
Yucel Eşsîzoglu: “Ma
gerekana ziwandê xo ser

o zaf bixebetîmî, qeçekanê
xo bimusnimî. No maveyn di ez wa-

zeno zazakî ser o qenalê televîzyonî
abîyê.

Ez nika teqawit o. Ez muzîkî ser o ama-
torkî xebetyeno. Na ra tepîya ez wazeno
bi xo tenîya jew album vejî, ew nê şîîranê
xo jew kitab di arêdi pêser.”
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Kursê Kirdkî Temam bi
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Roportaj: 
Seyîdxan Kurij

Kursê kirdkî ke hetê ko-
mela Ziwan-Kom û Înîsîyatîfê
Azadî ra Dîyarbekir de aşma
adare de dest pêkerd, pey-
nîya nîsane de temam bi.

Kursî panc hewteyî dewam
kerd, hewte de di rojî, pêro
pîya des dersî dîyayî. Dersan
de hîna zaf alfabe û wendişê
kirdkî ser o ame vindertene. 

Serra 2011 ra nat no kursê
şeşin o ke komela Ziwan-
Komî dana. Çarçewaya nê
kursan de gelek kesan qabîlî-
yetê xo yê qiseykerdiş, fehm-
kerdiş, wendiş û nuştişê
kirdkî aver berd.

Ez wina taxmîn kena ke na
perse nê serranê peyênan hîna
zêde pers bena. Xususîyetê ser-
ranê peyênan ra yo. Ez bîlhesa
seba kirmanckî (zazakî) bivaja;
şarê ma yo ke na dîyalekte
qisey keno, nê serranê peyê-
nan, bi ziwanê xo hîna zêde ele-
qedar o. Hes û hewesê xo roje
bi roje xişn û xorîn beno. Hîna
zêde meraq kenê, wanenê, mu-
senê. No zî çîyêko weş o. Mer-
dim pê zerrîweş beno.

Coka yo ke persa corêne hîna
zêde pers bena. 

Oyo ke mi teqîb kerdo, kesê
ke bi kirmanckî eleqedar ê û ser
o sereyê xo dejnayo, rast-xelet,
goreyê xo cewabê na perse
dayo. “Da-des fekî estê” vato,
“panc fekî”  vato “hîrê fekî”
vato, “di fekî” vato… Cewabêko
muşterek nêvejîyayo meydan. 

Nêbeno ke merdim wayîranê
cewaban sucdar bikero. Her kes
goreyê xo ser o fikirîyayo. Rind
ser o vinderto yan nêvinderto;
o yewna çi yo. La eke pira-pira
fikrêko muşterek peyda bî, ney-
ey linge şanaye erd û yê xo ra
nêame war; o zî yewna çi yo…

Tebî eke merdim tena rîyê
masa ney heme welat û miletê
xo û xususîyetanê ci bîyaro
çiman ver, netîceyê hîna rastî
vejîyenê meydan.

Ma ke kirmancî û welatê înan
ard verê çiman, vînenê ke hetê
cografya, tarîx û komelî ra di qi-

siman ra yenê meydan. Nê zî
peydabîyayîşê fekan de faktorê
muhîmî yê.

Çemê Muradî erdê kirmancan
ser o çemo tewr pîl o. Terefê Mi-
lazgirî ra yeno, cografyaya kir-
mancan cayê orteyî ra keno di
leteyî û Meletî ser şono. Corê xo
elewî yo, cêrê xo sunî yo.

Tarîxê kirmancan de di mer-
kezê muhîmî estê: Çemişgezek
û Gêl. Çemişgezek merkezê mî-
reyîya Melkişîyan o. Melkişîyan
600 serrî kirmancê corî îdare
kerdê, terefdarê Safewîyan
bîyê. Mirdasîyan Gêl ra 600
serrî kirmancê cêrî îdare kerdê,
terefdarê Osmanîyan bîyê. Tebî
her kes cayê xo de nêmendo.
Senî ke hakîmîyet destê sunî-
yan de bîyo, corê çemî de tayê
mintiqayî bîyê yê înan. 

Nê faktoran ra yo ke mîyanê
kirmanckî de di fekî peyda bîyê:
Fekê corî (fekê elewîyan) û fekê
cêrî (fekê sunîyan).

No nêyeno a mana ke heme
elewîyî yan zî heme sunîyî
mota-mot sey yewbînan qisey
kenê. Mîyanê înan de zî ferq
esto. La nêbeno ke merdim nê
ferqî “fek” name bikero. Her
ferq “fek” nêbeno. Ma zanenê
ke welatê ma de nameyê tayê
çîyan dewe bi dewe cîya yo yan
zî telafuzê xo vurîyeno. Dewê
doraletê Mamekîye “lolike”
vanê, dewe Pulurî “bildîge”
vanê. Hetêk “dizon” vano,
hetêk “dindan”…

Fek tena bi ferqê çend çeku-
yan ser o peyda nêbeno.

_______
doralet (n): tirkî de “yakın

çevre”

Kirmanckî de
Çend Fekî Estê?

Murad CANŞAD

Fuara Çarine ya
Kitaban ya TÜYAPî
roja 14 gulane 2013
saete 12.00 de Dî-
yarbekir de sehaya
fuare de abîye.
Fuara Kitaban heta
roja 19 gulane 2013
dewam kena. 

Rojnameyê ma
Newepel, kovara
edebî hunerî Şew-
çila û Weşanxaneyê
Roşna çarçewaya
Komela Ziwan,
Huner û Kulturî
(Ziwan-Kom) de
reya verên a ke
beşdarê fuare benê.

Standê Ziwan-Komî de cildê
Newepelî (cildê diyin 26-48 û
heme hûmarê Newepelî cildê
1-50), heşt hûmarê Şewçila,
ancî heme kitabê ke Weşanxa-
neyê Roşna ra vejîyayê; Dersê
Ziwanî, Ferhengê Kurdî (Za-
zakî)-Tirkî yê cêbe, Binê Dara
Valêre de, Tarîyîya Adirî de,
Bero Sûr, Sanikê Dadîye Mi û
kitabê Ehmedê Dirihî Ferhenga
Navê Nebatan a Kurdî (Kürtçe
Bitki Adları Sözlüğü) ke Unî-
versîteya Artuklu çap kerdo zî
standê Ziwan-Komî de ca gi-

rewt.
Standê Weşanxaneyê Vateyî

zî sey her serre emser zî fuare
de cayê xo girewt. Bi no qayde
reya verên a ke di standê
kirdkî fuare de ca gênê. 

Nînan ra teber bi desan we-
şanxaneyê kurdan ke bi kur-
manckî weşan kenê fuare de
cayê xo girewt.

Ancî nê panc rojanê fuare
de bi desan çalakîyê edebî hu-
nerî kulturî organîze benê û
gelêk nuştoxê kurdan tede
qisey kenê.

Newepel, Şewçila û
Weşanxaneyê Roşna
Fuara Kitaban de yê
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CORA-CÊR
1) Bişîye, nano ke tawe de
pewjîyayo
2) Goreyê teqwîmê mîladî
aşma newine – Rehet, eksê
“zor”î 

3) Serehuşkîye, înad, eks –
Şerm, fedî – Sembolê rad-
yumî
4) Emike, waya babîyê mer-
dimî – Raver, hetê verî ser,
eksê “apey”î

5) Prefîksêkê negatîfîye
(sey “vaje” û “mevaje”,
“şo” û “meşo”yî) Kilm-
nuştişê “ewdebîyat”î –
Zehmet, çetin, eksê
“rehet”î
6) Unsur
7) Çeşîtêkê solan –
Cayo tîk, cayo ke rayîr
nêdano merdimî
8) Tehm, lezet – Cehde,
cayo ke merdim piro

şono yeno
9) Awir, nîyadayîş, ewnîyayîş
– Pereyê tirkan
10) Karê “amayene”, eksê
“şîyayîş”î
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Edebîyatê ziwanêk çiqas xurt bo,
çiqas averşîyaye bo qîymetê ê zi-
wanî zî hende zêde yo. Sey nimû-
neyî, prestîjê fariskî bingeyê xo
edebîyat ra gêno. Şahnameyê Fir-
dewsî (940-1020) ke 60 hezarî bey-
tan ra yeno meydan, ancî eseranê
Sadîyê Şîrazî (1193-1292), eseranê
Hafizê Şîrazî (1317-1390) kerd ke
fariskî bibo wayîrê prestîjêkê berzî.
Sayeyê nê edebîyatê xurtî yê fariskî
ra yo ke qiseykerdoxê fariskî hende
pê îftîxar kenê. Miletanê bînan ra
gelek edîban sirf seba ke edebîyatê
fariskî bi ziwanê orîjînal biwanê fa-
riskî musayê.

Edebîyat, mîyanê komelî de ha-
fiza û zanayîşêko kolektîf ano mey-
dan. Edebîyat keno ke milet, yanî
qiseykerdoxê ê ziwanî bala xo bidê
xo ser, xo bişinasnê, tarîxê xo bişi-
nasnê, nasnameyê xo yê milî mu-
şexes bikerê û eslê xo wa girêdaye
bimanê.

Edebîyatê kilasîk yê kurdkî se-
serra heştine de bi hewramkî û lurkî
dest pêkeno. Yanî tîya ra 1200 serrî
verê cû bi kurdkîya hewramkî û
lurkî edebîyat virazîyayo. Behlulê
Mahî, Babe Raxê Hemzanî, Babe
Xatemê Loristanî, Babe Serhengê
Dewdanî, Babe Gerçekê Hewramî û
Babe Tahirê Uryan (935-1010)
destpêkê edebîyatê kilasîkî yê kur-

dan ê.
Edebîyatê kilasîk yê kurmanckî

Elî Herîrî (1009-1077) ra dest pê-
keno. Elî Herîrî yew şîîra xo de
vano: 

“Çavê li rojê bîne kom
Camê mey anî ji bo m’
Emir kir, lazim vexwom
Mestî ji min jarî dikin” 
Letafet û zerafeto ke na şîîra He-

rîrî de yo, hetê krîteranê edebî ra tu
şîîrêka başe yê miletanê bînan ra
kemêr nîyo. Yanî tîya ra hezar serrî
verê cû lehçeya kurmanckî bi ede-
bîyatî aşna bîya; weşik, nazik û ter-
bîye bîya.

Hetê fikrê neteweperwerîya kurdî
ra zî edebîyatê kurmanckî rewna ra
xo hesîyayo. Melayê Cizîrî (1566-
1640) vano: 

“Ger lu’lu’e mensûrî ji nazmê tu
dixwazî 

Wer şi’rê Melê bîn, te bi Şîrazî çi
hacet?” 

Tîya de, neke tena Cizîrî Şîrazî
reyde reqabet keno, eynî wext de
lehçeya kurmanckî fariskî reyde re-
qabet kena. Ancî Ehmedê Xanî
(1651-1707), gama ke behsê se-
demê nuştişê şaheserê xo “Mem û
Zîne” keno vano:

“Da xelk nebêjitin ekrad
Bêmarîfet in, bêesl û binyad
Enwaê millet xwedankitêb in
Kurmanc tenê di bêhesêb in” 
Yanî tîya ra 350 serrî verê cû kur-

dîya kurmancî de binezm, bi ziwanê
şîîre, bi ziwanêko estetîk nê fikrê
milî pêameyê û mîyanê kurdan ra
vila bîyê. 

Mîyanê lehçeyanê kurdkî de hetê
edebîyatî ra dîyalekta tewr dewle-
mende kurmanckî ya. Hezar serrî ra

ver dest pêkerdo hetanî ewro bi
seyan şaîrê xurtî, edîbê namdarî yê
kurmanckî vejîyayê. Dengbêjan û
qesîdebêjan şaîranê kurmanckî ra
feyz girewto; şîîrê înan biveng mî-
yanê şarî de vatê. Mesela, şîîrê Fe-
qîyê Teyran (1590-1660) çar sey
serrî ra vêşêr o ke mîyanê kurdan
de vajîyenê. Meselaya “Zembîlfroş”î
ke vanê dewrê Merwanîyan (959-
1085) de Farqîn de qewimîyaya, o
wext ra nat mîyanê şarî de hem bi
hawayê qiseykerdişî hem zî sey
muzîkî erbaneyî reyde ameya vatiş. 

Şîîra kurmanckî de Cîgerxwîn
(1903-1984) ruhê neteweperwerîya
kurdî yo. Şîîra “Kîn e em?” de hem
ruhê milî yê kurdan muşexes keno
hem zî nê ruhî fîneno hereket.

Hetî edebîyatê klasîkî ra gama ke
ma kirdkî û lehçeyanê bînan yê kur-
dan muqayese kenê, kirdkî de çîyêk
çin o. Eke ma zor bidin sînorê ede-
bîyatî û mewlidan zî edebîyat ra bi-
hesibnin, ma nusîyayîşê mewlidanê
kirdkî û kurmanckî muqayese bikin
zî ancî ferq nêkeno. Mesela, mîyanê
nuştoxê Mewlîdê Kurmancî Mela
Husênê Bateyî (1417-1491) û nuş-
toxê Mewlidê Kirdî Ehmedê Xasî
(1867-1951) de 450 serrî wext
esto.

Ma hetê edebîyatê nesrî ra zî mî-
yanê kirdkî û kurmanckî de da-hew-
tay serrî ferq esto. Eke ma “Mem û
Zîn”a Mela Mehmûdê Bayezîdî
(1797-1867) ke 1856 de nusîyaya
sey destpêkê hîkayeya kurmanckî
nêhesibnin, ma hîkayeya Fuad Te-
moyî “Şewêş” ke 1913 de Rojî Kurd
de weşanîyaya û hîkayeya Malmîsa-
nijî “Engiştê Kejê” ke 1980 de Tîrêj
de weşanîyaya esas bigîrin, mîyan

de nêzdîyê 70 serrî wext esto.
Romanê tewr verên yê kurdan

“Şivanê Kurmanca” 1935 de bi kur-
manckî weşanîyayo. La romanê
yewin yê kirdkî “Kilama Pepûgî”
serra 2000î de weşanîya. Mîyan de
65 serrî wext esto. Hetê çendînîye
ra zî ferq zaf o. Lehçeya kurmanckî
de ewro bi seyan romanî estê la
kirdkî de tena şeş hebî estê. Ê zî
hetê krîteranê romanî ra bi hawa-
yêko cidî problemin ê!

Hetê kovar û rojnameyan ra zî
zaf wext esto. Hûmara verêne yê
rojnameyê Kurdistanî bi kurmanckî
22 nîsane 1898 de weşanîya. Roj-
nameyê safî bi kirdkî Newepel 15
adare 2011 de dest bi weşanî kerd.
Mîyan de 113 serrî zeman esto. Ko-
vara Hawarî ke averşîyayîşê edebî-
yatê kurmanckî de cayêko zaf
muhîm gêna, hûmara verêne 15
gulane 1932 de weşanîyaya. Kovara
safî kirdkî Vate 1997 de weşanîya.

Axir ma kamcîn hetî ra bala xo
bidin edebîyatê lehçeyanê kurdkî
ser, kirdkî erey kewta. Sedemê xo
çi yo? Mi gore yew cewabê xo esto.
Heta dereceyêk îzehê xo esto. La nê
ereykewtişî de zereyêk sucê kur-
mancan yan kurmanckî çin o.

Milet yan zî grûbê ke îqtîdar ra
bêpar ê, û ziwanê înan wayîrê tu
statuyêk nîyo, eşkenê ziwanê xo bi
edebîyatî zinde bikerê, bikerê wa-
yîrê prestîjî. Kirdkî nika bi edebîyatî
wazena vera lehçeyanê kurdkî yê
sey kurmanckî û sorankî de prestîjê
xo berz bikero û mîyanê nasna-
meya milî ya kurdan de cayê xo
muşexes bikero. Kirdkî, esas wa-
zena vera asîmîlasyonê neteweya
serdeste de xo ver bido.

Roşan LEZGÎN

EDÎTORÎ
RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST

1) Nêremayîş, eksê “rema-
yene”
2) Îlîmdare, zanyare, cinîya ke
alim a – Şayet, eger
3) Neha – Lajê eme, lajê
emike
4) Eşîre, eşîrete – Her kes,
heme kes, xelk û alem
5) Sembolê telurî – Cenet,
cayê roniştene – Muzîk de no-
taya beynatê “do” û “mî”yî
6) Mîyanê “xave” – Ardê alawi-

teyî, ardê ke alawîyayê
7) Lajê waye/wake/atike –
Alîye, tu, tif
8) Mîyanê “fese” – Karê “rona-
yene”, eksê “wedartişî/hewa-
nayîşî” 
9) Dost; birak – Pîyazo ke he-
wene de bi sîrkutî yeno kuw-
tene û beno werdî ver 
10) Zemîrêk (halê ante yê
“ê”yî) – Sirît, cisîr, dîrega ser-
banî
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Rêberê Rastnuştişê Kurmanckî 
Seba rastnuştişê kurmanckî bi

nameyê “Rêbera Rastnivîsînê”*
kitabêko muhîm vejîya. Kitab
hetê Mistefa Aydoganî ra amade
bîyo la M. Malmîsanijî hem xe-
bate kontrol kerda hem zî koor-
dîne kerda. Ancî ziwannasanê
kurmancan ra Newzad Hirorî,
Remzî Kerîm, Reşo Zîlan û Zana
Farqînî zî kitab kontrol kerdo,
pêşnîyazê xo vatê.

Mîyanê her panc lehçeyanê
kurdkî ra yewa ke tewr zêde nu-
sîyaya û edebîyatê xo zêde yo
kurmanckî ya. Edebîyatê klasîkî
yê lehçeya kurmanckî hîna zaf bi
alfabeya erebkî yo. Kurmancê ke
mîyanê sînorê dewleta Armenîs-
tanî de ciwîyenê zî pê alfabeya
krîlî nuşto. La badê ke 1932 de
Celadet Bedirxanî û grûbêk roşn-
vîranê kurdan alfabeya latînkî ya
kurdkî tesbît kerde, êdî kur-
manckî de bi giranî alfabeya la-
tînkî ya kurdan ameye
şuxulnayene. La hetanî ewro
derheqê standardkerdişê qayîde-
yanê rastnuştişê kurmanckî de
hema vajîn ke yew kitabo birê-
kûpêk çin bi. Coka na xebate
seba standarkerdişê nuştişê kur-
manckî xebatêka muhîm a. 

Kitabê “Rêbera Rastnivîsînê”
298 rîpelî yo û tede 33 babetî
estê. Kitab de çîyo tewr muhîm
ke bala merdimî anceno no yo.
Her qayîdeyo ke seba nuştişê
standardî pêşnîyaz beno, se-

medê tercîhkerdişê nê qayîdeyî
zî îzeh beno. Ma vajîm ke Cela-
det Bedirxanî bala xo daya tela-
fuzê fekkî ser û vato herfa “î” ke
verê “y”yî yena, ganî bibo “i”.
Sedemo ke C. Bedirxan nîşan
dano, tena telafuz o. Labelê “Rê-
bera Rastnivîsînê” de hema dest-
pêk de nîşan dîyeno ke “ziwanî
qiseykerdiş de û nuştiş de bi ha-
wayanê cîya-cîyayan dîyar benê
(…) loma merdim nêeşkeno xo bi
tenê bi qaydeyanê ziwanê qisey-
kerdişî wa girê bido û binuso.” Û

dima tesbîtêko winasî beno: “Çe-
kuyê kurmanckî, bi hawayêko
pêroyî -“bi”, “ji”, “li”, “di” û “çi”yî
ra teber- ne bi “i” dest pêkenê û
ne zî bi “i”yî qedîyenê.” Badê îze-
hetêkê biteferuatî pêşnîyaz beno
ke çekuyê ke bi “î” qedîyenê, ma
vajîm çekuyê sey “azadî”,
“derzî”, “kurdî” ûsn gama ke
îzafe gênê û herfa pêrabestişî “y”
kewena mîyanê her di venganê
vokalan, ganî herfa “î” nêvurîyo
nêbo “i”. Çunke a game “seba
her çekuye di hawayê nuştişî
peyda benê: Yew hawayê aye yo
xoserbîyaye yo û o bîn zî hawayê
aye yo verê [y]yî yo. Yanî:
‘azadî’ û ‘azadi’, ‘derzî’ û ‘derzi’,
‘kurdî’ û ‘kurdi’ nêbenê!”

Esasê xo de “Rêbera Rastnivî-
sînê” neke tena seba lehçeya
kurmanckî, eynî wext de seba
heme lehçeyanê kurdkî ke bi al-
fabeya latînkî nusîyenê zî zafê
qayîdeyan de sdandardêko muş-
terek virazeno. Mesela, nuştişê
çekuyanê ke ziwananê xerîban
ra dekewtê kurdkî, nuştişê na-
meyanê xerîban, nameyê wela-
tan û bajaran. Ancî nuştişê
reqeman, îşaretê rastnuştişî û
hema gelek qayîdeyanê bînan de
seba lehçeyanê bînan yê kurdkî
zî beno rêberê rastnuştişî. Xu-
lasa “Rêbera Rastnivîsînê” seba
standardîzebîyayîşê ziwanê nuş-
tekî yê kurdkî (heme lehçeyan)
her hetan ra kitabêko muhîm o.

Kitabê sanikan “Vistonikê
Dadîye Mi” Weşanxaneyê
Roşna ra vejîya. No kitabê
şeşin yê safî bi kirdkî yo ke nê
weşanxaneyî ra weşanîyeno.
Kitab 352 rîpelî yo, tede 60 heb
sanikê hetê Çewlîgî estê. Pey-
nîya kitabî de yew zî ferhen-
gekê çekuyanê mehelîyan esto.

Derheqê sanikanê ke kitab
de ca gênê de redaktorê kitabî
wina nuşto: “Nê sanikî helbet
hetê kulturî ra, hetê cuya sos-
yale ra, hetê qabîlîyetê hunerî
û edebî yê kirdan ra zaf muhîm
ê. La hetê ziwanî ra, bitaybetî
hetê qaydeyanê fekê Çewlîgî ra
muhîmêr ê. Çunke fekê Çewlîgî
de senî ameyê vatiş, eynî bi o
qayde ameyê nuştiş.” 

Arêkerdoxê sanikan Îsmet
Bor vateyê verênê kitabî de
vano: “Mi waşt ke vistonikê ma
vîndî nêbê. Senî gi dadîye mi
ardê resnayê mi, ez zî neslê ma
yê ameyeyî rê verdî, ez neqlê
înan bikerî. A dinyaya ma ya ke
bi ‘cêk ben cêk nîben’ a dest
pêkerdên, mi waşt ke ez newe
ra şên bikerî. (…)Bi wayîrvejî-
yayîş her çî beno zergûn, her çî
ciwîyeno. Ez hêvîdar a ke her
kes, çi dest ra yeno, wayîrîya
kirdkî bikero. Ziwan û sanikê ke
heta ina roje ameyê resayê
ma, gerek ma zî neqlê qijanê
xo biker.”

Îsmet Bor, Vistonikê Da-
dîye Mi, Weşanxaneyê

Roşna, Dîyarbekir, 2013,
352 rîpelî

Fekê Çewlîgî
de Eserêko

Muhîm: 
Vistonikê 
Dadîye Mi

Mistefa Aydogan, Rêbera
Rastnivîsînê, Weşanxaneya Rû-

pelê, Stenbol, 2012, 298 r.

Seyîdxan Kurij-Bottrop:
Muzîsyen Mikaîl Aslan, Cemîl
Koçgirî û Qemer Soylemez
hîrê așmî yê ke welatanê
Ewropa ra Almanya, Fransa,
Swîsre û Awusturya de çala-
kîyanê hûnerî virazenê. Nê
çalakîyî bi ardimê komele,
dezge û rêxistinanê kurdan
yenê organîzekerdiș.

Nê çalakîyan ra yewe bi
nameyê “daşinasnayîşê kitab
û albuman û suhbet” bi ar-
dimê komela Hevaltî roja
05.05.2013 de bajarê Al-
manya Bottrop de virazîya.
Verî ke muzîsyenî konser
bidê serekê Hevaltî Fetah Tî-
marî û șaîr Qemer Soylemezî
derheqê armancê çalakî de
agahdarî dayî. Fetah Tîmarî
behsê halê kurdanê diaspora
kerd û ehemîyetê waharvecîya-
yîșê ziwan û kulturî ser o vin-
dert. Semedo ke çarê gulane
de serrgêra 76. ya terteleyê
Dêrsimî ya, Fetah Tîmarî bale
ante terteleyê Dêrsimî ser zî.  

Mikaîl Aslanî zî xebata xo ya
muzîkî ser o û xebata emba-
zanê xo ser o qisey kerd. Dima
Mikaîl Aslan û Cemîl Koçgirî ki-
lamê xo yê kurmanckî û kirdkî

pêșkêș kerdî. Zafê kilaman
goș-daran bi hunermendan a
pîya vatî. Qemer Soylemezî zî
verê muzîkî de șîîrê xo yê kirdkî
wendî. Hunermendan dima zî
album û kitabê xo dayî şinas-
nayîș. Na çalakî de nê album û
kitabî dîyayî şinasnayiș:

Albûmî Cemîl Koçgirî, Hîva
Zerî

Kitabê Qemer Soylemezî,
Peya û Lawika Memikê Kulavî

Kitabê Mikail Aslanî, Reper-
tuar: Kilamê Çemî 

Konser ra pey ma Mikaîl As-

lanî reyde derheqê armancê
nê projeyî de qisey kerd. Mi-
kaîl Aslanî va: “Hîrê așmî yê
ke ma fetilîme, ma bi ardimê
komel û dezgeyanê ma șonê
mîyanê șarê ma, cematê
ma. Cemat șenik bo yan zî
zêde bo, ma rê ferq nêkeno.
Çunke ma wazenê senetê xo
berê verê kêberê șarê xo,
komelanê xo. Cematanê
șenikan de zaf rey suhbet û
muhebet hîna beno xorîn.
Şarê ma zonê ma keye ra
eșto teber, ma wazenê pen-
cera ra, lojine ra ancî zere
kuwîm. Yew felsefeyê ma zî
no yo ke ganî senetkar șoro
mîyanê șarî û qomî. Ganî se-

netkar nêpawo ke șar bîyero le-
weyê ey. Coka ma wazenê șîme
mîyanê qomê xo, înan de suh-
bet bikîm, bivînim ke ê se
vanê, ma ra çi wazenê, karû-
barî ma ser o çi fikirênê. Nê ce-
matan de ma yewbîn ra zaf çî
musenê. Tayê cesaret nêkenê
cemat de qisey bikerê la dima
yenê ma de qisey kenê.”

Çalakîya peyêne ya huner-
mendan roja new hezîrane de
bajarê Almanya Hamburg de
virazîyena.

Ewropa de Çalakîyê
Kirdkî yê Kulturî



Mîr Bedirxan bi Musoyî ra en-
bazê domanîye bîyê. Medrese
de pîya perwerde dîyo. Labelê
Muso hetê musayîşî ra rind nê-
bîyo. Aqilê xo kemî gurêne.
Acax hetê leşe ra gelek girs û
hêzdar bîyo. Heşê birrî bîla
bese nêkerdêne tey gulaşe bi-
kero. Honde hêzdar bîyo. 

Gelek dem dima her di kî do-
manîye ra vecînê, benê xort.
Bedirxan yeno serê eşîre û
beno mîre. Labelê seba kêma-
qilîya Musoyî, îdareyê mîrîtîye
de ca ci nêdano. Senî ke Muso
na xebere hesneno, hêrs beno
û beno tirama adirî. Vano “Senî
Bedirxan beno mîre û mîrîtîye
de ca mi nêdano. Eke Bedirxan
bîyo mîre ez kî şona çemê Dîcle
pêgêna û bêpere kesî boverê
çemî nêverdana.” 

Dima şono serê çemê Dîcle
de û cayê stratejîk de yew pird
virazeno. Kamo ke wazeno serê

nê pirdî ra bêro û şêro ci ra bi
zorkanî pere gêno. Kamo ke
nêwazeno peran bido ey nêvar-
dano naver yan boverê çemî.
Merdimî kî tersanê hêzê Musoyî
ra çîyê nêkenê. 

No çî mîreyî gelek fîneno zo-
rîye. Tersê hêzdarîya Musoyî ra
bese nêkeno ke ci ra çîyê vazo.
Peynîye de bi dizdîye Musoyî rê
suîqest de bire gêno. 

Hîrê-çar cinîyê rindekî yenê
amede kerdene. Nînan kenê
mîyanê kelekê. Tembur, zirna û
defe kî danê cinîkan. Ci ra vanê
“Bi na keleke (qayîxe) tembur,
zirna, defe cinayîş û kilaman
vatişî çemê Dîcle de binê pirdê
Musoyî ra bîvîyarê. Dima Mu-
soyî biancê fîlan ca.” 

O ca de kî merdimê çekdarî
ye mîreyî bi dizdîye ameyê we-
dartene. Cinîkî sey vatişê ke ci
ra amêbî vatene hereket kenê.
Keleka xo bi tembur, zirna,
defe cinayîşî û kilaman vatişî
çemê Dîcle ra anê binê pirdê
Musoyî û bala Musoyî ancenê
xo ser. Senî Muso vengê tem-
bur, zirna, defe û kilaman hes-

neno û cinîkanê rindekan vî-
neno, xo ra şino. 

Hema vendano cinîya xo û
vano “Xanim, ez şona sûke,
hebê karê mi sûke de esto.” Ci-
nîya Musoyî hema fam kena ke
Muso cinîyan dima şono. Labelê
Musoyî rê astengîye nêvezana.
Vana “Muso mi rê sûke ra mo-
rekan bîya.” 

Muso peyê cinîkan ra beno
derg şono. Bi wina cinîkî Mu-
soyî bi rîyo huyayîş û vengda-
yîşî ancenê mabenê kemîne.
Uca merdimê mîreyî bi firaqetî
xo erzenê Musoyî ser û pê-
gênê. Benê erzenê zidan. Uca
dest û linganê Musoyî gire
danê. Kincanê Musoyî kî Mu-
soyî ra kenê. Serê her di her-
meyanê Musoyî de di muman
kenê we. Bi vesayîş mumî vile-
şînê ro. Nê mumî ke vileşînê ro
dilape dilape ginenê postikê
Musoyî ser. Yew dem dima pos-
tikê Musoyî lonê beno. Dilapî
lone ra çirenê zereyê Musoyî.
No kî zaf dezê bêtarîf dano Mu-
soyî û giran giran hetê merdişî
ser şono. 

Demêde dima mîre vecîno
yeno leyê Musoyî. Halo ke
Muso tede yo vîneno. Ci rê ze-
reyê xo veseno û ci ra vano
“Muso, hala mi ra vaze no dezo
ke ti ancena ney ra pîl dezo bîn
esto?” Muso kî vano “Mîreyê mi
yew meymano ke yeno keyeyê
to û keyeyê to de kî loqmeyê
nan çîn o ke ci rê bîyarê bi-
wero, aha o dez ney ra hîna
girs o û hîna zêde dez dano
merdimî.” 

Mîre verê na qeseya pîle û
manadare de şaş beno ma-
neno. Vano “Muso mi nêzana ti
honde biaqil a. Eke mi biza-
nêne mîrîtîye de tewr cayê pîlî
dayêne to, no kî sereyê to nêa-
meyêne.” 

Muso kî vano “Mîreyê mi,
aqilê to, aqilê cinîya mi û aqilê
k..ê mi!” 

Û dima kî wina îzeh keno,
vano “Eke to mi rind nas biker-
dêne, cinîya mi nêverdayêne ez
cinîyan dima bişêrêne û k..ê mi
kî seba zewqê xo mi cinîyan
dima nêantêne, no sereyê mi
nêameyêne!”
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Keremê xo ra ti eşkenî wendoxanî ma rê
xo bidî sinasnayîş? Ti senî yew ca de, senî
yew keye de bîyî pîl?

- Ez serra 1963 di Amed, Çêrmûg di,
dewda Sînagi di amao dinya. Hetanî mek-
tebo sifteyin mi dewda xo di wend. Dima jî
mi sûkda Çêrmûgi di wend. Bahdo mi Za-
ningeyê Anadolu yê Eskîşehîrî qedîna. Mi
25 serrî memurîyetê kerde û ez 2004 di
bîyo teqawit. 

To çi wext û senî dest ci muzîk kerd û ti
çi wext ra kurdî vanî?

- Ez qeçekîn ra tembur cineno. Wexto ki
ez duwês serre bîyo mi dest bi temburî
kerd. Labrê ziwandê dayîkda xo di viraş-
tişê muzîkî 1998 di dest pêkerd. Ez 1998
ra hetanî nika ziwandê xo zazakî di hem
şîîran nuseno, hem deyran virazeno.

Ti kilamanî xo senî vîcnenî, ti xo muzîk û
tekst nusenî, yan kes to rê tekstan nuseno,
yan zî şîîranî şaîranî kurdan gênî û ci rê
muzîk virazenî?

- Kilamê ki mi viraştê qesê pêrine yê min
ê. Mîyan di jû kilam esta qesê ci jû embaza
mi nuştê. Namê ci Sevîm Aydin a. A Zanin-
geyê Artuklu di zazakî ser o tehsîlo berz
gêna.

Ti muzîkê xo sinî name kenî? Ti kam tarz
muzîk virazenî?

- Ez vano muzîko ke ez virazeno nameyê
ci “muzikê şardê (halk müziği)” ma o.

Kilamî otantikî kirdkî, benî zafveng (çok

seslî), yanî zafvengbîyayîşî rê minasib î?
- E, kilamê ma zafvengbîyayîşî rê minasib

ê.
Tesîrî kam dengbêj yan zî hozanî to ser o

esto?
- Zazakî ser ez Nîlufer Akbal, Mikaîl Aslan,

Ahmet Aslan û M. Kemal Kahramanî teqîb
keno. Tesîrê înan mi ser o esto. Labrê ez mu-
zîkê tirkî jî vano.

Ti kilamanî mintiqayanî bînan zî, mesela
Çewlîg, Gimgim û Dêrsimî vanî?

- Raşt a, ge- ge ez kilamanî hetandê bînan
jî vano, mesela Dêrsim, Çewlîg, Gimgim...

To heta înkê çend albumî viraştê? Eleqe
senîn o? Klibî to estî?

- Heta nika mi jew album veti. Nameyê
ci “Az ra Az” o û zazakî yo (Nesilden Nesile
Zazaca 2- 3). Labrê no album teniya yê mi
nîyo. Album di hewt hunermendî estê.
Hewna mi klîb nêviraşta...

Nê demanî peyênan de hunermendê
kurdî, grûbî muzîkî yê kurdan zaf festîvalan
de ca gênî, sebebî nê eleqeyî çi yo?

- Ez vano şarê ma zaf qayîl beno, corna
hind zaf grûbê muzîkê kirdkî veciyayê.

Ti kam hacetanî muzîkî cinenî?
- Ez tembur (bağlama) cineno, taynê

gîtar jî zano bicenî. Hevêna org zano bi-
cenî.

Ti nika halî muzîkî kurdî senî vînênî?
- Wezîyetê muzîkî rind o, labrê semedê

na înternet ra rotena albuman hewl nîya.
Derheqî minasebetî hunermendan û pol-

tîka de ti wazenî se vajî?
- Ez girêdayê ju partî nîyo. Partîya mi şarê

ma o. Labrê ma gerekana ziwandê xo ser o
zaf bixebetîmî, qeçekanê xo bimusnimî. No
maveyn di ez wazeno zazakî ser o qenalê tel-
evîzyonî abîyê. 

Nika çi xebatê to esta? Ewro ra tepîya ti
wazenî se bikerî?

- Ez nika teqawit o. Ez muzîkî ser o ama-
torkî xebetyeno. Na ra tepîya ez wazeno bi
xo tenîya jew album vejî, ew nê şîîranê xo
jew kitab di arêdi pêser. Qandê nê roportajî
ez to rê spas keno. Berxudar be, weş û war
be. 

Roportaj: Seyîdxan Kurij

Yucel Eşsîzoglu: “Ma gerekana ziwandê xo
ser o zaf bixebetîmî, qeçekanê xo bimusnimî.”

AQILÊ MÎRÊ MI!

Cemal AYDIN
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Ez, Mehemedê Mistifayê Evdul-
lahî yo. Ezo qezayê Dîyarbeçirî
Şençûş ra dewa Qeteko ri nişani
ro. Qeteko, hetanî verdê vîst serrî
mezraya Polato vî. Vîst serr a ki
Polato ra bîya cîya û bîya dewi.
Polato kî pîremondê ma ri dewa
en verîni û en silasnayî ya.

Min û ombazondê xo pîya her
eminonî rojê şûmî çoyo ra çêf û
ceyrayîş. Esmer kî min û çend
ombazon a 21-22 tebaxe ri şîmî
ceyrayîş. No ceyrayîş di, omzayê
mi Ridwan kî min a vi. Nişka ez no
nuşteyê xo ri wazani ki nê ceyra-
yîşdê ma ri çîyê ki çewtê mi çim
se, behsê îno biçî. Û daha dima kî
derheqê cografya, tarîx, neseb,
ziwen û dîndê nê cayon di çîyê ki
mi tespît çardê îno ser o hevê bi-
nusî.

Jê serê şewrayê eminonî yo
carmin vi û rojo ra vîst û jêyê
(21) tebaxe vi. Mi lezi-lezi vazda
bonî ser û mi veync da Ridwanî,
mi ci ra va “Ridwan! To çinayê xo
çardo hadire, ma hîni şimi?” Rid-
wanî kî va “Mi çinayê xo şon di
çard hadire. Hadê ti kî hadire vi
ma şimi.” Ey ki ona va, mi xo dê-
sondê sîyino ser di eşt û hemo şî-
yonê zere. Mi di betanîyey çardî jê
torbî zere û mi kameraya xo ci-
roti. Wexto ki mi betanîyey vistê
torbe, maya mi mi ra va “Bayê!
Eki mi ra vonê se şewi çoyon a
memonê.” Mi kî va “Dayê dayê!
Teva nêveno ha, çi çî esto çoyon
a, jû şewi vindimi.” Û mi torbe eşt
xo paştî, şîyonê bondê omikta xo
ver. 

Ridwanî kî jê req pir fîşekî û
jiney qirme cirot xo dest a, ome
bonî ver. Aja ra kî ez, birayê mi,
omzayê mi, dezayê mi û derê mi
ma çinayê wardeni cirot, herê xo
bar çard û neyaymî ray ra. Ma re-
saymî dewi pey, ma peyka çinayê
xo pêro mard û ma di ombazê xo
pawitî. Ombazî kî Çêrmûg ra
resay ma, hîni heme çîyê ma bi
temom. Hetani rezo pey ma nada
xo pey nêra. Rezo pey ri kî mi
nada dewi û mi kameraya xo veti,
dî-ri fitirafî ontî.  

Nişka ez şima rê hevê behsê
cografyaya nê dewo biçî.

Polaton û Qeteko Dîyarbeçir ra
se û poncas (150) km, Şençûş ra
kî heris (30) km dûrî yê. Çordê nê
dewo ri Çepiri, şarqdê ci ri Mêmer,
verdê ci ri Çemerê Eyşi, xarbdê ci
ri kî Xeyrek esto. Yanê pîremonê
nê dewo pêro ço yê. Nê çoyo ra
Çepiri en çoyo pîl o û dewamê ço-
yondê Toroso çeno. Çoyê na min-
tiqa bolê ci çemerondê cird û
çetino ra pey ra bîyê û darê ma-
zêrî (mêşey) pa bolî yê. Sevê de-
warî vaşê nê çoyo kî bol o, feqet
bolê ci wişk beno. Ca-ca kî sevê
îlajo vaşê roteni kî bol o. Cokoney

aşma hezîrane ra şarê tîyayo hem
dewardê xo rê hem sevê roteni
vaş dono arê. 

Dar û ber, boston û meyweyê
nê dewo kî bol o. Nê meywon ra
en bol tuy ca cenê, û şarê tîyayo,
nê tuyo ra riv virazeno. Tuyo heti
incîlî, xewxî, mişmişî, gilarzî, say,
hinarî, bey, miroy, erûgî û alijî kî
bolî yê. Bê nê meywî kî ca-ca fin-
diqî, zeytunî û xurmey kî estê,
feqet bol tonê rê. Na mintiqa ri
rezî kî bol ca cenê û incûra ci
tewir-tewir bena, na incûri ra kî
pastêq virazîyeno. Û şarê tîyayo,
heyayondê xo ri cenim, misir,
winca, fîtti romeno û bostono rê
kî bol ca tarneno.

Bonê na mintiqa pêro sîyon û
herri ra viraştîyay ê (awan bîyê),
zerreyê ci û verê ci kî pêro pey
çirêç a dawite yê. Cûmey û me-
reçê nînon kî îyê bonondê ci bin di
û serê nê bonondê ci kî texte û
herri ra yê, hemo-hemo heme bo-
nondê ci ver di kî jû çerdax û me-
wêri esta. Cokoney to ki nada
(nîyada) nê dewo se, bonê ci pêro
kohoyo mîyon di sipê eysenê. 

Na mintiqa ri eynî hesav nî-
yenê, nê eynîyon ra Eynîyê Polato
ûwo dewi mîyon di û en eynîyo pîl
o. Bê eynîyê Polato Bilqiki, Eynîyê
Xirekî, Eynîyê Teçinî, Eynîyê Qa-
çeri û Eynîyê La kî eynîyê pîlî yê.
Hetta ez vajî ki, mintiqaya Şen-
çûşî ri en ewka boli ê nê dewon a.
Çoyondê cin a heme ca ewki esta,
ewka ci kî bol sardin a. Û eki nê
ewkê çoyo benê pêser benê di
layê pîlî. Nê layê pîlî kî jû laya Po-
laton a jûney kî laya Mewêrek a.
Û ewka nê layo kî hetani Çêrmûgi
şûna, mîyon di masey kî bolî yê.

Zimistonî kî nê dewî pêro vewri
mîyon di monenê û bê bono çay
cayo sîya neyseno, bê dî-ri biri-
kondê wersî heme dar û ber cilo
wişk û bêpûr moneno. Na mintiqa
ri vewri ça ra nadê se dî-ri metrey
varena û wişkenî teqenê, heme ca
ro sêlî şûnê. Çoyondê cin a kî wel-
leki demena û pêro vewri bin di
monenê, heme ca sipê çeno. Ra-
yirê na mintiqa kî pêro cêrîyenê,
kes nêşeno dewo ra vejîyo çeyver.
Û çoyondê tîyayon a der-deri mij
û dûmon kî bol nêşeno war, çim

çimî nîveneno. Feqet eki tîji aço
se, heme ca beno zey pelwondê
pemî û viriskeno, o wext kes qayil
o ki şêro çoyo ser ra biceyro û
hewrondê tox û sipeyo ser ra xo
rafîno, xijiki biço. Yanê eyomê na
mintiqa zimistonî bolê ci vewrin o.
Hetta tîyayon a hetanî aşma
adare vewri varena. Cokoney ço-
yondê cin a ca-ca hetanî aşma
hezîrane vewri monena. Eminonê
na mintiqa kî carmin vêreno ra. Û
payîz û wesarî kî bolê ci axerin
(varanin) o, heme ca ro sêlî şûnê.

Na mintiqa ri îsonî, wextê rojon
û aşmon çoyon û rojî ra zonê.
Yanê ma vajimi eki rojê şewray
çoyê Mêmerî ser ra açûwo se emi-
non o, eki çemerondê Qûşinî ser
ra açûwo se kî zimiston o. Feqet
ona zey tespîtê ma dî-ri cay nîyo.
Sevê nê teqwîmî bol çoyon û çe-
meron a estê. 

Nişka kî hevê tarîxê nê dewo
ser o vindimi.

Na mintiqa ri mezelî, hîmê
bono, xirxilikî û xilikî bolî yê û bol
bol verînî yê. Feqet çûm wext ra
mendê kes nêzono. Hendiki şarê
tîyayo zono ki verektê nê dewo
çoyê Çepiri bin di armenî bivîyê û
hala cayê ci bellû wo. Hetta dewi
ra Polato ra Îsmalek nê armenîyo
ra zewjîyawo. Nişka ez wazani ki
hevê verînondê nê dewo ser o
vindî. Daha dima peyka nê arme-
nîyondê tîyayo ra behs çani.

Tarîxê nê dewo rindê nêzonî-
yeno, feqet zonîyeno ki wextê îm-
paratoreya Osmanîyo ra hetani
nîşka estê. Îsonê ma pîlî vonê ki,
verînê nê dewo çahar birarî vîyê û
Palû ra omeyê. Nê birarî maçûmî
vîyê û hokmatî (dewleta Osma-
nîyo) dest ra remayê. Nomeyê nê
biraro Beytaş, Weyîs, Îşik û
Mûmer vîyo. Wexto ki enê, verî
dewa Mîdî ri vindenê, vonê “ma
xo rê tîya ca bîmi.” Feqet beno
şewra, nadonê ki lincê istoro
neyay war a û boya fişkî ya ena.
Nê birarî pêra vonê “Willa bira-
rênê tîya ra kî eskerê hokmatî yê
ceyrenê, tîya ma rê nêveno.” Û
dima aja ra kî neyenê ray ra, enê
Polato. Polaton di nadonê ki hem
ewka sardini bol a hem çoyê ci
barcî yê. Vonê “Tîya rindê cayê
ma wo. Ne kes pars çeno ne hok-
mat eno.” Û tîyayon di nişenê ro. 

O wext kî tîyayon di dî-ri zim-
beto ra dî-ri çeyey îsonî bîyê. Nê
zimbeto ra îyê ki zonîyenê çor ra
cêr, yanê nişka Layjo ra hettani
Qoryo bin; Mexseko, Celiko, Mi-
liko, Polê sûr û Xerîveko vîyê.
Feqet ziwen, neseb û dînê nîno çi
çî vîyo nêzonîyeno. Nişka nê zim-
beto ra jê Polê sûr mendo. Polê
sûr ra kî jê mardûmê seyek esto,
nomeyê nê seyekî kî Remezan
(Kemez) o, zewjîyawo û mar-
dûmê ci pêro pîya di çeye yê û îyê
Qeteko ri nişenê ro. Ê Xerîveko kî
jê mezelê ci mendê, sevê Xerî-
veko vonê ki “verînê Qoryo Xerî-
veko vîyê, wexto ki awî bîyê
çewres (40) tene rewtî omey
pêser.” Yanê no qal ra zonîyeno ki

o çax di mardûmê nîno bolî vîyê,
feqet rindê nêzonîyeno ki nê îsonî
se vîyê, se re şîyê. Nişka nê zim-
betondê bîno ra kî jê mezelê ci
mendê feqet mezelê ci kî vera-
vera îyê herri bindi monenê. Cayê
bonondê nê verîno kî nişka he-
yayê. Yanê ma jê nomeyê meze-
lon û hîmondê bono ra zomî ki,
tîyayon di îsonî bivîyê. Înşellah
wexto nezdî ri nê zimbetondê ve-
rîno ser o daha vîşî zonayîna ma
bena. 

Peyka bêmi verînondê Polato
ser se, tarîx di vînemî ki, nê çahar
birarî bêxeverda hokmatî hetanî
verektê herbê dunya yê siftenî tî-
yayon di nişenê ro, vera-vera
benê bolî û xo rê heyayo çenê a,
dewar çenê weyî. Verektê herbê
dunya yê siftenî kî dewleta Osma-
nîyo tîyayo çeşif (keşf) çena û ti-
mûtim nînon a lej çena.
Pîremondê na mintiqa ri kî en bol
û en qûweti na dewi vîya. He-
savdê verînondê ma, dewleta Os-
manîyo sevê eskerîn û vergî (bac)
na dewi hîri ray veşnawa û raya
çarini kî topî ontê çoyê Mêmerî
ser û nê topon a nay na dew a.
Feqet peyka nêşawa îsonondê na
dewi ri baş biço ki îsononê tîyayo
warê xo veranêray û tim û tim
hokmatî ya lej çardo.

Feqet sinî kî herbê dunya yê sif-
tenî vejîyeno, dewleta Osmanîyo
heme top û tifînconê xo çena
pêser û tîyayo ra peyser oncî-
yena. Ma ya Mûsayê Loqî lajdê xo
rê vato ki “wexto ki topon a nay
na dew a, jû topi omê hîzondê
berî û heme dês jû deri ri çard
war.” No erey (no çaxo peyin di)
nê topo ra jûkeka ci hîmdê bo-
nondê Çiwêşo ri vejîyê. 

Hesavdê hokmatî ri bivi ki na
dewi ri heme çeyo pêser bifîno û
çar cay rê Anadolî rê vila ço.
Feqet wextê herbê dunya yê sif-
tenî na dewi ra hewtay û ponc
mardûmî şîyê herbî ver. Nê mar-
dûmo ra kî safî di teney eşay pey-
ser bêrê. No zonayîşê ma kî nê
qalondê Evdûllah (Qompik)î ra
wo. Ey torndê xo Mistifay ra vato
ki “Ez maya xo paştî ya vîyonê,
serrê mi tonê vî. O wext hewtay
û ponc teney îsonî Rezdê Xozekî
pey ra şî herbî ver. Barê coy kî
pêro di teney peyser omey.” Co-
koney hokmat, nê qerardê xo ra
oncîyawo û dest nê dewijon a nê-
nawo. O wext ra hetani no wext
îsonê na dewi tîyayon di mendê û
pîremondê Polato ra bîyê vila,
bîyê çend dewî. Hetta verî hendi
qeder bolî vîyê ki nê dewon di
vonê ki “Eki îsonê Polato tîya ra
meşîyay se çoyon a kî ca nê-
mendê şar ronişo.” Feqet nişka
mardûmê ci bolî tîyayo ra îştê we
û şîyê Edona (Adana). Nişka na
dewi ri pêro 17 çeyey mendê.
Mezrayondê ci ra Qoryo 4, Dullo
kî 3 çeye yê. Dewa Qeteko kî 30,
mezrayondê ci ra Layjo 11, Qe-
waso kî 9 çeye yê. 

>>> Dewamê xo esto... 

Çoyondê Polaton a
Di Rojî û Jû Şewi - 1

Mehemed ÇELÎKTEN
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Ez manika mîya to bîyêne, to
ez bi xo ra bifetelnayêne. Ko bi
ko, ware bi ware, dahle bi
dahle, gelî bi gelîye…

Ka bê vîstêk bo kî ez bibî ma-
nika mîya to; kotî ra dest pêbi-
kerîme? Verê Goma ra? Nê nê,
tayê bîn şîme cêr, Guçîkê Merga
Şaye ra dest pêbikerîme. Ancîya
muzirijan selx verdayo Guçîkê
Merga Şaye. Apo mîyanê dewe
de, serê gomeyê Ap Memwelî
înan de tîk bîyo, veng dano:

- Lawo lawooo, ê selxî uca ra
vecê. Ez berî gora şima n…

Vengode berz û qalind o.
Raştî kî vengê xo resnayêne
selxvanan, selxvanan ca de selx
ci ra vetêne. Kanê dîregê elek-
trîkî uca ra derbaz bîyêne. Tawo
ke va ameyêne, şanênê têlanê
elektrîkî, fîrike cinitêne. Mi a
seda reyna cayode bîn de nê-
heşna.

To va se? Eke nîya şîme zaf
derg bibo. Temam, kela corî ra
xo bidîme cor. Verê Goma ra xo
bierzîme vileyê vaye. Hêdî şo.
Vileyê vaye tîk o, kaş o. Ez nêşi-
kîna. Ez îndî nêşikîna şiwaneyo
delal. Hem vinde ez awa vileyê
vaye bişimî. Heya, heya ez zana
Hênîyê Kermecinî rê zaf nê-
mendo la ez wazena awa Vileyê
Vaye kî tam bikerî. Heqa aye kî
mewe. A kî serê şodirî serdin a.
Ma nêno vîra to, mayanê ma
serê şodirî a ardêne pê do şani-
têne. Eke ma ci rê neheqîye bi-
kerîme peyê cû a heqa xo
xenîme ma bikero. 

Ez zanena zanena, şiwaneyo
delal, eke ma biresîme Mezela

Sene îndî qîyame nêmaneno.
Uca ra tepîya raya ma rast a.
Ma ti hîkayeya Mezela Sene za-
nena? Na kî pers a? Ma ti me-
zanê kam bizano. 

Ferat Axa jûyode zaf hewl o.
Bi hewlîya xo name dayo. Ferat
Axa rojêk holike de sîlehê xo
keno pak. Nêzaneno ke verê sî-
lehî de mermîye esta. Bêçika xo
nano tetîkî ser. Mermîya kam-
baxe şona ginena Seneme ra.
Seneme birarkênaya Feratî ya.
Ferat vano, “Wî wî! Ero ez kor
bî, mi çêna birayê xo kîşte. Min
ê ocaxkorî se kerd? Mi birarkê-
naya xo kîşte. Îtya de îndî mi rê
ca çin o. Ez îndî nêşikîna îta vin-
derî. Ez sereyê xo bicêrî şorî.”
Eke pîye Seneme halê kekê xo
vîneno, êno cêreno ver, vano
“Keko xeman mewe. Ferz bike
seke naleyê estorê to ra mixêk
ginayo war ro. Qet xo medejne.
Qet xo mehekesne.” Pîyê Se-
neme maya Seneme kî temî
keno, vano, “Ti çiqas bidejê kî,
dejê xo memusne birayê mi.
Nêbo nêbo! Ti çîyode henên bi-
kerî! Birayê mi îtya caverdo.
Şoro bigino çol û çolistanan ro.
Bigino ra û dirban ro…” 

Maya Seneme dejê xo nim-
nena. Nêmusnena ey. Ma heta

kotî? Heta kotî şikîna binimno
ke? Heta ke waran der ê, nêz-
dîye ci mezele esta. Pê mezele
teselîya xo ana. Tawo ke waran
ra ênê, maye seba ke çêna xo
caverdaya ameya, hînî zîyaderî
dejena. Rojêk verê xo çarnena
mezele, hem berbena hem lor-
nena. Hayrê Feratî de nîya. Ti
nêvana Ferat aye vîneno. Ferat
seke aye vîneno, îndî damîş nê-
beno. Sereyê xo cêno şono. Go-
reyê vateyan, vanê şîyo Elezîz.
Kes reyna ci ra veng û vajêk nê-
cêno. Înan çira a uca serê gilê ê
koyî de tuk û teyna dabî we ke? 

Seyrcî Baba nêzdîye ci bî ne?
Nêzdîye mezela Sene bî. Hela
ma nîyadîme zerngeroxan reyna
mezela Seyrcî Babayî kinita. Her
serre kinitênê, ne? 

To va, “Ez bîya vêşan?” Ez
qida û belayê to şiwaneyê de-
lalî, ma to xo vîr ra kerd, ma ez
manika mîya to nîya? Ma zereyê
mi de nanê to çin o? Hem ma
reştîme Hênîyê Kermecinî. Bê
ma hem awa eya serdine bişi-
mîme, hem kî ti werdê xo bi-
were. 

Ti kamcîn bize doşena? Dora
şiwaneyî yê çeyê kamî ya? Yê
çeyê Şagul a? Ba-bawo ma xora
çend bizê Şagula feqîre estê ke?
Tewr rind ti bê kanê biza min a
take bîye ya, kanê hertim dilet
ardêne ya, aye bidoşe. To va
dakile bimiradîyo? Nê nê, bi-bira
ma se bî? Dakile to ra çîyê nê-
vana. Ti delalîyê verê zerrîya
aye ya. A to ra nêmiradîna. De
rew ke werdê xo biwere. Tebatê
mi nêmend. Ez biresî Merga Dî-
yarî, xo mîyanê vilanê aye de
derg bikerî. Mîyanê ê vilane ren-
gînan de. Boya înan bioncî zerrî
û pişika xo. Boya înan mi bikero
mest. Hama ez uca de hewn ra
şorî. Reyna mewurzî ra…

MANIKE

Şeyda ASMÎN 

Verê cû dewijî zimistanî şî-
yêne cematê axayan de kom
bîyênî. Qalî verênan, estanîk
û fiqrayî vatêne. Tewir bi
tewir kay û oynî vetêne. Keyê
axayan sey dibistane bi.

Dat Celîl û Dirbaz zî timû-
tim şîyêne dîwanê Emîn Axayî
de teriqnayêne. Şewan ra
yew şewe, Dat Celîl û Dirbaz
keyê axayî ra tepîya yenê. La
erdî cemed besto. Linga Dat
Celîlî rêsikîyena, qine ser şino
erd ro. A hind Dirbaz destê xo
derg keno Dat Celîlê peyser
erd ra werizneno. Feqet kîncê
Dat Celîlî hît benê.

Rayîrê xo dewam kenê. Dat
Celîl vano:

- Dirbaz, dostê mi, keyê to
şên û awan bo. Bizan kî ez
bîyo dendarê to.

Dirbaz xo bi xo vano çi
waxt o ke ez na deqa pa-
weno. Belkî hîna no firsend
nêkuweno mi dest.

Dirbaz vano: 
- Dato, Xalê mi Elî nê weçî-

nayîşê muxtarîye de beno
vernamzet.

Dat Celîl vano:
- Homa xeyrin bikero.
Dirbaz vano: 
- Dato eger ti nara raya xo

bidê Xalî mi Elî se, ti zî deynê
xo daye hesibîyenê.

Dat Celîl, verê murîzî xo
tirş keno, dima peşmerîyeno.

Vano:
- Hero, Dirbaz ez sereyî ser

erd nêkewto. Ez qina xo ser
kewto.

KEWTIŞ

Mistefa GOMAYIJ

TTAALLEE

Sevîm AYDIN

aşme bîya tarî ma ser o
biberve dayîka mi biberve
tale yê ma nîyo yê şarî yo
binale zerrîya mi binale

cayê ma çîn o ma şîmê
derdê xo vila kerîmê
verê awe de ronîşîmê
bibervîmê dayîka mi bibervîmê

adirê zerrîya xo wekerîmê
felêk ma rê nusno no tale
heqa xo rê razî bîmê
virane pa
mê vinderîmê

Dîyarbekir, 08.08.2012

Eşîra ma Celalî eşîrêka gird û
koçer a. Herêma Serhedî ra
heta Başûrê Kurdistanî vila
bîya. O semed ra zaf het û şaxê
ci estê. La keyeyê ma, dadî û
pîyê mi nika Serhed de ciwî-
yenê. Zafê gelê ma karê rênc-
berîye keno. Wextê ke wisar
yeno, endî dewe de mendiş sey
ezîyetî yo. Ez zî sey heme do-
mananê Celalîyan mîyanê dewe
û zozanî de bîya pîl. Pîyê mi zî
karê rotiş û girotişê pesî keno. 

Serra ke mi mekteba mîya-
nêne qedênaybî, pîyê mi ke-
yeyê kalikê mi ra cîya bibî. Êndî
o zî badê wextêkê derg û dilayî
bibî wayîrê keyeyê xo, ez zî lacê
eyo pîl a. A serre pîyê mi pesê
ma yê ke seba rotişî amebi
weye kerdene bar kerd şî ba-

jarê Dîlokî. No bajar mîyanê ba-
jaranê Kurdistanî de sey mer-
kezê rotişê heywanan yeno nas
kerdene. Wexto ke pîyê mi qey
rotişê heywananê ma karê xo
kerd û kewt rayîr, mi ey ra waşt
ke mi zî xo reyde bibero. Netîce
de ez zî ê reyde şîya Dîlok. Her
çendî verî cû ez şîbîya bajaranê
sey Qers, Erzirom, Anqara,
Zonguldaxî zî, na reya verên e
bî ke ez do bişîyêne Dîlok, hem
zî ebe kamyonêka hîrêqate. Nê
kamyonî seba barkerdişê pesî
xusûsî ameybî viraştene. Ez
mehelê şoferî de bîya.

Gama ke ma resayî Çewlîg,
seba îstirehet û werdî ma mola

da. La çîyêk bala mi ant, mi dî
o şoferê ma yê ke heta uca ma
reyde kirdaskî qisey kerdêne,
yew mêrikî reyde bi tewirêko
bîn qisey keno. No çî mi rê bi
meraq. Gelo na qisey kerdena
winasî çi bî û bi kamcîn ziwanî
bî? Badê cû gama ke kamyona
ma kewte rayîr, sey verî ez

verê ramitoxê ma de niştibîya
ro. Mi dest bi persa xo kerde,
va: “Apo, no ziwano ke to qisey
kerd çik bi? Şima nê ziwanî rê
vanê çi?” Heta ke ma resayî
cayê xo, mi zaf persê winasî
pers kerdî, ê zî bi sebr cewabê
mi dayî. La çîyêk hetanî ewro
vîra mi de weş mendo, o zî na-
meyê “mase”yî bî. Mi ey ra pers
kerd: “Apo, hûn ji mesî (ma
kurmancê Serhedî “mase”yî ra
vanê “mesî”) re çi dibêjin?” Ê zî
vat, “Ma vanê mase.” Na kelîma
o wext ra vîra mi de menda.
Belkî zî semedê mereqê min ê
kirdkî no seyahet bi.

muradcelali@gmail.com

ÇEKUYA “MASE”YÎ

Murad CELALÎ
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Beno nêbeno, jû pîri bena jû jî
lu bena. Na lu tim şina keyedê
pîri ra mast tirawena. Pîri hergu
roj mast amîn kena dima yena
ewnena ki mastê ci kemêyayo.
Xo bi xo vana “No mastê mi çi rê
hergu roj kemêyeno? Kamo nê
mastê mi tiraweno? Ez meşti
bahdê amînkerdişê mastî xo bi-
nimna, bewna kam o, nê mastê
mi tiraweno?” 

Beno meşti, pîri mastê xo
amîn kena, xo nimnena û pa-
wena. Tayn wext ravereno nêra-
vereno, ewnena luyêna yena. Lu
yena verê mastî, serê mastî
akena. Tam kena mastî buro, pîri
qayîl a ci tepişo. Dest çekena ci,
boçika lu yena pîri dest. Lu ter-
sena û hema vazdena teber. Bo-
çika ci pîri dest manena. Lu no
hal di, bê boçik şina embazandê
xo mîyan. Embazê ci, ci no hal di
dînenê se, ci ya delxa raverenê,
ci rê vanê “Qolê!” Lu şermayena
û qayîl a ki şiro pîri het, wa pîri
boçika ci bido ci. Şina pîri het,
pîri re vana:

- Pîrê pîrê! Boçika mi bide mi,
ez o bê boçik nêşena şirî emba-
zendê xo het. Êyê min a dalxa
ravîrenê.

Pîri vana:
- To heta nika tim mastê mi

tirit. Mi rê şit bîya xo rê mast vi-
razî, o waxt boçika to bidî to.

Lu keyedê pîri ra vijyena û
qandê boçikda xo şina bizi het.
Bizi rê vana:

- Bizê bizê! Mi rê şit bide, şitî
bera pîri rê, wa boçika mi bido
mi.

Bizi vana:
- Mi rê velg bîya, ez şit bida to.
Lu şina dari het, dari re vana:
- Darê darê! Mi re velg bide,

velgî bera bizi rê, wa bizi şit bido
mi, şitî bera pîri rê, Pîri zî wa bo-
çika mi bido mi.

Dari vana:
- Mi rê aw bîya, ez velg bida

to.
Lu şina bîrî het, bîrî rê vana:
- Bîro bîro! Mi re aw bide, awer

bera dari re, wa dari velg bido
mi. Velgî bera bizi rê wa bizi şit
bido mi, şitî bera pîri rê, pîri zî
wa boçika mi bido mi.

Bîr vano:
- Keyneyê axayî bêrê mi ser o

kay kerê, to re aw bida.
Lu şina keynandê axayî het,

îna re vana:
- Keyneyî keyneyî! Şi rê bîrî

ser o kay kerê, bîr wa aw bido
mi, awer bera dari re, wa dari

velg bido mi. Velgî bera bizi
rê wa bizi şit bido mi, şitî
bera pîri rê, pîri zî wa boçika
mi bido mi.

Keyneyê axayî vanê:
Marê postalê sûrî bîya,

ma şirê bîrî ser o kay kerê.
Lu şina koşkarî het, ey rê

vana:
- Koşkar koşkar! Mi rê

postalê sûrî bide, bera key-
nandê axay rê, şire bîrî ser o
kay kerê, bîr wa aw bido mi,
awer bera dari re, wa dar
velg bido mi. Velgî bera bizi
rê, wa bizi şit bido mi, şitî
bera pîri rê, pîri zî wa boçika
mi bido mi.

Koşkar vano:
- Şo merrî rê vaj, wa de-

rîyê postalan nêwero, to rê
postalê sûrî viraza.

Lu şina merrî rê vana:
- Merre merre! Derîyanê koş-

karî mewerî, wa koşkar mi rê
postalanê sûran virazo, posta-
lanê sûran bera keynandê axay
rê, ê jî şirê bîrî ser o kay kerê, bîr
wa aw bido mi, awer bera dar re,
wa dar velg bido mi. Velgî bera
bizi rê wa bizi şit bido mi, şitî
bera pîri rê, pîri zî wa boçika mi
bido mi.

Merre vano:
- Şo pisînge rê vaj wa boçika

mi gaz nêkero, ez zî derîyê koş-
karî nêwerî.

Lu şina pisinge het vana:
- Pisîngê pisîngê! Boçika merrî

gaz meki, wa nêşiro derîyê koş-
karî nêwero.

Pisînge vana:
- Xal kena xellas kena
Sal ser o nimaz kena
Boçika merrî gaz kena
Ez xuyê xo terk nêkena.

Lu se kena se nêkena pisîngi

tim zê xo ya vana:
- Xal kena xellas kena
Sal ser o nimaz kena
Boçika merrî gaz kena
Xuyê xo terk nêkena.

Soyin de pisînge zê vatişdê
luye kena û ney ra tepîya boçika
merrî gaz nêkena. Merre jî derî-
yanê koşkarî nêweno, koşkar
postalê sûrî virazeno û dano
luyer, Lu postalanê sûran beno
keynandê axayî rê, ê jî postalanê
sûran kenê xo pay û şinê bîrî ser
o kay kenê. Bîr jî aw dano luyer,
lu awer bena rokena kokdê dari.
Dari jî ci rê velg dana, Lu velgî
gena bena dana bizi. Bizi velgî
wena, şit dana luyer. Lu şitî gena
û raya keyeyê pîri tepişena..

Pîri verdê luye ameyîşî boçika
luyer xemilnena û hewadana. Lu
resena keyedê pîri, ewnena pîri
keyedê xo d’ a. Şina pîri het, pîri
rê vana:

- Pîrê pîrê! Mi şitê to ardo, xo
rê mast bike û boçika mi bide mi.

Pîri şina zere ra boçika ke xe-
milnaya ana û lu ya dêrzena. Lu
kêf ra kena hewa ra bipero. Şina
ambazandê xo het. Embazê ci lu
re vane:

To na boçika hena xasek kotî
ra arda? Vaj ma rê, ma jî xo rê
şirê bigîrê.

Lu vana:
Dolê esta, ez şiya kewta tey,

vijyaya ke bîya min a. Bêrê a
dole bimusna şima ra.

Lu embazanê xo xapeynena û
bena dolênda gird het. Embazê
ci jî hema xo erzenê tey û pêro
fetisyenê.

Wexto ke boçika lu cibîyabî
embaze ci, ci ya delxa raverdê.
No semed ra no şekl a heyfa xo
embazandê xo ra gêna.

LLUU  ÛÛ  PPÎÎRRII
Arêkerdoxe: 

Erdal YUKSEKKAYA
Mintiqa: Çêrmûge

Gencê dewe her hewte bîyêne
top, gencanê dewanê bînan de
tope kay kerdêne. Yê hîrê-çar
dewan meydanê xo yew bîyêne.
Gencanê dewan mabênê xo de
kerdbî nobete, her hewte di dewî şî-
yêne mabênê xo de kay kerdêne. 

Rojê ancî gencê dewe bîbî top ke şêrê dewa
boverî de tope kay bikerê.

Ap Mursayî ancî dûrbîna xo eştbî vileyê xo, vejî-
yabî teber. Ap Mursayî senî ke linga xo eştêne
teber, ganî dûrbîne xo vile ra darde bikerdêne. Êdî
ci rê bîbî xuye. Dûrbîne ke vile de mebîyêne linga xo
nêeştêne verê keyberî.

Gencî devacêr hetê meydanê tope ser bîyî rast.
Meydanê tope cêrênîya dewe de bî. 

Natê meydanî de yew rastik estbî. Yew here ras-
tik de girêdaye bîye. Ap Mursayî dûrbîne naybî
çiman ver, gencî seyr kerdêne. Gencî pêro leyê here
ra vîyartî şîyî. Reyê nîyada ke çi nîyado! Gencê pê

hevsarê here girewt, ante
berde peyê birrî!

Gencan topa xo kay
kerde, wexto ke gêrayî
hetê dewe ser ameyî,
ancî leyê here ro vîyartî
ra. Yek de zirrayîş gina

here ro. 
Ap Mursa hîna herinda

xo de bî. Kursî eştbî binê
gozêre, dûrbîne nabî çiman ver,

gencan de nîyadayêne. Wexto ke
here zirraye, huyayîş gina piro. Gencî ke ameyî kewtî
zereyê dewe, Ap Mursayî pers kerd va:

- Nê ero domanêne, şima se kerd?
Gêncan orteyê eşq û keyfî de sêneyê xo aver da û

va:
- Ma yê to kî pers o apo! Ma ê sey kerge purt

kerdî, ameyîme!
Xidî yek de xo aver eşt:
- Apo mi senî golî eştêne! Hela to bidîyêne!
Ap Mursa huya:
- Ma ez xamê to ya! Ez înan kena ke to golê weşî

eştê! Golê to henî weş bîyê ke here bîle pê zirra-
yêne!

GOLÊ XIDÎ

Erkan TEKÎN
arêkerdox, e: derleyen
armanc (n): amaç; hedef
binge (n): temel
birêkûpêk, -e: derli toplu
çalakî (m): etkinlik
çekuye (m): sözcük
kêber (n): kapı
komel (n): toplum
komele (m): dernek
kovare (m): dergi
lete (n): parça
leyeke (m): fide
qeçek, e: çocuk
rojname (n): gazete
roşinvîr, e: aydın
sanike (m): masal
serek, -e: başkan
sifte: ilk
tertele (n): soykırım
wesnî (m): kuma
weşanxane (n): yayınevi
xişn, e: iri, büyük
xurt, e: güçlü

Ferhengek



Kayê Çekuyan
Ino kay bi çekuyan a kay

beno. Tewr tay gereka di kay-
kerdoxî bibî. Kaykerdoxo yew
ê bînî ra vano: “Yew çekuye
vaje.” O bîn zî çekuyêk vano.
O verên, a çekuye ra yew
cumle virazeno. Ma vajîm ke
kaykerdoxê verên ê bînî ra
vano vaje: “Tase.” Kayker-
doxo diyin vano: “Tase.” O
wext kaykerdoxo ewilîn, me-
sela, vano: “To werd yew
mase!”

Na rey dora kaykerdoxê di-
yinî ya. Kakerdoxo diyin ê
ewilînî ra, mesela, vano:
“Vaje, dimaşkil.” Kaykerdoxo
ewilîn vano: “Dimaşkil.” O
wext ma vajîm ke kaykerdoxo
diyin cumleya xo virazeno
vano: “To werd yew pişkil.”

Eke kaykerdox bizano çe-
kuya ke o vano, ci ra yew
cumleya xirabe virazîyena,
eşkeno îtîraz bikero û vajo:
“Ney, ez wîna nêvana!” La
kaykerdoxo bîn eşkeno ey bi-
xapîno yan zî îqna bikero ke
cumleya xirabe nêvano.

Armancê inê kayî hîna baş
musayîşê ziwanî yo.

Arêkerdox: Îsmet BOR

KAYÊ MA
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Ha nîna nîna nîna
Ha nîna nîna nîna
Xumxumê to rî vana

Keyna Hacî Şaban’ a
Kulîlka verê dar a
Xumxumê to rî vana

Tenbûrê kekoy sîya o
Min kuwa têl visyawo
Kekoy kiftê min tadawo

Kekoy kiftê min tadawo
Bazinê min şikîyawo
Xumxumê to rî vana

Keyneka dare bin de
O ciç’ yo to pisti[n] de
Tankî ci ra min de

Şimikê Xume zerd î
Maden de pîne kerdî
Ray ra xo pay nêkerdî*.

Vate û Muzîk: GelêrîXIMXIMÊ

gurnigê herûn (Mîyarûn)
gurnîgê mêşnan (Hêni)

kuris (Çewlîg)
gurnigê kurisî (Darahênî)

Kurmancî: belgîftan, girnûg,
giyayê wehşan, gurnîka, kun-
cir, xuris
Soranî: kuncew, nusek
Goranî: bina wetom, hewê-
dar, pozpêç

Latînî: Arctium lapa
Tirkî: dulavrat otu, pıtrak

NAMEYÊ NEBATAN
Amadekar: Ehmedê Dirihî

HHEECCIIKKAA  MMII
Arêkerdox: Şemsedîn DOGAN

Leyro leyro leyro leyro kîbara mi,
Dayê leyro leyro leyro Hecika mi,
Pîran veşo, no dere di, Hecê oxil
Sere veşo, no lewe di, ciwanay mi
Hesen Axa ha dayre di, ciwana mi
Zifqar Axa îfade di, Hecika mi
Hesen axay nê dewan o, ciwana mi
Zifqar axay qaçeran o, Hecika mi
Girewt taqîbatey nê leman o, may to bimro
Mi nêzona geyreno şebey xatunan o, Hecika mi
Fistansur o, şewle dano, ax may to bimro.

Leyro leyro leyro leyro Hecika mi
Leyro leyro leyro leyro ax may to bimro
Heca m’ ser na germa dewêno, may to bimro 
Tas dekerdî cemednaynî, Hecika mi
Şuşa jehrî ver mîyan daynî, Hecika mi
Hece werdî rageyrayni, kîbara mi
Ray Xelefon kudênayni, Hecika mi
Qonaxdê babay nêresyayni, may to bimro
Çeplê xu dalde resnayni, Hecika mi
Şirît û qana qetnayni, Hecê oxil
Destandê Meymi ya nayni, may to bimro
Meymi sey vergî piskovnaynî
Meymê bextê mi verade, ciwana mi
To verada çi geyrena, Hecika mi
Lomey mek wayîrê wesnî ya, Hecê, oxil
Bextê Heci armenî ya, ax oxil oxil

Herê, mi va, serê Xelefon dar leyek î, 
may to bimro

Serê Xelefon dar leyek î, kîbara mi
Binê Xelefon dar leyek î, ax may to bimro
Peyey Hecda mi gelek î, Hecê, oxil
Huner çin yo, ma pey se kî, Hecika mi
Çemê Xana bêro, ma pede kî, ax leyro leyro

Leyro leyro leyro leyro ciwana mi
Leyro leyro leyro leyro ax kîbara mi

Va no yêre yo, rojawon o, Hecika mi
Va no yêre yo, rojawon o, kîbara mi
Va no yêre yo, rojawon o, Hecika mi
Xeber amey dew mîyan o, kibara mi
Xeber kewti Xelefan o, Hecê oxil
Kişyay tornay qaçeran o, ax leyro leyro
Leyro leyro leyro leyro ax kibara mi

Va no yêre yo rojawon o, Hecê oxil
Bî ving-vinga nê meyesano, kibara mi
Bî xil-xila karwanano, Hecika mi
Bî vîz-vîza qertelano, Hecika mi
Bî qîj-qîjtay qijikano, ciwana mi
Heremna çarey altunano, Hecika mi
Qul kerd zeredey mentişan o, may to bimro
Heremna sêney peşberyano, Hecê oxil
Xelqnay ningê xirxalano, ax leyro leyro
Leyro leyro leyro leyro Hecika mi
E zî maya to nêbînî, kibara mi
Şarê serê koyan bînî, ciwana mi
Derbay to mi vîr nêşînî, Hecê oxil

Yaykay Hecda m’ Esma ya, may to bimro
Dayka Hecda m’ Zibêda ya, Hecê oxil
Tirba Hecda mi newa ya, may to bimro
Sehebî mîyon di ker û lal a, Hecê oxil
Min û datî erînaya, ax Hecê oxil.

________
Na deyîri yew keyneka qezaya Pîranî de dewey

Xelefon ra babey Qaçeran ra keynay Zifqar Axay
Qaçeronî ser o vajîyaya. Namey keyneke Hec a,
zewecyaya şîya dewey Kelxesî û mêrdey aye wa-
yîrê di cînîyan o. Wesnîya aya namey a zî Meym
a, jehr dana ya û ya kişena. May Hece dimayê
mergê Hece de na deyîri vana. Na deyîri heway
vatişê yew dengbêjê hopicî nusiyaya. Nameyê
dengbêjî Neşadê Têlî Begî yo.

Arêkerdox: Celadet Alî BEDIRXAN (Na deyîre kovara Vateyî, Nr. 30, r. 56 de weşanîyaya.)


