
Sergêrra 20. ya ronîyayîşê Grûba Xebate ya Vateyî, Dî-
yarbekir de, Merkezê Kulturî yê Cîgerxwînî de, 02 Çele 2016
de sey şewe pîroz bî. Qasê 400 kesî beşdarê na şewe bîyî.

Ronayoxanê Grûba Xebate ya Vateyî ra Mehemed
Malmîsanijî derheqê ronayîşê grûbe de wina va:

“Ma seba ziwanê xo ameyî têhet û dest bi xebata na
grûbe kerde. Grûba Xebate ya Vateyî wina virazîyaye. Yanî
na grûbe, yew hereketê vatişê 'ney' a. Zulm û zuran û înkarî
rê va 'ney!' Grûbe va 'Ma estê, ziwanê ma esto! Çîyo ke ma
vajî esto, vateyê ma estê!'"

NEWEPELr o j n a m e y o k u l t u r î
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Serrgêrra 20. ya Grûba Xebate ya Vateyî Pîroz Bîye
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Dewê ma Kafa[n] tam sî-
norê Licê û Pasûrî de, ma-
bênê Herte, Seyreke, Bamûsî
û Kirranî de, hetê rojhelatî de
fekê Çemê Sarûme
de ya. Verê cû sey
mezraya Bawerde
Licê ser o bî, la nê
serranê peyînan
resmîyet de dîya
Pasûrî ser, nika
mezraya Herte he-
sibîyena. Herçiqas
nufûsê ma nika
Pasûrî ser o bo zî
ma xwu Licê ra
hesebnenê.

Ez Kafa ra lajê
Hecî Mihemedî
ya. Nameyê kalikê
mi Hesen o.
Hesen zî lajê Şemî
yo. Xwura ma ra vanê “Keyê
Şeman”. Kafa de qasê davîst ke-
yeyê Şeman estê. Ma baw û kalan
ra koçer ê, zozanê ma estê. Ser-
ranê 1990yan de dewlete dewê ma
sotî, ma mecbur mendî zozanî terk
kerdî.

Kirdê Licê û Pasûrî mintiqaya
ma ra vanê “Kirdasîya[n]” û ma ra
zî vanê “kirdasî”. Feqet ma, kur-
manc nîyê, ma kird ê. Yanî seke
cayanê bînan de seba “kurman-

can” vanê “kirdasî”, hetê ma de o
qayde nîyo. Ma het, her kes kur-
mancan ra vano “kurmanc”.

Ez wazena bahsê zozananê ma
bikerî. Zozanê ma mabênê Dara
Hênî, Pasûr û Mûşî de erdê Dara
Hênî ser o yo. Uca ra vanê “Tavz”.
Raqimê zozanê ma hîrê hezarî
metreyî ra zêdeyêr o. Ê cayî zafê
serran heta serê aşma temûzî zî
binê vewre de yê.

Mabênê aşmanê hezîran û te-
mûzî wextê şîyayîşê zozanan o.

Dewijî xebere danê yewbînan û di-
hîrê rojî verê coyî ra dest bi hazi-
rîya şîyayîşê zozanan kenê,
tedarîkê xwu vînenê: meşke, kovik,

kêrû, kûme, toqe, tîre, lak û
derzenî, goçînî, resene bi
gastarî wa, mîx û gwîndê
golikan, tewreyê firaqan,
dereştê penîrî, mîrazê
mîrî] Gereka çîyêk xwu
vîr ra nêkerê. Eke xwu vîr
ra bikerê, serê koyan de go
zaf zehmetî biancê. Çunkî
şîyayîş û ameyayîşê zo-
zanî zaf zehmet o. Çîyo
tewr zehmet peydakerdişê
heran o. Çunkî rayê zozanî
dûrî ya û her çî zî bi paştê
heran şino. Her kes nat û
weta nas û merdimanê
xwu ra heran peyda keno.

Rayê zozanî panc şeş rojî
dewam kena. Heywanê gayînî û
herê barkerdeyî rayê koyan ro zaf
hêdî şinê.

Dewijî dewe ra helê şanî kewnê
teber. Şiwaneyî û gawanî vernî bar-
kerdişî de heywanan kenê raye ser.
Heyecanê zozanî dest pêkeno. De-
wijî dewa Herte ro vîyarenê ra û qî-
yameyî dest pêkenê. Ma bi xwu
hertijan ra vanê “akincî”, ê zî ma ra
vanê “kirdasî”, yanî ê cayî yê, ma
dima ameyê a mintiqa.

WWAARREEYYÊÊ  MMAA
M. Emîn KAÇAN
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Hacer PETEKKAYA

CA Û MERDIM 
YAN MERDIM Û CA?

Waxto ke kes cayê xo, welatê xo
bedilneno yewna tewir fikirîyeno. Mi bi
xo na perse zaf xo ra pers kerda. Ge-
ge ez vana ca muhîm nîyo, keyeyê
kesî kotî bo welatê kesî uca yo. We-
latê kesî keyeyê kesî yo, aîleya kesî
ya. Cuya kesî kotî bo uca beno welatê
kesî. Ge-ge zî ez vana ca muhîm o,
tesîre cayî însanî ser o esto... 5

QEZA 
| Wesîle DOGUÇ |

GILZEY NÊRIBÎ 
| Îbrahîm ZÎLAN |

Payîz qedîya, bi zimiston, ma werrek
ard bi imnon. Dar û lemî bîyî wişkî,
bizikê ma bîyî tuşkî, muyê yini pirrê
rişkî. Dalderey di vewri pêl da, 
cinawiron venday pê da. 7

“M A  E S T Ê ,  
ZIWANÊ MA ESTO” M
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A
N Emser, nîsbet bi parî,

weşanayîşê kitabanê kirdkî
kemîya. Qaso ke ma tesbît kerd,
2015 de 21 kitabê kirdkî (zazakî)
weşanîyayî. Oxro ke serra 2014
de 46 kitabê kirdkî weşanîyaybî. 

Par 21 kitabê ke weşanîyayê
ra 6 hebî Weşanxaneyê Roşna ra,
3 hebî Weşanxaneyê Vateyî ra, 3
hebî Weşanxaneyê Famî ra, 2
hebî Weşanxaneyê Arya ra û 7
hebê bînî zî, hetê weşanx-
aneyanê muxtelîfan ra
weşanîyayê.

Nê 21 kitaban ra hîrê hebî sey
çapê diyin newe ra weşanîyayê,
êyê bînî zafê xo telîf ê, qismêk zî
tercume yê.

Mi a şewî hewn dîbî. Di
hewnê xwu de mi perde
eyştêne ra qornîş û 
kespikê perdî qornîş
ra feletyayne... > > > 36

PAR WEŞANAYÎŞÊ
KITABAN KEMÎYA
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CORA-CÊR
1) Mengêka wisarî. Pol, poçik, pot
2) Cinîya ke bawerîya ezidîyîye /
ezidîtî ser ra ya. Hewa

3) Bilo, çulik, cucik. (Ters ra) Heb,
tene
4) Mîyanê “kome”. Keso kez af reqî
şimeno

5) Rutubet, rewa, tên. Feqet,
la
6) Dat, dad, mam. Tarîxê kur-
dan de konfederasyonekê
eşîran
7) Dara beyan, dara ke beyî
pira benê. Serewedaritox, îs-
yankar
8) Geda, domane, qeçeke.
Seba kesa hîrêyine zamîrêk
9) Çalika serê vêreyê mer-
dimî. Qir, qiş, xusk

10) Ameyîş, eksê “şîyene”. Serê
şitî, xavike, helîm

Licê Diyarbekir ra 90 kîlometre
hetê bakurî de, mintiqaya koyan de
ya. Zaf cayê tarîxî yê muhîmî tede
estê. Cayo tewr muhîm Şikefta Es-
habê Kehfî û bajarê Deqyanûsî yo.
Sûreya 18. ya Qur’anî de, yanî Sû-
reya “Kehf“î de ayeta 9. ra hetanî
ayeta 25. behsê meselaya Eshabê
Kehfî beno. Herçiqas vanê Eshabê
Kehf dinya de çend cayanê bînan de
zî esto û bitaybetî tirkî vanê ha Tarsus
de, la raşt nîyo. Cayo eslî yê Eshabê
Kehfî Licê de yo. Çimkî tam seke
Qur’an de behs beno, Şikefta Eshabê
Kehfî û Bajarê Deqyanûsî bi heme
delîlan û mutemîmatanê xwu yê va-
tişkî û madî Licê de ya.

Bajarê Deqyanûsî dîyarê Zarga
Fîsî de yo. Herçiqas bajar rewna ra
terk bîyo zî xirbeyê bajarî, bitaybetî
qismê saraya qralî û dêsê bedenê
dorê bajarî hetanî nê serranê peyê-
nan zî payanî ra bî. Nuştoxo namdar
Dr. Şewket Beysanoğlu 1972 de şîyo
cayê bajarê Deqyanûsî, gelêk fotog-
rafî antê û kitabê xwu “Diyarbakırım,
c. 1, D.M.S.-Doruk Matbaası, Ankara
1982, r. 29-30“ de weşanayê. Ancî na-
wusî, mehsereyî, sarnicê awe û em-
barê zexîreyî ke zinaran de kendê,
hema zî sey xwu yê. “Kültür Bakanlığı
Koruma Kurulu“ yê dewleta tirkan
cayê bajarê Deqyanûsî sey “birinci
derecede arkeolojik sit alanı“ îlan
kerdo. Coka kes nêeşkeno uca ra
yew kerra hewano bibero yan zî yew
kuling bido erd ro bikeno.

Rayîrê Pasûr û Mûşî zereyê Licê ra
vîyareno. Rayîrê Hêni, Dara Hênî û
Çewlîgî zî erdê Licê ra vîyareno. Tra-
fîkê nê rayîran sixlet o, her roje bi he-
zaran wesaîtî nê her di rayîran ra şinê
û yenê. La nê çar serranê peyênan de
tutê ma yê koyan, yanî hevalî, serê
hamnanî ra dest pêkenê, rayîrê Licê-
Dîyarbekir-Çewlîgî ser o eylem kenê.
Bitaybetî tam binê Zarga Fîsî de, yanî
cêrê bajarê Deqyanûsî, Deşta Fîsî de
cayêk û qasê di kîlometreyî uca ra
wet, Textê Engule de zî cayêk, bi
kepçe asfalt de xendeq kenenê û ra-
yîrî gênê. Wesaîtê ke Mûş, Pasûr û
Licê ra yenê û şinê, ancî wesaîtê ke
hetê Çewlîgî û hetê Hênî ra yenê û
şinê, mecburen rayîrê şose yê minti-
qaya Têrkan ro dewam kenê. Zafê
reyan, wesaîtê Çewlîgî rayîrê xwu
150 kîlometreyî wet ra hende zî nat ra
kenê derg, Xarpêtî ser ro yenê û şinê.

Şarê ma rîyê nê girewtişê rayîrî ra
perîşan beno. Wesaîtê ke mintiqaya
Têrkan ro yenê, 35 kîlometreyî nat ra
hende zî wet ra, her şîyayîş û ameyîş
de 70 kîlometreyî zêde mazot veş-
nenê. Rayîrê Têrkan asfalt nîyo, sey
rayîrê dewan o. Xwura dades dewê
ke rayîrê înan peyê Karazî ra hetanî
Engule asfalt ra aqityeno, bin ra we-
saît nêşino ê dewan. Dewijî eynî sey
zemanê verî hetê Hezroyî ra, hetê
Licê û Hênî ra xwu rê peyatî şinê.

Dewlete nê girewtişê rayîrî ra mis-
qalêk zî mutesîr nêbena, tu zerarêk
nêvînena. Wazenê rayîr girewte bo
yan akerde bo, xemê dewlete nîyo.
La çi xerîbî û çi cayî, raywanî û heme
şarê mintiqa gevizîyeno.

Mi bi xwu zaf meraq kerdêne ke
partî çi semed ra nê rayîrî gêna, kam
emir dano vano şirê rayîrê Licê bi-
gêrê. Ancî mi zaf meraq kerdêne ke

gelo gerîlayan dir çekê zaf giranî estê
ke dewlete nêeşkena ê di kîlometreyî
rayîrî binê kontrolê înan ra vejo. Licê
de, Hêni de, Karaz de, ancî Dîyarbe-
kir de se hezar ra vêşêr eskerê dew-
lete esto. Labelê zêde vengê xwu
nêkerdêne. Çîyo ke kerdêne no bi;
hetê Dîyarbekirî ser dîyarê Karazî de,
hetê Licê ra zî Deşta Engule de yan
zî Tapan Tepe de vernîya wesaîtan gi-
rewtêne, vatêne “Teröristler Fis Ova-
sı’nda yolu kesmiş, Terkan yolundan
devam edin.” Ez bi xwu çiqas şîya
Çewlîg yan Licê, tim raştê nê mua-
meleyî ameya, şar heme şahid o.

Hêşê mi nêgirewtêne ke dewlete
senî qebul kena di kîlometreyî rayîr,
verê zincîya Qereqola Engule de, di
sey metreyî qereqole ra wet, kontrolê
gerîlayan de bo. Mi tu cewabêko
maqul nêdîyêne. Kurmancê ma vanê
“Dizê bostanan, derdikeve zivista-
nan!“ Her çî rojêk vejyeno meydan,
eşkera beno. La heta ke vejîyo mey-
dan Hasil Mosil ra vejîyeno!

Artêşa tirkan derheqê rayîrgirewtişî
de raporî amade kerdê, muracatê
‘Kültür Bakanlığı‘ kerdo, vato, minti-
qaya Deşta Fîsî de terorîstî rayîr bir-
nenê, asayîş xeripîyeno, ma seba
selametîya emnîyetê welatê xwu ganî
herinda bajarê Deqyanûsî de garnî-
zonê eskerî awan bikin. ‘Koruma Ku-
rulu‘yê Diyarbekirî zî rapor û
muracatê artêşe tesdîq kerdo. Netîce,
artêşe no payîz dest pêkerdo, Dîyarê
Zarga Fîsî de, herinda bajarê Deqya-
nûsî de şantîye naya pêra, xwu rê
rehet-rehet yewna garnîzon virazena. 

Zarga Fîsî, yanê cayê bajarê Deq-
yanûsî, mabeynê Karaz, Hêni û Licê
de sey qeleyêka tebîî tepeyêko hakim
ke nazirê hemeyê a mintiqa yo, hetê
leşkerî ra cayêko qasê ucayî stratejîk

a mintiqa de çin o. 
Xulasa meselaya birnayîşê rayîrî

wina netîce bîye! Dewlete hem ca-
yêko zaf muhîm yê tarîxî Kurdistanê
ma de çinê kerd hem zî dagîrkerîya
xwu ya leşkerî erdê Licê de des qatî
xorînêr kerde.

Merkezê Licê de hîrê garnîzonanê
girdan de bi hezaran esker esto. Ba-
werde de yew garnîzono zaf gird,
serê rayîrê Dîyarbekir-Çewlîgî de,
tam sînorê Darê Hênî û Licê de zî
garnîzonêko gird esto. Bi hezaran es-
kerî nê garnîzonan de yê. Ancî
Hezan, Engule, Korxa û Girê Dadimî
de zî garnîzonî estê. 

Hezan ne tede, garnîzonê bînî nê
serranê peyênan de, prosesê şerê
gerîlayan de erdê Licê de ronîyayî.
Yanî hereketê gerîlayan kamcîn nuqta
de zêdîyeno, ti ewnênê demeyêk
badê pey dewlete muheqeq bi hawa-
yêko qetî uca kok ra îstîla kena!

Ez hûmara înan tam nêzana, la
nika 1100 kîlometreqare erdê Licê de
des hezarî ra vêşêr esker esto. Yanî
polîs û qorucî ne tede, nika Licê de
her serê donime rê yew esker ku-
weno. Labelê qîmê dewlete pê nîno,
Kurdistan de ganî vincewêk vengane
nêmano, ganî heme nuqtayanê stra-
tejîkan bi hawayêk bigêro binê kont-
rolê xwu.

Xulasa, zaf eşkera yo ke dewlete
hem dîrekt hem endîrekt, bi her ha-
wayî kurdî dekerdê binê kontrolê xwu,
tesadufêkê qijkekî rê zî mehal nêver-
dayo.

* * *

EDÎTORÎ
RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST
1) “Gî ] gulale ]” (vateyê verênan)
2) Kolî, semedê veşnayene dar – ber.
Rewşa / wezîyetê hewa
3) Zibil, ziblûzebale. Qulpike, qulika
gojage / bişkoje
4) Vaş, şewat. Delxe, celxa lef
5) Elemento ke sembolê xo Nî yo. Ke-
saya awî
6) Seba kesê hîrêyinî zemîrek. Bejne,

qemete. Tewr (derecekerdişê sifetan
de)
7) Edebîyatkare, cinîya ke bi edebîyat
eleqedar a. Bayntar, mabên, mîyan
8) Awedayîye, awedîyaya, awedîya-
yîye
9) Muhîm, ehemîyetdar. Veng, seda,
veng û hes
10) Kotî, kure, çica. Patîle (vaş).
Herfê vanginî yê “kîlo” yî

XX AA ÇÇ EE PP EE RR SS

Roşan LEZGÎN

Mesrefê na hûmare Dr.
Muzafer Bahçıvanî da, ma
ey rê zaf sipas kenê.
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Qaso ke ma tesbît kerd, 2015 de
nê 21 kitabê kirdkî (zazakî)
weşanîyayî:

1) Ahmed Arif, Mi Hesreta To Ver
Qeydûbendî Kerdî Kehan, Tirkî ra
açarnayox: Newzat Valêrî, Weşan-
xaneyê Vateyî, Îstanbul 2015, 112
rîpelî

2) Nîhat Çirr, Ez Tirkî Nêzana,
Weşanxaneyê Roşna, Dîyarbekir,
2015, 176 rîpelî

3) Fexrî Ergun, Dêê Ha Dê, We-
şanxaneyê Arya, Îstanbûl, 140 r.

4) Îlyas Gîzlîgol, Arîn rê Dêrî,
Weşanxaneyê Arya, Îstanbûl, 100
rîpelî 

5) İbrahim Bukan, Zazakî Qalé
Vérinu o Qala Réber / Zazaca
Atasözleri ve Özlü Sözler, Çapa
Diyine, Fam Yayınları, Îstanbul
2015, 128 rîpelî

6) Hıdır Eren, Dersê Zazaki, Fam
Yayınları, Îstanbul 2015, 280 r.

7) Hüseyin Çağlayan, Pêt ve
Pelge ra, Fam Yayınları, Îstanbul
2015, 544 rîpelî (roman)

8) Huseyîn Karakaş, Ez û Ti, We-
şanxaneyê Roşna, Dîyarbekir
2015, 112 rîpelî

9) Îsmet Bor, Mesel û Vistonikî,
Weşanxaneyê Roşna, Dîyarbekir
2015, 133 rîpelî

10) Xecê, Hesret û Hêvîya Bêsî-
nor, Weşanxaneyê Vateyî, Îstanbul
2015, 48 rîpelî

11) Murad Canşad, Waştî, We-

şanxaneyê Roşna, Diyarbekir
2015, 80 rîpelî

12) Roşan Lezgîn, Halîn, Çapa
Diyine, Weşanxaneyê Roşna, Di-
yarbekir 2015, 96 rîpelî

13) Roşan Lezgîn, Tarîyîya Adirî
de, Çapa Diyine, Weşanxaneyê
Roşna, Diyarbekir 2015, 80 rîpelî

14) PAK (Partîya Azadîya Kurdis-
tanê), Kurdistan hema nika -
Programê Partîya Azadîya Kur-
distanî, Dîyarbekir 2015, 89 rîpelî
(Kurmancî & Dimilkî & Tirkî) 

15) Mela Aziz Beki, Diwon Ce-
bexçuri, (Ed. Murat Varol), Bingöl
Üniversitesi Yayınları, Çewlîg 2015,
435 rîpelî

16) Nilgün Abisele, Sînemaya Bê-
venge, Tirkî ra açarnayîş: Esat
Şanlı, Komeleya Akademiya Sîne-
mayê ya Rojhilata Navîn, Dîyarbe-

kir 2015, 300 rîpelî
17) Özdemir Nutku, Hunerê

Dramî, Tirkî ra açarnayîş: Deniz
Gunduz, Komeleya Akademiya Sî-
nemayê ya Rojhilata Navîn, Dîyar-
bekir 2015, 305 rîpelî

18) Azad Yüce, Ferhenga Min a
Kurdî ya Bi Wêne, Hîva, Dîyarbe-
kir 2015, 48 rîpelî (Kurmancî, Kir-
manckî, Îngîlîzî)

19) Mahmûd Nêşite, Rodî Şono
Parke, Hîva, Dîyarbekir 2015, 24
rîpelî

20) Zerrîweş Esnaw, Musnayox -
Asta Diyîne, Enstîtuya Kurdî ya
Amedê, Dîyarbekir 2015

21) M. Malmîsanij, Kurmancca
ile Karşılaştırmalı Kırmancca
(Zazaca) Dilbilgisi, Weşanxaneyê
Vateyî/Vate Yayınları, Îstanbul
2015, 302 rîpelî (Tirkî & Kirmanckî)

KKIITTAABBÊÊ  KKIIRRDDKKÎÎ  KKEE  22001155  DDEE  WWEEŞŞAANNÎÎYYAAYYÊÊ ŞARÊ KOYAN
Celal GOZEN

Ma şarê peyê hewt koyan ê
Şiwaneyê pezkovî û xezalan ê
Hesretê banîyan û zozanan ê
Ma dewij ê; xerîbê bajaran ê

Adir eşt koyanê ma neyarî
Dayîkan kerd qîrî û hawarî

Ma bêkes mendî, bîy bêwayîrî
Welatê xwu de bîy esîr û bêwarî

Goya neyar keno de’wê muslumantî
Kamcu kitab qebul keno ena koletî

Bes o, ero eno zulm û ena rezîlatî
Ma to kişenê, kenê teberê welatî

Ax ti çi weş ê, welato şêrîn
Zereyê mi bîyo kul û birîn

Bê to tehl o, milko zêrîn
Bi to zaf şêrîn o, bano herrîn

Ez bibîyên teyrê koyê Munzurî
Vewra to sipî ya sey şewqê nûrî

Awa to serdin a sey fekê şûrî
Ez bimerdêne, to ra nêbîyêne dûrî

Wa ez çem bîyêne Çemê Muradî
Ez radî zereyê Dîcle û Feratî
Uca ra zî şirî hetê Rojhelatî

Awa xo bidî erdanê welatî

Şi zimistan ame wesarî
Çi zaf ê birako nê neyarî

Manenê sey herrî, perê darî
Yenê ma ser sey kutikê harî

Şerî dest pêkerd, şerê ma û neyarî
Ma danê înan ro sey torga wesarî

Şaş bîyê remenê kenê qîr û hawarî
Remenê ma ver sey tajîyê boçebarî

Sergêrra 20. ya ronîyayîşê Grûba Xebate ya
Vateyî, Dîyarbekir de, Merkezê Kulturî yê Cî-
gerxwînî de, 02 Çele 2016 de saete 19.00 de
sey şewe pîroz bî. Zafê endamanê Grûba Xe-
bate ya Vateyî, nuştox, weşangêr, şaîr, hu-
nermend, wendekarê masterî yê lehçeya
kirmanckî (zazakî) û temsîlkarê qismêk dez-
geyanê kurdan zî tede qasê 400 kesî beşdar
bîyî.

Program, verê ruhê şehîdanê Kurdistanî rê
bi vindertişê hurmetgirewtişî dest pêkerd.
Program de nameyê Beledîyaya Girde ya Dî-
yarbekirî ser o sekreterê pêroyî yê Beledîyaya
Girde ya Dîyarbekirî Zulkîf Karatekînî qisey
kerd. Zulkîf Karatekînî, behsê rewşa sîyasî û
kulturî ya kurdan kerd û averberdişê zazakî
de semedê rol û xizmetê aye, Grûba Xebate
ya Vateyî rê sipas kerd. Ey dima Munzur
Çemî xîtabê mêmanan kerd û vizêr, ewro û
amayeyê kirmanckî ser o tayê tespîtê xo û
derheqê xebata Grûbe de fikrê xo îfade kerd.

Ey ra dima, bi nameyê Grûba Xebate ya Vateyî
Mehemed Malmîsanij vejîya sehne. M. Malmîsa-
nijî qiseykerdişê xo de bi kilmekî, behsê binê polî-
tîkayanê asîmîlasyonîst û kolonyalîstî de mendişê
kurdan û kurdkî ra kerd. Malmîsanijî behs kerd ke,
ê 1980 de cuntaya faşîste ver mecbur mendê ke

şirê Ewropa û qiseykerdişê xo wina domna: “La
uca şertanê xurbet û xerîbîstanî de, ma miletê xo
û ziwanê xo xo vîr ra nêkerdî. Ma seba ziwanê xo
ameyî têhet û dest bi xebata na grûbe kerde.
Grûba Xebate ya Vateyî wina virazîyaye. Yanî na
grûbe, yew hereketê vatişê 'ney' a. Zulm û zuran û

înkarî rê va 'ney!' Grûbe va 'Ma estê, ziwanê ma
esto! Çîyo ke ma vajî esto, vateyê ma estê!'"

Malmîsanijî dima, bi îfadeyanê xo yê şîîrkî û
hîssinan bale ante ê ciwananê ke nêeşkenê
bi zazakî qisey bikerê ser û qiseykerdişê xo
wina qedêna: “Labelê hêvîya ma esta. Hê-
vîya ma a ya ke xort û kênayê ma yê ciwanî
seba milet û ziwanê ma xebate bidomnê. Zi-
wanê ma, mîrasê pîyan bawkalan o, nas-
name û şerefê ma yo. Kesê ke qedrê nê
mîrasî, qedrê nasname û şerefê milî bizanî,
ganî na xebate peygoş nêkê. Ganî bizanê
vera zulm û zuran û înkarî vajê 'ney'!. Ma
heme pîya vajîn 'ney!'”

Qiseykerdişê M. Malmîsanijî ra pey huner-
mend Kerem Sevinç vejîya sehne û çend ki-
lamî vatî. Badê ey Haydar Diljenî bi pêşkêşê
slaytî derheqê Grûba Xebate ya Vateyî û xe-
bata aye de melumatî dayî. Şewe bi deyîranê
Mucahîd Goker û Burhan Altinsoyî qedîye.

Seke yeno zanayîş Grûba Xebate ya Va-
teyî hetê ziwanzan û nuştoxanê kirmanckî (zazakî)
ra 1996 de ronîyaya. Hedefê grûbe, standardîze-
kerdiş û averberdişê kirmanckî yo. Kombîyayîşê
Grûbe yo tewr verên, 2-3-4 tebaxe 1996 de teberê
Stockholmî, wendegehê Bikops Arnöyi de virazî-
yayo. Grûbe heta nika 28 kombîyayîşî viraştî.

akincî, -ye: yerleşik
aqîtê firingîyan: domates
salçası
cayî, -ye: yerli
estikê bêrokî: kürek ke-

miği
eşkice (m): kuru üzüm
felqe (n): bütünden bir
parça
hele (m): günün iki yarı-
sından biri
kaleke (m): böğür, yan

kaş (n): yar, uçurum
kendal (n): tik yokuş
kojî (zh): göç kafilesi
kovik (n): huni
kuling (n): bir ucu sivri
kazma
mîraz (n): hamur mayası

mutemîmat: tamamlayıcı
qîyame (n): yokuş
sixlet, -e: yoğun, kalabalık
şûr (n): kılıç
torge (m): dolu
zarge (m): sarp kayalık
tepe

Ferhengek

Serrgêrra 20. ya Grûba 
Xebate ya Vateyî Pîroz Bîye
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r. 1 ra dewam > > >
Zerikanê şanî de şinê ersenê binê

Deyasê Corînî. Wareyê ma yo verên
binê Deyasê Corînî de Serban o. Ma
a şewe uca manenê. Şewa tewr zeh-
mete şewa verîn a. Heywanî cayê
mexelî de nêvindenê, ver bi deşte re-
menê. Heta serê sibayî nobetê hey-
wanî gênê, xemgînî û rincanîyêka
girane ma ser o ya. Ma serê sibayî
rew werzenê we. Nan û mast wenê,
heran bar kenê û kewnê raye ser. Sî-
neyê Kolê Deyasî de vengê şiwana û
gawana û kojan beno têmîyan ra:
“Ho, ho, ho! Ço, ço, ço! De, de, de!”
Gama ke ma ersenê serê Kolê De-
yasî vayêko honik Layê Deyasî ro
yeno; vayî dir boya vaşê tezeyî û çî-
çekan yena. Xwura mabênê deşte û
koyî, Kolê Deyasî yo. Uca ra pey, ko û
zozanî dest pêkenê. Kolê Deyasî ra
hetê milê raştî taqîb bibo, a hîza dewa
Avdegêsî ro, Arqetîn ro hetanî Pasûr
şina. Milê çepî ser zî hetanî Gomag,
Adirok, Ziktê, Maştag û Rîz şina. Ba-
şûrê na hîza deşt a, vakur zî ko û
zozan ê. Şaro ke mintiqaya nê koyan
û zozanan de cuyeno, ma pêrine ra
vanê “kird”. Kirdê ucayî ma ra vanê
“koçer”. 

Ma Kolê Deyasî ro kenê war û şinê
Layê Deyasî. Uca barê heran nanê ro
û boya xwu danê. Cenî bêrîvanîye
kenê, şit kenê penêr. Helê şanî şi-
wane û gawanî heywanan şanê xwu
ver benê çere; ge-ge bi leze, ge-ge zî
hêdî rover benê. Herî reyna yenê bar-
kerdiş û raye ro dewam kenê. Wareyê
şanî yan Şaşola Beja yan zî Çirrê Bo-
rana yo. A şewe, kojî uca de manenê.
Şan de gava ke beno tarî, adir yeno
wekerdiş. Feqet seba adirî zî guwîn,
kelmayêre yan zî silo wişk yeno kom-
kerdiş. Dewijî verê adirî de hem xwu
germin kenê, hem adirî ser o şamî
pewjenê hem zî şit girênenê. 

Serê sibayî dewijî reyna şefeqêk
werzenê we, arayî kenê û raya xwu ro
dewam kenê. Arayî zî xwura nan û
mast o. Tehmê mastê nê wareyî zaf
cîya yo. Çunkî vaş û çayirê koyan
kewto mîyan. Gava însan ê mastî
weno, tehmê pêro vaş û vilikanê ê
koyan nişeno ziwanê însanî wa. Însan
ferqê mastê deştan û koyan uca de
vîneno. Areyî dima verê zerikanê rojî
her kes raye ser o yo. Heta roj nêve-
jîyo, hewa zaf serdin o. Demo ke ma
tutî bî, ê rayî zaf zehmetî bî. Hetêk ra
serd, hetêk ra zî hewnê binê liheyfê
germinî] Serdê serê sibayê ê rayan,
hewno şîrîno ke nêmjet mendo, çi rey
mi vîr ra nêşino. Raya zozanan, tutan
ra heta pîlan, heran ra heta heywa-
nanê gayînan pêrinê rê zor o. Pîlanê
ma bar û heran wa zaf zehmetî dî-
yêne. Xwura herî binê baran de perî-
şan bîyênê. Ê kaşan û qîyameyan de
bîyênê zirte-zirtê înan, quşê înan dirî-
yayne. Heywano gayîn lingan ra bî-
yêne. Ma tutî, serd û veyşanî ver
perîşan bîyêne. Dadîyê tutan bi na

veyşanî zanayne û seba tutan tew-
reyê xwu de tayê nan dartêne we. 

Roj bîyêne germin, ma ersayê binê
Qîyameyê Quletênî. Qîyameyê Qule-
tênî kojan rê belkî gîto tewr pîl o. Zaf
kaşêko tîk û bêkeys o. Gava kojî nê
qîyameyî derbas kenê û ersenê rehe-
tîyê Sipêluyî, keyfweşîyêk înan gêna.
Sipêluy zî wareyêk o. Her kes uca de
boya xwu dano. Herî û heywanî zaf
rincan bê, hela şanî Sipêluyî ra bar
nêkenê. Xwura gava dewijî ersenê Si-
pêluy, tersê înan rayê koyan ra şikî-
yena. Sipêluy de çere zî zaf o.
Sipêluyî ra dima, Warê Kalikî yanî
Wareyê Kalbadînî yeno. Dorê mezelê
Kalikî kerran ra viraşte yo. Ge-ge uca
de bizêkêk yan zî tuşkêk serrebir-
nenê. Wareyê Kalbadînî de cinî ê
mergan û sîneyan ra tar arêdanê û
pewjenê. Kalik de cemêkê werdê ma
tar o. Gava kojî Kalik ra bar kenê,
tersê Sîyê Kalikî dest pêkeno. Na sîye

tahtêka zaf pîl a. Kiştêkê aye zinar o,
kişta bîne zî kendalêko bêbin o. Raye
serê tehte ro derbas bena. Nat û wetê
tahte de qîçêk esto. Gereka herî lingê
xwu bierzê ê qîçî û derbas bibê. Gava
ke lingê heran nêkewo qîç, kewna
tahte ser û qeşetîyenê. Ge-ge herî
tevlê barê xwu wa o bin ro şinê. 

Tehtê Kalikî bixelesnê, Çala Kapine
yena. Kape, vaşêkê koyan o, leze
beno wişk. Nêrikê kape ra ma vanê
“hîre” û belkî tar û vaşê koyan ra çîyo
tewr weş hîr a. Kurmancî hîre ra vanê
“ribês”. Kojî gava uca ro derbas benê
kape pêro bîya wişke û a çale de
kewta pêser. Vayî ver bena xuşe-xuşê
aye. Çala Kapine dima, Kavreşe
yena. Kavreşe, milikêka kilmek a.
Qasê 4-5 kîlometreyî rojawanê Pasûrî
de ya. Kojî, milê Kavreşe ro, destê
çepî ser xwu serbejêr (serecêr) ro
kenê war û ersenê waranê Xerte. Uca
êdî mintiqaya şarê Tavzî ya. Hetê ro-
jawanî ser, çend mezrayê tavzijan
estê. Milê raştî ser, zozanê menşûrî
Gerre û Çindir ê. Vernî de zî koyo
efrît, Koyê Heftkêlkî yo. Mintiqaya
Xerte nîmwareyê ma yo. Ma gava cêr
o şinê, helêk yan rojêk muheqeq ma
tede manenê. La gava ma zozan ra,
yanî cor de bêrin, dorê hefteyêk, des

rojî ma Xerte de manenê. Kojî Xerte
ra serê sibayî bar kenê. Wareyê Çar-
kanîya de boyêka şenike danê xwu û
serbejêrê Tirbegorî ro heta war nêvin-
denê. Tirbegor de mezelî estê la me-
zelê kamî yê, ez nêzana. Dorê
mezelan hewş o. Wareyê Tirbegorî de
çend erdê ramitişî estê. Gava ma er-
senê Tirbegor, kirdan ê erdan de
newe korêk ramito. Qonaxê Tirbegorî
dima ma Milê Deva derbas kenê û
şinê Layê Arîya. Layê Arîya dima,
Layê Mela Sidîqî yena, uca ra pey zî
Binê Çirrî yo. Şewêk zî ma nê waran
ra cayêk de manenê. Dima ma uca ra
bar kenê şinê Damara Qole. Damara
Qole wareyo peyîn o. Çunkî ey ra wet
wareyê ma yê birayînî, wareyê bav û
kalanê ma yenê. Kam şino Damara
Qole, se ra se uca de nano ro û hê-
vîya ê peyînan vindeno. Beno ke tayê
dewijan deşte ra herey bar kerdo yan
zî raye ra herey mendê. 

Edetêkê Kineke esto: Ganî perô
dewijî têdir şêrê Kineke. Loma heme
dewijî Damara Qole de yenê pêser û
têdir bar kenê verê xwu danê Kineke.
Eger a serre vewre zaf bo, kojî De-
reyê Qijînî ro vewre ser o şinê Kineke,
eger vewre tay bo, binê Gamêlê Gayê
Xirdî ro û Sekoyîna ro şinê Kineke.
Her di rayî zî Milê Tarî de yenê pêser
û Kineka delale dest pêkena. Mewate
çiqas şîrîn a! Tutîtîyê mi ra heta nika
mi vîr de ya û mi vîr ra nêşina. Bi he-
zaran rey ameya hewnê şewanê mi.
Ez sey îmanê xwu zana ke heta roja
ke ez bimrî zî go vîr û hewnanê mi de
bo. Pêro pîya mewate 15-20 kîlomet-
reqare yan esta yan çin ya. La şîrîn a,
sey şekerê Dîyarbekirî. Ez nêzana
ma kurdî, bi taybetî zî ma kirdî çi ra
ende koyan û zozanan ra hes kenê?
Xwura ma koçerê wahîrê pesê sîyayî
eşqê koyan ra mirenê. Gava ke ma
cêr ro şîyne zozan, dadîyê mi ewnî-
yayê ê koyan ra û vatê “Werrekandê
mezelê merdimî nê koyan de bîyayê.”

Zozanê Kineke (kirdî vanê “Ke-
neke”), mintiqaya ma de cayo tewr
berz o. Mîyanê sînorê Darê Hênî de
yo la zozanê kirdasîyan o. Çunkî gava
ê dorî veng bîyê, kirdasîyan uca de
koçerîye kerda. Dewleta tirkan 1950-

60 ra pey koçeranê ma ra bac gi-
rewto. Çar kiştê Keneke destê tavzi-
jan de yo. La ewro mabênê koçerîyê
kirdasîyan û tavzijan de Kineke prob-
lemêko pîl o. 

Kineke zerreyê yew çalike de ya,
dorê aye milê berz ê. Hetê rojhelatî de
Milê Tarî û Kerrê Serrafe ca gênê.
Kerrê Serrafe zaf berz o. Merdim dî-
yarê ey ra biewnîyo temamê dorê
xwu vîneno. Zozanê Pasûrî û Mûşî
êsenê. Çewlîg û derûdorê ey, koyê
Çotela êsenê. Însan hetê deşte wa bi-
ewnîyo, dewê Licê, koyê Hezanî
êsenê. Başûrê Kineke de Kerro Siya,
Milê Şêrwanî, Kerro Gor; binê înan de
zî Hereware, Mêlê Hovîtî, Kerrê
Lerge, Hênîyo Awin estê. Vakur de zî
Dîyarê Solawan û Mergê Axa estê.
Mergê Axan de nizdîyê 20-30 mergê
qijkekî estê. Serê Mergê Axa, cayê
wareyê şêxê Hezanî yo. Mergê Axa,
bi awa xwu ya serdine, bi merganê
xwu yê hêşînan, bi çayir û vaşê xwu
manenê cenetî. Bi raştî, nameyê aye
tam cayê xwu girewto: Mergê Axa!
Cêrê Mergê Axa de mezelê Şemî
esto. Rîwayetan gore, Şem kalikê ma
yo. Çunkî hema zî mîyanî kirdasîyan
de keyeyê ma ra vanê “Keyê Şemî”
yan zî “Kêy Şeman”. Rojawanê Ki-
neke de zî Binê Çirrî, Sîya Bele, Layê
Tengokî û Layê Gozêre benê rêz.

Ma heta serê payîzî zozan de ma-
nenê. Çend aşmî keyfê xwu yo belek
kenê. Werdê ma zafane qatix û tarê
koyan o. Tarê koyan, lerge, hêluge,
pûne, kenger, hîre, cahtir, sîro ya-
wanî, lexendûr, tûzik ûsn. Ma goreyê
zerrîyê xwu ra penîr, tantur û rûn arê-
danê.

Ma tutî, ge-ge şîyêne verê heywa-
nan, ge-ge guwîn arêdayne. La çîyê
ma yo tewr weş, teyranê hozerî û
paşpaşokî dir seydvanîya mîrçikan bi.
Ma bi saetan mîyanê pêjekê fekê
deran û vaşî de mîrçikî çepernayne.
Kayê ma yê ke serê kerran de û pê xî-
çikan ameyne kaykerdiş, dame, new-
berike, çarehewe û hîrêhewe yê. Şêle
û durkêle zî kayê kerran ê. 

Nizdîyê barkerdişî de, ma binê
kengerî ra benîşt viraştêne. Xwura
keyfê ê zî cîya bi. Ma qanikê xwu
kerdê kîsiko solin û eştê milê xwu.
Gava ma ameyê deşte, ma nê benîştî
ra hevalanê xwu rê kerdêne dîyarî. 

Serê payîzî, êdî koyî benê serdin û
kojî zî hêdî-hêdî xwu hetê deşte wa
danê. Reyna ware bi ware, ma bar
kenê. Feqet hetanî bieşkê xwu giran
gênê û herey yenê deşte. Çunkî deşte
hema zî wişk û germin a. Gava ke ko-
çerî Kineke ra bar kenê û dinya bena
xir û xalîye, xemgînîyêk xwu pêşena
Kineke ro. Xemgînîya payîzî... Xem-
gînîya tîja şiktîye ke xwu ver bi zimis-
tanî ancena. Xemgînîya wareyanê
vengan, xemgînîyêka serdin a, sey
hîsanê mergî ya.

Gava ke ma zozan ra ageyrenê û
ersenê dîyarê Kolê Deyasî, pêro
deşte êsena. Raya ma helêk manena
û na rey, heyecanê deşte ma tutan
gêno. De yellah lingêk raver, biersin
deşte, biersin hevalanê xwu.
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Ca çiçî yo? Dinya ya, welat o, bajar o, sûk a, ke-
yeyê kesî yo? Herr a, hewa yo, awk yan zî dar û
ber o, nêke cu ya, însan o, ruh o?  Çi yo ca, vajê mi
ra, qandê Homayî vajê mi ra. Ecêba tesîrê însanî
cayî ser o esto yan tesîrê cayî gan û ruhê însanî
ser o esto? Kam kamî heps keno?

Waxto ke kes cayê xo, welatê xo bedilneno
yewna tewir fikirîyeno. Mi bi xo na perse zaf xo ra
pers kerda. Ge-ge ez vana ca muhîm nîyo, keyeyê
kesî kotî bo welatê kesî uca yo. Welatê kesî keyeyê
kesî yo, aîleya kesî ya. Cuya kesî kotî bo uca beno
welatê kesî. Ge-ge zî ez vana ca muhîm o, tesîre
cayî însanî ser o esto. Kes kotî maya xo ra bibo uca
beno cayê kesî, erdê kesî. Çiqas weş yan xirab
beno wa bibo yewna ca hendê cayê kesî nêbeno.
Çike uca herra to, koyê to, dengizê to, tarîxê to, kul-
turê to, miletê to û keyeyê to yo. Çike to çimê xo
uca akerdê, to tehmê dinya tewr verî uca girewto. Ti
nê cayî ser o yew dar a. Nê çîyan ra hergu yewê ci
zî yew rêça to ya, ti nînan pîya bena çîyêk, kesêk.
La kemanîya nînan ra yewî de bîle ti nîmcet ma-
nenê û roj bi roje huşk benê. 

No ca, wa qet zimistanê ci zaf serd, hamnanê ci
zaf germ bo; awka ci zafe nêbo, herra ci bêbereket
bo; tede cuwe çetin bo; îmkanê xo tewir bi
tewir nêbê û bisînor bê zî, her dare wa-
zena kokê xo ser o zergûn bo, her
merdim wazeno herra xo de biciwîyo û
bimiro. No semed ra kal û pîrê ma nê-
wazenê ne dewa xo ra, ne zî keyeyê
xo ra abiryê. No semed ra waxto ke
duayanê xo kenê bîle vanê: “Ya Rebê
alemî, ti ma dîn û îman ra nêkirê, ma
halînê ma ra nêşeqitnê, nêperaynê.
Keyeyê xo de, maxda xo bin de ganê
ma bigrê!” Na duaya bapîra min a. Tim
û tim nimazî dima ge-ge bi vengê pêtî
ya na dua kena. Rojê, mi ci ra pers
kerd va “Bapîr, çira ti wazena na maxe
bin de bimirê, çi ferq keno, ti cayêna
bimirê, se beno?” Va “Nê keynaya mi
nê, hinî mevaje. Bewnî, ti ya hen gey-
rena, to qule nêverda, ta resawa Al-
manya, la ti fina zî axê Dîyarbekirî
nêkena, cayê to rê hendê Dîyarbekirî
beno? Ti zana kesa bîle wexto ke dua kena vana
‘Ella ti mi welatê mi ra nêabirnê, cayêna qismetê mi
nêkirê. Eger mi berê cayêna, jewna memleket, ê dê
mi ra vajê ti qişnitçî ya.‘ (Keso ke cayê xo begem
nêkeno û şino yewna memleket, ci ra vanê qişnitçî.)
Qandê aye kesa bîle vana boka ez halînê xo ra nê-
perî.” Bapîra mi raşt vato, ez hende cayan geyraya
la cayê mi rê hendê ê sîyanê sîyayan yê Dîyarbe-
kirî bîle nêkerdo.

Nêzdîyê di serran o ke ez ha Fransa de ya. Se-
medê masterî, serra 2013, aşma tebaxe de mi mu-
racatê bursê Estîtutîya Kurdî ya Parîsî kerd û
muracatê mi qebûl bi. Badê şeş aşman a, yanî
2014, heştê aşma sibatî de raywanîya min a
Fransa dest pêkerde. Ne heycan ne zî ters estbi.
Çike mi zî tam nêzanayê çi mi paweno, kesî ma rê
baş nêvatibi şima do Fransa de se bikerê. Prog-
ramê ma yo kilmek tenya bellî bi, ma dê verî şim
Parîs, yew şewe uca bimani, dima şim Grenoble,
bajaro ke tede kursê franskî bivînim. Kursî dima, o
do se bo, ma do kotî master bikim, çiçî ser o bikim,
kamcîn ziwanî de bikim, ma nêzanayê. Sey xîntan
ma hinî xo dabi piro]

Weş mi vîr yeno, roja şemî bî, ma ke resayê
Parîs, saete 16:30 bî. Hîrê saetan mîyan de ma

yewna memleket de bîyane. Wexto ke teyare ame
nêzdîyê Parîsî, bî nizm, hewa girewte bi, varan va-
rayê. Weşdê mi şi, çike mi varanî ra zaf hes kerdê
û varan zî hinî nermek-nermek varayê. La verdê
ney, yew çî dîqetê mi ant; teyare ke bî nizm Parîs û
derdorê ci eysa, wexto ke ez hena ewnayaya, hemi
ca de nîzamêk estbi ke kesî vatê qey qelam a xêz
bîyo. Çemê ci, erdê ci, daristanê ci, bajarê ci]

Teyare nişt, min û embazê xo ya şim bawilê xo
bigîm. Ma raya valîzan pawitê, embazî va “Ez do
şirî tuwalet.” Ê qelebelixî mîyan de ez tek û tenya
mendibîyane. Hena ke ewnane toşmê xo ra, çi-
manê mi ver de her çi finê de bedilîya, qatêna mer-
dimî, yewna ziwan. O wext yew ters kewt pîzedê mi
û mi xo bi xo va “Ez do se kerî hena tîya?” Ame-
yîşê embazî ya ez amane ra xo. Mi valîza xo gi-
rewtbî, embazî zî yê xo girewte û ma şîm teber.
Yew dê bêro ma bigîro la ma nêzanayê kam o. Ma
ke vejîyayîm teber, yew mêrdeko hena hîris û panc-
çewres serran de, nameyê ma yew qaxite de nuşto
û o yo raya ma paweno. Ma ci rê va “bonjour!” (mer-
heba) ey zî va “bonjour!” Dima çîyêna va la bon-
jourî dima lalîna ma dest pêkerde, çike ne mi ne zî
embazî, ma ne franskî ne zî înglîzkî zanayê. Mêr-
dek zaf rindek bi û ma wenayî yew erabada mer-
sedesa sîya. Wexto ke ma niştîm ro eraba, finî de
min û embazî ya ewnayîme yewbînan ra û huya-
yîme. Ez hinî texmîn kena ke ey zî sey min a, eynî
nêbo zî nêzdîyê naye aqilê xo ra ravîyarnayê ke
hinî huya. “Eke hena bo îşê ma weş o.” Mêrdek
xasek bi, ereba weşe bî, Parîs de varan varayê]

Nîm saete mîyan de ma resayî otela xo. Oda mi
qatê didin de bî, mi bawilê xo berdî cor, kêberê
odaya xo girewt. Waxto ke mi perdeyê pencera
antî, qarşûdê mi de quleya Eyfelî, verê mi de çemê
Seine. Varan varayê, kuçe de çend teneyî merdimî,
rîyê mi de yew huyate. Ti xeyr ameya!

Şan de semedê ma Enstîtu de yew dawet kerdbi
hedre, yew embaze amebî ma bero. Naskerdena
bajarê Parîsî esil o do newe dest pêbikero. Şîya-
yîşê Enstîtu rê ganî ma di qorî metro bibedilnayê.
Zereyê îstasyona metroyî yewna dinya bî, hezar
tewir însanî estbî, heme ca ra yew rayîr vejîyayê,
her rayîrî ra tewir-tewir merdimî vejîyayê. Eynî sey
morcelan, her kes şîyê vera cayê, cayê ra ameyê.
Serranê 1900î, dest bi viraştişê metroyê Parîsî bîyo
û heta ewro no metro dewam keno. Kes ganî eqlê
insanî rê şaş nêbo. Zereyê metroyî de mi fina fehm
kerd ke yew çî çiqas weş beno wa bibo goreyê şart
û îmkanan a weşîya ci bedilyena. Varano ke ner-
mek-nermek varayê û tewr zaf çîyan ra mi ey ra hes
kerdê, tayê kesan rê Parîs de bo zî bibi zilm. 

Sey hemi cayan Parîs de zî merdimê bêkesî, bê-
keyeyî estbî û kuçeyan de rakewtê. La varanê rin-
dekî kuçeyî nê bêkesan rê kerdîbî qedexe. Hergû
yewerî xo rê goşeyêk dîbi û îstasyonana metroyî

de bibî derg. Ca bi ca yew boye estbî ke hena es-
teyê zîncîda mi tewaynayê, ez dê dima dahanî baş
aye nas bikerî. Şanê ma weş ravîyerd, enstîtu ra
dima, ma çend embazan a pîya şîm yew lokantaya
efxanan. Embaza ke ma berdî, verî şîbî uca û
werdê ci zaf begem kerdo. Wexto ke ma şim zerê,
yew keyneke amey vera ma û aye çîyê va, embaze
çîyê va. Zereyê lokanta de odeyêda werdîyeke
estbî û çend masayî neyaybî ro, dêsan de fotografê
tewir-tewirî estbî. Keyneke vernî de, embaze aye
dima û ma zî embaze pey ra, nêrdiwananê werdî-
yek û texteyênan  ra şîm cêr. Na oda goreyê corî
danî gird bî û çend masayan de tayêne nanê xo
werdê. Zaf cayêdo sempatîk bi, garsonê ci rîhuyaye
bîy û ez raşta ci vajî, werdê ci zaf weş bi, tehmê ci
hema zî mi fek de yo. Ma ne franskî zanayê ne zî
werdê efxanan nas kerdê, o semed ra embaze ma
hemîne ver a çîyê waşt. Nêzdîyê çewres deqayî
dima tewir-tewir werdî ameyî. Werdê goştinî zî
estbî, la yê vaşinî zî seke goştin bê.

Şewa siftayine bî la ma zî sey fransizan bi sae-
tan niştîm ro, nan werd û şerabo sûr şimit. Reya ve-
rêne mi şerabê fransizan a şewe şimit û a şewe
dima heskerdena min a Fransa ra yew zî bî no şe-
rabo sûr. Şewa ma vera nîmeyê şewe qedîya. Em-
bazî, şamî, şerabo sûr û varano ke hewna varayê,
qusurê şewe çinî bi. Hema mi a şewe fehm kerdbi
ke Parîs gorê mi nîyo, gorê mi zaf gird û qelabelix
o. Şewra ra embazanê şanî ra Serdar ame û ma
berdî îstasyona trêne yê Gare de Lyon. Raywanîya
ma dayê na ya tepîya bi trên a dewam bikerdê.

Grenoble başûrê rojhelatê Fransa de bi û
Parîs ra 600 kîlometreyî dûrî bi, la ma
trêna lezkî ya hîrê saetan de resa-
yeme cayê xo. Raywanîya trênê zaf
weşê mi şî, heme ca dar û ber bi, kiho
bi. Întîzamo ke teyare ra aysayê
hewna dewam kerdê, badê dehîrê ma
bajarê xo de bîm. Otela ke ma rê
ameybî eyarkerdene hema verba garê
Grenoble de nameyê ci Suissse et
Bordeaux bî. Çiqas pencera ci ra qula
Eyfelî nêayso zî na otele zî hema-
hema hendê otela Parîsî weşe bî. 

Wexto ke ma Îstanbul ra ameyîm
Parîs, di kesî bim zî yewna embaza
ma yanî Bahare, yew roje verê ma
pîyê xo ya pîya ameybî Fransa. Wexto
ke ma şîyê Grenoble ma dahanî bibîm
çar kesî. Amayena ap Elî çiqas mi rê

ewayin bêro, kiştê ra zî pexeleya mi ar-
debî, min û pîyê xo ya qet hena weş nêbi-

bîm. Ap Elî zaf zîrek bi, hemî ca de yew nas û dostê
ci estbi. Grenoble de zî balduza embazê ci estbî ke
roja didina Fransa de ma şamîya kurdan werdbî û
germînîya şarê ma ya, nê welatê şarî de bibîm wa-
yîrê welatek. Ma ke şîm otele Ap Elî va “Eger şima
dê xelet fehm nêkerê, tîya yew nasê mi esto, ma
seba şamî wesênayê, ez wazena ma pêro pîya
şim.” Ez bibîya veyşane, qet dawetê henênî rê mi
şayê vajî nê! Di saetî dima Kek Îsmaîl ame otele.
Ma ke otele ra vejîyayîm teber roj şibi awan, lam-
bayê kuçeyan û ê keyeyan veşayê. Hem binê otele
de, hem zî verba otele de çend lokantayî estbî, zaf
qelebelîx bî, tayêne nan werdê, tayêne bîra, yan
şerab şimitê. Badê merheba ya, Kek Îsmalî va “Ma
do tramvay a şim keyeyê ma, tayn dûrî yo la tram-
vay hema tîya ra ravêrena.” Tramvay bajarî mîyan
ra sey marî şîyê, bajarêdo duzek bi.  Vejîyayena
garê trene de mi hîs kerdibi ke no bajar bajarê mi bi,
varan tîya nêvarayê la vatê belkî huzuro varayê.
Bajarêdo duzek bi, nezdîyê nîm saete de ma re-
sayme keyeyê Kek Îsmaîlî. Yew rîyê huyatî ma rê
kêber akerd, na cenîyeka ci Eta Meleke bî. Lajekî
maya xo pey ra hena sereyê xo kerd derg, la şer-
maya û hema fina pey de ant. Şewa ma ya didine
zî zaf weş ravîyerde la şewê bînî dê senî ravêrê...

Hacer PETEKKAYA

CA Û MERDIM 
YAN MERDIM Û CA?
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Malzeme: Yew kaleka bize, nîm kîlo qîyme, birinc,
dendikê vaman, fistiqê çaman, eşkicê mîrçikan, baxde-
nus, rûn, aqîtê firingîyan, îsoto perikin, rîhan, sole.  

Viraştiş: Verî qesab ra xusûsî kaleka tame gewde ra
vejenê. Seba dekerdişî kaleka raşte ya bize
tercîh bena. Qesab hêtê peyênî ra cor
hetanî mil kaleke sax cêkeno.
Qesab peyê milî de binê hêtê
verênî ra dest pêkeno, ma-
beynê caxan û goştî de cêb
akeno. Estikê bêrokî bi
usûl vejeno. Bê ke cayêk
de bidirno, bi destan ze-
reyê cêbî baş keno hîra.
Êdî kaleke seba deker-
dişî amade ya.

Seba malzemeyê de-
kerdişî, tawe de rûn qijil-
nenê, kewçikêk aqîtê
firingîyan tede sûr kenê, bi-
rinco ke verê cû şito û nezel-
nayo dekenê mîyanê rûn û aqîtê
sûrkerdeyî. Dendikê xamî yê vaman ke
verê cû awe de nermijnayê û tole kerdê, ancî
fistiqanê çaman û eşkicanê mîrçikan pîya dekenê mîyan,
qasê nîm kîlo qîyme zî veredanê ser. Badê ke no mal-
zeme bineyke sûr bi, îsoto perikin ke dekerdo mîyanê
awa germine û nermijnayo, ey zî verdanê ser. Rîhan û
sole zî îlawe kenê û tasêk awa girênayî veradanê ser.
Eke yew kel gina piro, yanî malzeme bineyke kelxaşî bi,
adirî ser ra nanê ro. 

Malzemeyê zereyî eke bineyke bi serdin, baxdenus zî
rişnenê ser û seke dolman dekerê wina malzemeyî de-
kenê zereyê cêbê kaleke, bi destan her ca ra seypê vila
kenê. Ganî cêbê kaleke zaf pir nêbo çimkî dima birinc
awe anceno xwu maseno û kaleke feteqneno. Fekê ka-

leke bi lak derzenê. No mîyan de seba terbîye-
kerdişê teberê kaleke yew tencereyo hîra de

rûn qijilnenê û aqîtî rûn de kenê sûr. Nê ter-
bîyeyî teber ra sawenê her cayê kaleke

ra, dima kaleke dekenê zereyê eynî
tencereyî, her di hetanê kaleke nê
rûnê aqîtinî de rind kenê sûr. Dima
heta ke bido kaleke ser awa girênayî
veradanê tencere, bineyke sole zî
îlawe kenê û qasê di saetî kaleke gi-
rênenê. Demeyê girênayîşî de di rey
kaleke qelibnenê ke her terefê ci

seypê bipeyşo. 
Eke peyşa, kaleke sax tencere ra ve-

jenê û tepsîya firine de nanê ro. Nîm
saete ra zêde firine de zî kenê sûr. Eke te-

berê kaleke sey goştê kebabî sûr bi, êdî firne
ra vejenê. Verî lako ke pê fekê kaleke deşto, ci ra

ancenê. Seba ke goştê xwu baş peyşayo, caxê parsû û
estikê bînî êdî bi xwu goştî veradanê. Estikan mîyan ra
vejenê, goştî pencernenê. Malzemeyê zereyî yo mexlute
dekenê tebaqe, goştê pencirnayeyî dekenê ser, eke bi-
wazê awa ke kaleke tede peyşaya, aye zî sey sosî de-
kenê yew tase, û têdir servîs kenê. 

Kaleke werdê neteweyî yê kurdan a, werdê meyma-
nanê maqulan a. Afîyet bo.     

WWEERRDDÊÊ
MMAA KALEKA DEKERDÎYE Tarîf: Fikrîye Okçu

Nuştiş: Roşan Lezgîn

Vanê “Xo vîr ra bike, xo ey ra
azad bike, zerrîya xo format bike,
sereyê xo ra aqilê xo ra pak bike.
Mefikirîye!...“

Vanê qey merdim bi aqilê xo ya
hîs keno. Vanê qey zerrî sey camî
ya, leymê ci pak bike, temam o. 

Raşt a. Cam pak bibo, beriqî-
yeno, tew ser de nîşanê leymî nê-
maneno. Hema o leymê zerrî nîyo
ke pak bibo. O xemlê zerrî yo]

Vanê qey zerrî sey komputure
ya, yanî makîne ya. Raşt a. Însa-
nan hîsê xo vinî kerdê. Bîyê sey
makîne. 

Vanê ey ra fek virade. Mi fek
nêeştbi ci ke ez fek virada. Nêzdî
bo yan dûrî bo, ferq nêkeno, her
daîm zerrî de yo. Helbet roj bêro o
do şiro vîr ra. Çi esto ke zemanî
ver o vindero? Yew ca çîka adirî
erzîyena ci hêdî-hêdî kewno aci.
Va dano piro kila ci gurr bena. Ti
verî bawer nêkana ke kila ci hend
gurr bena. Êdî ti biwazê bikerê
hewn a zî nêşina hewn a. Ti çend
mudaxale bikerê hend bena har. Ti
mecbur a ke bipawê, bi xo şiro
hewn a.

Senî ke hêdî-hêdî kewt aci winî
şina hewn a. Bena koz. La ge-ge
va dano piro, koz reyna kewno aci.
Hema kile zaf gurr nîya. Hetanî ke
varan bivaro piro!

O qeyde kewna aci, şina hewn
a. Varan vareno, koz şino hewn a.
Beno wele! Reyna va dano wele
ro. Wele vila keno.

Wextêk yeno herunda wele zî
nêmanena. Hema nîşanê adirî
maneno.

Wexto ke şewate vejîyeno, xe-
bere nêdano to. Çend lazim bo se,
hend veşeno.

Hewnaşîyayîşê xo zî xebere
nêdano. Ti veşena-veşena]

Hesrî to çiman ra yenê. Ti va-
ranê hesranê xo ya, şewateyî
kena hewn a!...

Ez serê sibayî wişta we. Varite va-
rayne. Mi nan kerd hedre û arayîya
xwu kerde. Dima ra, mi dindanê xwu
firçe kerdî. Mi cilê xwu yê teberî day
xwu ra. Ez hawniyawa nat û wet ra
hela mi çîke kerdo xwu vîr ra yan nê.
Hevalan da beyray' mi ro. Wext ha-
mebî. Ma qeybê ke Roşanê Qurba-
nan de kêy' xwu de bin, ma kewtêne
rayîr. Çimkî roşanê keyey' pîlî weş o.
Merdimê kê yenê, nas û dostê kê
yenê.

Mi a şewî hewn dîbî. Di
hewnê xwu de mi perde eyş-
têne ra qornîş û kespikê
perdî qornîş ra feletyayne.
Tay mendêne ke perde heme
bifeletyo la henî bi qornîş wa
mendêne. Hewnê mi kewt
vîrê mi û ters kewt zerey' mi.
Mi va ez bikoy rayîr yan zî
nê. Dima ra mi va “qederey
mi de çi esta ez o aye bivînî.”
Mi zerrêy' xwu kerde pîte û
ez veciyawa teber. 

Ez şiya dikan mi henî çîyê
tutan girotî û mi dikandarî ra va “Kam
feqîr o, bişrawe kêy' ê.” Mi çi duay
zanayne, mi heme wendî. Hevalê ma
hema aşmêkew ke ereba girewtbî.
Ecemî bî. Ma panc hebî kewtîbî
zerey' ereba. Rayîr hî bî. Rayîrey' mi-
yanê Şirnexî û Beytuşebabî zaf xirab

bî. Rayîrî zaf cayan de zey marî fetle
dayne xwu. Erebay' ma ge verê xwu
dayne qiyame, ma şîne şîne tay
mendêne ke ma biresin ezman. Ge
ma verê xwu acêr kerdêne şîne re-
sayne verê çemê Xabûrî. Qasê sae-
têke ma weş şî. Cawo ge ma şîne,
dorê ê girî de rayîrî çar-panc fetlî
dayne xwu. Hevalo ke erebe rameno
bi lez kewt fetlê girî. Mi endêke dî ma
cor de awnênê çem ra. Çem kûr o,
çem lîşin o. Oy Rebî! Ma çiqas ter-
sayî. Panc santîmî mend ke ereba
şoro war. Hevalî verê ereba çarna a,
ma hawniyay ke ereba şina serê girî.
Endêke leze bî ke ereba şîne serê
girî, gir serê ereba de hameyne war,
ma nêzana. 

Ereba teqle eyşt û ma bin de
mendî. Binê ereba tarî bî. Mi nêza-
nayne ke kam se biyo. Mi destê xwu
eştêne kemer ke ez kemer akerî,
destê mi nêresayne ci. Mi rayke
destê xwu eyşt kemer, qonderey'
yewî kewt destê mi. Mi reyna destê

xwu eyşt ke ez kemer akerî, solê
sporî ê yewî kewt destê mi. Ez çîke
nêvînena. Mi va "Hevalno, şima
seyîn ê, baş ê?" Hevalê ke di peynî
de niştîbî ro, va "Ma baş ê." 

Camê ereba pêro hameybî war. Mi
hîs kerd ke veciyayê teber. Mi va
“Kes çini yo, kemer akero?” Heval
cam ro kewt zereyê ereba û kemer
kerd a. Ya Rebî! Çiqas zehmet bî. Di
binê ereba de û tarîtî de mendiş. Kê
vatêne qey mezel o. Elhemdulîllah
çîke bi ma yewî nêbîbî. 

Ma telefonê dewe kerd. Ma va “Ma
qeza kerda la ma baş ê, ma rê dol-
mîşêke bişrawê.” Dew ra dolmîşe eş-
rewite, ma kewtî ci. Ma rayîr de hezar
ray hemd û şikrê Homayî kerd. Heta

ma resayî Şirnex, bî tarî. Ma
bîbî rincan û veyşan. Ma
şamey' şanî werde û ma a şewî
Şirnex de mendî. Serê sibay
ma yew texsî eyar kerde û ma
bî espar hamey Amed. 

Ez beyra ro kewta zere,
zewg ez newe kê xwu bivînî. Mi
malbatê xwu yew bi yew verare
kerdî. Mi ê boy kerdî. Ya Rebî
çiqas weş bî. Mi hal û meselay
qeza înan ra va. Dadî û babê
mi, way û birayanê mi yew bi

yew şikrê Homayî kerd. Ez çiqas fi-
kiryayne ke ez qeza de bimerdêne ez
a xwu ra şorî dinyawa bîne la ka
roşan ro malbetê mi biheremyo.
Roşan ma rê newe ra bîbî roşan. Ma
roşan de qurban sere birna û goştê
ci kerd vila. 

Wesîle DOGUÇ

QEZA

Necîbe KIRMIZIGUL

HERUNA ADIRÎ

ŞÎYAYÎŞÎ  
NÊPAWENÊ

Êdî rî de çimî çin ê
Çiman de hesîrî… 

Hesîran de şilî nêmenda
Wela sîyaye kewta awiran.

Ameyîşî çin ê
Tena şîyayîşî estê

Lingwarway û xemgîn ê
La qet nêpawenê
Koçerê koyan ê

Bedrîye TOPAÇ
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Payîz qedîya, bi zimiston, ma wer-
rek ard bi imnon. Dar û lemî bîyî wişkî,
bizikê ma bîyî tuşkî, muyê yini pirrê
rişkî. Dalderey1 di vewri pêl da, cina-
wiron venday pê da. 

Vewri varay eşt pey çaqî, gedeyî
ma pirêntak2 î. Duşmen zaf û, ma ki
se kî? In zimiston ma kû xwu
rî se kî?

Dewarê ma mend bê bis-
ton; gedey’ ma zî ha bê fis-
ton. Gawo sûr û mongaya
sîyay, dewicê ma pêr bî
vîyay. Goliko çar û golika
beleki, dekewtî mon me-
reki,3 puş û vaş we’4 xwu ke‘
keleki.

Zimiston qedîya wesar
ome, dewicî warîştî şîy
gome,5 gawo sûr û monga
sîyay, mozi6 kerdî şîyî kişay.
Dewa pîli bindê hîri, wextê
verî aqilê herî.

Qilqilikê taşterî yû,
aşmay imnonî ya, qijikî qij-
nenî, mîlçikî onenî,7 ‘hekey8

qaqubi kenî, marî vizdî cenenî, golalê
gî gudon virazenî, golalî zerrînî xwu ti
ra pawenî, zirqit û çaringî hêrs benî,
mijmewlî heb kirêşenî, kesey bindê
lemon di xwu pune kenî. Muşî erd citi
kenî, herra sûri qumqum kenî, mell-
wey9 serey xwu vecenî, marê sîyay ti
ra10 geyrenî, ẍele omew sere dayû,
gilgilî pêl dawû. Cewê ma qelebyawû,
ma istorê xwu ẍar dawû. 

Vomê ma qeşerî yî, herê ma ‘eşerî
yî. Ma tutê verdê beron î, nankorey

qet nêzonî, ma nonê xwu gaz kenî,
kuçe b’ kuçe vazd11 kenî. Şima ma
resay, nuqiray ma gî resay, derdê ma
‘esîra ma, ma nêşonî bindê pesî ra.

Nonê ma hewedî12 yû, ma zî zaf
te’da dîyû. Rarê ma ser hînî yû, bonê
ma ser derî yû. Bendê ma sûrgulêr û,
velgê ma şablêr û, ma velg birnaw’
pêserû, gilze b’ gilze herî ser û.

________
1 Daldere: Nêribê Axan de nameyê
cayêk o.
2 pirêntak: nîm zit, tena bi cilanê binî

3 mereki (m): cayê/odeyê
simerî; simzore (m), sime-
rine (m), mereke (m)
4 we, wye: werd
5 gome (n): wareyo qijkek
6 mozi kerdiş: ridê mîyesan
ra nerehet bîyayîş û ne-
rehtî virşatiş
7 onenî, wonenî: wa-
nenî/wanenê
8 heke (n): koçmek (n), ze-
renco nerî
9 melwa: marula, (“ll” qalin
wanîyeno.) 
10 ti ra: ci ra
11 vaz, vazd: vazdayîş
12 Nano ke xeleyo sipî ra
virazîyeno.
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Wextêk Kurdîstan de medresayî zafî
bî, ê ke eşkayne qicê xo şawitêne med-
resa ke wa biwanê bibê wayîrê îlmî.

Rojêk merdimêko nêwende lajê xo şa-
weno medresa. Wazeno lajê ey wende û
zanaye bo. Lajê xo ra vano “Lajê mi, şo
Îbnî Qasimî biwane û bê.” 

Îbnî Qasim, mezhebê Şafiî de kitabê
fiqihî yo, kam biwano biqedîno beno feqî. 

Lajek şino medresa wextêk weneno,
Îbnî Qasimî qedîneno û xebere şaweno
pîyê xo  rê, vano “Mi qedîna, ez ha
yena.” 

Pîyê ey rayerê lajê xo paweno. Lajê
ey yeno, lew nano pîyê xo dest a, pîyê
ey vano “To se kerd, to Îbnî Qasim
wend?” Feqî vano “E e, mi wend qe-
dîna.” 

Rayerê xo ra dewam kenê. Zaf şinê,
tayn şinê, destawa pîyî yena. Mêrik der-
hal cayo akerde de şelabenda xo akeno,
keno ke uca de îhtîyacê xo bivîno. Lajek
pîyê xo îqaz keno û vano “Bawo mekrûh
o! Merdim verê xo bido qîble, peyê xo
bido qible û bido rojî û aşme, nêbeno.” 

Feqî nê hukmê İbnî Qasimî pîyê xo rê
weneno la behsê cayê girewteyî û
daldeyî nêkeno. Yanî nêvano “cayo
akerde de wina yo la cayo girewte de,
peyê dare yan sîye de mekrûh nîyo.” 

Mêrik ewnêno rojhelat û rojawan de
roj o, bakur û başûr qîble yo, çaprazê
nînan de zî aşme esta. Mecbur maneno,
xo paştî ser erzeno erd û mîza xo keno.
Tabî mîzî bena ser û çimê ey ro. Hêrs
beno vano “Heta ke lajê mi nêbi mela, mi
mîzî nêverdaybî rîyê xo.”

Cayk bi cayk çinê bi, Ellay‘ pîlêr
çew çinê bi.

Yew Emay‘ Dîli bena. Yew keynek
a, ti ra vonî Emay‘ Dîli. Çind heb
keyney zî imbazê yay‘ benî. Ew vonî
“ma xwu rî şonî birrî, ti zî yena bê.”
Veynday Emay‘ Dîli donî. Nomey‘
maya yay‘ Dîlber a, demeg ya zî
Emîna ya, ti ra vonî Emay‘ Dîli.
Veynday yay‘ zî donî, vonî “ti yena
ma şey birrî?” Şonî] 

Ya zî toy nehon pewcena dekena
pêşê xwu ûw şona, rar a şona ûw
wirgû penc dona yew keyneki, wenî.
Şonî weyra û xwu rî birron arê kenî.
Vonî “Emê ha ma xwu rî birron arê
kî.” Vona “Willay e‘ arênêkeno, kûm‘
nehey‘ mi werdî wa mi rî birron zî
arê kû”. Anî de rî birron arêkenî. Ew
vonî “Bê derzey xwu piro ni.” Vona
“willay e‘ pironênono, şima nehey‘
mi werdî gere mi rî derze pironî.” De
rî derze zî piro nonî. Vonî “de hadî,
wegî ma şey keye.” Vona “willay e‘
nêwegêno, şima nehey‘ mi werdî,
şima gere wegîy.” Vonî “la bela ma
di omew’ ma nehey‘ werdî, ti ka xwu
rî nêda. Ma ey xwu wegînî, ma ey to
çawa wegî?” Ey xwu benî weyra ro-
nonî, yenî ey yay‘ zî benî. Ewnînî
şewi yena, vonî “willay ti yena bê, ti
nîna ma to caverdonî.”

Weyra roşena, nêşona. Heş yenû
yay‘ benû. Heş yay‘ benû dekenû
yew quli ûw ino kera dekenû fekê
quli, nêverdonû hînî bîrû.

Rocêk heş şono tebe yenû ki
n[ê]asena; ki çik vonû “req req req”
ew  hes birînû. “Nçç” vonû “halla
halla, willay yew qutî weyra gozî
tede y‘.” Ewnînû ki şîya xwu rî gozon
şiknena wena. Vonû “Ella to bigîyû,
bîya tebera xwu rî bişikni, qey ti şîya
zerrey qutî di monikî şiknena
wena?” 

B’edî dehbî putê inê heşî zî estî,
ti ra vonî pitalekî çina y‘, e‘ nêzono.
Ew rocêk çî xwu vîrî kenû, kerra pa-
nêdonû, Emay‘ Dîli remena. Re-
mena yena keye. Ew yo yenû pey
bono[n], veyndonû vonû “Emay‘ Dî-
lamê! Çiz bermenû çizlik wazenû!”
Yanî put bermenû çice wazenû. “Çiz
bermenû çizlik wazenû, Emay Dî-
lamê!” veyndonû. La remay‘ şî]

Ma ra zûr, Ellay‘ ra raşt.
_______________
Çime: Mi na sanike maya xwu

Qîymet Xanime ra goştarî kerde û
mi sey fekê aye nuşte.
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cayk: cayêk,
yew ca
dehbî: di hebî
de rî: ci rê
ew: û
tebe: teber
ti ra: ci ra

ûw: û
wirgû: her gû,
her yew
ya: a
yay: aye
put: tut, gede,
doman

Ebdulqadir NECARANIJ

FETWAYA MELAYÎ EMA SILÊMANÎ
Arêkerdox û vatox:

Hacî AKALIN
Mintiqa: Gêl

Em‘ Emo, Ema mîra
Hungura Rezdê Hîra
Werê kalan û pîra
Em‘ Emo, Ema mîra

Bexçê Tekya yew şiq o
Bekçîbaşî Sadiq o
Ayo k‘ keno Xaliq o
Qul min û to rê se ‘ko

Em‘ Emo, Ema mîra
Hungura Rezdê Hîra
Werê kalan û pîra
Em‘ Emo, Ema mîra

Sêpar’ ‘o wextê pesî
Nîyaseno babay Hesî
Heywax li min bêkesî
Em‘ Emo Ema mîra

Em‘ Emo, Ema mîra
Hungura Rezdê Hîra
Werê kalan û pîra
Em‘ Emo, Ema mîra

Va yeno vay Himbêlî
Deno pacandê Gêlî
Piskê Emoy‘ şimbêlî
Em‘ Emo Ema mîra

Em‘ Emo, Ema mîra
Hungura Rezdê Hîra
Werê kalan û pîra
Em‘ Emo, Ema mîra

Zikakê Gêlî teng î
Bedrî veynda çend nengî
Emoy‘ va “qalê veng î”
Em‘ Emo Ema mîra

Em‘ Emo, Ema mîra
Hungura Rezdê Hîra
Werê kalan û pîra
Em‘ Emo, Ema mîra

Va yeno vay emnanî
Honik o serê banî
Heyranê ey fistanî
Em‘ Emo Ema mîra

Em‘ Emo, Ema mîra
Hungura Rezdê Hîra
Werê kalan û pîra
Em‘ Emo, Ema mîra

Dat Şero ha dat Şero
Çimê to Emoy‘ ser o
Wa şar Emoy‘ nêbero
Em‘ Emo Ema mîra

Em‘ Emo, Ema mîra
Hungura Rezdê Hîra
Werê kalan û pîra
Em‘ Emo, Ema mîra
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Sayeyê hunermend Seywan Seîdîyanî de “saya
qerenfîlkerdîye” Mehabad ra kewte rayîr şîye Sine,
dima Kurdistanê Başûrî de vengan da û nika zî
Bakur de vila bena, yanî no edetê kurdan ke bibi
vîndî nika ha newe ra cîhanê kurdan de zinde
beno.

Helbet saye mîtolojî de zî zaf namdar a, la edet
û toreyê ma kurdan de zî zaf muhîm a. Mesela, Îs-
maîl Heqî Şaweys kitabê xwu “Jiyan û Berheme-
kanî Îsmaîl Heqî Şaweys, Çapxaney Wezaretî
Perwerde, Hewlêr, 2003”, qismê “Şorişî Qoçgirî“ de
vano: “Kurdê Qoçgirî mintiqaya Yelîce de cayê Ne-
zirgeyê Hesen Baba de kom bîyî û bi nameyê Zil-
feqarê Îmam Elî sond wend. Saye kerde felqeyî û
her serekeşîrêk felqêk werd ke edetê bawerîya
înan gore no eqdê peymanbestişî bi.“ Yanî kurdan
saye ser o sond wendo.

Dîyalektê mukrî (soranî) de saya
“qerenfîlkerdîye” ra vanê “sêwî
mêxekrêj”. Sêw yanî saye, û
mêxek zî qerenfîl o. Hem
vila ci ra hem beharatê
ci ra vanê “mêxek”;
vanê “gulî mêxek” û
“beharatî mêxek”. La-
belê kirdkî de vile ra
bi hawayê makîyîye
vanê “qerenfîle”, be-
harat ra zî nêrkî vanê
“qerenfîl”. Çîyo ke pê
saye qerenfîl kenê beha-
ratê ci yo, yanî qerenfîl o.

Yew saya sûra gilovera rin-
deka girde peyda kenê, mîxikanê
qerenfîlî gênê, hetê dasîyê ci wina têverde
heme cayê saye de kenê war, saya xwu tam xe-
milnenê û refêk de nanê ro. Qasê vîst rojî yan
aşmêk qet destê xwu nêdanê ci, heta ke xwu rê bi
xwu baş bibo wuşk. Eke tam bîye wuşk, êdî merdim
eşkeno bi dest bigîro û saye zî êdî eşkena se serrî
wina bimano û hertim boya saye û boya qerenfîlî
bido. Têkelê boya saye û boya qerenfîlî yewna
boya zaf rindek a.

Seywan vano, “Saya qerenfîlkerdîye, mabeynê
kesan yan komelanê heredanan de, hîna zaf zî ma-
beynê heskerdîyanê heredanan de sembolê aştbî-
yayîşî ya.“ Ez vana qey seba ke heredê ma kurdan
menşur o, coka ‘saya qerenfîlkerdîye‘ mîyanê ma
de bîya edet. Yanî eke kesêk saya qerenfîlkerdîye
bido waştîyê/ya xwu û qebul bibo, heta ke boya
saye û boya qerenfîlî ci ra bêro, mabeynê înan de
aştî û heskerdiş zî tim dewam kenê. Saya qerenfîl-

kerdîye se serrî ra vêşêr boye dana û emrê hes-
kerdoxan zî se serrî ra zêdeyêr nîyo. Yanî emrê
saya qerenfîlkerdîye emrê însanan ra dergêr o.
Ancî gama ke keynayêk biwazo eşqê xwu xortêk
rê îlan bikero, saye qerenfîl kena û ci rê sey dîyarî
şawena. Axir saya qerenfîlkerdîye hem sembolê
aştî hem zî sembolê heskerdişî ya.

Saya qerenfîlkerdîye keye de, yew goşe de aliq-
nenê, heta bi heta, se serrî ra vêşêr boye dana û tu
çîyêk zî pê nêbeno. Boya saye o keye de aştî û
heskerdiş virazena.

Seywan vano, “Ez ciwanîya xwu de zaf lez heri-
dîyayne. Eke yewî mi ra bivatêne tîya ra şo uca zî,
ez bi rojan heredan mendêne, mi nan nêwerdêne.“
Serra 1999 de, reyke dadîya xwu ra heridîyeno. Ê
rojan zî gereka Mahabad ra şiro Sine beşdarê yew
numayîşê resiman bibo. Ewnîyeno çanteyê ci ra
boyêka zaf weşe yena. Gama ke çante sehneno,
reya verêne yew ‘saya qerenfîlkerdîye’ vîneno. Bi
no qayde raştê saya qerenfîlkerdîye yeno. Mevaje
ke dadîya ey na saye qerenfîl kerda û dekerda çan-

teyê Seywanî ke êdî nêheridîyo,
mîyanê înan de aştî vira-

zîyo.
Seywan vano “Ez
pêhesyabîya ke

verê cû Mukrîyan
de mîyanê kur-
dan de no edet
bibîyo. La
dima zaf çî
kurdan sere de
ameyê, înan

zafê edetê xwu
kerdê xwu vîr ra.

No edetê saya qe-
renfîlkerdîye zî bîyo

vîndî. “
L a b e l ê

gama ke dadîya
Seywanî derheqê xuyê eyê heri-
dîyayîşî de fikirîyaya, ameyo aye
vîr û saye qerenfîl kerda, bi ni-
mitkî dekerda zereyê çanteyê ey.

Bi no qayde Seywan Seîdîyan
newe ra edetê saya qerenfîlker-
dîye mîyanê kurdan de zinde
keno. Reya verêne serra 2003
de Jînda Baran Seywanî ra pê
hesyena û fîlmê “Dema Jin Hez
Dike“ de bikar ana. Dima Sey-
wan bi xwu 2005 de Silêmanîye
de yew aktîvîteyê hunerî yê bi
nameyê “Yekemîn Guneh” de
bikar ano. Ancî Silêmanîye de
2006 de yewna aktîvîteyê hunerî
de, tam Roja Evîndaran ya Cî-

hanî de wina zindî bikar ano, keynayî û xortî sayan
qerenfîl kenê û yewbînan rê kenê dîyarî. Dima ser-
ranê 2008, 2009 û 2010 de Silêmanîye, Hewlêr,
Duhok û Kerkuk de ancî aktîvîteyanê hunerî de
saya qerenfîlkerdîye bena merkezê eleqeyî. Serra
2013 de fîlmê dîrektor Taha Kerîmî “Hezar û Yek
Sêw” de “saya qerenfîlkerdîye” cayêko sereke
gêna. Axir Wezaretî Geşt û Guzar (Wezaretê Tu-
rîzmî) yê Kurdîstanê Başûrî serra 2013 de “saya
qerenfîlkerdîye” bi hawayêko resmî sey “sembola
dîyarî ya kurdan” qebul keno. 

Roşan LEZGÎN

SAYA QERENFÎLKERDÎYE

beşêla (Mîyaran)
beşila (Sêwregi)
beşîla (Çêrmûg)
beşla (Hêni)
beyşla (Pîran)
petêx (Dîyarbekir)
petêxe (Licê)
qawun (Çewlîg)
qawune (Dêrsim)
qawuni (Pali)

Kurmancî: girke,
gundor, kelek, qire,
qomî, şemzî, xirçe
Soranî: gindor, gin-
dore, gundore, kalek 
Goranî: xerbîze

Latînî: Cucumis
Melo
Tirkî: kavun
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ÇARANE

Eyam weş o, Murxan gêreno 
Wa bigêro, rojêk mireno 

Koç keno, rayîr' xo vurneno 
Mela yeno, ser o waneno

Murad MURXAN


