hîndîstanî Gandî bi rîsi-
pîyîya xo û mutewazîbîyayîşê xo za-
nîyeno. Ey ser o xeylê meselayî
vajîyayê. 

Lajekêko didanpuç zaf şeker
weno. Vanê-nêvanê, çewî goşdarî
nêkeno. Benê verê Gandîyî ke pê
şîret bikero. Gandî pê şîret nêkeno;
lajekî biberê, da-vîst rojan dima
benê, vano. Da-vîst rojan dima benê
ver, pê şîret keno.

Ci ra persenê ke qey reya verêne
pê şîret nêkerdo.

Ezo ke bi xo şeker wena û eynî
derdî ra ancena , ez senî lajekî rê bi-
vaja ke şeker mewere, şeker dinda-
nanê to puç keno, vano Gandî. 

Şîretê Gandîyî

Murad CANŞAD

Albumê Mizgîn Kiliç
“Ez û Ti” Vecîya

Vanê, zemanêk merdimêk est-
bîyo, çend metreyî dûrî ra derzînî
erzeno, dare de çik keno. Layê xo
zî qula derzînî ra vîyarneno. 2

3

Anqara û Erzingan
de Kursê Kirdkî 3
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ÇEPA-RAST

1) Nuştoxê Mewludê Kirdî
(1867-1951)
2) E, belê, eya – Netewe,
komelo ke welat, ziwan,
tarîx û kulturê xo eynî yo 

3) Sahîfe – Bilik, cucik,
çulik
4) Kincê cinîyan ke vera-
pey kenê – Eksê “heram”î
5) Kuwareyê hingan o qijek
– Serwer, rayber, lîder  
6) Wasita, otomobîle –
Dat, mam (birayê pîyî)

7) Sembolê bar-
yumî – Emike, waya
pîyî – Zemîrêkê
kesê hîrêyinî

8) Ecele, çapik, rew – Ber-
hem, netîceyê xebate
9) Helawe, aqît, mot – Roj-
nuşte; çîyo aîdê roje
10) Babok, çîyo ke merdim
teslîmê cayêk keno – Zemî-
rêkê îşaretî

XX AA ÇÇ EE PP EE RR SS

Nuşteyê edîtorî de ge-ge ez
kewena tengane. Tenganeyê mi
nuştiş ra vêşêr mewzû ra yo. Ma
reyke vato rojnameyê ma kulturî
yo. Êdî eke nuşteyê mi ra bi-
neyke boya sîyasetî bêro, seke
mi yew suc kerdo, to hewke dî
yew embazê ma yan yew wen-
doxî qirika mi tepîşte va “Hay-
looo! Nuşteyê to sîyasî yo.” Ez se
vajî? Ez meselikan binusî!

Vanê, zemanêk merdimêk est-
bîyo, çend metreyî dûrî ra derzînî
erzeno, dare de çik keno. Dima
sereyê layî fekê xo de keno hîy,
tadano û eynî mesafe ra erzeno.
Layê xo zî qula derzînî ra vîyar-
neno.

Xebere şina resena padîşayî ke
merdimêko winasî welatê ey de
esto. Padîşa ferman keno vano,
bigîrîn biyarîn. Şinê merdimî anê.
Camêrd verê çimê padîşayî de zî
numayîşê xo nawneno. Padîşa
vano, pancas hebî zerdan bidîn
ci. Tam gênê benê ke zerdanê ey
bidê, paşa vano, verî pancas hebî
çuwa pirodîn, hema zerdan bidîn! 

Gênê benê, pancas hebî çuwan
danê piro. Dima pancas hebî zer-
dan danê ci. Labelê her kes
meraq keno ke padîşayî çira pan-
cas hebî çuwayî dayî pirodayîş û
çira pancas zerdî dayî ci. Padîşayî
ra hîkmetê naye persenê. Vano,
mi va pancas hebî zerdan bidîn
ci, çunke hunerêko winasî karê
her kesî nîyo. Labelê ez fikirîyaya
ke însanîyetî rê, tebîetî rê tu fay-
deyê nê hunerî çin o. Karêko
beyhude yo. Merdim senî emrê
xo seba nê karê tewşî xerc keno.
Coka mi va, pancas hebî çuwan
pirodîn…

Gelo ma xo ra persenê, ma
vanê hela nê kar û senatê ma de
faydeyê însanîyetî, faydeyê mi-
letê ma, faydeyê şexsê ma esto
yan ney? Gelo ma vanê ma kamî
rê kamcîn hedefî rê xizmet kenê?

Na meselike bî. La ez nika yew
meselaya rastkêne qisey kena.
Mi fekê şoferêk ra eşnawite. Êdî
rast yan zûrî, gune ey mil de. Ey
senî vato, ez zî wina neql kena. 

Va: “Kamyona ke mi şoferîya
aye kerdêne çar tekerlekan ra
yew yê mi bi. Şirîkê mi wayîrê
yewna kamyone bi. Ê kamyona
xo ya arizî ramitêne, mi zî aya
ma ya nîmedare. Hamnan zimis-
tan, serre duwês aşmî, şaristan
bi şaristan ma tim bar kiriştêne.
Heta, ge-ge ma şîyêne hetanî

dewletanê bînan zî. Exlebê xo
ma tim pîya bî. Kamyona ke mi
ramitêne vernî de, yê ey zî mi
dima. 

Şirîkê mi caran nêzanayêne
betal bigeyro yan îstîrehet bi-
kero. Hertim xebitîyayêne. Epey
mal û milk arêdabi. Hema vaje
ke di kamyonî, çend dayre û di-
kanê ey kîra de bî. Labelê zaf
çikûd bi. Ne werdêne, ne dayêne
xo ra. Gama ke ma bişîyêne yew
lokanta, tena yew şorba şimi-
têne. Zafane bi nano huşk yan zî
pişwerda mi pîzeyê xo kerdêne
mird. 

Rojêk ancî kamyonê ma bar-
kerde yê, ez vernî de, o mi dima.
Ez tesîsêk de vinderta. Mi dest û
rîyê xo şutî. Ez şîya masa de ro-
nişta. Mi xo rê werd waşt. Mi dî o
zî ame. Kamyona xo îstop kerde.
Ez hem werdê xo wena hem te-
maşe kena. Mi ewnîya nêno nan
nêweno. Dorê her di kamyonan
ra şi û ame, kontrol kerdî. Pot gi-
rewt, esteritî. Guneyê mi pê
ame. Mi da cam ro, mi îşaret da
ci, mi va bêre nan biwere. Ame
zere, sey her game çend piranê
ke mi ver mendê, waşt înan bi-
wero. La mi nêverda. Mi va, ro-
nişe. Ewro nanê to kîseyê mi ra.
Keyfê ey ame, nişt ro. Mi ci rê
yew şorba waşte. Dima, mi yew
û nêm kebab waşt. Kebabî dima

mi ci rê yew şîrane waşt. Wilay
kewt ser, seke xela ra felitîyayo,
wina heme tebaxî esteritî, kerdî
pak. Garsonî ci rê yew çay arde.
Mi zî yew cixara îkram kerde.
Çay û cixara pîya şimitî. Ez xo rê
tey mat mendbîya.

Sereyê xo dart we, ewnîya mi
ra. Va ‘Nika ti xo zere de vanî, no
çi bênamusêk o! Hende mal û
milkê ey esto, caran nêno yew
werd nêweno. La nika ke ez heqê
nanî dana, mi ra zafêr werd.’ Mi
ci ra va, ma ferz bikîm ke ez wina
fikirîna. Sebebê xo çi yo ke ti
malê xo nêwenî? Va, ‘Malê mi qi-
rika mi ra nêşino war!’

Axir çend rojî verê cû, o piranê
nanê ey zî dinya ra wedarîya.
Emrê xo da ma û şi. Hîrê kênayê
ey bî, her hîrê zî zewijnaye bî.
Verî ke şînê ey biqedîyo, hema
roja hîrine, zamayan û kênayan
hemeyê mal û milkî xo mîyan de
pare kerd. Seba ke ez nêeşkaya
hîrê tekerlekanê bînan biherînî,
mecbur, kamyona bîne reyde
kamyona ke ez şirîk a, ma a zî
rote. Pereyî kênayan û zamayan
rê pare kerdî.”

Kamî kerd kamî werd!
_________
Not: Mesrefê na hûmare de

qismen Xetîce Tepe hetê ma
kerd. Ma aye rê zaf sipas
kenê.

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ
RA

Cewabê Hûmara Verêne

CORA-CÊR

1) Marşa neteweyî ya kurdan
– Muzîk de notaya mabeynê
“do” û “mî” de
2) Atlasokyanus de dewletêk
– îlimdar, zanyar
3) Wextê ramitişê hêgayî de
cayo ke hengaze/alete nêke-
wena ci û bi zengene ramî-
yeno – Dêke, cinîya ke
welidîyayîş de bena ardimkar
4) Kede, rence – Bax, cayê
engurêran
5) Zerrî, qelb – Semedê barî
yan zî ciniştişî çîyo ke nîyeno
piştîya goligan ser

6) Şar, kesê teberî, guruh
– Tene, libe, eded – Mî-
yanê “sote”yî
7) Vengûvaj, heyame –Al-
fabeya kurdkî de herfa şe-
şine û hîrêsine
8) Mabên, are, beyntar –
Rehet, eksê “zor”î
9) Lebîyayene, vero gêra-
yene, nîyaz kerdene
10) Eşîrêka kirdasan
(Riha, Semsûr, Meletî û
Dêrsim de estê) – Roja ke
di rojî ser ra vîyartê – roja
verê vizêrî



Albumê yewin yê Mizgîn
Kiliç bi nameyî “Ez û Ti” Îstan-
bul de hetî fîrmaya MM Recor-
ding&Sounds ra amade bîyo
vejîya.

Albumî “Ez û Ti” de heşt
eserî estî. Nînan ra panc te-
neyî kirdkî, hîrê teneyî kur-
manckî yî. Kilamanî kirdkî ra
kilama bi nameyî “Birawo”
yew deyîra Rêncber Ezîzî ya.
Rêncber Ezîzî na deyîre kişîya-
yîşî welatperwer Remezan Adi-
guzelî ser o vatibî. Deyîra ke

nameyî xo dayo albumî
“Ez û Ti” Mizgîne bi xo
nuşta. Album de minti-
qaya Çewlîgî ra deyîrî
şarî, yanî deyîrî folklorîkî
zî estî. Bi pêroyî temaya
kilamanî Mizgîne eşq,
heskerdişî welatî û zi-
wanî kurdî û halî cînî-
yanî kurdan ser o ya.

Mizgîn Kiliç derheqî
albumî xo de îna vana:
“Halî ziwanî kurdî û bi
xususî zî yê kirdkî hol
nîyo, semedê kirdkî ya
telukeyî vînbîyayîşî esto.
Ez wazena şarî ma wa-
harî ziwanî xo vecîyo,

xususî xortî ma ziwanî xo qisê
bikerî, ziwanî xo xo vîr mekirî.
Bi nê albumî xo ez wazena
helwêsta xo ya kurdîstanî eş-
kira bikerî. Ez zana ke bi
muzîk, kultur, edebîyat û
huner ziwan eşkeno verd şî-
yero. No rid ra ez zî wazena
warî muzîkî de ziwan û kulturî
xo rê hizmet bikerî.”

Albumî Mizgîn Kiliç Tirkîya û
Ewropa de yeno vilakerdiş. Ma
zî semedê na xebate Mizgîne
pîroz kenî û ci rê serfîrazî wa-
zenî.

Mizgîn Kiliç eslê xo Pali ra
ya, la Hamburg de ameya
dinya û qijkekîya xo ra xebata
xo yê muzîkî Hamburg de ra-
mena. Mizgîne heta nika Ew-
ropa û Kurdîstanê Bakûrî de
zaf konserî dayî û zaf şewanî
Newroze de vecîyaya sehne.

Xebere: Seyîdxan Kurij
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arêwan, -e: değirmenci 
arizî, -ye: kendine ait, hususi
balafir (n): uçak
berzîn (n): başın altına konu-
lan şey
boraqe (m): adak; kurban
çarwayî (zh): hayvanlar
çikkerdiş; çiknayîş (n): sap-
lama
çildayîş (n): atlama
çinayî (zh): elbiseler
gucige (m): Şubat ayı

helwêste (m): tavır
jîyar (zîyare) (n): ziyaret
kemere (m): taş
lazut (n): mısır
muceret, -e: soyut
muwazene (n): denge
peşmirîyayîş (n): gülümseme 
piran (n): lokma; yutulacak
lokma
pişwerde (m): yemek artığı
pulûzkerdiş (n): surat asma
şeyte (m): değnek
tavilî: derhal; hemen
têmîyanek, -e: karışık
winasî, -ye: böylesi; böyle

Ferhengek

Albumî Mizgîn Kiliç
“ E z  û  T i ”  V e c î y a

Anqara de kursê kirdkî (zazakî) newe ra dest pêkerd. Kursê ke
verê cû Kurdî-Derê Anqara de bîyêne, emser na rey Komela Çewlî-
gijan ya Anqara de dewam keno. Kurs de ancî mamosta N. Celalî
derse dano. 

Kursê ke Anqara de dîyeno, peynîya hewteyî roja şeme, saete
14.30 de dest pêkeno. Dersa verêne ya kursî roja 17.11.2012 de
dest pêkerdbî.

Yewna kursê kirmanckî (zazakî) zî reya verêne Erzingan de dest
pêkerd. Kurs Komela Dêrsimijan ya Erzinganî de, peynîya hewteyî
de her roja şeme û yewşeme şan de saete 17.30-19.00 de dewam
keno. Kurs de
Daîmî Dogan
derse dano. 

Komela
Ziwan-Komî ke
Dîyarbekir de
fealîyet kena,
seba ke paştgi-
rîya kursê ke
Erzingan de dî-
yeno bikero,
yew kitabê
Dersê Ziwanî,
hûmaranê 1, 2
û 3. yê kovara
edebî hunerî
Şewçila ra
dasa-des û gelek nusxayê hûmaranê rojnameyê ma Newepelî ra
sey dîyarî înan rê şawitî. 

Goreyê melumatê ke medyaya înternetî de vila bîyê, yew kurs zî
Sêwregi de dest pêkerdo. Kurs hetê Sîvîl-Der ra organîze beno û
kurs de Şaban Şenateş derse dano.

Anqara, Erzingan û 
Sêwregi de Kursê Kirdkî

Atolyeya Fikrî ya Çewlîgî û Komela Çewlîgijan ya Anqara, çarçe-
waya “Şewanê Fikrî” de bi hawayêko muşterek yew “Şewa Şîîran”
organîze kerde. Şewe roja 24.11.2012 de, şan de saete 18.00 de
banê Komela Çewlîgijan de virazîya. Nuştoxanê rojnameyê ma ra
Bedrîye Topaç û N. Celalî heskerdoxanê edebîyatî rê bi kirdkî (za-
zakî) şîîrî wendî. 

Anqara de Şewa Şîîranê Kirdkî
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Yaşar Kemal wina vano “Ziwan welatê în-
sanî yo.” Beno ke, însan tayê semedan ra
welatê xo ra visîyeno. Labelê însan şono kotî
wa şoro ziwan hertim ey de yo û ey de rayîr
gêno. Rindekîya dar û kemerî, veng û rengê
teyr û turî zereyê ê ziwanî de nimite yo. Bê-
guman no wina yo… Hende ke o merdim zi-
wanê xo bizano û ey ra hes bikero. Çunke
însano ke ziwanê xo ra hes keno, o kotîyê
dinya de beno wa bibo welatê ey tim ey de
yo. Çekuyanê ziwanê ey ra boya ê erdî êna;
rindekîya ê erdî asena. Mi kek Akman Gedîkî
de yew roportaj kerd. Wexto ke mi no ropor-
taj nusna û qedîna nê heme çîyî ameyî mi
vîr. Beno ke şima zî wexto ke nê roportajî bi-
wanî sey mi fikirîyenê û heq danê mi. Ez nika
cêr de nê roportajî pêkêşê şima kena. 

Alî Aydin Çîçek
*  *  *

-Birêz Akman Gedîk, ti eşkenî bi kilmîye
seba wendoxanê rojnameyê Newepelî xo bidî
şinasnayîş?

Akman Gedîk: Bêguman însan bi xo xo
dayîş şinasnayîş henî rehet nîyo. Ez Gimgim
de, dewa Reqasa de ameya dinya. Eleqeyê
Reqasa û reqsî têmîyan de esta çin a rind nê-
zanena lê însanê dewa ma soretî bî. Yanî yew
tamarêde nîyanêne bîye. Mi xo fam kerd,
dewa ma bi leqî/yarenîye bîye. Vajîme 1966
hardlerzê Gimgimî esasî yew mîlad o. Tarîxê
maya xo ra bîyayîş kes rind nêzaneno. Lê
heke va, ti hardlerz de handayê bîya, tabî
destê xo nîya çend santîmetre ke kerd berz,
ma goreyê aye vacenîme didi yan kî hîrê. Go-
reyê maya mi ez qijkek, lacê cîranê ma mi ra
pîl. Goreyê cinîka cîrana ma kî ez pîl lacê aye
qijkek bîyo. Hardlerz de ez hîrê serre bîyo.
Tesadufen tever de bîya, zereyê yew hêgayê
lazutî de bîya. Henî xelesîya ra. 1966 ra hîrê
serrî ke pey ser şîme, ma zanenîme ke ez
1963 de maya xo ra bîya.

-Ti xeylê wext o cuya xo Ewropa de ramenî.
Gelo semedê nê çi yo?

Akman Gedîk: Cuwabê nê persî se vajî,
tarîxê xo nêno mi vîr. Hîsdarîya nîyanêne
verde gere zereyê însanî de bibo. Verê ez nîya
vajî, ez zaf wendekar bîya. Demo ke şîyêne
lîse, o waxt partî û grûbê çepgîrî kewtîbî Gim-
gim. Nas û dostê ma vacî, însanê pîlî her jû bi
çîyê fikirîyêne. Her roj her roj wertê xo de krî-
tîk kerdêne. Jûbîn ra persî pers kerdêne. Tabî
no wezîyet lîse de kî dewam kerdêne. Ma kî
binê qesa de memanîme, hertim ê bînan mat
bikeme. A derheqe de çi kewtêne ma dest ma
wendêne... Reyna o taw Gimgim de komelê
her grûbe bî… Bê daye êno mi vîrî hîrê yan kî
çar kitabxanê bî. Tob-Der bî. Perê ke kewtêne
ma dest, verde ma şîyêne kitabî herînenê. Za-
ferî romanê klasîkê edebîyatê dinya herinenê.
Pîyê mi almancî bî… Madî durumê mi goreyê
hevalanê bînan tayêna rind bî. Mi herînêne
heke wend, nafa kî dêne hevalanê xo. Peydo
darbeya 12ê êlûle ameye... Tern û huşk têmî-
yan de veşna. Ez yew wendekarê lîse bîya,
çend defeyî ameya guretene, ameya binê
çiman… Rojê ê nas û dostê ma yê ke ma ra pîl
bî, xaftila bî vîndî. Tayê amey guretenê. Tayê
kewtî hepis, tayê vecîyayî tever. Remayîş bîye
raya tayînê rê... Tayê ameyî kiştene... 12ê
êlule ra têpîya çîyê zereyê mi de kêmî mend.
Ez zaf bîya kederin. Şorî kotî şorî ê rojî çimanê
mi ver ra nêşîy. 1988 de ez kî vejîya Ewropa…
Lê pîyê mi, famîlya mi ra xeylê însanî Ewropa
de bîy. Ez zewecîya, ameya Ewropa...

-Têkîlîya to û edebîyatî key dest pêkerd?
Akman Gedîk: Zereyê mi de çîyê henî vi-

sîyaybî. Domanîya min û xortîya mi mi vîr de
bîye. Tabî newe vejîyayîme tever, hesrete
esta. Mi çî-mî nusnêne lê henî xo rê. Ge-ge
embazî ke amêne musnêne çî. Kamî wen-
dêne, “ti qeyî nê nusneyanê xo cayan rê nê-
ruşnena?” vatêne. Rojê mi va biruşnî. Vernî
de mi bi tirkî dest pêkerd nusna. Kovaranê
şîîran rê bi tirkî înan rê ruşnayî. Mi bi şîîran
dest pêkerd. Ez bawer kena ke 1996 bî. Rojê
xeberdar bîya ke zonê ma de yew kovara ve-
jîna. Nameyê xo Vate yo. Mi kek Lerzan Jan-
dîlî rê telefon kerd, ci rê nuşteyê xo yê
kirmanckî ruşnayî. O waxt derheqê nusna-
yene de rind nêbîya. Yanî bi kilmekîye vacî,
eleqeyê min û karê edebîyatî nîya bîye. Henî
bawer kena ke jûyo ke kewt wertê baxçeyê
edebîyatî, hendî nêvecîno; to û çekuyan ke
jûbîn rê eleqedar bîyî, çarê çin o.

-Tî hem bî tirkî hem zî bi kirmanckî şîîran
nusnenî. Labelê nê serranê peyênan de ti gî-
ranîya xo dahîna zêde dayî kirmanckî ser.
Zaf kovar û rojnameyan de şîîr û hîkayeyê to
yê kirmanckî yenê weşanayîş. Gelo semedê
nê weçînayîşî to çi yo?

Akman Gedîk: Raşt o, ez hem kirmanckî
hemî kî tirkî şîîran, hîkaye û nusneyanê ce-
ribnayîşî (deneme) nusnena. Hurdmîna zi-
wanan zereyê mi de ca gureto. Kirmanckî ser
o tayêna wazena vinderî, sebebê xo, ziwanê
maya mi sînorê vîndbîyayene der o, xêza
tewr cêrêne der o. Ez bi xo fikirîyaya mi dest
ra çi êno, nusnayene. Ez kî kirmanckî de
naye kena. Çîyêde zaf nîyo. Se bikerî, no
êno, ez kî nê kena. Goreyê fîkrê mi însan
çiqas ziwanan bizano, na dewlemendî ya.
Her ziwan zereyê însanî de pencerayêde
dinya keno ya. Hîsdarîye keno gumra. Şîîre
însanî kena zerrîtenik. Însan xo kamcî ziwanî
de tayêna rehet îfade keno wa ê ziwanî de
binusno. Waştene çîyêde bîn a, realîtê çîyêde
bîn a. Ez nê çend serrî yo Almanya de ya, mi
zaf waştêne ke xo almankî binusî. Mi hona bi
almankî hewn nêdîyo. Çunke yew ziwanî de
qesey kerdene, ê ziwanî de karê edebîyatî rê
tam nêbeno ge-gane. Ziwananê ke ez za-
nena, nê zê jû domanê zereyê mi de. Endî ê
ziwanî aîde min ê. Însanî ra nêvisînê. Biwazo,
mewazo kî no nîyanên o. Ez kî kirmanckî ser
o vindena lê tirkî kî nusnena hona. No zê yew
baxçeyê gulan o. Reng bi reng çîyêde rind o. 

-Edebîyat, zereyê edebîyatî de zî şîîre to rê
çi îfade kena?

Akman Gedîk: Se ke Maksîm Gorkî vano
“Şîîre, îlmê zerrî ya” Edebîyat bi xoser hîsdarî
ya, bi çimo rind, zerrîtenîkîya edebîyatî. Ede-
bîyat wazeno ke wertê şaran de hîsdarîya ko-

melkî awan bo. Yew wijdan bêro viraştene.
Têkîlîya însanî ya însanî, ê însanî û tebîetî vi-
razo.Têkîlîya însanî û komelî (toplum) vîrazo.
Meseleyanê însanî bi hîsdarîya komelkî bîyaro
ziwan.. Nê meseleyan estetîze bikero, bi zi-
wanêde bîn bido îfadekerdiş. Edebîyat, hemî
kî bibo sozdarê şarî. Zereyê edebîyatî de şîîre,
yew çîyade nazik a. Malzemeyê xo qese yê
teyna... Nê qeseyan ra gereke maneyan awan
bikero şaîr. Bi şenik çekuyan ra zaf maneyan
virazo. Goreyê beşê bînan yê edebîyatî, şîîre
bi mana tayêna eleqedar a. Mana çekuyan
şîîre bi xo vecena... Yanî zereyê ziwanî de yew
ziwanêde bîn o. Yew ziwanêde gird o. Ziwano
ke êno qeseykerdene çimê roje de, ê ziwanî
ra cîya-cîya wo. Çekuyê ke zereyê şîîre de ca
cênê, esasî nê her roj her roj ênê vatenê.
Hama şîîre de tahm cênê. Zereyê nê çekuyan
tal nîyo. Ma vacîme şîîre de qalê tayê çîyan
nêbo kî wendekar bi xo fam keno senî mana
de ameyo vatene. Her kes duştê bêçika xo de
qayt beno labelê şaîr, xeylê çîyanê bînan kî vî-
neno. Duştê çiman de qayt beno, duştê qelbî
de hes keno. Şaîr pîyayê omidî yo... Jan ra qal
bikero kî, omid îşaret dano. Qalê kul û derdan
bikero kî bextewarîye salîx dano. Nîya bi kil-
mekîye şîîre; mi rê zereyê mi ra yew raya ke
dinya rê abena... Reyêna xo îfadekerdiş o.
Yanî şaîr, meseleyanê însananê bînan ra ta-
yêna cîya fam keno. Şîîre ziwanê qeseyker-
dene ra visîna ra. Manaya xo bi xo vînena.
Bêguman şîîre, bi însanan dest pêkerd. Belkî
heskerdiş en rind çimê şîîre de êno ziwan...

-Armancê to yê nusnayîşî çi yo? Yanî ti bi
edebîyatî wazenî çi bikî?

Akman Gedîk: Armancê min û edebîyatî
yan zî nusnayîşê mi, seke mi vat, zereyê her
însanî ra yew çem vêreno ra. Her însan xo bi
yew qeyde îfade keno. Ez kî xo bi nusnayene
dana îfadekerdiş. Xeyelanê xo, hewnanê xo
wazena hebe nusnayene bîyarî ziwan. Ray-
wanê rindekîye bî, yê zerrîtenik bîyayene bî.
Wazena ke heskerdişî bitirnî, îhtîyacê kamî
esto biresnî ci. Hîsdarîye gumra bikerî, xira-
bîye dûrî bikerî însanan ra. Zereyê însanan ra
fîkr-emelê xirab bivecerî ke bi çimo rind qa-
yîtê dinya bikerê. Na zaf zor a lê seke Hambalî
vato “Ti qalê omidî bike eke esto dinya bide
pîşta mi.” Belkî xeyal êno tayê însanan rê, lê
xeyalode rindek o, henî yo...

-Ti xeylê wexto Ewropa de ya, na rewşe
edebîyatê to ser o senî tesîr kena?

Akman Gedîk: 1988 ra têpîya ez Almanya
der o. Seke mi vat, edebîyat zereyê însanî de
hîsdarîya komelkî keno gurr... A derheqe de
kî jûyo ke edebîyat de eleqedar o, binê tesîrê
xeylê çîyan de maneno. Kotîyê dinya beno
bibo meseleyan ser o vacîme-nêvacîme kî
jûyo şaîr tesîr de maneno. Verva nêheqîye de,
çîyanê bînan de xo mesul vîneno. Mavacîme
Almanya de, wurzena ra a rojê rasîstan verva
koçberan çîyê vato. Nêheqîye cayo ke esta,
çareserîya naye rê belkî yew dermanê edebî-
yatkarî çin o lê oncîya kî ê yê çareserî yê, tê-
duştî yê, bîratîye wazenê înan rê yew omid o
şaîr. Seke şaîr Hasan Huseyîn vano “Şîîre, ti-
fangî de mermî, matara de awe, turîk de non
nîya labelê êyê ke tifangî de mermîya xo, ma-
tara de awa xo, turîk de nonê xo nêmendo
înan tîk cêna” yanî bawerî ya, omid a şîîre...
Tesîrê şîîre mi ser o nîyanên o: Rindekî ya, bi-
ratî ya, têduştî ya. Her çî ra raver kî bi çimanê
rindîye qayîtê na dinya kerden a...

dewamê xo rîpel 5 de >>>

Akman Gedîk: “Şaîr zerrîtenik o, zerrîserdin nîyo”
Roportaj:  Alî  Aydin Çîçek
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-Derheqê rewşa kirmanckî

de ti senî fikirîna. Û reyna ti,
eserê ke ziwanê ma de amayê
weşanîyayîş înan senî vînenî?

Akman Gedîk: Goreyê “Ra-
porê UNESCO”yî, rewşa kir-
manckî rind nîya... Sînorê
vîndbîyayene der a. Herçiqas
ke goreyê serranê verênan zi-
wanê ma ser o eleqeyê însanan
tayê bîyo zaf, no çîyêde pozîtîf
o. Lê no eleqe teyna ziwanî xe-
lesnena ra cuwabê naye henî
rehet nêeşkîna bidî. Hama
ewro demê komputure yo.
Wendekarê ziwanê ma goreyê
verî bîyê zaf. Însan tayê çî-mî
şîkîno bico binê qeydan. Ez
bawer kena, xortê ma yê nîya-
nenî estê. Goreyê rewşa tekno-
lojîkî xeylê çî vurînê.
Komputure dinya kena qijkek lê
ziwanê xo musneno şaranê
bînan. Çarê çin o, ê çekuyan bi-
wazê-mewazê cêno her ziwan.
Goreyê fikrê tayê ziwannasan
ziwanan ra xêle benê vîndî.
Wertê sedserre de. Bê omid
nêbeno. Ma wazenîme ke emrê
ziwanê xo derg bikerîme. A
derheqe de kî eserê ke ziwanê
ma de vecînê zaf muhîm ê. Se
vanê “Qesey beno vîndî, nuşte
nêbeno.” Yan kî “Alîm xo vîr ra
keno, qeleme xo vîr a nêkena.”
Weşanîyayîşê nê eseran zaf
rind vînena, wazen ke tayêna
zaf bîbê.

-Ewropa de derheqê ziwanî
de tawa xebatî estê? Eke estê
nê çî yê û têkîlaya şîma nînan
de senên a?

Akman Gedîk: Ewropa de
derheqa ziwanî de xebatê zi-
wanî estê. Şaristananê girsan
de estê. Akademî estê tayê
cayan de. Ewropa de îmkanî ta-
yêne estê lê her kes yew şaris-
tanî de yo. Lê jûyo ke wazeno
ziwanê ma de eleqedar bo ci rê
nê cayan salix danîme. Ez bi xo
ge-ge şewanê şîîre virazena.
Ziwanê dayîke de şîîre wenena.
Çend defey nîya şewî girêdayî.
Weşa xeylê însanan şî.

-Naye ra têpîya derheqa
ziwan û edebîyatê ma de piro-
jeyê to estê? Eke estê nê çi yê?

Akman Gedîk: Naye ra te-
pîya mi dest ra çi bêro seve-
tanê ziwanê dayîka xo ez
wazena bikerî. Halêhazir de
projeyê mi çin ê lê ez şîîre de
wazena dewam bikerî. Hîkaye
binusnî. Reyna ez wazena ke
însanê ke ziwanê ma ser o ele-
qedar ê, mi dest ra çiqas ke
ame înan rê ardim bikerî.

-Seba nê roportajî ez zaf
sipas kena û xebatanê to de
serkewtene wazena. Bimane
weşîye de.

Akman Gedîk: Ez kî zaf
sipas kena. Bi dostanîye, rinde-
kîye bimane. Şîîre zereyê şima
ra bivero ra...

- Şiwane, şiwane!...
- Xeyr o la ti yê se vanê? Apo ti

yê?
- Wevre ma rê! Evdo nê çar-

weyê ma yê, oxil to nê çarweyî
kiştê. To nê ardê tîya çi? Tîya de
bê sîyan û telîyan teba çin o. Nê
do çi biwerê?

- Ma Apo ez se kera. Heme ca
wina yo. Palaxe qedîyaye, çar-
weyî zî veyşan mendî.
Varan nêvaro, halê ma no
hal bo, pêro do veyşaney
ra bimirê.

- La oxil to biberdê hetê
erdanê awîyan. Alaq-mala-
qana kihoyî esta, ê do xo
mird kerdê.

- Apo, ucanan rê şar
qehrîyêno, wayîrê erdan
vanê meyarê hetî erdanê
ma.

- La şima mekerê er-
danê ci mîyan çîyê nêvanê.
Qayn şimayê kenê erdanê
ci mîyan ey ra qehrîyenê. 

- …
- Ma se kerê oxil, Elay emser

ma rehma xo ra mehrûm kerdî.
Ey het zaf esto la nêvarneno.

- Apo, ma ci ra biwazê zî nê-
dano.

- Ha, ha, ha… Oxil ma çi cayê
de darê nêverda perna xo qando
ke varan bivaro. Tiyê vanê ma ci
ra biwazê nêdano. Yew ma nêşî
Elay het. Ti şenî şo.

- Ez do senî şira Elay het Apo?
- Yan do senî bibo, ma boraqe

kerde, ma veyşanî pêro kerdî
mird, merdimo ke emrê xo de
çareyê ci nêşîyo erd dest bi ni-
majî kerd. Mila û dewijan a her
wextê nimajî duayî kenê fina
çiyên çin o.

- Apo, to vîrî yeno kekoyî yew
mesel vatê.

- Keko her roj se mesel vano
ez çi zana kamcîn mesel a.

- Mesela ke nêvarayîşê varanî
ser o vatê a mesel.

- A mesel kamcîn a?
- La Apo mesela varanî yew

tenya ya. A zî kelamkose ya. Ma
ti nêzanê?

- La oxil ez zana, zana kelam-
kose verî de mend. Ez zana-nê-
zana kesî kelamkose nêkerdo.

- Wa qe nêkero kes. Keko
wexto ke qeçek bîyo, îna kelam-
kose kerdo û varan varayo.

- Eke kekoyî se fin kelamkose
kerdo, yan finê varan varayo yan
nêvarayo.

- Apo ti biewnî varayîşî, ew ke-
mîyê ci des-pancês finî varan va-
rayo. Finê di finî zî nê.

- E fek şorbeyê mi e! Apo yo to
rê zurî keno, he biewnî ê ruçikî
ra! Vazde şo ê çarweyan açarni,
hakê herî!

- Apo, mi nêwaşt to rê vaja
zurker. Mi kerd vajo ke rind to vîrî
nîno. Varan finê-di finan vêşêrî
varayo.

- Zirtanboz şo se kenê biki, ne
ti bê ne kelamkose bo!

*
Apê Evdoyî şî tepîya, Evdo şî

embazanê xo het. 
Heso:
- La Evdo se bî apê to çi hend

bi hêrs?
Evdo: 
- Ma qalê kelomkosî kerd, çend

qiseyê mi ci rê çetin ameyî, o zî

bi hêrs.
Şiko: 
- Evdo ma do key kelomkose

bikerê?
Evdo: 
- Mi do zî qalê ey bikerdê. Min

û Teyarî ya şîrê Em Fate ra ke-
lamkoseyî rind bimusê. Dima ma
biewnê çi do bibo ma bikerê.
Cokan çarweyanê ma şima do
qayte kerê.

Heso: 
- Temam.
Şiko: 
- Temam.
*
Keye!... Keye!... 
- Şimayê se vanê?
- Newrê, Em Fate ha keye di?
- Xeyr o Evdo, şimayê kenê

pîre se kerê?
- Girveyê ma kewto ci, ti vaje

mi rê, a keye de ya, nîya?
- Newe tîya bî, biewnî uca banî

pey de sekorê ser o nêronişta?
- Em Fatê tîya se kena, rind a?

Bîya, lewê to dest a na.
- Şimayê çi geyrenê tîyayanan

ra oxil, şima ewro nêşî çarwe-
yan?

- Nê, nê ma ewro nêşî çarwe-
yan. Çarweyî ma ewro kerdî şi-
wanan ver. Em Fatê ma ameyê to
het ke ti ma rê kelamkosî bi-
musnê. To ra aseno varano nêva-
reno, mayê kenê kelamkose
bikerê la ma nêzanê senî beno.
Ma rê vaji ke kelamkosî kes senî
keno?

- Oxil oxil ma ez çi zana ke-
lamkose senî beno. Serrê mi
ameyê neway eza nêzana mi şan
de çi werdo.

- Em Fatê keyneyê çarês ser-
reyî nêşenê awe to destan ro-
kerê. Bextê to de ya, ti ma rê
kelamkosî vajê.

- Bêrên roşê, ez tayn bifikirîya,
bîro mi vîrî ez do vaja şima rê.
Eke raşt yeno mi vîrî, şima rê
şeytêna derge lazim a. Şima dê
çaput seredê aye ro pêşê û se-
reyê kelamkosî virazê. Dima
qandê polanê ci şima do çuwe-
yêno ke hendê metreyên o,
hendê bicewê binê sereyê ci ya,
pêt girê bidê. Yew merdim mundî
ra cor senîn o, şima dê kelamkosî

zî bikerê zey ê mer-
dimî. Çinayê ci weş pi-
radê. Şima kelamkose
viraşt tepîya yew mer-
dim xo mîyan ra, yew
keye zî dewe ra we-
çînê. Merdimo ke şima
xo mîyan ra weçîna o
do kelamkosî zey bey-
raqe tepêşo û şima ver
kewo. O do na dêre
vajo, şima dê zî ey
dima vajê û keye-keye
bigeyrê. Şima şirê
kamcîn keye wayîrê ê
keyî do awe bierzo ke-
lamkosî ser.

Kelam kelamkooose,
Ame verê kêver
Pîrê werzê xo ser
Kalo awe berzê mi ser
- Kelamkoseyo çi vazeno?

(Wayîrê keyî pers keno.)
Wêrdê keyî ra awe wazeno
Ellay ra rehmi wazeno
Qeçekan rê qurban wazeno

Şima ke şî keyedê weçînayî
wêrdê ê keyî ra yew dîk biwazê.
Keyeyî pêro qedîyayî tepîya ke-
lamkosî berê gema qelîşêndê
erdî de bidenişnê. Dîkê xo zî ci-
kerê û gonîya ci veradê ê qelîşî.
Şima wina kerd tepîya, na dêre
hewt finî vajê û merdimo weçî-
naye wa bodikê awe verado ke-
lamkosî ser.

Ma amey gema wuşkê
Ella vengê ma aşnawê
Şiwaney to ra varan wazenê
Ma destveng pey de merişê

Dîkî bikerê hewt lete û berê
hewt sîyandê berzan ser o ronê.
Karê şima qedîya tepîya bêrê
keye û şirê milayî het. Mila ya
pîya di rikatî nimaj bikerê. Ney
dima şima û siudê xo varan vara-
vara, nêvara-nêvara.

- Em Fatê Ela to ra razî bo.
Duay biki boka varan bivaro.
Werzê la ma şirê. Xatirê to Em
Fatê Ela soyênê to xeyr biyaro.

- Oxir bo oxil, oxir bo.
*
- Lajê Menewşi se bî, to vatê

ma do kelamkose bikerê, varan
do bivaro!...

-…
- Hakê herî! Varano ke bivaro

çin o, şima dîkê ma zî kerd gawir. 

KELAMKOSE

Mîrxan TAKORANIJ

Resim: Caferî  Qazî
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Merdim vano qey bereketê nê erdan bîyo
belayê sereyê şarê nê welatî. La bi heme zor
û zehmetîyanê xo, na dergûşa merdimîye ser
o cuye bi hawayêk vîyartêne. Nê çend serrî
yê ke tûtî bi vengê top û makîneyanê giranan
hewnê xo yê şîrinî ra aya benê. Hewnê înan
heremîyayo, cuya înan heremîyaya. Hendî
dinyayêka bêhayî û hesê tûtan ronîyaya
esta. Dinyayêka tûtanê nê welatî ra hes nê-
kena esta...

Wisarî hêdî-hêdî rîyê xo nimitêne û nê wa-
reyî ra xatir waştêne. Rojêka germe bî. Tî-
jîya hamnanî erdê bibereketan ser o dest bi
şawitişê tîrêjanê xo yê germinan kerdbî. Û bi
tanîya xo ya germine welato ke bi varananê
wisarî hî bibi, ziwa kerdêne. Hetêk ra keyna-
yanê qijkekan kîşta keyan de xo rê sîyî daybî
têver û keyeyê qijkekî viraştîbî û pê veyvekê
potênan kay kerdêne. Hetêk ra zî raşteyê
dewe de lajekan xo rê goga lingan kay ker-
dêne. 

Arêwan şîyêne sinifa hîrêyine. Lajekêko
porzerd û çimzergûn bi. Mabeynê ey û em-
bazanê ey zaf rind bi. Embazê ey o tewr nizdî
Elî bi. O û Elî wextê xo yê mektebe û kuçe de
têhet bî, yewbînan ra nêvisyayêne. Pîya şî-
yêne daristanê nizdê dewe de vilê reng-ren-
gînî arê dayêne. Mîrçikî seyd kerdêne. Pîya
zimistanê vewrinan de vewremêrik viraştêne
û mîyanê vewra sipîye de çil dayêne, vaz da-
yêne. 

Arêwan zî mîyanê a koma tûtanê ke goga
lingan kay kerdêne de bi. Ge vazdayêne ê
het ge nê hetî, waştêne verî ke maç biqedîyo
golêk bierzo. Na yewe ra mîyanê areqî de
mendibi.  

Kaya înan hendî ver bi qedîyayîş şîyêne ke
reyke de yew-di vengê guleyan pêsero kewtî
dewe ser. Dima ra vengê topan û asmênî ra
vengê mîrçik û teyranê ke fekê înan ra adir
varayêne eşnawîya. Dinya bî toz û dûmane.
Tûtan lez kerd hergû yew ver bi keyeyê xo
vazda. Kayê hemîne nîmcet mendbî. Na reya
çendine bî ke kayê tûtanê nê welatî nîmcet

mendêne, Homa zaneno! 
Arêwan bi kulpe-kulpa zerrî, helke-helka

nefesî û mîyanê areqî de bi aya. Ancî hewn
dîbi. Hewnê ke nê serranê peyênan de ge-ge
dîyêne û nêşayêne xo ci ra bifeletno dîbi.
Rey-rey ey xo rê vatêne, ez ranêkewî û bi nê
hawayî xo nê hewnanê xiraban ra bifeletnî.
La mumkîn nêbi! Ganî merdim rakewtêne.
Cuye bê rakewtiş nêşayêne bivîyaro. Key na
raştî ameyêne vîrê ey hêrsê ey û xemgînîya
ey vêşêr bîyêne. Çi sûcê merdimî bi ke mer-
dim erdê xo ser o nêşo bi ziwanê xo qisey bi-
kero û yewbînan dir mîyanê kêfweşî û şahî
de kay bikero yan zî biciwîyo! 

Nê, cuya azade sûc nêbî! Cuya şahî û kêf-
weşî sûc nêbî! Tûtî sûcdar nêbî! Sûcdarî ê
merdimî bî ke bi guleyanê topan, helîkopter
û balafiran adir varnayêne dinyaya rinde yê
tûtan ser o û a dinyaya înan ya xaseke xera
kerdêne! 

Hema ke nê hawayî fikr û persî yew bi yew
heşê ey ra vîyartêne, bê hemdê Arêwanî rîyo
peşmiryaye yê embazê ey ame verê çimanê
ey. Dima ra hîsêko têmîyanek dekewt ey
mîyan. Sere de waşt ke ê rîyê delalî dir bi-
peşmiryo. La tavilî qirika xo de ziwabîyayîşêk
hîs kerd û tayn mendibi ke hesirî çimanê ey
ra bîyerê war. Çunke Elîyo ke nika verê çi-
manê ey de peşmirîyayêne par bi guleyê he-
wanî ke peyê keyeyê înan de hetê eskeran
ra amebi caverdene kay kerdibi û gule destê
ey de teqabi, merdibi. Embazê ey yo tewr
nizd hendî çinê bi. Dima ra roja mergê em-
bazê ey ame ey vîr. Xemgînîyêka xorîne xo
ro bedenê ey pişte. Hal ra kewtibi û rincan
bi. Gamêk waşt ke tavilî xo heme hewn, fikr
û hîsan ra dûrî bido. Xo na cuye ra bi temamî
dûrî bido. Çend rey ceribna, la nêşa! Tenya
çend waştişî zerrîya ey ra vîyartî. Waştişê
masûmî. Waştişê ke zereyê her tûtê nê we-
latê biderdî ra vîyartêne.   

Waşt ke zaliman ra hesabê embazê ey bi-
persîyo! Waşt ke sey tûtanê dinyayanê bînan
mîyanê şahî û kaye de cuya xo bivîyarno!
Waşt ke dinyaya înan ya xaseke hetê merdi-
manê xeraban ra hendî nêyero xera kerdene!
Waşt ke şarê ey wareyê xo de bi azadî bici-
wîyo! Bi nê waştişan ancî sereyê xo serê ba-
lişnaya xo de rona û rakewt. 

Amed, 19.11.2012

WAŞTIŞÊ MASÛMÎ

Esad NAMDAR

Domanê tarîxê vîndîbî-
yayeyî bîme. Zaf kanî
bîme zaf. Rojêk ame ma
ra va şima çin ê. Şima
çin ê? Se yanî? Ma se çin
îme? Ha na yo, ma es-
tîme. Ma cuyenîme. Ma
asmênode pakî de bîhne
cênîme. Tîjî her şodir
selam dana ma tewr
rew. Mayê ma her şodir
saete çar de wurzenê ra
do şanenê. Her roje…
Qet bêzar nêbenê. Her şodir newe ra,
newe ra xoza ra hes kenîme. Qet ci ra
bêzar nêbenîme. Hezarê serran o, her zi-
mistan vewra ma varena. Her wisarî helî-
yena bena awe, hêgayanê ma awe dana.
Her payîzî herra ma seba ke hînî bi ber bo
arasîna ra. Ma qet aye ra nêmiradînîme.
Teberê qaydanê aye çi qeydî nêşikîyayo

ma bi xo ra girê bido. Emrê ziwanê
ma derg û dila yo, sey estena ma.
Ma domanê vizêrî nîme. Ti bê bi-
vîne ke domanê vizêrî ewro ameyê
vanê şima çin ê. No çi curet o? Nê
kamî ra çi, kê ra hêz cênê? Nê se
nîya bîyî bongî? Kamî nê honde xo
ser ra berdî? Çi taw? 

Maya Estare key perrê xo ma ser
ra ontî. Ma bê perran verdayîme,
key? Çira? Kamî perrê aye şikitî?
Ma bi xo, yan?...

Yan a maya delale ma rê zawtî
wendî? Qey ma zaf ewladê bêxeyr
bîme? Ma zaf bi aye da ontene, ma
a zaf qahrnaye ke aye zawtî dayî
ma ro? Ma ra va şima bikuyê binê
dest û payan. Aye ma ra va emrê

şima bibo emrê heliga wisarî? Va, xîştika
wisarî bido şima ro. Şima bê roj û tîje bi-
manê. Asmênê şima bibo gewr. Şima roja
sipîye mevînê. Her roja şima sîya bo?...  

Ax dakila mi! Înan boya kinkorê ma tira-
wite. Boya kinkorê ma. Nika qatixê ma ra
kawuta ma ra boya kinkorî nêna. 

Gucîge 2012

ZAWTÊ MAYE

Şeyda ASMÎN

PPÎÎRRIIKKAA  MMII

dayê!
ala bê bê

bê ronişe,
mi rê ûnca a şanika xo ya verêne

qesey bike...

qayît bike payîz o,
verva zimistanî yo

şewî derg ê...

xeverê bide mi
çênanê paşayî ra,

biza kole ra,
luya dimeqole ra,
xeverê bide mi...

pîrika mi!
hard lerzeno

dinya çerexîna
ti çin a...

hama o vengê to yo zelal û delal
tim goşanê mi der o

dayê!
xevera to çin a

dewe ra bar kerdena ma ser o
des û new serrî vêrdî ra...

kemer û kuçê ma,
teyr û turê ma,

mor û mılawunê ma,
jîyar û dîyarê ma,

zon û rindekîya ma,
mi teyna pustonê xo de dayî we...

nika zereyê mi girîno,
zê hênîyê ma yê Çirike...

xevera to bivo dayê
hîris û jû serrî der ane,

nika zonê ma ser o wanone...

zonê ma, 
mi rê zê hemgînî weş yeno,

çutir vajîn endî to ra
tamê zonê ma fekê mi de zê şitê

maya min o...
mi ti,

qeseyî û qeydê to
qet xo vîr ra nêkerdî dayê!

ti kî mi xo vîr ra meke
binê hardê sîyayî de... 

Mêrdîn, 17.11.2012

Sevîm AYDIN

Resim: Çoman Herdî



Beno nêbeno, jû mêrdek beno, hîrê
keynê ci benê. Rojê eskerî yenê vanê “Ma
do to beme esker.” Eskerî şinê, mêrdek xo
rê nişeno ro. Keyna ci ya girde yena vana
“Bawo, ê eskerî ameybî se kirê?” O vano
“Se kirê, ameybî mi berê esker.” Keyna ci
vana “Ooo! Bawo to pulûz kerdibî, mi jî va
qay ameybî soz-mozdê mi.” A şina orte-
çîne yena vana “Bawo to çi rê pulûze
kerda, ê eskerî ameybî se kirê?” Vano
“Ameybî mi berê esker.” Vana “Wuşşş! Mi
jî va qay ameyê soz-mozdê mi, to qandê
cû wa pulûze kerda.” A şina, qije yena
vana “Bawo.” O vano “Ha keyna mi.” Vana
“To çi rê pulûze kerda?” Vano “Keyna mi ê
eskerî ameybî mi berê esker.” Vana “Uuu!
Bawo ez to ver ra şino esker.” Vano “Oxil,
ma to bena?” Vana “Çi nêbena, xo şidê-
nena, çinayê xo dana xo ra, porê xo ta-
şena û şina esker.”

Şina esker, jew teymen vîneno, aşiqê ci
beno. Şino keye, marda xo ra vano “Dayê
jew esker ame ewro, willayî keynek a.”
Maya ci vana “Ti kotî ra zanê keynek a?”
Vano “Willayî Elî keynek a, bîllayî Elî keynek
a.” Vano “Çimê ci çimê keynan ê, fekê ci
fekê keynan o, destê ci destê keynanê, hêç
tebayê lajeko pa çinî yo.” Maya ci vana
“Keynek yena esker?” Vano “Dayê Elî key-
nek a.” Vana “Oxil ez to ra vajî. Eskero bere
kodê mircano, eke Elî mircanî arêdayî key-
nek a, eke arênêdayî keyneki nîya.” 

Teymen yeno keye, maya ci vana “Oxil Elî
mircanî arêdayî?” O vano “Nê dayê, nê
hewna lajeko arêdayî, a pira nêewnîya. La
dayê, willayî Elî keynek a.” Maya ci vana
“Hinî nê hinî nê oxil, şo vaje, bêrê ma mîze
çekim, hele mîza kamî şina dûrî.” Teymen
şino vano “Bêrê ma mîze çekim.” Elî fehm
kena, jû qamîş kena xu wa û mîze çekena.
Elî hemine ravîyerneno. 

Lajek yeno maya ci vana “Oxil se bî?”
Vano “Pers meke maya mi, Elî hemine ravî-
yernê, maya mi willayî Elî keynek a, bîllayî

Elî keynek a. Peynîda xo, destê Elî destê
keynan ê.” 

Maya ci vana “Oxil eskero hemine rê jû
desta gule bide, wa berzîndê xo bin de ronê
û rakewê. Gulê keyno rew pelimyenê.” No
şino gulan çîneno dano ra hemine. Vano
“Eşmo nîno xo berzîn a ronê û şewra bîyarê
mi rê.” Elî jû dest a gulo mîyanîkî gêno.
Beno şewra, her kes gulo beno dano ra ci,
vanê “Gulê mi nê yê.” Elî jî beno destaya ke
xo bin ra nênawa, aye beno dano ra ci vano
“Ê mi jî nê yê.” Teymen ewnêno gulê Elî ke
nêpelimyaya, şino keye vano “Dayê willayî
Elî keynek a, bîllayî Elî keynek a.”

Teymen aşiqê Elî bîyo, se keno nêkeno
nêşeno tede vejo keynek a. Maya ci vana
“Oxil, ti eskero pêrine bere hemame, o
waxt bellî beno Elî keynek a yo nîya.” Elî
waxto ke şino esker istora xo wa pîya ta-
zîya xo jî xo de berda. Teymen şino vano
“Ezo şima meşte berî hemame.” Elî tazîda
xo ra vano “Meşte ma ke şinim hemame ti

dekewe istoro mîyan şerîtanê hemine bi-
visnê.” Beno şewra, eskerî pêro pîya şine
hemame, kenê şirê zere, tazî kewna istoro
mîyan, şerîtanê istoro visnena. Istorî ho ho
ho werzenê, kewnê têmîyon, eskerî heto is-
toranê xo tefşenê anê girê danê. Elî şino
hemame de xo şuweno û vejyeno. Elî yeno
ke eskerî istoranê xo girê danê, vano “Se
bîyo?” Teymen vano “Jû tazî kewte istoro
mîyon şerîtê istoro visna pêro viradyay. Elî
hadê ma dekewim hemame, Elî ma deke-
wim hemame.” Elî vano “Wuş ez kewto he-
mame da, kes di finî kewno hemame? Ez
dekewtane mi xo pak şit û vejyane.” Tey-
men se keno nêkeno nêşeno Elî dekiro he-
mame. Vano “Willayî Elî keynek a, çimê Elî
çimê keynan ê, fekê Elî fekê keynan o, ta-
bayê lajeko Elî ya çinî yo.”

Eskerey qedyena her kes tezkerê xo gêno
û şino keydê xo. Teymen jî Elî dima şino,
pêrdê ci ra vano “Keyna xo danê bi mi?”
Pîyê ci Elî dano teymenî û Elî gêno beno.
Pîyê ci vano “Elî keyna mi ez to rê se kirî,
to na eskerey mi mil dê?” Vana “Bawo ti mi
rê jû meşke pirrî engemînî bike bide bes o.”
Elî meşka engemînî gêna bena kuwarî hete
nana ro, jû çîta sûre çekena ser û meşke jû
lawa girê dana şina xo kûwarî pey de nim-
nena. Teymen yeno vano belkî meşke Elî
ya. Vano “Aya ke ma pîya mîze çekerde ti a
ya?” Elî layê meşke oncena, serê meşke
hena yeno veracêr. Vano “Aya ke ma şîm
hemame ti bîya?” A fina layê meşke oncena
serê meşke hena yeno veracêr. Fahm keno
meşk a. Vano “Herê de ti, mi di ayda to
nayê. Û kardî gêno dano zerîda meşki ro.
Meşki teqena, engemîn rişyeno. Teymen in-
gişta xo dano engemînî ro û weno. Vano
“Na gonîya to hen şîrîn a, ecêb ti bi xo
çiqas şîrîn a.” Elî hena vazdena o duz û
vana “Meşka engemînî rişyê, xo rê ez
mendo to rê.” 

Hem xo rê verdê wayo zewijyê hem jî es-
kereya pêrde xo kerde. Qedîya şîîî.

SANIKA WAYA QIJE
Arêkerdoxe: Hacer PETEKKAYA

Ma di cehenemî me, 
seba yewbînî vêşenîme

Mîyanê ma de pirdê sîratî esto
Pêresayîşê ma kî mumkin nîyo

Pawitena to ney çînbîyena to
ya ewroyî bîya birîna bêder-
mane. Dejnena! Bermayîş nîyo
no. Laserê heme wextan de-
kewtê çimanê mi. Nika aliş-
kanê mi ra herekîyenê û
bendanê zerrîya mi rijnenê.
Alişkê mi, nê mêmanê bêwayîrî
rê heme beranê xo kenê ra.
Alişkê mi bêwayîrîye de wayîr
vejîyayene musayî. 

Merdimo esmer, bî hezar
serrî ke ez to pawena…

Tîya tenayîye rişîyaya rîyê
wextî ro. Wext kalode porsipî
yo êdî.

Ti ke yenî yew şefeqo fîrarî
de biveng bê.

Tîya gulane de eşq bêkes o,
vileçewt o.

Ti ke yenî sêneyê xo de bi
sixletîya welatê rojî bê.

Welatê mergî de eşq bîyo
adirê cehenemî, sêneyê mi
veşneno. Erd û asmênê mi de,
kewto ra ci veşeno. Her roja
Homayî zerrîya mi de talan
esto. Kamcîn nenasî vato rengê
sewda sîya yo. Ney! Mi rengê
sewda şewlê awa Munzurî de,
mi rengê sewda bedenanê Dî-
yarbekîrî de, çimanê yew xortî
de dî. Rengê sewda sipî yo.
Rengê sewda sipîye vewre ra

sipîyêr o. Kam se vano wa
vajo, ez zana ke sewbîna rengê
sewda çin o. Axx! rengê sew-
daya mi… Nika sipîyê sewda mi
rê çiqas dûrî de yo...

Porşewê mi, bî hezar serrî ke
ez to pawena…

Tîya wisarî sey payîzan gi-
nenê emrê merdimî ro. Merdim
bêwext mireno.

Ti ke yenî mi rê çengeyê le-
wanê xo de yew huyayîşo rut
bîya.

Tîya bawerî qedexe yê.
Ti ke yenî mi rê destanê

şaran ra yew bawerîya kane
bîya.

Ez bi pawitişê to emrê xo
weye kena. Pawitişê mi zerrîya
homayan de beno heyfê eşqî.
Ez bi bêvengîya goristanan
duştê homayan de vindena.
Bêvengîya goristanan her ca
der a.  Serê zonê mi der a.
Helmê mi der a.

Ti çin a!
Verê çimanê mi de cuye veş-

nenê.
Herre talan kenê…
La cuye xo rê rayîrê xo dîyo.

Cuye qîrîya yew pite de yena
dinya.

Cuye yew tuyêre de bena
zergun, kok dana.

Û ez hezar serrî yê ke to pa-
wena…

Yew gilê koyî de hetê mino
bêezbet beno puç. Wayîrê sew-
daya mina qedexîye, biraye hu-
yayîşê mi; ma yewbîn de wela
xo ra hes kerd. Ma çimanê
yewbîn de qayîtê koyanê xo
kerd. Û nika ez to pawena. Pa-
witişê mi bêpeynî yo. Ti her
şewdir reyna-reyna zerrîya mi
de yena rîyê erdî. Û ti bizane
ke ez bi bêvengîya şarê xo
yewna hezar serrî awiranê to
yê fîrarîyan pawena.

Bê!
Bê ke versîya yew kurdî ra

no şaristan biveşo. Bê ke merg
uryan bimano duştê huyayîşê
ma de. Bê ke êsîrîya şewan bi-
qedîyo û şewdirî solix bigêrê.

Bê!
Bê ke heme şîyayîşî rayîranê

ameyîşan rakerê. Bê ke êdî qe-
derê na wela sîyaye çimanê
mayanê ma ra merişîyo.
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DUZGIN BABA

DUZGIN BABA

Verva Qisley de mekan gureto
Name Duzgin o, Duzgin Baba yo, Baba Duzgin o
Hîn ke efkar keno çira vineto
Name Duzgin o, Duzgin Baba yo, Baba Duzgin o

Xo çarnon jîyare de, cêron ver-verê
Jîyare zelal a, ma rê heval a, ma rê heval a
Vana, efkar meke nika rusneno
Name Duzgin o, Duzgin Baba yo, Baba Duzgin o

Vate û Muzîk: Mehmed ÇAPAN

Nê kayî de tewr muhîm muwazene yo.
Kay tewr tay bi hîrê kesan kay beno. He-
tanî panc-şeş kesan zî kay beno. Kayker-
doxî zaf bibê, kay zor beno. No semed ra
çend tay bibê hîna baş o. Kay neke teber
de keye de kay beno. Çunke keye hîna
musaîd o.

Kaykerdoxî şimik, sol yan zî lastîganê xo
vejenê. Nînan sey têrêzkî ronenê. Bêna-
teyê înan de qasê 15-20 cm. vengane ver-

denê. Tepîya bi qura yan zî rizayê kayker-
doxan, dore yena bellî kerdene. Kaykerdoxî
bi dore kay kenê.

Sereyê rêza lastîgan ra, yew linga xo
hewa de pawenê. Wexto ke amade bîyî,
mîyanê (vengane) lastîgan ra çil danê. Eke
linga kaykerdoxî bigina lastigan ro yan zî
linga ke hewa ra ya bigina erdî ro kayker-
dox veşeno. Dore yena kaykerdoxanê
bînan. Amancê kaykerdoxan no yo ke, ganî
heme lastîgan ser ra çil bidê û biresê
peynî. Kaykerdoxo ke heme lastîgan ser ra
xo çil da, xerjê lastiganê xo, lastîganê
bînan beno mîyanê keyeyî de nimneno.
Kaykerdoxî zî şinê lastîganê xo gêrenê. Eke
kaykerdoxî biwazê wexto ke lastîgî ameyê
dîyayene, eşkenê reyna kay bikerê.

Amadekar: 
Rohelat AKTULUM

boçek (Qerebegan)
çerepûz (Gimgim)
çîm (Dîyarbekir)
dimol (Çewlîg)

dimor (Darahênî)
dimuel (Govdere)

dimuer (Tawz)
dimûel (Pali)

dinêb (Sêwregi)
dinêv (Hênî)

sinde (Motkan)
siyavaş (Çewlîg)
vaşo siya (Pîran)
zîwûn (Çewlîg)

Kurmancî: demlik, dinêp,
firîzî, giyacehder, giyareş,
repin, zîwan, zîzan 
Soranî: darûcan, mîyandaw,
miror, mirûr
Goranî: danawêley deymî,
genimreng, kêşa berg, kêşa
hevseng

Latînî: Lolium temulentum
Tirkî: delice

NAMEYÊ 
NEBATAN

Amadekar: Ehmedê Dirihî

KAYÊ MA

Vate û Muzîk: Mehmed Çapan

L AST Î G

Duaya Varanî
Sezaî KARAKOÇ
Tirkî ra açarnayox: Mîrza Ciwan

Ez ameya nêmeya asmênî anêkerd
Yan ez hewran fehm nêkena
Yan hewrî mi ra çîyêk pawenê
Heyat yew merg o, eşq yew tirr o
Ez ameya nêmeya asmênî anêkerd

Ez yew varan zana yew zî peyerayîr
Yew dilopa bi dilopa kuwena çareyê mi
Ê bînî de ez vindena ewnîyena asmênî ra
Keş/ye ke ne boya şaristanî ne zî behrî danê
Ez yew varan zana yew zî peyerayîr

Dadîya mi xapîyaya şewa verêne de
Yew paço efsunin dayo mi ra
Na yo asmên nêeşka gem bido mi ro
Nêvindert tofano ke zerrîya mi de werişto
Dadîya mi xapîyaya şewa verêne de

Seke yew mezelêkê vengî ra vecîyayo
Nat û wet de bêvengîya mergî esta
Çi mi rê ameyo cor ra ameyo
Eke çi bi mi kerdo hewran kerdo
Seke yew mezelêkê vengî ra vecîyayo

Hol o ke qelebalixî pê nêzanê
Peyê caman ra biewnîyê varanî ra
Şukir ke însanî ra însanî ferq esto
Eke yewî rê cenet bo yewî rê zindan
Hol o ke qelebalixî pê nêzanê

Dostênê, ma bivejîyayêne duaya varanî 
Hewrî qeleşîyayêne hewa bîyêne a
Nika ne îhtîmal ne zî îmkan esto
Asmênî ser o hukimkerdiş ra asanêr çi estbi?
Dostênê, ma bivejîyayêne duaya varanî 

Ez ameya nêameya asmênî anêkerd
Yan ez hewran fehm nêkena
Yan hewrî mi ra çîyêk pawenê
Heyat yew merg o, eşq yew tirr o
Ez ameya nêmeya asmênî anêkerd


