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Him jî kirdaso kolikij! Şima zî zanê ke nika asî-
mîlasyon hetê Semsûrî de tewr zêde yo. Labelê
mi dî ke ma ganî/gerek kirmanckî zî kurmancîya
standarde zî bimusê. Ino semed ra mi dest pê-
kerd, her merdimî ra mi yew çekuye girote û nika
ez zazakî/dimilî musena.

Wexto ke mi unîversîte de wendêne, yew
embaza amedije, Hewa Melek Çiçeke ra ez “Ti
xêr ameyî/a” musaya. Dima Azîz Sadiçê gêlijî
ra ez “Lew nano to dest, destanê to miçî kena”,
Aykut Yavuzî ra “Ez mireno” û –eleqe mîyanî
înan de esto- “Ez zewicyeno”, Erkan Gurezê
qerejdaxijî ra “Sêwrega ma ya” musaya. Gama
ke ez Beşê Edebîyatê Kurdî yê Unîversîteya
Artuklu ya Mêrdînî di wendekar bîya Adnan Ok-
tayî ra “Merdo merdo! Kutik mi merdo!”, Îbra-
hîm Bîngolî ra zî ez zaf çi musaya. Dima “Mi
Malmîsanij dî!“ Mi fam kerd ke ma eşkenê
heme dîyalektane kurdkî bimusê. Rol model
estbî. Ayetullah Karabeyeser embazê min o, ez
ci ra musaya ke yew xorto kirmanc eşkeno kur-
mancî qisey biko, him zî kurmancîya standarde!
Mi va ez zî ganî kirdkîya standarde bimusa (Ez
bawer a, şima zî dîqet kerd, mi heme nameyê di-
yalekte nuştî).

Dima her merdimî ra bonderbîyayîşê yew çe-
kuye, tayn zî qiseykerdiş dewam kerd. Lutfî Îrdem,
Ferhadê Mihemedî, Ronya Bewran û Bekir Ya-
nardağo sêwregij, Mutlu Cano gimgimij, embazê

min ê keyeyî Ferhat Cano pîranij, embaza min a
masterî Pinar Yildiz, Ugur Sermiyano dêrsimij ûsn.
(Ez ûsn. zî zona!)

Yew şewe Weqfa Îsmaîl Beşîkçî de programê
Bextiyar Elî estbî. Verê programî mamoste Roşan
Lezgîn ame salone. Silam da, heme kesî persayî.
Gama destê mi girot mi ey ra dimilî va “Ti xêr

ameyî.” Camêr şi teber, ageyra ke destê ey de
yew hûmara Newepelî esta. Semedî zazakîya mi,
ey Newepel da mi. Ez zaf zaf kêfweş bîya. Yew
roje zî Mîtanî Otel de programêk estbî. Mi ma-
moste Sidqî Zîlanî dir zazakî qisey kerd. Camêrdî
di hûmarê Newepelî dayî mi. Musayîşê zazakî bi

yew karo cidî! Mi yew serre inê meseleyî ra
dima heme hûmarê Newepelî mamosta Roşanî
ra girotî, ez her roce yew-di saetî Newepel wa-
nena (Tarzê înan zaf edebî û entelektuel o).

Dima mi dest bi wendişê kitaban kerd. Bed-
rîye Topaç, Nadîre Guntaş Aldatmaz (tayn mend
ke ez bibî femînîst!), Mehmûd Nêşite, Newzat
Valêrî, Denîz Gunduz û Binê Dara Valêre de…

Muzîkê zazakî zî mi rê biyo yew mamosta.
Cumleyê ke mi ezber kerdê ra ez formanê ne-
weyan musaya. “Doxanay gunek o, mek lêvê to
ra no”, “De mi ra vaj ti xwu r‘ kom ra tersena?”,
“Mawa to zalim a, pîyê to ra ez razî yo”, “Bacar
şima dewê ma, keynê şima weyvê ma”, “Osmo
pîyê keynan o”… Netîce: “Bişim bişim! Heq ma

ra se vano!”
Nika zî ez Jiyan Tv temaşe kena. Zaf weş o,

weş wayîr bo, keyeyê înan awan bo (mamosta
Roşan Lezgînî serra 2011î di nuşto ke ‘ma rê yew
televîzyon lazim o). Meseleyê musayîşê min ê za-
zakî, nika Jiyan Tv dir, bi çekuyanê “ame tepiştiş”
û “ame kiştiş” dewam keno.

Hal û meseleyê mi ino yo…

Hunermend Yunus Çiftçi: “Ewro ra tepîya ma ze-
reyê kayanê xwu pê kultur û edetê xwu ya kenî de. O
ke Çewlîg de kulturê xwu di yew kerra nawa kerra
ser, ma kayê xwu di yini ra behs kenî. Ma wazenê tî-
yatroyê Rêncber Ezîzî, Em Heydî, Yadîn Paşayî zî
virazin. Sebebo ke ma in qerar girot çit o, ma vanê
ma kulturê Çewlîgî rê yew xizmet bikin, xayê ma
tena şarê Çewlîgî yo. Wa bîyerê ma temaşe bikerê,
xayê ma kulturê xwu rê xizmet bikerî înşallah. Ma
inê xizmetî zî pê hevalanê xwu ya kenî, serekê bele-
dîye zî ma ra va “Ez paştî dana şima.“ Ez yi rê zî
sipas kena. Mudirê Milli Eğitimî zî ma rê desteg ve-
jîya, ez yi rê zî sipas kena. Ma îna dewam kenî.”
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Derheqê Medyaya
Kurdan de

| Huseyîn ÇAKAN |

Ez rey-rey xo rê vana,
gelo yewna ca çin o mer-
dim xo rê şiro û vengê nê
sîyasetkaran ra bixelisîyo. 33

Ez heşt-new serrî bîya. Ez şî-
yêne mekteb. Mekteb dewêna de
bî. Ma wexto ke şîyêne, rey-
rey kutikê a dewe lawayne û
ver bi ma hameyne. 66 55

Hişmendî, Binhişmendî
û Werhişmendî

| Îsmaîl GUVEN |

Sigmund Freud teorîya xo ya
psîkoanalîzî mefhûmê wer-
hişmendî (bi tirkî: bilinçdışı)
ser o awan keno.

BIWANE! 
BIDE WENDIŞ!
BIBE ABONE! 

newepel@hotmail.com

Abdulah KOÇAL

BBêê  bbêê!!   YYeeww  KKiirrddaass  
DDiimmiill îî   MMuusseennoo

Yunus Çiftçi: “Ma wazenê tîyatroyê
Rêncber Ezîzî, Em Heydî 
û Yadîn Paşayî virazin”

Roportaj: Mucahît Dervişoğlu

Qaze
| Uzlem DOĞUÇ |
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CORA-CÊR

1- Qezayêka Bidlîsî - Qule, qulike,
lanike

2- Vinetiş, eglebîyayîş
3- Sirr - Mekube, zembîle
4- Hekîme, kesa ke doktorîye
kena

5- (ters ra) Mîyanê “aigir”î -
Mîyanê elewîyan de seba
îbadetî pêserameyîş - Hişyar,
keso ke hewn de nîyo
6- Pêxamberêk - Suwar, su-
warî
7- Adirgan, kuçelan, tifayî -
Cenaza, meyît (dahîna zêde
seba kesê kişteyî) 
8- Şax, gil, lejg - Berey, eksê
“rew”î 
9- Eke, şayed - Mîyanê
“kone”yî - Tewr (dereceker-

dişê sifetan de)
10- Şertêkê îslamîyetî - Mitêl,
nivîn

Seba ke nê demanê verênan de
derheqê kirdan/zazayan de kitabê ma
vejîyaybî min û mamosta Ercan Çağ-
layanî ma roja 25.05.2016 de Unîver-
sîteya Mûşî de bi sernameyê “Kürt Dili
ve Tarihi” konferansêk da. Konferans
hetê mamostayan û wendekaranê
beşê Ziwan û Edebîyatê Kurdî yê na
unîversîte ra organîze bi. Sernameyê
babeta mamosta Ercanî “Zaza Tarihi
ve Kültürüne Genel Bakış”, yê mi zî
“Kurdî Lehçelerden Zazakîye Genel
Bakış” bi.

Seba ke îdareyê unîversîte cesaret
nêkerd desturê yew konferansê der-
heqê kurdan de bido coka tarîxê kon-
feransê ma di rey taloq bi. Melum o,
Tirkîya de polîtîkaya dewlete senî bo,
sazî û dezgeyî zî aye gore xwu eyar
kenê; eke dewlete derheqê meselaya
kurdan de nerm bo, sazî û dezgeyî zî
benê nerm, eke dewlete sert bo, ê zî
bi mesafe vindenê. La netîceyê muca-
deleyê wendekaran û mamostayan de
axir îdareyê unîversîte mecbur mend
destur da. Na reya verêne bî ke Unî-
versîteya Mûşî de kurdan ser o wina
konferansêk dîyayêne.

Salona konferansî de nêzdîyê hîrê
sey kesî ma goşdarî kerd. Mamosta
Ercanî hîna zaf behsê cuya moderne
de ferqkerdiş û muhîmîya nasname-
yanê mîkroyan kerd. Çimkî cuya mo-
derne de xusûsîyetê mînorî hîna zaf
benê muhîm û bale ancenê. Coka nê
serranê peyênan de mîyanê nasna-
meyê makro yê kurdîtîye de nasna-
meyê mîkroyî ke xwu hîna zaf
lehçeyan û dînî ser o îfade kenê aver

vejyenê. Gama ke ma rojnameyê Ne-
wepelî vet, ma bi xwu zî bale antbî nê
çîyan ser.    

Qiseykerdişê mi derheqê lehçeyanê
kurdkî de bî; hetê xususîyetanê ziwanî
ra mi lehçeyê kurdkî muqayese kerdî
ke sîstemê înan o bingeyîn çi yo. La
esas ez kirdkî/zazakî ser o vinderta û
hîna zaf bi mîsalan mi behs kerd ke
zazakî bi çi hawayî û senî xususîyetê
kurdkî yê eslî xwu de muhafeze kerdê. 

Ma konferans de her yewî davîst
deqayî qisey kerd, wendekaran bi nuş-
tekî gelêk persî persayî. Ma nêeşkayî
cewabê hemîne bidin. Labelê çîyo
baş, mamostayanê beşê kurdkî roja
badê pey wendekar û mamostayê
beşê kurdkî yew sinif de kom kerdî,
qasê di saetî ma sey derse, bi pers û
cewaban suhbetêko zaf faydayin kerd.
Suhbetê ma bi kurmanckî û kirdkî bi.

Beşê Kurdî yê Unîversîteya Alpars-
lanî ya Mûşî de, sinifanê 1, 2 û 3. de
nika 120 wendekarî wanenê. Zafê
wendekaran kurmanc ê la kirdî zî estê.
Hewt mamostayanê înan ra hîrê hebî
kird ê. Unîversîteya Mûşî de hetanî
nika programê lîsansê berzî yê bêtezî
de 200 wendekarî qebul bîyê, nînan ra
tena qasê 10 kesî nêşayê mezun bibê.
Qismê lîsansê berzî yê bitezî (master)
de zî 35 kesî qebul bîyê, la tena 7
kesan tez nuşto û mezun bîyê. Ancî
par Unîversîteya Mûşî û Unîversîteya
Çewlîgî bi hawayêko muşterek prog-
ramê doktora zî da destpêkerdiş. Nika
seba doktora bi zazakî 5, bi kurmanckî
8 kesî qebul bîyê.

Mi nê melumatî uca mamostayanê
ma yê kurdkî (kurmanckî û zazakî) ra
arêdayî. Dima seba nê nuşteyî ez
kewta îstatîstîkê unîversîteyanê bînan
dima zî. Çimkî nê datayî muhîm ê, ge-
reka ma bizanin.

Unîversîteya Artuklu ya Mêrdînî ke

bî panc serrî tede perwerdeyê bi
kurdkî dest pêkerdo, qismê lîsansî de
hetanî nika 160 wendekarî qebul bîyê.
Nînan ra par 15 emser 25, pêropîya 40
kesî mezûn bîyê. Qismê programê lî-
sansê berzî yê bitezî (master) de he-
tanî nika 200 kesan bi kurmanckî
wendo, tezê 60 wendekaran qebul
bîyo. Bi zazakî zî 40 wendekaran
wendo la tena 7 kesan tezê xwu dayo
qebulkerdiş. Ancî hetanî nika qismê lî-
sansê berzî yê bêtezî de qasê 2000
kesî wendo, nînan ra teqrîben 300
hebî kurdê zaza yê.

Ez naye zî vajî. Unîversîteya Artuklu
ya Mêrdînî, Unîversîetya Alparslanî ya
Mûşî, Unîversîteya Dîcle ya Diyarbe-
kirî û Unîversîteya Yüzüncü Yıl ya
Wanî de binê nameyê “Türkiye’de Ya-
şayan Diller Enstitüsü” de Beşê Ziwan
û Edebîyatê Kurdkî esto, nê cayan de
kurmanckî û zazakî pîya kurdkî qebul
benê û her di lehçeyan de derse dî-
yena. La Unîversîteya Çewlîgî beşê
zazakî û beşê kurmanckî sey di ziwa-
nanê cîyayan yewbînan ra aqitnayê.
Unîversîteya Dêrsimî de zî tena Beşê
Ziwan û Edebîyatê Zazakî esto.

Unîversîteya Çewlîgî de heta nika
beşê lîsansî de 190 wendekarî qebul
bîyê, nînan ra qismê zazakî de sini-
fanê 1, 2 û 3. de de 76, qismê kur-
manckî de sinifanê 1, 2 û 3. de 114
wendekarî wanenê. Programê lîsansê
berzî de qismê zazakî ra 16 kesî
mezûn bîyê, wendekarîya 49 kesan
dewam kena, qismê kurmanckî de 13
kesî mezûn bîyê, wendekarîya 49
kesan dewam kena.

Dêrsim de, yanî Unîversîteya Tun-
celî de ke tena qismê zazakî yê lîsansî
esto, çar sinifan de 110 wendekarî wa-
nenê.

Unîversîteya Dîcle ya Dîyarbekirî
de qasê 30 kesî programê lîsansê

berzî yê bêtezî de wendo. Des wen-
dekaran zî lîsanso berz o bitez wendo
la hetanî nika tena tezê 2 kesan qebul
bîyo. Unîversîteya Dicle par dest bi
programê doktora zî kerd, nika 11
wendekarê Unîversîteya Dîcle yê dok-
tora estê.

Unîversîteya Yüzüncü Yıl ya Wanî
de hetanî nika programê lîsansê berzî
yê bitezî ra 3 kesî mezun bîyê, wen-
dekarîya 99 kesan dewam kena.
Qismê programê lîsansê berzî yê bê-
tezî ra zî hetanî nika 59 kesî mezun
bîyê, wendekarîya 103 kesan dewam
kena yan zî nêeşkayê mezun bibê.

Unîversîteya Dîcle û Yüzüncü Yıl de
qismê lîsansî çin o. Qismê lîsansî yê
unîversîteyanê bînan de seba ke zaf
wendekarî muracat kenê, coka bi pua-
nêko berz, ma vajin 350 puanan ra cor
ancax qebul benê. 

Ez yewna melumat zî îlawe bikerî;
seba dersa weçînita ya kurdkî hetanî
nika 17 seba zazakî 43 seba kur-
manckî 60 malimî bi hawayêko resmî
tayîn bîyê. 

Eke merdim nufûsê kurdan bigêro
verê çimî nê reqemî zaf basît manenê
la eke ma biewnîn rewşa kurdan ra, mi
gore no averşîyayîşêko zaf muhîm o.
Labelê beno ke sekte bigino nê pro-
sesî ro! Çimkî dewlete nêwazena kurdî
nê îmkanan ra îstîfade bikerê, heta ke
poşman bîya nê heqî dayê kurdan.
Polîtîkaya dewleta tirkan esas na ya
ke, kurdî tim krîmînal bimanê û hetê
dewlete ra bêrê pelixnayîş. Çîyo xirab,
hereketo ke nameyê ma kurdan ser o
sîyaset keno, o zî tam goreyê zerrîya
dewlete têwgêreno.

* * *
Mesrefê na hûmare birêz 

Abdulah Koçalî da. Abdulah
kurmanc o, kirdkî ra zaf hes
keno. Ma ey rê zaf sipas kenê.

EDÎTORÎ
RA

Cewabê Hûmara Verêne

ÇEPA-RAST

1- “… veng, … keno teng!” (vateyê
verênan)
2- Çimeyêkê banî - Sibate
3- Xirxiz, keso ke dizdîye keno - Saf,
safek, sax
4- Sembolê alumînyumî - Az, keye,
nesil - Peyedatêk
5- Mercû - Herfê venginî yê “ne-

weyî”
6- Sexte, qelp - Çem, robar
7- Biko, leyro, oxil (xîtab) - Steno-
grafî, metodêkê nuştişî
8- Peyê cû, badê cû, ci ra pey
9- Sembolê nîkelî - Kok, akord - Pla-
kaya Misirî
10- Sewda, heskerdiş - Kafkasya û
Mezopotamya da yew milet

XX AA ÇÇ EE PP EE RR SS

Roşan LEZGÎN
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ancîna: yine, tekrar, bir daha
asneberîye: yüzme
babete (m): konu
bale (m): dikkat; ilgi, alaka
binge (n): temel
candar, -e: canlı
çunqale (m): baston
data (m): veri; bilgi
dewlemend, -e: varlıklı; zengin
dîyarker, -e: belirleyici
eşnawitek (n): kulaklık cihazı
îsoto perik: pul biber
lebate (m): çaba, çabalama 
medyakar, -e: basın çalışanı
narehetîye: rahatsızlık; huzursuzluk
nefele (m): yonca
nimitene: saklamak; gizlemek
pabeste: bağlı
pirpiroke (n): kelebek
qij, -e: 1.küçük, ufak 2.çocuk
qût (n): kanatlı hayvan yemi
senî: nasıl
sipartek (n): ödev; ev ödevi,
şîlane (m): kuşburnu
tengane (n): sıkışıklık, sıkıntı
tepîştene: yakalanmak; tutul-
mak/tutuklanmak
xewle: tenha, ıssız, sessiz

Ferhengek

Konferanso II. yê Erîwanî bi
nameyê “The Zaza People and
The Anatolian Alevi Phenome-
non (Şarê Zaza û Fenomenê Şarê
Elewî), mabênê rojanê 04.06.2016
– 05.06.2016 de Erîwan de ame
viraştiş. Sey parî ancî peyê konfe-

ransî de akademîsyeno armenî
Garnik Asatrian estbi. 

Babeta konferansî seke sernuşte
ra zî yeno famkerdiş şarê kirmanc
û elewîyan ser o bî. Qiseykerdoxê
konferansî cîya-cîya welatan ra
ameybî, zafê înan kirmancî (za-

zayî) bî. Konferans de nêzdîyê 30
kesî derheqê babetanê xo de qisey
kerd. Program di rojî dewam kerd.
Tirkîya ra nê şeş kesî beşdarê kon-
feransî bîy: Nurettin Beltekin,
Fırat Taş, Nadire Güntaş Aldat-
maz, Güllüşah Ceyhan, Semih
Gezer, İbrahim Burçin û Nevzat
Anuk.

Nînan ra Nurettîn Beltekîn û
Nevzat Anukî teblîxê xo bi kir-
manckî pêşkêş kerd. Înanê bînan
tirkî û înglîzkî pêşkêş kerd. 

Konferans de munaqeşeya
zaza-kirmanc-kurd zî bî. Organî-
zatoran û beşdaran ra tayêne îtîraz
kerd ke no konferans zazayan ser
o yo. Şima çinay rê zazayan ra
“kurd” vanê, “kirmanc” vanê,
şima ke “kirmanc” va “kirmanc”
û “kurmanc” kewnê têmîyan, kes
fehm nêkeno. Kirmancan zî nê
mewzuyî ser o qiseykerd û çiqas
ke mumkin o hende îzeh kerd ke
heme zî kurd ê, tena kirmancê her
cayî xo cîya name kenê.

ERÎWAN DE
ZAZAYAN Û
ELEWÎYAN
SER O 
KONFERANSÊ
DIYIN

Ez rey-rey xo rê vana, gelo yewna ca çin o mer-
dim xo rê şiro û vengê nê sîyasetkaran ra bixeli-
sîyo. Keso ke yew derdê xo bibo, yew-di rey
anceno, la eke merdimî de bineyke wijdan estbo û
tikêk zî sîyasetê şaranê Rojhelatê Mîyanênî ra
fehm bikero, merdim her roje dej anceno.

Raşta zî sîyaset yew çîyo winasî yo ke ti çend
ci ra remenê bireme, tersê ci ra se ra şinê şo, ti
çend xo ci ra pawenê bipawe, hancîna yeno to vî-
neno û belayê xo saweno to ra. La eke no sîyaset
yê şaranê Rojhelatê Mîyanênî bo, sey gurnige ze-
leqêno to ra, hîn ti nêeşkenê xo ci ra bixelesnê.

Ewro wasitaya ke sîyaset tewr zêde xo pê îfade
keno, medya ya. Êyê ke tewr zêde xizmetê sîya-
setî kenê zî bêşik xebatkarê medya yê. Yanî roj-
namevan û medyakar ê. Eke ewro welatê ma bîyo
gola gonî, tena sîyasetkar û sîyasetê xo nê, ge-
reka medyakar û rojnamvanî zî tey guneyê xo bi-
vînê. Wexto ke merdim ewnîyeno medya ra, o
wext hal û wezyeto ke welat ha yo tede hîna hol
fehm beno. Ez bawer nêkena rîyê erdî ser o hen-
dayê medya tesîrê yewna çîyêk gan û hîsîyatê
merdiman ser o bibo û înan bi no tewir bikero binê
hukmê xo.

Helmê sîyasetî qirika mi ra zî şibi war. Qerîya
mi nêameye, mi kumanda kerd xo dest û mi vat
dê ez biewnî kanalanê televîzyonî ra, gelo tebayo
xam esto yan nê. Ez kanal bi kanal geyraya. La
mi kamcîn kanal akerd, yan qalê kiştişê gerîlayanê
kurdan kerdêne, yan qalê kiştişê cinîyan û teca-
wuzê bi domanan kerdêne, yan qalê dizdî û tira-
witişî kerdêne, yan qalê însanê ke welatê xo ra
wedar benê şinê macirîye kerdêne, yan zî qalê
merasîmê wedartişê meyîtê eskeran kerdêne. Ti
vacê hendayê mîsqalê zere zî qalê çîyanê holan

û rindan nêkerdêne. Bîl‘ekis, çiqas çîyê xirab û
keyfê merdimî biremnê, ê çî motêne ra. Xêrcê
dejî, hesirê çiman, hawar û fîxanî, zirçî û nalî teba
tede çinê bî. 

Dima ez bineyke ewnîyaya rojnameyan ra la
halê rojnameyan hema televîzyonan ra wetêr bi.
Naye ra mi lez û bez rîpelê rojnameyî têsero qe-
libnayî û mi qat kerdî. Biye kufekufa mi, ez şîya mi
va ez bineyke radyoyê Vengê Kurdistanî de bi za-
zakî xeberan goşdarî bikerî. Mi eşnawitekê rad-
yoyî dekerd goşê xo û mi îbre berd frekansê
radyoyê Vengê Kurdistanî ser. La uca zî xirecire
bî. Vengê sloganan, qîrî û warî, sondê girewtişê
qesasî erd ra şîyêne asmên. Radyo de bi deqa-
yan qalê kiştiş û derbicebîyayîşê eskeran kerdêne
û vatêne nêvatêne nêqedîyayêne. Mi a vîstike xo
rê va, de bêre safî bike, de bêre wa psîkolojîyê to
bi nê xeberan nêxeripîyo.

Raşta zî çi medyaya ma kurdan çi yê tirkan, eke
bi no tewir dewam bikerê, hewt serreyî ra bigêrê
hetanî hewtay serreyî, go pêro însanî aqil bipernê,
gan û psîkolojîya înan bixeripîyo. Êdî çew nêeş-
keno înan weş bikero. Bi no hal go hepixaneyan û
timarxaneyan û nêweşxaneyan de ca nêmano.

Nê xeberan ver de tay mendbî ke ez ber bierzî.
Mi dî radyo de qalê rojnameyan û rojnamevananê
kurdan kenê. Rojnamevanîya kurdan kewtbî 118.

serrîya xo. Spîkerî bi zazakî dergûdila qalê tarîxê
rojnamegerî û rojnamvanîya kurdan kerd. Qalê
kanalê Stêrk Tv, kanalê Med-Nûçe Tv, Çira Tv,
Ronahî Tv û kanalê Newroz Tv kerd. Qalê rojna-
meyê Azadîya Welatî kerd, qalê rojnameyê Yeni
Özgür Politika û Özgür Gündemî kerd. Qalê
ajansa ANF kerd, qalê ajansa Roj-News û radyoyê
Dengê Kurdistanî kerd. Dima yew rojnamevan
kerd meyman. Ê kesî bineyke manaya nê erjanê
kurdan ser o qisey kerd. Mêrik bineyna aver şi û
va, gereka her keyeyê kurdan her roje yew rojna-
meyê Azadîya Welatî bierîno. Çîyê ke nê kesê
meymanî vatêne, çîyê holî bî. Lazim o ke kurdî er-
janê xo rê wayîrîye bikerê. La esas çîyo ke bala
min ant, halê nê kesî bi.

O merdim bi xo kurdanê zazayan ra bi û zazakî
qisey kerdêne. La ey qet qalê rojnameyanê safî bi
zazakî nêkerd. Raşta ke yew kanalê ma yê tel-
evîzyonî çin o. Na kêmaneya ma ya. Labelê çîyo
ke ez zana, kovar û rojnameyê ma kirdan/zaza-
yan zî xeylêk ê. Mesela, rojnameyê Newepelî, ko-
vara Vateyî, kovara Şewçila estê. Ancî Rojnameyê
Zazakî, Verroj, Laser û sey nînan zî xeylêk we-
şanê zazakî estbî. La ê kesî qet qalê nê rojname
û kovaran nêkerd. Seke nê rojnameyê kurdan
nîyê û xizmetê kultur, huner û edebîyatê kurdan
nêkenê. 

Wey bira! O nano ke ti wenê, xenîmê çimanê to
bo! Gelo ê nanî de qet sole çinê bî?

Peynîye de mi wina fehm kerd. Seba ke nê neş-
rîyatê zazakî hîna zaf ziwan, huner, edebîyat û
kulturî ser o neşrîyatê xo kenê, ca nêdanê fikranê
sîyasî yê partîzanîye û propaganda nêkenê, coka
çinê yenê hesibnayîş. Eke propagandaya sîyasetê
partîyan bikerdêne, belkî o wext bibîyêne yê kur-
dan û ma înan rê wayîr bivecîyayêne. 

Çîyo ke zorê merdimî şino, hema ma nêbîyê
wayîrê tebayî ma ehend bêtehemul ê. Eke ma
siba bibê wayîrê tikê îmkanan, o wext ê ke sey ma
nêfikirîyenê, halê înan senî beno, ez zî meraq
kena!

Hepisxaneyê Tîpê T yê Bafra, 01.05.2016

Huseyîn ÇAKAN

DERHEQÊ MEDYAYA 
KURDAN DE
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Mamoste ti eşkenî tay xwu ra behs bikêrî; ti
kam î, ma eşkenî to nas bikerî?

Namê mi Yunus Çiftçi yo, ez eslê xwu qezaya
Bongilanî dewa Melekan ra ya. Ez 1976 de
ameya dinya, ma panc bireyî di way ê. Mi mek-
tebê verin dewê xwu de wend, ci ra pey ez
ameya Çewlîg. Heta qedîyayîşê lîse mi tîya de
mekteb wend. Dima ez şîya Unîversîteya  Erzi-
romî, mi malimîya sinifî wende. Meslegê mi ma-
limîya sinifî ya, 2002 de ez ameya qezaya Dara
Hênî dewê Şernon, mi hîrê serrî uca malimtî
kerde. Dima ez ameya mektebê verên yê Du-
zaxacî mi uca di zî heşt serrî malimtî kerde.
Badê uca ra zî ez ameya mektebê Mustafa
Kemal Paşayî, ez nika ha uca de malimtî kena.
Ez zewecyaye ya, di hebî zî qîj
mi estî, nameyê yîn Îbrahîm û
Yusuf o.

Şima eşkenî derheqê
xebata xwu ya tîyatroyî de
qisey bikerî, şima çend
kesî nê karî kenê? 

Ma serra 2006 de bi na-
meyê “Şehri Bingöl Tiyat-
rosu” dest pêkerd. Dima
ma kerd gird, nika grûba
ma de pancês kesî estî.
Înan ra heşt kesî malim
ê, hewt kesî zî wende-
kar ê, ma heta ewro
newyes hebî kayî kerdî
hedre, inê hîrê serrî yo ma
kayanê xwu kirdkî kenê hedre. 

Nameyê kayê tîyatroyî ke şima bi kirdkî kerdê
hadre çi yê, temaya înan çi ya?

Nameyê kayanê ma yê tîyatroyî yew “Sêddar
Menal”, yew “Cinîyê Ma yê Sosyeteyî“, yew “Ko-
medî Tîyatro” û yew zî “Hawalî Alan“ a. 

Temayê Menalî tenganeyê debare yo. Menal, bi-
rayan ra nameyê birayê pîlî yo. Menal û hîrê birayê
xo hama qîj bîyê, babîyê yin merdo. Menal hama
des û hewt serre yo, şino Îstanbul xebate. Uca Ka-
xitxane de yew kar vîneno, la binê erdlerzî de ma-
neno mireno. 

Temayê “Hawalî Alan“ zî, ez hîrê-çar rojî şîya
Meydanê Teyareyan, hema newe bibi a. Ez şîya mi
va dê şarê ma Hawa Alanî de se keno. Uca de mi
temaşe kerd. Inê dîyayîşê xo mi ard kerd tîyatro. 

“Cinîyê Ma yê Sosyeteyî” zî, cinî zaf sosyetîk a.
Mêrik xwu rê feqîr o. Binatê yin de yew çatişma
esta. Qijê yin zî orte de mendê, ena yewe ra mî-
yanê yin de zî çatişma vejîyena. Ma in hal ard kerd
kayê temaşeyî.

Kam tekstê kayan nuseno? Şima senî prova
kenê? Heme kaykerdoxê şima kirdkî zanê?
Çend cinî çend camêrd ê?

Inê kayan ra metnê “Sêddar û Menal“î embazê
ma Murat Sait Açî nuşt. Ê bînî zî mi nuştî. Ma yew
kayê xwu hefte de çahar rojî şan de, binatê saete
hewt û new de prova kenê. Hîrê aşman de ma yew
kayê xwu kenê hedre. Heta ma kayê xwu kenê
hedre, ma çewres û heşt rey prova kenê. 

Çaryes kaykerdoxanê ma ra yewindes tenî kirdkî
zanê. Kaykerdoxanê ma ra heşt kesî camêrd, şeş
zî cinî yê.

Şima senî ina yew qerar girot, çi bi wesîle?
Ma kayê xwu di hem reaksîyonê başî girewtî

hem şarî ma rê çepikî cenayî. Ma fam kerd ke şarê
ma pê ziwanê xwu, pê edetanê xwu, pê kulturê xwu
ya kayan wazeno. Wexto ke kayî ma qedîyayne,
ma ra vatêne “Şima qey pê ziwan û kulturê ma nê-
virazenî?” Yew talebo gird ame, ma zî embazanê
xwu dir roniştî, ina yew qerar girot. 

Şima hetî şarî ra senî reaksîyon girot?
Ma kirdkî dest pêkerd, gerek facebook ra gerek

ma ameyî yew ca, înanê ke goşdarî ma kerdbi,
ecayîb keyfê yîni amebi. Ma ra vatêne “Şima se
kenî  bikerî, inê kayê xwu pê ziwanê ma ya kaybi-
kerê. Pê kulturê ma wa dewam bikerin û pê bikên
zengîn.” Çewlîg de, her se kesî ra hewtay kes kirdkî
qisey keno. Ma zî va ma dehwê çitayî ra inî nêgênê
hedefê xwu. Ma fikirye, ma va, ma qey ziwanê xwu
caverdenî ma şinî yewna ziwan ra kay virazenî, ma
pîyerê ziwanan ra hes kenî labelê ma pê ziwanê
xwu ya kulturê xwu, edetî xwu ma bê tengane kay-
kenî. 

Hetî madî ra û sewbîna şima senî tengane an-
cenî?

Nika ma di tewirî kayan hedre kenî: yew semêd
qijanî mektebî yê binatê panc û duyes serrî ma
kayan virazenî, yew zî semêd pîlan. Wexto ke ma
nê kayanê xwu kenî hedre yew destegê ma çîn o,
rey-rey beledîya hetî kostuman ra hetî qumaşî ra,
texte ra, wesaît ra biney paştgirî dana ma. Bê be-
ledîya çow paşt ma nêdon, inê kayê qijan ma pêro

pê lebatê xwu ya kenî hedre. Inê kayê semêd
pîlan zî aşme de hef, çewres rojî de hef ma kayê

xwu kenî hedre, ma wext kaykerdî, ê ke yenî
ma temaşe kênî, bîlet genî, ma rî paşt vejîyenî.
Bê nînan yew gelîrê ma çîn o.

Ez zana şima rey-rey semêd qijan şinî
dewan gêrenî, şima kayan virazenî, şima eş-
kenî behs bikerî?

Emser ma şî hewt dewan. Yew dewê ma
menda, a zî dewê min a. Ma şinî uca û ma in
sezon qedînenî. Ma kincê xwu girotî pê, eşq û
şewq a ma girotî, ma şinî. Yew xayê ma yo
madî çîn o. Ma beledîye rê telefon kenî, ma
vanî erebe bidên ma pê şinî. Ma telefon kenî

mudirîyetê Milli Eğitimî rê,
ma vanî erebe bidên ma.
Ma malzemeyê xwu er-
zenî ereba, ma benî
dew. Bê inê yew des-
tegê ma çîn o. Wexto
ke ma şinî dewan,
tena qîj nînê ma te-
maşe nêkenî; extarî
yenî, cînî yenî, ca-
mêrdî yenî. Eleqe-
yêko ecêb mojnenî
ra, benî kêfxweş û
zafi zî yenî pers
kenî. Extîyarê ke
çunqal ha dest de
yenî verî goşê mi

vanî “Bira bira, ino
şima hê kaykenî, nameyî xwu çit

o?” Ez vana “Xalo nameyê xwu  tîyatro yo.” Vano
“Bira o wext ma ra vatî tîyatro herûm o, tîyatro ino
wo?” Ez vana “Hecî, hanî ti yenî temaşe kenî, senî
herûm o?“ Vano “Wulley vatê to yo.“ Wext ma şinî,
yan ma verî mekteb de virazenî yan zî ma mey-
danê dew de virazenî.

Ewro ra tepîya projeyê şima yê neweyî çi
estê?

Ewro ra tepîya ma zereyê kayanê xwu pê kultur
û edetê xwu ya kenî de. O ke Çewlîg de kulturê
xwu di yew kerra nawa kerra ser, ma kayê xwu di
yini ra behs kenî. Ma wazenê tîyatroyê Rêncber
Ezîzî, Em Heydî, Yadîn Paşayî zî virazin. Sebebo
ke ma in qerar girot çit o, ma vanê ma kulturê Çew-
lîgî rê yew xizmet bikin, xayê ma tena şarê Çewlîgî
yo. Wa bîyerê ma temaşe bikerê, xayê ma kulturê
xwu rê  xizmet bikerî înşallah. Ma inê xizmetî zî pê
hevalanê xwu ya kenî, serekê beledîye zî ma ra va
“Ez paştî dana şima.“ Ez yi rê zî sipas kena. Mudirê
Milli Eğitimî zî ma rê desteg vejîya, ez yi rê zî sipas
kena. Ma îna dewam kenî.

Peynî de şima vanî se, şima şarê Çewlîgî ra çi
pawenî?

Ma wazenî tîyatroyê xwu tena Çewlîg de nê,
kirdkî ça de yena qiseykerdiş ma qayîl ê şirî uca zî.
Xayê ma ino yo. Labelê ma tena nêeşkenî inî vi-
razî, şarê ma wa wayîrê ma bivejî, şarê ma wa bî-
yero ma temaşe bikero, wa embazanê xwu rê,
merdimane xwu rê bidî şinasnayiş. Semed xelasê
in ziwanê ma, in kulturê ma gereka ma destê xwu
bikin binê kerra. 

Çewlîg, 25.05.2016

Yunus Çiftçi: “Ma wazenê tîyatroyê Rêncber
Ezîzî, Em Heydî û Yadîn Paşayî virazin.”

Roportaj :  Mucahît  Dervişoğlu

Y. Çiftçi û M. Dervişoğlu
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Sigmund Freud teorîya xo ya psî-
koanalîzî mefhûmê werhişmendî (bi
tirkî: bilinçdışı) ser o awan keno. Xora
no mefhûm reya verêne hetê Freudî
ra nêşixulnîyayo; ey ra ver zî gelêk fî-
lozof û nuştoxan nê mefhûmî ser o şi-
xulîyayê. Labelê Freudî no mefhûm
warê felsefe ra veto û dekerdo warê
klînîkî.

Hişmendî xo ra, kerdinanê xo ra,
fikir û hîsanê xo ra, dormaleyê xo ra
haydarbîyayîş o; ahengê enerjîyê ruhî
yan zî dinyaya zereyî û dinyaya teberî
yo.

Werhişmendî, modelê viraşteyê
ruhî yê topografîk yê Freudî de cayo
tewr xorîn de ya. Merdim nêeşkeno bi
prosesanê hişmendî yê normalan xo
biresno ci. Vîrardeyî, fikir yan zî hîsê
ke pênêkewenê, arzûyî, împulsî
(dürtü) û hedesê (içgüdü) bîyolojîkî yê
sey agresyon û cînsî yan zî hedes û
împulsê ke bingeyê cuya merdiman
anê pê, malzemeyê werhişmendî yê,
yanî çîyê teberê şiûrî yê.

Nê vîrardeyî, fikrî, waştişî, arzûyî,
împulsî û hedesî seba ke merdimî de
anksîyete virazenî, merdimî narehet
kenê, hetê merdimî ra û hetê komelî
ra qebul nêbenê û ameyê qedexeker-
diş, zemanî reyde vîr ra şinê yan zî bi
hawayêko bêşiûr hişmendî ra weta
dîyenê hetê werhişmendî ser. Û nê
malzemeyî, seba ke reyna nêvejîyê
sehaya hişmende û merdimî narehet
nêkerê, rastê sansurî yenê. Xora na
mekanîzmaya sansurî bêşiûr xebetî-
yena. Yanî merdim bi waştiş, bi rona-

yîşê amancî wina nêkeno. Werhîş-
mendîbîyayîş û sansurî ra dima, êdî
merdim nê heme malzemeyî ra bêxe-
ber o, biwazo zî nêeşkeno xo biresno
înan. Labelê goreyê teorîya psîkoa-
nalîtîkî, no malzemeyo ke hişmendî ra
bi hawayêko bêşiûr weta dîyayo yan
zî vîr ra şîyo, kerdiş û fikranê merdi-
man ser o dîyarker o.

No malzeme bi hewnan, sempto-
manê nevrotîkan, fantazîyan, xeletî-
yanê nuştiş û wendişî, xeletîyayîşê
ziwanî û yarîyan vejîyeno sehaya hiş-
mende. Labelê no prosesê vejîyayîşê
bi sehaya hişmende wina rasterast
nêbeno, rastê sansurî yeno. Seke ma
cor de vat, mekanîzmaya sansurî
esta û merdimî malzemeyê werhiş-
mendî yê narehetkerî/ecizkarî ra pa-
wena. Malzemeyê werhişmendî ke
rastê sansurî ame, şekil vurneno, ke-
weno sewbîna forman û bi no hewa
vejîyeno sehaya hişmende.

Psîkoanalîz de hişmendî û werhiş-
mendî ra serkewte mefhûmê binhiş-
mendî zî cayêko muhîm gêno. Gelek
psîkoanalîstî herinda mefhûmê bin-
hişmendî de mefhûmê verhişmendî
şixulnenê. Binhişmendî (bi tirkî: bi-
linçaltı), qismê hişmendî yo ke ma

nika tira haydar nîyê, îfade keno. Tîya
de zî sey werhişmendî vîrarde, fikir,
hîs, arzûyê ma estê. Labelê çîyo ke
binhişmendî û werhişmendî yewbînan
ra cîya keno, hawayê hişmendbîya-
yîşê malzemeyî yo. Malzemeyê wer-
hişmendî, prosesanê hişmendî yê
normalan de nêvejîyeno sehaya hiş-
mende; labelê malzemeyê binhiş-
medî, bi dîqet, fikirîyayîş û bi
konsantrasyon vejîyeno sehaya hiş-
mende. Yanî, tîya eslê xo de ma-
beynê hişmendî û werhişmendî de
sey pirdêk o.

Tirkî de mefhûmê werhişmendî (bi-
linçdışı) û binhişmendî (bilinçaltı) zaf
rey cayê yewbînan de vajîyenê. Seba
ke kirdê ma zafane metnanê tirkî wa-
nenê, îhtîmal o ke na şaşîya tirkan
tekrar bikerê. Labelê nê her di mef-
hûmî yewbînan ra cîya yê. Yewna çî
zî derheqê çekuya werhişmendî de
yo. Ferhengê Vateyî “bilinçdışı“
sey “hişmendî ra teber“ açarnayo.
Goreyê mi na çekuye seba ke nuştiş
de gelek çetinîye virazena, problemin
a. Merdim eşkeno vajo “teberhiş-
mendî“. La heto bîn ra, çekuya “wer-
hişmendî“, “teberhişmendî“ ra hîna
asan a.

Îsmaîl GUVEN

Hişmendî, Binhişmendî û Werhişmendî

Mi hamnanê 2007î de dest bi şimi-
tişê cixara kerd. Ez o çax hema pon-
cêsserre bîya, ez şîyêne sinifa
hewtine. Şimitişê cixara gore serrê mi
qicî bî. Kamî nê serran de cixara bişi-
mitêne welatê ma de her kesî bi çimê
xirabî ewnîyêne ci ra. Teyna welatê
ma de nîyê, her cayê dinya de, dadî û
babî qayîl nîyê qijê înan cixara bi-
şimê. Keyê ma de teyna babîyê mi ci-
xara şimitêne. Wexto ke mi dest bi
mekteba mîyanîne kerd, mi mekteba
xo bedelna û ez şîya yewna mektebe,
cayo ke ez şîya ci, zelzeleyê Çewlîgî
ra dima her ca ra qijî ameybî uca. O
semed ra mekteba ma de her ca ra;
her dewe ra, her mehla ra kesî bibî.
Tayê estibî qijê subayan bî, tayê qijê
memuran bî, tayê zî qijê dewijan, xe-
batkaran û betalan bî. Her ca ra, her
tebeqe ra kesî estbî.

Wexto ke zîlê tenefusî cenîyayêne
yan zî mektebe de paydos bîyêne ma
şîyêne mabênê bînayan, yan zî ca-
yêko xewle û ma cixara şimitêne. O
wext dadî û babîyê ma pere dayêne
ma û vatêne bi nê pereyî xo rê çî bi-
gêrî. Labelê ma bi ê pereyî çîyê werî
yan zî çîyêko baş nêguretêne, ma pe-
reyê xo kerdêne pêser û şîyêne xo rê
cixara guretêne. Eke pereyê ma nê-
vetêne pê yew pakêta cixara bigêrin,
ma cixaraya tek guretêne û şimitêne.
Her dore ma şîyêne yew-di cayan.
Cayê şimitişê ma yê cixara nîşan-
kerde bi. Eke ma pakête biguretêne,
ma xo dir nêberdêne mektebe yan zî
keye. Ma tersayêne ke mektebe de
malimî, keye de zî dadî û babîyê ma
ma dir bivînê û ma bikuwê. Ma nê-

waştêne kuwayîş biwerî. Ma paketa
xo cayê şimitişî de nimitêne û cayê
aye nîşan kerdêne. Wexto ke zerrîya
ma bişîyêne ci, ma waştêne cixara bi-
şimî, ma şîyêne uca cixaraya xo şi-
mitêne û reyna pakêta xo nimitêne,
cayê aye nîşan kerdêne û agêrayêne.

Ma yew grûbe bî, her dem kesê
grûba ma eynî bî. Ma nêwaştêne
kesê neweyî bêrê mîyanê ma, eke
biameyêne zî ma nêguretêne mîyanê
xo. Embazîyeka weşe mabênê ma de
estbî. Her kesî paştîya yewbînî de-
piştêne, ma şîyêne ça pîya şîyêne, se
kerdêne pîya kerdêne.

Çîyêko ecêb, ez nika ewnîyena xo
dima, ma pêro qijê yew tebeqeyî bî.
Mîyanê ma de qijê dewlemendan yan
zî qijê subayan çinê bî. O wext ma
qijê subayan ra xû kerdêne. Ne ma
şîyêne mîyanê înan ne zî ê ameyêne
mîyanê ma. Ma înan ra xû kerdêne,
muheqeq înan zî ma ra xû kerdêne.
Embazî estbî her wext gijgijîyêne
înan, yan ê kuwayêne yan zî înan ra
nengê xirabî çînayêne. Mîyanê ma de
yew ferq estbi la ma nêzanayêne çi
bi. Ê şute û ruteyî bî, kincê înan newe
bî, solê înan kalîteyin bî. Yê ma? Ma
qijê xebatkaran bî, babîyê ma ancax
pîzeyê ma dekerdêne û kinc û solê
normalî ma rê guretêne. Yew ferq
bibi, ê ferqî nêverdayêne ma yewbî-
nan ra hesbiker. Yew zî, meseleyê ka-
mîya (kimlik sorunu) ma bibî. Înan bi

tirkîya weşe qisey kerdêne labelê ma
nêeşkayêne sey înan qisey bikerê,
înan pê tirkîya ma yarî kerdêne.

Mi riyê cixara ra zaf çî antî. Ge ma-
liman mi de cixare depiştêne û vera
ceza dayêne mi, ge zî keye de înanê
ma cêba mi de cixara dîyêne yan zî
boye ra fehm kerdêne ke mi cixara şi-
mita. Hîn dadîya mi û babîyê mi cil-
qêne mi ser. Ge-ge zî ez ardêne kiştê
xo de dayêne roniştiş û qisey ker-
dêne, ez şîretî kerdêne. La mi o wext
fehm nêkerdêne çi ra hîna kenê. Hem
înan zî cixara şimitêne hem zî cilqêne
mi ser. Dor-dormalê ma de kamî şi-

nawitêne yan zî dîyêne hem mi ra xû
kerdêne hem zî ez şîretî kerdêne. La
mi ê zî fehm nêkerdêne, merdim senî
hem şîretî keno hem zî ti ra xû keno!
Mi ê merdiman ra qet hes nêkerd ez
hema zî hes nêkena.

Wext vîyert, mi mekteba mîyanêne
qedêna, ez kewta lîse. Meseleyê min
û cixara lîse de zî nêqedîya. Cixara
uca de zî her wext-her wext mesela
bîye. Ge maliman ma depiştêne, ge
merdiman ma dîyêne. La lîse de seba
cixara mi yew çî dî, heta nika mi nê-
kerd xo vîr ra û heta ke emrê mi bibo
zî ez nêkena xo vîr ra. 

Ez lîse de sinifa yewine de bîya.
Yew roje mamostayê ma yew wezî-
feyê keyeyî (sipartek) da ma. Bi şan,
ez şîya kafeyê înternetî ke sipartekê
xo virazî. Bineyke wext mîyan ra vî-

yart, mi dî teber de bîye hala-hala, qijî
û nalî. Vengê şikîyayîşê caman,
vengê çînayîşê nengan ameyêne.
Dima vengê anonsê wesayîtê polîsan
ame. Mi bi lez wezîfeyê xo qedêna,
ez vejîyaya teber. Di embazê mi zî
verê berî de bî. Ma hetê vengî ra şîyî,
ma dî merdiman mabeynê xo de va-
têne “Yew serxoşî camê bîna şikit û
rema hetê dereyî wa şi.” Ma bineyke
wext uca vindertî û dima ma şîyî le-
weyê dereyî ke xo rê cixara bişimê. 

Ma şî resayî uca, cixara xo fîste ta,
ma bineyke na mesela ser o qisey
kerd ke gelo kamî kerd, çi kerd. Nê
çîyan ser o ma xo rê qisey kerdêne û
yew het ra zî ewnîyayêne cêr ra. Ma
dî ke wesayîtê polîsan asenê; polîsî
dere de geyrayne serxoşî. Ma cixara
xo qedêna, wuriştî pay û tepîya agey-
rayî. Ma hew dî ke yew wesayîta po-
lîsan ma ver de vinderte, wesayîte ra
hîrê polîsî vejîyayî û ma ra kîmlîk
waşt. Yew hevalê mi kîmlîkê xo vet da
ci, min û hevalê bînî dir kîmlîk çinê bi.
Ma keye ra bi pîjaman vejîyaybî. Ma
va “Keyeyê ma tîya de yo, ma şî ka-
feyê înternetî ke sipartekê xo virazî,
kîmlîkê ma ma dir nîyo.” Mi dî ke bi
sûr, nengê xirabî çînayî. Va “Siz …
Kürtler, hepinizin ...! Hain köpekler!” û
tep û rep felişîya ma. Ma afatêk ku-
wayîşê xo werd, hema înan ma verda
ra.

Meseleyê min û cixara zaf ê; mi şi-
mitişê cixara ver zaf anto. Yew dore
zî tay mendibi mi dewa ma biveşna-
yêne. La şansê mi bibi dewijî lez re-
sayî ci, mi a dore zî kuwayîşêko baş
werd.

Bî new serrî ez cixara şimena, ez
nika xo bi xo vana werrekna mi o
wext goşdarîya pîlanê xo bikerdêne û
mi nêşimitêne. La hîn wextê ax û wax
nîyo!

Emrulah KAYA

EZ Û CIXARA
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Ez heşt-new serrî bîya. Ez şî-
yêne mekteb. Mekteb dewêna de
bî. Ez û hevalê xwu ma wexto ke
şîyêne, rey-rey kutikê a dewe la-
wayne û ver bi ma hameyne. Ma
zaf tersayne û remayne. Wexto
ke ez şirî mekteb, serê sibayî
waya min ez hewn ra kerdêne
aya û areyî dayne min. Dima ra
porê min şane kerdêne û mûn-
dêne. Porê min derg bî, mîya-
neyê min ra vîyartêne. Peyê
keyeyê ma de nefele bibî
zergûn. Wexto ke ez mekteb
ra hameyne min xwu serê a
nefele de kerdênê derg.
Boya nefele çiqas weşe bî.

Wesar bî. Erd bîbî aya.
Zergûnayî heme ca girotbî.
Daran vilî kerdîbî a. Serê
vilan de mozî, serê zergû-
nayî de pirpirokê nexşînî
geyrayne. Werdekan leyîrî
vetîbî. Wexto ke werdeke
kewtêne rayîr boçey xwu
nat û weta berdêne û ar-
dêne. Leyîran rêze de
dayne aye dima. Qazan zî leyîrî
vetîbî. Qazan leyîrê xwu dayne
xwu dima û qirqirînî kerdêne û şî-
yêne mîyanê awe de asneberî
kerdêne. 

Werdekê ma estîbî la qazê ma
çinê bî. Qazî ê cîranan bî. Dîkê
ma, kergê ma, varikê ma estîbî.

Înan zî leyîrî vetîbî. Zafê leyî-
ranê înan zerdikî bî. Ma wexto
ke qût eştêne verê înan heme
dorê ma de hameyne pêser.
Keyê ma mîyanê dewe ra fer

bî. Ma zaf nêşîne mîyanê dewe.
Mîyanê ma û dewe de rayîre bî.
Ma dorê keyê xwu de kay ker-
dêne. Tûtanê dewe zî mîyanê
dewe de kay kerdêne.

Rocêkew yewşeme bî. Birayê
min û waya min şîbî mîyanê bos-
tanî. Ez zî verê keyî de rûniştî
biya. Ez hawnîyawa ke hanî yê
embazê min mîyanê dewe de

heme pîya henû weş kay kenê. 

Morceleyî canê min ro şî. Min
waşt ke ez zî înan dir kay bikerî.
Dadîya min keye de bî la min aye
ra nêvat û ez ver bi dewe wa şiya.
Çimê min qazan nêvîneno. Ez
hetê tûtan wa hawnêna. Ez xwu
zerrî de vana, "ez o şorî bikuy mî-

yanê tûtan û ma go weş-weş têdir
kay bikeri." Hayey min qet qazan
ra çinê ya. 

Bîye qirqirîney qazan, ez ce-
neqîyawa. Ez hawnîyawa ke çi bi-
hawnî, tay mendo ke qazî biresê
min. Ez qasê çend sanîyeyan
cayê xwu de maleqa menda.
Dinya ro min bîye tarî. Min nê-
zana ez se kerî. Min verê xwu da
keye û ez ver bi keye vazdaya. Ez
hende tersabiya ke lingê min min
dima nêhamayne. Bîye qarînî û
behrînîya min. Qazî ha resayê
min, ha resenê min. Janêke kewt
çaqê min. Ez xwu dima hawnî-
yawa ke hanî yê fekê hîrê hebî

qazan çaqê min de.
Qarînî û behrînî min
bîye zêde û ez gu-
nawa mîyanê sîyan
û telîyanê kişta ra-
yîre ro. Çaqê min de-
ceno û milê min
peretyayê. 

Min sereyê xwu
kerd berz ke hanî ya
dadîya min sey gijo-
leke cor de yena war.
Dadîya min resa verê
min. Ez telîyan ra
kerda pak û verare ro

min arde. Min ra va "Ti
enê cayan de ro çi geyrena?" Da-
dîya min ez berda keye, cilê min
bedelnayî û birînê min zî derman
kerdî. 

A roce û ena roce ez hema zî
qazan ra tersena. Kînga ez qazan
bivînî ena mesela yena vîrê min.

Malzeme: Nêm kîlo goşto ante, 2 kîloyî
firingî (şamikî), riz, pîyaz, îsoto kiho,
mexdenos, sîr, îsoto perik, îsoto
sîya, riwen, sole.

Viraştiş: Seba dekerdişî ze-
reyê firingîyan vejê. Wexto ke
firingî kerdî kodikî fekê înan ci-
ramekerê, şima do pê fekê
înan bigêrê. Yew ke biwazo eş-
keno kodikanê îsotan zî dekero.
Dima zereyê firingîyan ke şima
veto, hurdî-hurdî roncenê. Sereyê
pîyazo gird, sîr, mexdenos û îsotê girdî
ya heme hurdî-hurdî roncenê firingîyan
mîyan. Dima rizî bişuwe û bi goştî ya pîya dekerê
mîyan. Riwen, sole û baharatan zî îlawe bikerê û

bialawê. La zereyo ke şima vi-
raşto wa bineyke awkin bo.

Zereyo ke hazir bi, de-
kerê kodikan mîyan û

kodikan yew tepsîya
firine de rêz bikerê.
Mîyanê kodikan zaf
pir mekerê ke wa
weş bipewcîyo û
tede kal nêmano.

Dima tayên awe vi-
radê mîyan. Fekê tepsî

bi alumînyum fulyo bi-
pêşê û dekerê firine. Firina

keyeyî de zî beno la firina kolîyan
de hîna baş pewcêno. Bi afîyeta biwerê..

WWEERRDDÊÊ
MMAA

DOLMEYÊ FIRINGÎYAN Amadekare: 
Necîbe Kirmizigul

QAZE

Uzlem DOĞUÇ

YEWÊK

Nahit Ulvi AKGÜNÇîyêk esto mabênê ma deYê to awiranê to ra bellî yoYê mi veşayîşê rîyê mi ra.Ge-ge ma xora şinê.Ma her di zî eynî çî fikirîyenê belkî,Ma bi huyayîş dest bi qisa kenê.Çîyêk esto mabênê ma deMa her ke ey vînenê bi waştiş kenê vindî.Feqet ma çend binimnê nafîle yoÇîyêk esto mabêne ma de,Yê to çimanê to ra beriqîyeno,Yê mi serê ziwanê mi de.
__________

* Demo ke mi lîse de wendêne, merdimî
nêşaye sey nikayî hema deqa de her melu-
matî reso, o wext telefonê destan û înternet
zêde çin bî. Seba şîîr, hîkaye, roman û çî-
yanê bînan gerek ma bişîyamê kitabxane.
O çax roşanan de, sersale de yanî rojanê
taybetan de dostan rê, embazan rê, aqre-
ban rê bitaybetî zî eskeran rê seba pîroz-
kerdişê nê rojan sey mektube qertî şirawitê.
No semed ra kitabroşan de teberê dikanan
de nê qertî rêz kerdê. Roşanan rê da-des
rojî mendê qaldiriman ser o tena nê qertî ro-
şîyayê. Nê qertî zaf menşurî bî. Qertan ser
o bitaybetî resmê artîstan, hunermendan
bîyê. Zafê ci yê cinîyan bî, resmê manzara-
yan estbî.

Rojêk, çi semed ra bi, mi vîrî nîno, ez şîya
kitabroşî ser. Seke mi va, fekê kêberê ki-
tabroşî de qertî rêz kerdîbî. Mi çim çarna
qertan ser. Zafê ci fotografê artîstan bî. La
yew qerte bala mi ante; kalekên ser o yew
şîîre, kaleka bîne de zî yew bewrane û fekê
ci de yew gula sûre estibî. Mi şîîre wende.
Zaf weşê mi şî. Mi a qertê herînaye. Mi çend
rey a şîîre wende û ezber kerde. 

Derheqê şaîrê na şîîre de tew melumatê
mi çin bî û mi meraq zî nêkerd. Hetanî ke ez
şîya unîversîte û mi beşa edebîyatî wende,
o çax mi fehm kerd ke eslê xo de na şîîre
zaf menşur a. Ziwanê tirkî de zaf şîîrêna
weş a. Mi va açarne zazakî ser. Ez vana
şîîra weşe her ziwan de weş a. 

Şaîrê na şîîre Nahit Ulvi Akgün şaîranê
edebîyatê demê Cumhurîyetî ra yew o. Şîî-
ranê ey mîyan de na şîîra ci zaf menşur a.
Nameyê şîîra ci bir tirkî "Birisi" yo. 

(Necîbe Kirmizigul)

LIWE Û MORCILE
Arekerdoxe: Wesîle Doğuç

Mintiqa: Licê
Çime: Heyet Aldemir

Rocan ra rocêke, liwe vecyawa
seyd, çûçikî seyd kerdê. Gamêke
di gamî şîya, kerîyêkê pesî, mêşin
û şiwaneyê pesî vecîyay‘ vernîyê
cay‘. Liwe nêzanaw‘ se kero. O çax

şiwane biyo teyşan û şîyo aw werda.
Liwe vato fersend eno fersend o.
Kewta mîyanê pesî û jo mêşine gi-
rewta. Liwe kewta serê mêşine û
pîzey‘ xwu kerdo pirî. Endêke zaf
werdo ke biya girane û hewnê cay‘
hamew‘. Cay‘ xwu de kewta ra. 

Serê sibayî biyo, ancî ê cayan ra
geyrawa. Hawnîyawa, yew qulê mor-
cilan diyo. Liwe qulê morcilan xerep-
nawo. A gave yew morcile vîneno ke

liwe kêy‘ îne xerepnena. Vendeno
liwe û vano “Ma çi xirabî bi to kerda?
Ti çî rê keyê ma xerepnena? Ma
nênê werî zî.“ Liwe fikiriyawa, fikiri-
yawa. Çîke nêamyo vîrê caye, peyê
milê xo heknaw‘. Liwe vato “Ez zaf
rastê kesan ameya labelê min sey to
biaqil nêdî. Bê ma bibin hevalê jobî-
nan.“ 

Morcileyî teklîf caye qebûl kerdo û
biyê embazê jobînan.
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Cayê bî cayê çinî bî, yew luyi bî.
Luyi wana “Ez emsar xwu rê şêra

hec.“ Rayîrdê hecî sernena ki şêro
hec. Luy rayîr ra raştê yew şêrî yena.
Şêr wano “Luyê wayê, ti şona kura?“
Luy wana “Keko şêr, qismet bo, ez
xwu rê şona hec.“ Şêr luyi ra wano
“Ti mi zî xwu reyde nêbena?“ Luy
şêrî ra wana “Ti yenê bê, ez to zî xwu
reydi bera.“ Şêr luyi reyde kuweno
şono. 

Luy û şêr epey ca şonê. Şonê
şonê raştê yew heşi yenê. Heşi luyi
ra wana “Luya wayê, ti şona kura?“
Luyi wana “Qismet bo, ez xwu rê
şona hec.“ Heşi luyi ra wana “Ti mi zî
xwu reyde nêbena?“ Luyi heşi ra
wana “Ti yena bê, ez to zî xwu reyde
bera.“ Heşi zî luyi û şêrî reyde ku-
wena şona. 

Luyi û şêr û heşi epey ca şonê.
Şonê şonê raştê yew vergî yenê.
Verg luyi ra wano “Luyi wayê, ti şona
kura?“ Luyi wana “Qismet bo, ez xwu
rê şona hec.“ Verg luyi ra wano “Ti mi
zî xwu reyde nêbena.“ Luyi vergî ra
wana “Ti yenê bê, ez to zî xwu reyde
bera.“ Verg zî luyi û şêr û heşi reyde
kuweno şonê hec. 

Luyi û şêr û heşi û verg epey ca
şonê. Şonê şonê raştê yew xozî
yenê. Xoz luyi ra wano “Luyi wayê, ti
şona kura?“ Luyi wana “Qismet bo,
ez xwu rê şona hec.“ Xoz luyi ra
wano “Ti mi zî xwu reyde nêbena?”
Luyi xozî ra wana “Ti yenê bê, ez to
zî xwu reyde bera.“ Xoz zî luyi û şêr
û heşi û vergî reyde kuweno şono. 

Xoz û luyi û şêr û heşi û verg epey
ca şonê. Şonê şonê raştê yew hew-
rêşî yenê. Hewrêş luyi ra wano
“Luyê wayê, ti şona kura?“ Luyi wana
“Qismet bo, ez xwu rê şona hec.“
Hewrêş luyi ra wano “Ti mi zî xwu
reyde nêbena?“ Luyi hewrêşî ra
wana “Ti yenê bê, ez to zî xwu reyde
bera.“ Hewrêş zî luyi û şêr û heşi û
vergî û xozî reyde kuweno şono hec. 

Hawrêş û luyi û şêr û heşi û verg û
xoz epey ca şonê. Şonê şonê raştê
yew dîkî yenê. Dîk luy ra wano “Luyê
wayê, ti şona kura?“ Luy wana “Qis-
met bo, ez xwu rê şona hec.“ Dîk luyi
ra wano “Ti mi zî xwu reyde nê-
bena?“ Luyi dîkî ra wana “Ti yenê bê,
ez to zî xwu reyde bera.“ Dîk zî luyi û
şêr û heşi û verg û xoz û hewrêşî
reyde kuweno şonê hec. 

Dîk û luy û şêr û heşi û verg û xoz
û hewrêş pêro pîya rayîr kuwenê
şonê hec. Rayîrê hecî zî zav-zav dûrî
yo, çer-panç aşmî vêşêr rameno.
Rayîr di veyşan benê. Wanê “Ma se
kê ma çi wenê?” 

Kuyi wana “Ma nameyanê xwu
vacê. Ma vernî ra dest bi nameyandê
xwu kenê, peynî di nameyê kamî ve-
cîya, ma ê wenê.“ Wanê “Kam
waco.“ Luyi wana “Ez waca.” Luyi
verê dest bide kerd wa:

“Luy a, teştê ku ya. 
Keko şêr o, tirş o, şimşêr o.
Heş a, pêro rêş a. 
Verg o, boçderg o. 
Xoz o, linggoz o. 
Hewrêş o, mane pêro rêş o. 
Dîk o bikê fîko.“ 

Dîk peynî di nameyê cê vecîya,
dîk vist erd sere birna werd. 

Epey ca rayîr şonê. Şonê şone,
newe ra veyşan benê. Newe ra na-
meyanê xwu wanê. Luyi wana
“Reyna ez wana.” Ew luyi verê dest
bide kerd wa:

“Luy a, teştê ku ya. 
Keko şêr o, tirş o, şimşêr o. 
Heş a, pêro rêş a. 
Verg o, boçderg o. 
Xoz o, linggoz o. 
Hewrêş o, mane pêro rêş o.“ 

Hewrêş peynî di nameyê cê ve-
cîya, hewrêş vist erd sere birna werd.

Epey ca rayîr şonê. Şonê şonê
newe ra veyşan benê. Newe ra na-
meyanê xwu wanê û luy wana “Ez
wana.” Luyi verê dest bide kerd wa:

“Luy a, teştê ku ya. 
Keko şêr o, tirş o, şimşêr o. 
Heş a, pêro rêş a. 
Verg o, boçderg o. 
Xoz o, linggoz o. “

Xoz peynî di vecîya. Xoz vist erd
serebirna werd. 

Epey ca rayîr şonê. Şonê şonê
newe ra veyşan benê. Newe ra na-
meyanê xwu wanê, luyi wana:

“Luy a, teştê ku ya. 
Keko şêr o, tirş o, şimşêr o. 
Heş a, pêro rêş a. 
Verg o, boçderg o.“

Verg peynî di vecîya. Verg vist erd
sere birna werd. 

Luyê wextano ki goştê vergî wer-
dînî tay goşt limit dekerd manedê
xwu. 

Epey ca rayîr şonê. Şonê şonê
newe ra veyşan benê. Newe ra na-
meyanê xwu wanê, luyi wana:

“Luy a, teştê ku ya. 
Keko şêr o, tirş o, şimşêr o. 
Heş a, pêro rêş a. “

Heşi peynî di vecîya. Heşi vist erd
sere birnay werdi. 

Luyi wextano ki goştê heşi werdînî
tay goşt limit dekerd manedê xwu. 

Epey ca rayîr şonê. Şonê şonê
newe ra veyşan benê. Luyi û şêr
mendî. Rayîr ra luyi manedê xwu ra
goşt vecena fînena fektê xwu. Şêr
luyi ra wano “Ay çi bî, to vist fektê
xwu werd?” Luyi wana “Ez veyşan
bîya, mi yew çimê xwu vet werd.“ Şêr
wano “Luyi wayê, çimê mi zî vecê, ez
bora.“ Luyi çimê şêrî vecena û çimê
şêrî fînena fektê xwu, yew pişkuli zî
erd ra gêna, fînena fektê şêrî. Şêr
wano “Eno çim çend cal o!” Luyi
wana “Xwura çimo çep cal o, çimo
raşt şîrîn o.“ Luyi zav fişkin û xezel
[zexel] a. 

Epey ca rayîr şonê. Şonê, şonê
ew newe ra veyşan benê. 

Rayîr ra luyi manedê xwu ra goşt
vecena fînena fektê xwu. Şêr luyi ra
wano “Ay çi bî, to vist fektê xwu
werd? Luy wana “Ez veyşan bîya, mi
çimê xwu yo raşt zî vet werd.“ Şêr
wano “Luyi wayê, çimê min ê raştî zî
vece ez bora.“ Luy çimê şêrî vecena
û çimê şêrî fînena fektê şêrî. Şêr
wano “Eno çim weş bî.“ 

Luya fişkine hêdî çimanê xwu
akena. Luyi şêrî ra wana “Bira şêr,
yew colê biza polê raştî do, yew colê
biza zî polê çepî do.“ Luyi wana “Ez
şona polê raştî, ti zî şo polê çepî.“
Şêr korkankî deno piro şono. Luy zî
çimanê xwu akena, ay cayan di kay
kena. Şêr şono kura, luyi zî şêrî dima
şona. Şêr şono, yew lewe ro ku-
weno. Luy zî keyf kena, şona ki
goştê şêrî boro. Şêr xwu xereqneno,
luyi zî vazdena şona şêrî ser. 

Şêrî xwu ronayo, luyi paweno!
Luyi xwu rê wana “Ez kuray bora
kuray nêwera, qesba sîyay bora.“
Luyi kena ki qesba boro, şêr luyi de-
keno bindê xwu, luyi kişeno. 

Estanika ma weyta di qedîyayi.
Ma ra zûrî Hûmay ra raşti, ma elbê
esîr viraşti, kamî destê xwu tiro kerd
veşa.

HH EE VV AA LL TT ÎÎ YY AA   LL UU YY EE

Hîrê Herf in *Mehmed Akîf Yilmaz
yew rîyê eşqî cenet o

rîyê ci yo bîn cehenem

yew rîyê eşqî sipî yo
rîyê ci yo bîn sîya

yew rîyê eşqî dadî ya
rîyê ci yo bîn babî

bê ronişe bi usûl kîşta mi de
û biperse:

to hende qalî kerd
eşq çi yo?
eşq no yo

hîrê herfin: nêaseno, nêzanîyeno.

ZABIT
Rojan ra yew roje, merdimêk êziman bar keno

herê xo û şino Pali. Yeno pirdê Palî ser ke yew zabit
uca de vinderte yo. Her senî kîşta zabitî ra vîye-
reno, êzime kuwena zabitî ra û qapûtê ci diryeno.
Zabit zaf hêrs beno û vano:

- Eşekoglu, kaputumu yırttın! (Lajê herî, to qa-
pûtê mi dirna!)

Merdimo dewij qala zabitî nêgeno xo ser û vano: 
- Kerxanecînin qapûtî vêrna diratedir, sucê mi

feqîr nedir? (Qapûtê kerxanecî vêrna dirate yo,
sucê mi feqîrî çina yo?)

Ebdulqadir NECARANIJ

LEZ BÊRE
Mi ti dîya ez vazdaya to dima
Ti bîya vînî verê çimûnê mi ra 
Ez resaya verê yew dara girde
Mi ne binê dare verda 
Ne peyê dare verda ne kiştê ya
Ne zî serê ya
Ez xwu re biya gêj
Dinyaya mi biye tarî
Milê mi ameyî war
Doxê mi şîye
Mi sereyê xwu eşt benateyê 

destanê xwu
Ginaya erd ro ez o tewir, o qayde
Mi çi ca nêverda, ez gêraya 
Ez qîraya la mi ti nêdiya
Ti şiya kamca
Mi senî ti kerda vînî
Ez inka se kena bê to
Ti se kena xwu rê bê mi
Dê mi ra vaje ez se kena
Bigeyra a, bêre cayê mi 
Gula mi mîrçika mi
Bêre cayê mi, agêre
Ma merze mîyanê qehrî
Ma merze binê mezelî
Ma mîyanê kulan merze
Binê dare de menda ez
Zerrîya mi kewta lerz
Ez ha to pawena
Lez bêre lez, lez…

Murad Göçüncü

NEWEPEL

Arêkerdox: Şaynebî Laçîn
Mintiqa: Gêl

Vatox: Mahmud Karakaş

________________

*Mehmed Akîf hevalê min o, ziwanê
dayîka ey tirkî ya la erebkî û înglîzkî zî
zaf rind zano, şîîrê ey zî zaf weş ê. Yew
roje ma pîya şîîranê ey ser o teraq-
nayê. Şîîrê ke zazakî nuşyayê mi ci rê
musnayî. Înan mîyan ra mi çend şîîrê
zazakî wendî. Melodîya nê şîîran zaf
weşê ey şîye. Keyfê ci ame. Ey bi xo zî
di-hîrê şîîrî zazakî wendî. Dima na şîîra
ci ya ke cor de kilmek nuşyaya mi rê
rişte û va "Ti şenê na şîîre biçarnê za-
zakî?" Mi zî çarnaye. (Harûn Bozkurt)



Hecî Çayir yew mezraya Tarba-
sûnî (Sarıçiçek) ya. Tarbasûn yew
dewa pabesteyê merkezê Çewlîgî
ya, hetê rojhelatê merkezê Çewlîgî
de, peynîyê deşta Çebaxçûrî de mer-
kezê Çewlîgî ra 15 kîlometreyî dûrî
ya. 

Tarbasûn yew dewa zaf kahan a,
verê cû na dewe de armenî û kirdî
pîya meskûn bîyê. Labelê tehcîr ra
dima armenîyan ra kes nêmendo. 

Araziyê Tarbasûnî arazîyêko be-
reketin o. Cuwa ver Tarbasûn de be-
ganê Çewlîgî ra keyeyê Alî Begî
(Ertuğrul) bibi, arazîyê na dewe
heme yê keyeyê Alî Begî bi. Mergê
Alî Begî ra dima qijanê ey arazîyê
xo pêro rot û dewanê Azarpêrtî, Ka-
nîreşî, Palî, mintiqaya Tavzî, Ziktê û
zobîna cayan ra însanan bar kerd
ameyî na dewe de arazî girewt. Nika
nufûsê na dewe xeylê zîyed o, hetê
sixletîyê nufûsî ra ma eşkenê vajê
ke mîyanê dewanê Çewlîgî ra dewa
tewr sixlet a. Pa Tarbasûnî ya çar
hebî mezrayê na dewe estê: Tarba-
sûn, Hecî Çayir, Germik û Qentar.

Tarbasûn: Merkezê dewe yo.
Şarê ucayî se ra 60 kurmanc, se ra
40 kird o. Ekserê kurmancan da-
wanê Azarpêrt û Kanîreşî ra ameyê.
Kirdî zî dewanê Palî Zoxpa ra, minti-
qaya Azî ra, Ziktê ra, Sîwan ra û zo-
bîna cayan ra yê.

Hecî Çayir: Hîna zaf şarê na
mezra dewanê Palî ra Xeylan ra yê.
Labelê zobîna dewan ra zî însanî
estê.

Germik: Şarê na mezra pêro tav-
zij ê, mintiqaya Tavzî ra ameyê.

Qentar: Na mezra serra 2003 de
hardlerzê Çewlîgî ra dima awan bîya.
Cayo ke na dewe tede awan bîya,
hêverî uca cayê komkerdişê silqanê
şekerî bi. Silqî uca de qentar de se-
têne û dima şawitêne fabrîkaya şe-
kerî ya Mûşî. Zafê şarê na mezra
eşîra Ziktê ra yo.

Yeno zanayane ke herbê cîhanî yê
yewînî de dewleta osmanîyan û rûsî
zî kewtibî herb û vera yewbînan de
herb kerdêne. Rûsî o wext hetê roj-
helatî û vakûrê rojhelatî ra ameybî
hetanî nizdîyê Çewlîgî. Verba nê îs-
tîlakerdişê rûsan de çewlîgijî ameybî
pêser, alaya eskeran awan kerdîbî,

vera rûsan de mûqawemet de bî.
Vanê wextê ê herbî de Hecî Çayir de
semedê tedawîkerdişê çekdaranê bi-
rîndaran yew nêweşxane awan bîyo
û eskerê ke herb de darbice bîyê,
uca tedawî kerdê. Labelê çinêbîya-
yîşê îmkanan û malzemeyan ra zafê
eskeran uca ganê xo dayo û merdê. 

Nika zî xirb û kilê ê nêweşxaneyî
uca de estê, cayo ko eskeran ganê
xo dayo nizdîyê ê cayî de yew cins
şîlanî bîyê zergûn. 

Bi tirkî şîlanan ra vanê “kuşburnu”,
latînkî de zî bi nameyê Rosa Canina
yenê zanayene. Exlebê xwu rengê
vilanê şîlanan sipî û tayê zî pembe

yê, la rengê vilanê şîlananê Hecî Ça-
yirî zerd o û şîlanê Hecî Çayirî hebi-
kan nêgênê. Pêro cografyaya
Çewlîgî de teyna Hecî Çayir de nê şî-
lanê vilezerdî estê. Her serre aşma
gulane de vile akenê û emrê înan
25-30 rojî yo. Gama ke dewlete na-
meyê  dewan û cayanê kurdan be-
delnayo ridê nê gulanê zerdan ra
nameyê Tarbasûnî “Sarıçiçek Köyü”
panayo.

Mîyanê şarê Hecî Çayirî de wina
yew bawerî esta, vanê, ê eskerê
çewlîgijî ke herbê rûsan de darbice
bîyê û nêweşxaneyê Hecî Çayirî de
ganê xo dayo, şehîd ê. Ê vilê zerdî
zî nûr û roşnîya ê şehîdan ê. No rid
ra kes nê şîlanêranê zerdan nêbir-
neno û gulanê înan nêçîneno.

Şêx Mistefayê Çanî (Korkutata)
Herbê Şêx Seîdî de qumandananê
artêşa Şêx Seîdî ra yew bi. Gama
ke herb de kurdî maxlub bîyê, zafê
rîsipîyê kurdan esîr kewtê û dima
destê dewlete ra Bidlîs, Dîyarbekir
û Xarpêt de îdam bîyê. Dewlete

herb ra dima nêeşka Şêx Mistefayî
bitepîşo. Şêx Mistefayî yew mude
koyan de xo nimit û ceng domna.
Serra 1927 ra dima pa zobîna çek-
daran û rîsipîyanê kurdan a şi Binê
Xete. Nizdîyê 25 serrî uca de, roja-
wanê Kurdîstanî de mend. Dima Tir-
kîya de yew qanûnê efû vecîya, Şêx
Mistefa ame welat û şi Hecî Çayir.
Hetanî mergê xo emrê xo uca de vî-
yarna. Nika mezelcayê Şêx Mistefayî
Hecî Çayir de yo û qubeya mezelê
ey serê yew qilê berzî ra ewnîyena
suka Çewlîgî û deşta Çebaxçûrî ra.

Çewlîg, 31.05.2016
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Aydin BATUR

ÇIMENGURÎYEKE
Alî Şeker

Mi tewr zaf çimanê to ra hes kerd
Nê fransizkî ne îtalyankî nê zî ecemkî
Mi kirdkî çimanê to yê sîyayan ra hes kerd
Na gazinîya mi ra lome meke!
Caran nîjadperestîye nîya berxê…
Ez bîyêne koçberê çimanê to
Nê welatanê kambaxan de, şaristanan de
Mi zanayêne ke ti mi de saetêna huyena, gamêna huyena
Hem kî ziwanê dayîka min ê gilorî de 
Bindestî de huyena çimengurîyekê
Hem kî rengê çimanê domananê sêwîyan de…
Tîya de zeman, wextê serê rezan bî
Mîyanê tûmanê mazêran de
Rêzilaya baxçeyê enguran meredîyaybî ra
Sire-sire sey mexelê malê mêşna
Gilbera, gilî-gilî ereq dayêne engurîyekan 
Yew bi yew, sîya bi sîya
Aşma payîzî ya wertêne de
Ti ewnîyayêne bi mi ra, mîyanê xeyalan de
Rengê sîya û keskî de, sûrelayî de ti huyêne
To kî zanitêne ke rengê sûrelayî de cuye esta
Sey rengê gonîya sûra ke damaranê ma de geyrena
Sey dayê to de di eksê cuye estîbî
Sey estbîyayîş û mergî to de candar bîyêne cuye…


