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Umer Barasi: “Zarok-Tv sey şitê dadî yo,

ganî qicê ma mirdîya xo bişimî ”

Umer Barasî derheqê Zarok TV û
karê dublajî ser o wina va: “Kirdkî de
karê dublajî hema zaf newe yo. Tayê
embazê ma wendekar ê, tayê înan
karmend ê, çend embazê ma tena nê
karî kenî. Bê înan zî, mîyanê dublajkaranê ma de hunermend û tîyatrokarî zî estî. Xora ziwanzanayîş
bingeyê nê karî yo. Tayê embazî hem
qiseykerdiş hem zî nuştiş zaf hol
zanê, tayê înan zî hetê gramerî ra
biney apey ê. Xora mîsyonê xebata
ma sey kursê ziwanî yo. Seba ke
dublajkarê ma wendişê xo aver berî û
ziwanî hîna hol bimusî, ma timûtim
kitab û kovaran danî înan.
Senî ke şima zanî, studyoyê ma
Îstanbul de yo. Goreyê fikrê mi, ma
gereka xebatanê xo bihewilnê welat.
Gereka qicê kirdan bêrî nêzdî ra na
xebate bivînî û pê zerrîweş bê. Ez
hêvî kena ma demêko nêzdî de agêrenî kokê xo ser.
Zarok-Tv sey şitê dadî yo, ganî qicê ma mirdîya xo bişimî.
Ez bawer kena xabata ke ma kenî, seba ziwanê ma,
seba kulturê ma, seba qicanê ma xebatêka zaf zaf muhîm
Çirrê Belzere mintaqaya Sêkarûn
de nizdîyê dewê Belzera verîne
(Uzundere) de, hetê vakûrê rojhelatî ser sûka Çewlîgî ra 25 kîlometreyî dûrî yo. No çirr qasê 50
metreyî berz ra yew kerre ra yeno
war. Berzîya nê kerreyî ca-ca qasê
100 metre ya. Awa ke nê çirrî ra
yena war hetê mintiqaya Karêrî ra,
koyan ra vejîyena, yena wareyê
Deşta Karêrî ra ravîyerena û nê çirrî
ra rişyena. Dima şina nizdîyê Germawî de (Ilıcalar) rişyena awa Gûenigî (Göynük Suyu) ser.
Şiyayîşê bi ucayî wina yo. Kes bi
wesaît a Çewlîg ra kuweno raharê
Erziromî û hetê rojheletî ya şino.
Nahîyeya Germawî ra (Ilıcalar beldesi) ravîyereno, kîlometreyê 24.
de, zereyê dewa Alikragî de hetê
çepî ser tadîyeno û keweno raharê Karêrî ser. Tadîyayîşê nê raharî ra dima yew mezraya Alikragî
esta, nameyê xo Nehmûn a, Çirrê Belzere na
mezra ra yew-di kîlometreyî dima vejîyeno vera
merdimî. Cayo ke no çirr tede yo, uca sînorê mintiqaya Karêrî û Sêkarûn o.
Mintiqaya ke no çirr tede yo nameyê ci Sêkarûn
o. Na mintiqa hetê vakûrê rojhelatê sûka Çewlîgî
de ya. Verba sûka Çewlîgî de dewa Şîyenigî ra
dest pêkena hetanî sînorê Kanîreşî şina. Na mintiqa ra dima dewanê Kanîreşî ra Sîyexi (Çobantaşı
köyü) esta. Dewê ke na mintiqa de yê, sînorê
Kanîreşî ra hetanî sûka Çewlîgî ekserî dormaleyê
Çemê Gûenigî (Göynük çayı) de ca gênê.

Jiyan Tv û Zarok
Tv Gêrîyayî

Jiyan Tv û Zarok Tv ke qismêko muhîm yê weşana xwu
bi kirdkî (zazakî) kerdêne
hetê dewleta tirkan ra ameyî
girewtiş.
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Kirdkî de Yewna
Kovare: EWRO

a. Kesê ke wazenî ziwanê ma aver şêro, wazenî qicî ma
bi kirdkîya şîrine pîl bê, gereka paştî bidî Zarok-Tv û xebatanê ci.“
Roportaj: Alî Aydin Çîçek
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Ç ir r ê B e l z e re
Aydin BATUR

Mintaqaya Sêkarûn de nê dewî estê:
Alikrag (Yenibaşlar)
Arçûg (Alatape)
Armelu (Elmalı)
Belzere (Cuwa ver dewe bî, nika taxê Germaw a.)
Çan (Göltepesi)
Fexrûn (İçpınar)
Germaw (Ilıcalar) Nika nahîye ya û tede beledîya esta.
Kûes (Cuwa ver dewe bî, nika taxê Germaw a.)
Parmûkê Cêrî (Ağaçeli)
Parmûkê Serî (Çavuşlar). Na dewe zaf gird a.
Çend serrî cuwa ver bi eşkera ke Tirkîya de dewa
tewr gird Parmûkê Serî yo.

Bi nameyê “Ewro” yewna
kovara safî bi kirdkî (zazakî)
dest bi weşane kerd.
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Şîyenig (Gözer köyü)
Tuêreg (Köklü)

Vanê, herbê cîhanî yê yewin de
rûsî Çewlîg de ameybî hetanî
sînorê mintiqaya Sêkarûn. Sînorê
na mintiqa de, cayê Kerreyê Sîyexî
(Çobantaşı geçidi) de verba ameyîş
û tehlukeyê îstîlaya rûsan de
çewlîgijî yenê pêser, alaya eskeran
awan kenê û Kerreyê Sîyexî de
rûsan dir kewenê ceng. Şêx Şerîfê
Kelaxsî no herb de qûmandanê eskeranê
çewlîgijan
biyo.
Muqawemet ra dima rûsî hinî hetê
Çewlîgî ya nînê, peyser ageyrenê
şinê.
Herbê Şêx Seîdî de dewa
Fexrûn nahîye bî, Teyîb Elîyê
Mutewelîyûn
(Mütevellizade)
mudirê na nahîye bi. Herb ra ver
Şêx Seîd ameyo na mintiqa û dewa Fexrûn û Çan
de mendo. Derheqê herbî de rîsipî û pîlanê na
mintiqa dir qisey kerdo. Vanê, o wext beynateyê
Şêx Seîdî û Teyîb Elî de zî yew qiseykerdiş bîyo.
Goreyê vatişan, Teyîb Elî wextêk artêşa usmanîyan de qûmandan bîyo. Dima teşkîlatê kurdan
Azadî de bîyo sekreter û temsîlkarê Çewlîgî. Ma
zanê ke herbê Şêx Seîdî de, maxlûbîyetê kurdan
ra dima Şêx Seîd û 46 embazê ey Diyarbekir de
pê qerarê Mehkemaya Îstîqlalî ya îdam bîyê. Ê ke
îdam bîyê, mîyanê înan de mudirê nahîyeya
Fexrûnî Teyîb Elîyê Mutewelîyûn û dewa Çanî ra
panc şêxî zî bibî.
Çewlîg, 03.10.2016

2

Teşrîna Verêne 2016
EDÎTORÎ
RA

Roşan LEZGÎN

Reya esta yew tesadufo basît yan
yew vateyo qijkek bîle heyatê merdimî de zaf çî vurnenoX
Birayê min o tewr pîl newe zewicîyeno, yew dewa Entabî de dest bi kar
keno. Seba ke uca, mîyanê xerîban
de yew pişkurî verê destê înan de
bibo, babîyê mi ez girewta berda înan
het de verdaya û ageyra. Bi no qayde,
1971 de dewa Oğuzeli Büyük Karacaören de mi dest bi mekteb kerd.
Eke tesadufêko winasî nêbîyêne,
beno ke heyatê mi temamen yewna
hawa biyêne.
Malima ma Edalet xanime yew
dersxane de dersa sinifanê yew, di û
hîrêyinî dayne. Dersxaneyê ma de
hîrê rêzê masayan û sendelîyan
estbî, her sinif yew rêze de roniştêne.
Mudirê mektebî Mistefa begî zî yewna
dersxane de dersa sinifanê çar û pancinî dayne. Dewreyê verinî yê sinifê
yewinî de êdî mi wendekaranê sinifê
diyinî ra başêr wendêne û nuştêne.
Coka malima ma dewreyê diyinî de
ez girewta rêza sinifê diyinî de daya
roniştiş. Bi no qayde mi serrêk de di
sinifî wendî, yanî sinifê yewin û diyin
mi yew serre de temam kerdî.
Mi sinifê hîrêyin zî uca wend la birayê mi şi esker. Ma mecbûren ageyrayî dewa xo ya Licê de. Seba ke
dewa ma de mekteb çin bi, mi sinifê
çar û pancinî yew dewa ke qasê saetêk rayîr ma ra dûrî de wendî. Serd û
sipurê zimistanî de, varit û variş de,

X
ÇEPA-RAST

A Ç

E

1- Welatê ma de çemêk
2- Mengêka/aşmêka wisarî - Vateyo
ke duayan dima vajîyeno
3- Dost, birak, şinas - Bax, cayê engurêran - Labelê, ema
4- Birîsim - Eks, ters
5- Sembolê kurçatowyumî - Îqtîsad,
debrûdebare
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vewre û puk de mi zaf zehmet dî. La
wendiş de ez zaf serkewte bîya. Mi
yew kitab reyke wendêne, êdî ezber
kerdêne, melumatê ê kitabî mi vîr de
mendêne. Malimî çi bipersayne mi tavilî cewab dayne.
Bi teşwîqê malimî ez sinifê pancin
de dekewta îmtîhananê mektebê yatilî. A serre temamê Licê ra ma new
kesan yatilî qezenc kerd. La xizanî û
nezanîye ver, bêwayîrîye ra, kesî
qeydê mi nêviraşt. Wendiş destê mi
ra şi.
Serra ke mi sinifê pancinî temam
kerd, Licê de erd lerza. Ma a serre payîzî bar kerd ameyî merkezê Diyarbekirî. Êdî mi dest bi karkerîye kerd; ez
her tewir karê zehmetî de xebitîyaya.
Hamnanî ez tevrikê pemeyî de xebitîyayne, zimistanan tehmîrxaneyan de.
Dima mi lokantayan de firaqî şutî, komîtî kerde. Ez ke bineyke bîya
temam, na rey hamnanan karê birnayîşê tûxlayan de xebitîyaya; karêko
zaf zehmet bi. Dima ancî hamnanan
ez înşatan de xebitîyaya; mi emeletî
kerde, westatî kerde. Zimistanan ez
lokantayan de, restorantan de xebitîyayaX
Deman giran bi. Coka ez tim xebitîyayêne, ez caran betal nêgeyraya.
Mîyanê hende xebate de ancî zî çimê
mi wendiş de bi. Tim binê balişnaya
min de çend kitabî estbî.
Mîyanê hende kar û xebate de, mi
teber ra dest bi wendişê mektebê mîyanênî kerd. Serra 1981 de ez Ali
Emiri Ortaokulu yê Diyarbekirî ra
mezûn bîya û mi dîploma girewte. Ez
şîya mi Öğretmen Lisesi yê Diyarbekirî de qeydê xwu viraşt. La çimê çinêbîyayîşî kor bo! Ez nêeşkaya

dewam bikerî. Çimkî babîyê mi qeza
kerdbî, dest û lingan ra bibi, komêk
kulfet kewtbi mi mil.
Herçiqas hesreta wendişê mektebî
tim zerrîya mi de bî zî her ke mi de
şuûrê neteweyî virazîyayne û hîsê
min ê milî şîyar bîyêne, mi xwu dewleta tirkan ra, ziwanê tirkî ra dûr
dayne. Bi no qayde mi fikrê mektebanê tirkan de wendişî zî xwu zerrî ra
vet. Mi qiseykerdişê tirkî bîle red kerd.
Zaf rey firsendê memurtîye, îmkanê
karkerîya dayreyanê dewlete kewt mi
dest, mi tenezul nêkerd.
Nê da-vîst serranê peyênan de zî
xwura ez tim mîyanê fealîyetê ziwan û
edebîyatê ma de ya. Her ke kitabê mi
weşanîyayî û mi xebata xwu ya ziwan
û edebîyatî zêdna, bê ke ez biwazî,
nameyê mi mîyanê şarî de vila bi, ez
ameya şinasnayîş. Qismêko muhîm
yê însanan no cadkerdişê mi, na lebata mi teqdîr kerde. Ez înan rê zaf
sipas kena, Homa kêmanîya înan
nêdo. La qismêkê merdiman zî bi kîbr
û fexr, tim bi çimêko tehqîrane ewnîyayî mi ra, ewnîyayî xebata mi ra. Herinda ke vajê yew tuto ke tehsîlê ey
çin o nê karan keno, vengê înan
ameyne mi, yan zî mi eşnawitêne, vatêne “Roşan? Yaw ilkokul bîle temam
nêwendo!“
Axir ez zî yew benîadem a, zerrîya
mi zî esta, hisê mi zî estê. Ez nêeşkena vajî vera nê tehqîr û tinazanê nê
hawa merdimanê wayîrê nefsê basîtî
de ez mutesîr nêbîyêne. Coka badê
ke emrê mi resa pancas, kerbê çan û
nîçê nê “bidîploma”yan ver, ez şîya mi
lîse de qeydê xwu viraşt û bi heyecanê tutan mi dest bi wendekarîye
kerd.

Ziwan

F. Nietzscheyî vato “Dejo ke merdimî nêkişo, xurt keno.“ Ancî yew qala
verênanê ma zî esta, vanê “Cîrano
xirab merdimî keno wayîrê keyeyî.“
Yanî gama ke cîrano xirab bi malê
xwu; bi tefûtalê xwu, bi qafûqirê xwu,
bi kelûpelê xwu cîranê xwu yê feqîrî
ser o quretî keno, vera îhtîyacîya cîranê xwu de çikusîye keno, a gama
cîrano feqîr hîna zaf zor dano xwû û
xeyret keno, hîna zaf cad keno û xebitîyeno ke xwu rê keye bikero, o zî
bibo wayîrê malî, wayîrê haceteX
Yê mi zî teqrîben wina bi;
“wende”yanê ma, “mamosta”yanê ma
bi awiranê xwu yê tehqîrîye bi mi tehsîl da kerdiş; ez kerda wayîrê dîplomaya mektebanê tirkan.
Mîyanê hende karûbarê giranî de
wendişê lîse rehet nêbi. Qismêkê dersan, bitaybetî matematîk, geometrî,
kîmya û înglîzkî mi rê giran bî. La
pancas û di serrîya xwu de ez lîse ra
mezûn bîya, mi dîploma girewte.
Ez seba teşwîqkerdiş û ardimê
înan cinîya xwu rê, keynaya xwu rê,
lajê xwu rê û heme dost û hevalanê
zerrîpakan rê zaf sipas kena. Ez wazena emser bikewî îmtahananê unîversîte. Înşalah ez îmtîhan de bi ser
kewî, qaso ke mi rê lazim o ez puan
bigêrî, ez do dîplomaya unîversîte zî
bigêrî.
Belkî şima vajê, şar doktora keno,
beno doçent, beno profesor, behs nêkeno, dîplomaya lîse ke êdî tu qîymetê xwu çin o, to girewta, ti ser o
nuşte nusenê. Eke şima vajê, ez heta
peynî heq dana şima. Yê mi, tena mi
waşt ez îsbat bikerî ke merdim bi dîplomaya mektebanê tirkan nêbeno
însan!

P E R S
6- Parçe, organ, uziw - Emike, waya
babî/pîyî
7- Zembul, cahtire - Yekunê çîyanê
nelaziman, çîyê ke hinî lazim nêbenê û erzîyenê
8- Eksê “razî”yî - Çogane, çanqil
9- Daruname, kaxita ke hekîmî seba
îlacan nusenê - Mîyanê “weta”yî
10- Bira, birayo pîl - Çêlike, leyreke

C ew a b ê H û m a r a Ve rê n e
CORA-CÊR

1- Lêlê Şodirî de Yew X
(Kitabê hîkayeyan ê Alîriza
Kalanî)
2- Çimeyêkê banî - Hacetêka roşnkerdişî
3- Kuşat, yarenîye, kurata Çeşîtêkê kurêkî
4- Mîyanê “vêre”yî - Bijike,
lola/nana binê adirî
5- Simzore, simereke, binê simerî
- (seba vaşan) dasî, qarût, sap

6- (felsefe û psîkolojî de) Ez, xo Serepêşêka cinîyan
7- Sirr, efsun - Ziwanê ewropijan
de “newe” - Zemîrêk (halo oblîk ê
“o”yî

8- Sembolê amerîkanyumî - Vargoz, giran
9- Şîl, lete, felqe - Eksê “bin”î
10- Rikinîye, rikinî, înadîye - Bi
zazakî kovarêka kulturî
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Xebere

Jiyan Tv û Zarok Tv Gêrîyayî
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ERD NIZM O
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Erd nizm o, asmên zaf berz o.
Teber, tafir û dûman o. Vindert gerd.
Zimistan, vewre varena puk û serd.
Heywax ma rê! Merdimo hol merd.
Yew xirabî ra vanê; xirabîye kerd.
Mêriko dizd, qawirmeyo solin berd.
Bêbabî qurtêk awe ser o werd.
Rengê rîyê ey eşt, bîyo zerd.

Jiyan Tv û Zarok Tv ke qismêko
muhîm yê weşana xwu bi kirdkî
(zazakî) kerdêne hetê dewleta tirkan ra ameyî girewtiş.
Badê ke roja 15 temmuze 2016
de teşebusê derbe bi, hukmatî rewşa
awartîye îlan kerde. Na çerçewa de
Jiyan Tv û Zarok Tv zî tede 16 kanalê televîzyonî, 23 radyoyî, 3

ajansê xeberan, 45 rojnameyî, 15
kovarî û 29 weşanxaneyî girewtî.
Jiyan Tv û Zarok Tv ke weşana
xwu bi kurdkî kerdêne û Gün TV û
Azadî Tv ke Diyarbekir de weşana
xwu bi kurdkî û tirkî kerdêne roja
28 êlule 2016 de hetê hêzanî asayîşî
yê dewlete ra ameyî girewtiş û berê
înan ame morkerdiş.

DEYÎRA SEYARI
Mehmed Emen

Sêr Seyar* id asmîn ha sîya w’
Dimûn bestiyawo, hewr bestiyaw’
Eyr vêng top û tifingû ra
Sewbîna yew veng nivecyaw’
In çi zulim, çi bela wo?
Asmîn bi adir varawo
Ma se kerdo, ma se vato?
Homay ma rî tofû dawo
Heywax bawo heywax bawo
Kitab kom dîn ina vato?
Însonû înson veşnawo
Qîyamet û mehşêr ma wo
Vernî eskêr şi dew resa
Peynî ey hema niasa
Seyar id yew bon niverda
Adir eşt ci hemi veşna
Komî serê xwu hawa na
Esker zalim pana fîna
Heywax leyro heywax leyro
Gon ra rasel rabestiya
_________

* Sayêre (dewleta tirkan nameyê aye
kerdo Kaledibi), 1992 de hetê hêzanê
dewlete ra ameye veşnayiş. Na deyîre
veşnayîşê aye ser o nusîyaya.

Ferhengek

bêrûçik, -e: biçimsiz; çirkin
çarmedor (n): dört taraf
çikus, -e: cimri
çikusîye: cimrilik
çirr (n): şelale
dilet, -e: ikiz
girîng, -e: önemli; mühim
herême (m): bölge; mıntıka
herêmkî: bölgesel
îsoto perrik (n): pul biber
karmend, -e: memur

Dizd merd yew cayê ey de nêmend.
Dost û ehbabanê ey, yewî gorê ey nêkend.
Melayan caran cizm û telqîn nêwend.
Babî va “Çira merd?“ Cematî va “Hend!”
Melekanê a dinya xeyr û guneyê ey sent.
Terazî û mêzînî, dizdî rê xirabîye mend.
Laya welwelanê rê xorîn yew awbend.
Heme vanê; nameyê ey sey dizd mend.
Miqilika zerdan a ey heme feqîran rê sent.
Dizdî rê yew kefen tena mend.
Na şîîra weşe kamî wend.
Derkenar Cîhangîr o hunermend.

Derkenar Cîhangîr Çaglayan

keçeke (m): kız; kız çocuğu
kelebermîye: ağlamaklılık
kerre (n): kaya; kayalık
lîşin, -e: kirli
lîşinîye: kirlilik
pişkurî, -ye: ev işlerinde yardımcı çocuk
puk (n): kar fırtınası
qafûqir (n): kap kacak
qic, -e: 1.küçük 2.çocuk

rêze (m): sıra; dizin
rojane: 1.güncel 2.günlük
şanwanan: akşamları
tavilî: hemen; anında
tefûtal (n): öteberi
tîre (m): ok
wendekar, -e: öğrenci
xêzefîlm (n): çizgi film
zanîngehe (m): üniversite
zixm, -e: sağlam

KIRDKÎ DE YEWNA KOVARE: EWRO

Bi nameyê “Ewro” yewna kovara safî bi
kirdkî (zazakî) dest bi weşane kerd.

Kovara ke do şeş
aşman ra reyêk biweşanîyo û Diyarbekir de
amade bena, çarçewaya
“teorî, huner û edebîyat”î
de vejîyena. Edîtorîya kovare Ahmet Kirkan keno.
Sernuşteyê kovara de
îşaret beno ke kovare de,
hetê edebîyatî ra do ca bidîyo nuşteyanê warê
“edebîyatê klasîk û modern, rexne û teorî” de,
hetê ziwannasîye ra do ca
bidîyo nuşteyanê “gramer,
lînguîstîk, psîkolînguîstîk,
rexne û teorî” ser, hetê
hunerî ra zî do ca bidîyo
nuşteyanê warê “muzîk,
resîm, sînema” ser.
Her hûmara kovare de

do ca bidîyo yew dosyaya
qapaxî. Dosyaya na hûmare “mekan” o. Dosya
de nuşteyê Pinar Yildiz,
Ahmet Kirkan, Abdullah
çelik, Weysel Hanyildiz û
Esra Altunî ca gênê. Firat
Aygunî zî bi fotografanê
xo dosya xemilnaya.
Murad Aygunî wayîrê
weşanxaneyê
Vateyî
Deniz Gunduzî reyde roportajêk kerdo û nuşteyê
Michael L. Chyetî ke
“folklorê kurdan” ser o nusîyayo, çarnayo kirdkî ser.
Nuştoxê bînî yê hûmara yewine nê yê:
Ronya Bewran, Ugur Sermîyan, Newzat Valêrî,
Esat Şanlı.
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Roportaj

Umer Barasi: “Zarok-Tv sey şitê dadî yo, ganî qicê ma mirdîya xo bişimî.”
Ma bi xeyr dî birêz Umer Barasi. Ti eşkenî bi
kilmîye xo bidî şinasnayîş?
Xeyrî mîyan de be bira. Ez çewlîgij
a, heta 20 serrîya xo ez Çewlîg de
cuwîyaya, dima seba wendişî ez şîya
Kocaelî, mi beşê ziwan û edebîyatê
tirkî qedîna. 2013 de mi Zanîngehê
Artuklu de dest bi masterê bêtezî yê
kirdkî kerd û ez mezun bîya. Dima
reyna Zanîngehê Artuklu de mi dest
bi masterê bitezî yê kirdkî kerd û
wendişê mi dewam keno. Nika zî Îstanbul de, Zarok-Tv de, seba qicanê
ma ez karê dublajî kena.
Têkîlîya to û kirmanckî key û
senî dest pêkerde?
Derûdorê mi de kirdkî timûtim cayê xo yê eslî de
bî û qisey bîyêne. Ez bajar de bîya pîl, la seba ke
dadî û babîyê mi tim bi ziwanê ma yê şîrinî qalî
kerdêne, kirdkî cuya mi de cayêko bingeyî de ya.
Qiseykerdiş her wext bibi, la ti vajî nuşte, kitabî, kovarî, nê biney erey kewtî cuya ma. 2006 ra pey ez
pêhesîyaya ke grûbêk bi nameyê “Grûba Xebate
ya Vateyî“ esta û ziwanê ma ser o xabate kena.
Xora cuwapey hinî hêdî-hêdî kovar û kitabî kewtî
ma dest la heya 2011 na têkîlî zaf xurt nêbî. Nê serranê peyênan de kirdkî, bi nuştekî zî cuya mi de
cayê xo yê bingeyî girewte.
To xeylê wext Unîversîteya Artuklu de perwerdeyê kirmanckî girewt...
Perwerdeyê kurdkî ke Artuklu û ê zanîngehanê
bînan de dest pêkerd, seba equbetê kirdkî gamêka
zaf girînge bîye. Ma hinî bi ziwanê xo yê şîrinî bi
awayêko akademîk perwerde dîyêne. Artuklu seba
ma kirdan sey yew şahîye bî. Kirdê Çewlîgî, Dêrsimî, Dîyarbekirî, Sêwregi, Gimgimî, Erzînganî,
Semsûrî, Motkanî, Xarpêtî û Aksarayî pêro pîya
yew govende de bîyî. Raşta ci ma pêrune tîya yewbînî û şarê xo şinasna. Nika ez ewnîyena ê embazê
ke na şahîye de cayê xo girewto, kitaban çap kenî,
kovaran de nusenî, rojnameyan vejenê û roje bi
roje dara kirdkî zergûn kenî.
Ti nika Îstanbul de, Zarok-Tv de karê dublajî
kenî. To key û senî dest bi karê dublajê xêzefîlmanê kirmanckî kerd?
Raşt a, serrêk ra nat ma bi embazanê delalan
Zarok-Tv rê seba qicanê kirdan dublajê xêzefîlman
kenî. La ma ra ver embazan dest bi nê karî kerdibi.
Xora kirdkî de karê dublajî di-hîrê serran ra nat
beno. Ez xo biney wayîrê talihî vînena. Çunke
wexto ke Artuklu de perwerdeyê kirdkî dest pêkerd,
ez wendekaranê verênan ra yew bîya, nika zî ez
xebatkaranê na xebata pîroze ra yew a.
Karê dublajî de şima çend kesî gurîyenî?
Karê ma de qisim-qisim departmanî estê. Mavajî
sey; dublajkarî, xebatkarê teknîkî, îdarekarî û açarnayoxî. Eke ma nê pêrune bihesibnî, qasê hîris kesî
estî. Înan ra pancês kesî dublajkar ê, di kesî karê
teknîkî kenê, hîrê kesî îdarekar ê, des tenî zî açarnayox ê.
Şima heta ewro dublajê kamcîn xêzefîlman
kerd?
Ê xêzefîlmî ke ma heta ewro dublaj kerdê nê yê:
Estareyê Lauraye (Laura Stars), Kewelokî
(Smurfs), Bobo Sunger (Sponge Bob), Garfîeld,
Maya, Darwîn û Gumball, Cedrîc, Corneîl û Bernîe,
Louîe, Laboratuwarê Dexterî, Angelo, Bîlly û Buddy,
Tenten, Yakarî, Estorê Nîlî yo Qijkek (Lîttle Hîppo),
Trotro, Baxçeyê Heywanan (64 ZooLane), Foster,
Wextê Macerayî (Adventure Time) Nêweşxaneyê
Serê Qilî, Pînokyo, Gulîver, Moby Dick, Çilka Varanî
(Raindroop), Bajarê Kergan (Chickhen Town), Luyo
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Qijkek Pablo (Little Fox Pablo), Keyeyê Perîyan
(Fairly Odd Parents), Awmerreyê Hêrsinî (Angry
Beavers) Tom û Jerry û Road Runner.
Ziwano ke dublaj de êno gurenayene herêmkî
yo yan standard o? Nê weçînitişî de krîterê şima
çi yê?
Fikrê ma gore, televîzyonî seba standardkerdişê
ziwanan mîsyonêko pîl gênê xo ser. Xora seke
şima zî zanî, bi kirdkî perwerde xeylê kêmî yo û
standardbîyayîş zî bi rayîrê perwerde û weşanan
bingeyê xo gêno. No semed ra ziwano ke ma gurenenê ziwano standard o. Ma vînenî ke xebata standardîzekerdişê kirdkî resaya merhaleyêko baş.
Heta ewro bi ziwanê standardî se ra zêdeyêr kitabî
çap bîyê, kovar û rojnameyî vejîyayî û nê xebatî
roje bi roje zêdîyenî. Nika metaryalê dersa weçînitî
zî bi ziwanê standardî hedre benî. Eke ma fekanê
herêmî bişuxulnî, ma bin ra nêvejîyenî. Xelasîya
ma ziwanê standardî de ya.
Ma hol zanî ke xelaskerê yew ziwanî maye û domanî yê. Ziwan yew-di serrîya domanan de keweno
cuya înan û bingeyê xo zî qijkekîya înan de gêno.
Reyna ma hol zanî ke, xêzefîlmî na seserre de hetê
pedagojî ra cayêko bingeyî gênî. Ez bawer kena
qicî ma ke nê xêzefîlman temaşe bikerî û dima bi ziwano standard perwerde bivînî, dara kirdkî hema
bi hezaran serrî zergûn manena.
Açarnayîş senî beno û xêzefîlmî kamcîn ziwanan ra açarnîyenê bi kirmanckî ser?
Karê dublajî de çîyo tewr muhîm açarnayîş o.
Wexto ke açarnayîş baş bo, hem karê dublajkaran
asan beno hem zî temaşekarî xêzefîlman ra tehm
gênî. Açarnayîşê tekstan înglîzkî ra beno. Tekstî
hêverî açarnîyenê kurmanckî ser, dima kurmanckî
ra açarnîyenê kirdkî. Ez naye vajî, meselaya açarnayîşî de biney kêmasîyê ma estî. Çend embazî
estî, tekstan înglîzkî ra açarnenî kirdkî ser la hûmara înan zêde nîya. Açarnayîşê ma ekserî kurmanckî ra benê, la ma dîqet kenî ke wa motamot
mebê. Gereka ciwanê ma ziwanê xo hol bimusî la
tena no qîm nêkeno, gereka ma xo ver bidî û ziwananê xerîban zî bimusî.
Embazê ke ênê karê dublajî de gureyenê kam
ê? Yanî wendekar ê, xebatkar ê, karmend ê? Û
nê embazî kirmanckî baş zanenê?
Tayê embazê ma wendekar ê, tayê înan karmend ê, çend embazê ma tena nê karî kenî. Bê
înan zî, mîyanê dublajkaranê ma de hunermend û
tîyatrokarî zî estî. Xora ziwanzanayîş bingeyê nê
karî yo. Tayê embazî hem qiseykerdiş hem zî nuştiş
zaf hol zanê, tayê înan zî hetê gramerî ra biney
apey ê. Xora mîsyonê xebata ma sey kursê ziwanî
yo. Seba ke dublajkarê ma wendişê xo aver berî û
ziwanî hîna hol bimusî, ma timûtim kitab û kovaran
danî înan.

Şima dublajkaran senî weçînenê, krîterê şima
çi yê?
Krîtero tewr bingeyî ziwanzanayîş
o. Dima ma ewnîyenî dê dublajkarî
eşkenî vengê xo bişuxulnî. Xêzefîlman de hîssîyat zaf lez bedilîyeno,
ganî dublajkarî goreyê halan vengê xo
bibedilnî. Dublaj tena karê wendişî
nîyo, ganî vengdayîş bi hewayêko
teatral bo. Ma dublajî seba domanan
kenî û gereka veng û rolkerdişê ma
bala înan bianco. No semed ra zî ma
venganê hîna zelal û şîrinan weçînenî.
Hetê teknîkî ra kêmasîyêka zaf pîle
çin a. La gereka şarî ma bineyna paştî
bido nê xebatanê pîrozan. Ma wazenî dezgeyê ma
zî semedê xebata ziwan û kulturî hetê aborî ra paştî
bidî. Senî ke şima zanî, studyoyê ma Îstanbul de
yo. Goreyê fikrê mi, ma gereka xebatanê xo bihewilnê welat. Gereka qicê kirdan bêrî nêzdî ra na
xebate bivînî û pê zerrîweş bê. Ez hêvî kena ma
demêko nêzdî de agêrenî kokê xo ser. Zarok-Tv
sey şitê dadî yo, ganî qicê ma mirdîya xo bişimî.
Heta nika derheqê karê dublajî de şima senî
reaksîyonî girewtî yan zî gênê?
Ez bawer kena xabata ke ma kenî, seba ziwanê
ma, seba kulturê ma, seba qicanê ma xebatêka zaf
zaf muhîm a. Kesê ke wazenî ziwanê ma aver şêro,
wazenî qicî ma bi kirdkîya şîrine pîl bê, gereka paştî
bidî Zarok-Tv û xebatanê ci. Ma zaf bextewar û
sereberz î ke, ma seba qicanê xo nê karê pîrozî
kenî. Keyeyê înan awan bo, timûtim nas û dostê ma
yenî benî mêmanê ma û ma pê eleqeyê înan zaf
keyfweş benî.
Seba ke dublajê kirmanckî hîna aver şoro
ganî çi bêro kerdene?
Şima zî zanî, kirdkî de karê dublajî hema zaf
newe yo. Goreyê mi demêko kilm de ma xeylê aver
şîyo. Karê dublajî karêko profesyonel o, xususî
zanîngehan de seba nê karî beşî estî. Xora nika
îmkanê ma nêasenî ke ma nê karî ser o perwerde
bivînê. Gereka dublajkarê ma xo sey hunermendan
bivînî, xo perwerde bikî û qîmet bidî karê xo. Heto
bîn ra ma gereka dinya teqîb bikerê. Xêzefîlmê ke
ma dublaj kenî, gereka rojane bê, rastîya ewroyî bimojnî û hetê pedagojî ra zî havila xo bibê. Ez bawer
kena bi cehd û xabatanê xo ma dublajê kirdkî roje
bi roje aver benî.
Karê dublajî ra teber projeyê to estê?
Seke ti zî zanî, karê dublajî karêko asan nîyo. Ez
tîya hem îdarekarî kena hem zî veng dana. Xora
karê dublajî ra teber zî karê mi estî. Ez nika seba
xebata masterî gurîyena, seba tezê xo meteryalan
arêdana û cigêrayîşan kena. Derheqê folklorê
Çewlîgî de ez wazena xebatêk bikerî hedre û mi
dest de xeylê metalyalî zî estî. Nînan ra teber, xora
şîîrî çirey giraneyê mi veranêdanî.
Goreyê to naye ra tepîya rwşa kirmanckî se
bena?
Vernîya ma de hema zî qedexeyî û tedayî estê,
la ez bawer kena kirdkîya ma do her het ra veravera aver şêro. Ez hem dormaleyê xo de hem zî
medyaya sosyale de vînena ke kirdkî rê eleqeyêko
pîl esto. Goreyê mi, mîyanê kirdkî ra hêdî-hêdî neslêko newe vejîyeno. Ez vînena ke bingeyê nê embazan zixm o, edebîyatê modernî ra fam kenî û
mezgê înan zelal o. Ma do nêzdî ra fêkîyanê înan
biwerî. Kêmasîya ma ya tewr pîle kêmasîya
wendişî ya. Kitabî çap benî, kovar û rojnameyî vejîyenî, la ez vana qasê nê xebatan wendiş kêmî yo.
Gereka ma na kêmasîye zî orte ra wedarê.

“GILORE”

Cemş î KAYA

Dewa mi Uşkexe de, serra 1960 de mekteb viracîya. Virastena mektebî ra ravêr bonanê dewican de
perwerde bîyêne. Ez ke şiya mektebê verênî, ez hewtserre bîya. Mi qet tirkî nêzanêne. Keyê ma de qet tirkî
qesey nêbîyêne. Xora kesî kî tirkî nêzanêne. A taw pîrika mi Mîlç Xatune kî hona weş bîye. Pîrika mi Sêwas
ra dot her cayî rê vatêne Anadolîye. Ziwanê ma de
Aydin, Denizlî, Îzmîr çîn bî. Jû Anadolîyê, jû kî Kirmancîye eştbîye. Nê di dinyayan ra ber ma rê dînyayî
çîn bî.
Miletê ma surginîyê ra newe gêraybî ra. Per-perîşan û rutûrepal bî. Wertê feqîrîye û zarûretîye de milq
dêne. Heya, miletê ma surginîye ra peyser agêraybî
feqet Anadolîye ra têkilîya xo nêbirnaybî. Demê surginîye de Anadolîye de nêzdîyê heşt serrî mendê.
Wextê arêdayena hêcîr û zeytûnan de ke şîyenê Anadolîye, sey karkeranê hamnanî xebitîyêne. Pîrika mi
ke pê heşîyêne merdimê ma şonê herdê tirkan,
bîyêne harûheber û vacîyêne pede, vatêne
“La-lawo, şima çayê şonê Anadolîye herdê
tirkan, mesêrê. Şima şonê mîyanê tirkan de
benê tirk.” Çi fayde ke kesî goş nênayêne pîrika mi. Oxro ke pîrika mi tawo ke keyê ma
Çorum de surginîye de beno, ancîya hênî
kerdo.
Keyê ma qirkerdena Dersimî ra tepîya surgin kenê sûka Çorumî. Uca de waxtê mektebî ke ame, hukmatê tirkan domananê ma
gêno bi zordarîye beno mekteb. Pîrika mi
apê min a, her roje şonê dormê mektebî de
bermenê vanê “Domananê ma peyser biderê, ma nêwazenîme ke domanê ma mektabanê şima de bibê tirk.“ La çi hêf ke
berbayîs û qurrayîsê pîrike pere nêkeno.
Hal û hîkayetê keyê ma nîya bî. Demê domanekîna
ma de dewa ma de her keşî kirmanckî qesey kerdêne.
Teyna jû cîneke dewanê tirkan de pîl bîbî, aye bese
nêkerdêne kirmanckî qesey bikero. Dewijanê ma ci rê
“tirke“ vatêne, leqebê xo yan jî nameyo xo yo didin bîbî
“tirke“. Halbukî a jî dêrsimije bîye, seba ke kirmanckî
qesey nêkerdêne, ci rê “tirke“ vatêne. Ma nika?
Ez azê nikayên de nîyadana, her kes tirkî qesey
keno. Nêzanena ke çayê? Heya, dewr dewrê pîrika mi
nîyo. Serba kar û gureyî, serba wezîyetê sîyasetê
memleketî miletê kurd her cayê dinya ra vila bîyo. La
her çengê dinya de îmkanî estê ke mordem ziwanê xo
rê wayîrîye bikero.
Par nê pêrar hamnanî, waxte îzine de ez şiya dewa
xo. Şan de tayê dewicî gure ra ameyêne, verê keyberê ma de nistêne ro. Pîya na ca ra, a ca ra mihabet
kerdêne. Ma hertim wazenîme ke şarê ma bi ziwanê
ma, yanî kirmanckî qesey bikero.
Ancîya rojêk mihabet de jû wendekara mordema mi
ke nameyê xo Sewle ya, cêra mi ser, va “Şima zemanê ma rê vatêne kirmanckî qesey mekerê, nika jî
vanê kirmanckî qesey bikerê. No senî hal o?” Ez serra
1980 ra ravêr dewa xo de malim bîya. Senî ke henî
va, ez sermayaya, ez ginaya xo ro, ecêba na raşt a.
Ez na keleberbayîsê wendekara xo ser, xo be xo xeylê
fikirîyaya. Hetêk ra heqa keyneke eşta, keyneke raşt
vana. Çimkî, heya, ma nêvatêne kirmanckî qesey mekerê, la ma çepgiran bi xo tirkî qesey kerdêne. Sîyasetê xo bi tirkî kerdêne. Eke ma rew ra ziwanê xo ser
o hêc bîyêne, ewro ma mixatabê nê tenkîdan nêbîyêne.
Wendekara mi Sewle ke henî va, wendekarîna
mina mektebê verênî ameye vîra mi. Mektebê verên,
xora jû serre mi dewa xo de wend. Serra diyine ez şîya
dewada bîne, nameyê a dewe Sinsore bî. Mi uca
dewam kerd. Birazayêde pîrika mi eştbî, Saan Xoce,
bi xo a dewe de malim bî, ez girewto leyê xo. Dewe de
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hem kirmancî hem kî kurmancî eştbî, hem elewî eştbî
hem kî sunnî. Ma o waxt eke ebe tirkî qesey kerdêne,
her di ziwananê kurdan, yanî kirmanckî û kurmanckî
ra vatêne “Kürtçe“. Her di kî “Kürtçe” bî. Ma çitur jûbîn
ra birnêne ra? Kirmanckî ra vatêne “So-bê”, kurmanckî ra vatêne “Here-were“. La her di kî “kurdî“ bî.
Nika ziwanê ma ser o mişawire û munaqeşeyê ke
benê, merdim ke goş nano ser, vano heya kotî ra ameyeme, kata sonîme!...
Ez hona sinifa jûyine der a, qet xo vîr ra nêkena.
Çend roj ê ke ma şonîme mekteb. Malimê ma bi xo kî
kurmancê Dêrsimî bî. Rojêk bi hêrs a kewt sinife û va
“Kürtçe yasak!” Yanî kurdkî qedexe ya. Hevalanê ma
ra kî keçekêk çînite we, xefiya tayin kerde. Nameyê
keçeke Gulistane bî. Keyê Gulistane dewa ma de pêrune ra zêdetir tirkî zanêne. Pîrika Gulistane mordema
Diyab Axayî bîye. Keyê Dîyab Axayî û eşîra xo ya têkilîya xo dewleta tirkan de rind bena, no semed ra tenê
tirkî zanayêne. Malimî Gulistane rê va “Şanwanan şo
goş keyberan û penceran ser ne, keyan goşdarî bike,
kesê ke kirmanckî qesey kenê, nameyê înan binivisne
û mi rê bîya.“
Resim: Kurdî 5 - Zazakî, MEB, 2012, r. 44
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Miyan ra çend roji vêrdî ra, nêzanena, nîno vîra mi.
Gulistane lîsteya bi nameyê wendekaran daye malimî.
Çend keşî nivisnê, ez û birayê mino pîl jî teder îme.
Nika se bikerî, domanekode hewtserre çi wele û herre
xo ro kerî, mi hona newe dest pêkerdo, ez tirkî musena. Malimî jû be jû nameyê ma dardî we, ma vetîme
verê texteyê şîyayî, rêz kerdîme. Henî bi dore pers
keno, vano “Şîma çayê kirmanckî qesey kerd?” Domanî se vacê, may û pîyê domanan kirmanckî ra ber
ziwan zanenê? Tayêne qet vengê xo nêvet, tayêne
mudafeaya xo kerde. La çi vacêrê kî pere nêkeno.
Malim her keşî pata-kut saneno sîleyan ver. Dore ke
ameye birayê mi ser, birayê mi va “May û pîyê mî tirkî
nêzanê. Ez o mecbur kirmanckî qesey bikerî.” Ê hona
vatena xo nêqedênaya, malimî sîleyade hewle este ci.
Este ci feqat ti vana çiman ra çîk perreno. Mîyanê mi
be birayê mi de ez vacî jû keyneke eştbîye. Aye kî pêwerd. Nafa dore ameye mi. Va “To çayê kirmanckî
qesey kerd?“ Mi xo na pira, bîya înkar û cabar. Mi va
“Ben konusmadi örtmenim, Gulistan zur yapar!” Yanî
“Mi kirmanckî qesey nêkerdo malimê mi, Gulistane
zûrî kena.” Malimî gerengêna ke pers kerd, mi ancîya
xo na pira, înkar kerd. Malim ama îman, nêda mi ro.
Xora mi ra hez kerdêne, namêye mi “Qop“ naybî pira.
Mi xo xelesna ra, ez şîya keye. Nafa kî birayê mi ke
pêwerdo, ez ê qarnena.
Vateyeda verênan esta, vanê “Mebe zalim, vînena
zulim!” Rojêke malimî Gulistane vete ra texte, ci rê va
“Gulistan sifir (0) binivisne.” Heya, Gulistane tirkî ma ra
rind zanêna la aye kî senik zanêne. Sifir çi yo, Gulistane guman kena la xo ra bawer nîya. Cêraye malimî
ser, deste xo dardî we, di bêçîkê xo resnayî jûbînî, giloverêk virast, va “Örtmenim böle gilor?” Henî ke va,
huyayîş gina ma ro, Gulistane ma dest de bîye madare. Êndî nameyê Gulistane bîye “Gilore“. Mekteb de
her keşî ci rê “Gilore“ vatêne.
23 Oktobre (Teşrîna Verêne) 2016
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DÊ VAJE HEJARÊ
ŞAMÎL, EZ KURD A
YAN NEY?
Hejarê Şamîl

Yewî hema winî mi ra persa, hema
winî. Halê kurdanê Azerbaycanî winî yo.
Persanê winasîyan kenêX
Mi rê bi azerîkî no mektub nuşto:
"Selamuneleykum Hejarê Şamîl, ti
senîn ê? Homa şima ser o yar bo, Homa
şima muhafeze bikero.
Yew persa mi do şima ra bibo. Eke
zehmet nêbo, qaso ke ti zanê mi ra vaje.
Ez qezaya Kelbecerî dewa Milî ra ya.
Nameyê mi Îsmaîl Çiraqovdu. Ez kurd a
yan ney, ancax ez naye zana ke dapîra
mi Monsume ziwanê kurdî zanayne. Babîyê mi qezaya Kelbecerî de merdimêko
şinasnaye bi, ci ra vatêne seydvan û
'NKVD* Mosum'. Labelê ma ziwanê
kurdî nêzanê. Ez wazena vajî ke, dê hela
biewnî, ma kurdê yan ney? Ez naye zî
zana ke ma o wext gama ke şîyêne
muze, mamosta Şamilî** vatêne ez zî
milî ya. Ma ra vatêne 'dedza', rehma Homayî ro ci bo.
Yew ema dadîya mi estbî, ema Gulce.
Mi vîr de yo, aye tewirêk kincî dayêne
xwu ra; tumanê panceyê înan lastîkinî.
Ez nika ewnîyena edetê kurdan ra, ê
kincî îsbat kenê ke eslê ma kurd bîyo.
Eke ti yew çî zanê, mi ra vaje. Ez rica
kena. Zaf sax be, Homa to muhafeze bikero."***
Kurdê Azerbaycanê persanê winasîyan kenê: "Ez kurd a yan ney?"
Asîmîle bîyê û hende ke binê tesîrê
propagandaya azerîyan û tirkan de benê
ke birra zî nêzanê kam ê. Kurdê Azerbaycanî hewcedarê eleqeyê ma yê. Gereka her kurdêko welatparêz û zerrîveşn
qet nêbo yew kurdê Azerbaycanî dir dostanî û hevaltî bikeroX

__________
*NKVD: Komserîya Şarî û Karûbarê Zereyî (KGB)
**Şamîl Esgerov (1928-2005) babîyê Hejarê Şamîlî yo, Kurdistanê Qafqasya de merdimêko namdar bîyo.
***Seba ke rewşa asîmîlebîyayîş û eslê
xwu ra dûrkewtişê kurdanê Azerbaycanî
nîşan dano, ma azerîkî ra tercume kerd. Orîjînalê mesajî wina yo:
"Salam elekum, Hejarê Şamil, necesiz?
Allah üstünüzde yar olsun, Allah sizleri qorusun.
Menim bir sualım olacaq sizden. Xahiş
edirem, bildiyiniz qeder beni anladin. Men
Kelbecar reyonun Milli kendinenem. Adım İsmail Çıraqovdu. Ben Kurdem ya yox, ancaq
men onu billem ki anababam Monsum kişi,
Kürd dilini bilirmiş. Babam Kelbecer reyonunda tanımiş adam olub ovcu ve 'NKVD
Mosum' deyerdiler. Ancaq biz Kürdü dilin bilmirik. Demek istediyim, gor biz Kurduk ya
yox? Onu da bilirem ki biz o waxt muzeye gelende Şamil müellim deyerdi ki, men de Milliyem. Bize emioglu deyerdi, Allah rahmet
etsin.
Menim anamın bir maması var idi, Gulce
mama. Yadımdadır, o bir geyim geyerdi;
tuman, ayagi rezinli. İndi Kürd medeniyetine
baxiram, o geyim subut edir ki, bizim esil kok
Kürddü. Eger bir açıqlama bilirsizse, mene
anladın. Xahiş edirem. Çox sagolun, Allah sizi
qorusun."
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WERDÊ
MA

TIRŞÊ NIHAYAN

Malzeme: Nihayî, goşto tîke,
sereyê pîyaz, şamikî, 2 îsotê
sûrî, awa şamikan, îsoto
perrik, riwen, sole.
Viraştiş: Nihayan
rojên verê coy awe
de binewsnê. Eke
şima nênewsnayî nihayan tena dekerê
awe mîyan û tayên
sole bierze mîyan, quşxaneyê duduklî de ser nê,
wa bipewcîyê. Nihayanê
newsnayan rê cîya pewtiş
hewce nêkeno. Dima goştê xo bi o
qayde awe de bipewcê la wa awa goştî vêşî
bo, dima dekerê tirşî mîyan. Goşt bi nihayan a
pewcîyayî tepîya wa ê kenarên de vinderê. Pîyazî bi îsotanê sûran a hurdî-hurdî roncenê.
Şima şenê bidê robot ro zî. Şamikan zî bipajê
û hurdî-hurdî roncenê.

R O Y EW BÎN AN
AMEYÎŞ
Necîbe KIRMIZIGUL

Ro yewbînan kewtiş, goreyê her kesî
vurîyeno. Teber ra ma ewnîyenê cinî û
camerdî ra yanî zewicîyayan ra, yan zî
waştîyan û nîşanîyan ra, ma goreyê xo
şîrove kenê. Ma vanê “Na cinîya hende
rindeke senî no camêrdo bêrûçik girewto” Yan zî eksê ci, “Nê camêrdê
semtî senî na cinîya pîse girewta?”
Êy tabî, o ke aseno, ma ewnîyenê ey
ra. Feqet ma çîyêk kenê xo vîr ra: hîsî!
Însanî tena este û goşt ra nêvirazîyayê. Hîsî estê, aqil estoX
Bi aqil a merdimî yewbînan fehm
kenê. La hîsî merdiman anê yewbînan
ra nêzdî. Eke hîsê merdiman bêrê yewbînan ro, qet rindekîye nêasena. Zafê reyan merdimî
vanê mi diletê rihê xo nêdîyo. Tabî diletê rihî ra qest
hîs ê. Hîs ra qestê mi heskerdiş o. Heskerdiş heme
çî vurneno: xûyî vurneno,
awiran vurneno, merdimê
bêruçikî keno rindek, sîya
huşke keno nermX
Romanê Tolstoy Anna
Karenina de aseno, eke
heskerdiş çinê bo, wazenê
wa heme çîyê merdiman
bêro yewbînan ro, zêde faydeyê xo çin o. Merdiman pêra nêzdî nêkenê, nêanê pêro. Roman de Anna
cinîyêna zaf rindek a, biaqil a, dewlemend aX Mêrdeyê ci zî o qeyde yo.
Mêrdeyê ci karêndo zaf baş de yo,
dewlemend o, şinasnaye o. Her di zî o
dewr de sosyeteyê berzî de namdar ê,
yenê şinasnayene. Yanî çîyê ke asenê
heme baş ê. Asayiş de yenê yewbînan
ro. La eslê xo de, yewbînan ra tew hes
nêkenê. Qet şa nîyê. Rihê înan yewbî-
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Rîpelê Cinîyan

Amadekare:
Necîbe Kirmizigul

Dima riwenê xo dekerê tencereyêko hîra û xorîn de
sûr bikerê. Îsot û pîyazî
ya dekerê mîyan, wa
rind sûr bê. Sûr bî
tepîya awa şamikan îlawe bikerê,
wa sûr bo. Dima
îsotê perrikî îlawe
bikerê, tayên têvdê.
Dima şamikan dekerê mîyan û nêm bardaxê awe îlawe bikerê,
wa rind bipewcîyo. Hetanî ke
şamikê ci rind bipewcîyê, êdî şamikî
bihelîyê. Dima nihayan îlawe bikerê, tayen sos
de bipewcê. Dima goşt û awa ci ya pîya dekerê mîyan wa bigêrîyo. Kewt gêre tepîya sola
ci tam bikerê. Goreyê xo şima hest yan awin
wazenê yan zaf yan tayen bigêrênê. Girêya
tepîya ronê. Bi afîyet a biwerê.

nan ro nîno. Xora peynî de Anna întîxar
kena.
Cuya raştkêne de zî wina yo. Coy ra
ro yewbînan ameyîşê hîsan muhîm o.
Mi zaf merdimî dîye ke asayiş de zaf şa
yê, zaf yenê pêro. Kes vano kaşka ez zî
herunda nînan de ba. La eslê xo de
winî nîyo. Pîze mird o, rih veyşan o. Zaf
dewlemend ê la rihê înan feqîr o. Qama
ci, serrê ci yenê yewbînan ro la rih ney.
Pîya zaf rindek asenê la eslê xo de
tena yê.
Yew qala şaîr Küçük Îskenderî esta,
vano: “Eke to heqîqeten kesêk ra hes
kerd; serrê ci, çend dûrî de bîyayişê ci,
bejna ci, kîloyê ci, her yew tena yew hûmara lanet a.” Özdemir Asaf zî yew
şîîra xo de vano: “Lutfen înkar meke,
tewr zaf ez ro to kewta.“ Çike mi to ra
hes kerd!
Temamê şîîre wina ya:

Eşq a
Ez cinîya eşqî ya
To ya marda xo ra bîya
Roj û şewe
Sîya û sipî
Huyayîş û bermayîş
To ya musayane
Ez cinîya to ya
Hacer Petekkaya

SERD ÇUTIR
PERNÎNO

Arêkerdoxe:
Sevîm Aydin
Vatoxe:
Ana Fîdan Aydin
Mintiqa: Çêrme

ZIWANDÊ MA RA MEKERÊ

Mamosta wazena ziwandê xo rê,
Mekteb wazena ziwandê xo rê,
Dinya wazena azadî û aştî bibo,
Ziwanê xo wazena, çîyna nêwazena.

Sozdarî wazena sozdê xo de vinderê,
Emekdarî wazena, xebatkarî wazena,
Mamostayê xo wazena mektebdê xo de,
Na dinya de azadî û aştî wazena.
Kes kesî rê dişmen bo nêwazena,
Na dinya de warîn û birarîn wazena,
No weten ma pîya girot dişmenan ra,
Bêrê na dinya de fina ma pêro jew bê.

NANE Û
LEYMÛNE

Na dinya zûra ya, ma hemedê şirê erd ra,
Na dehwaya ziwanî çi hend çetin a?
Ma yê çîyê nêwazenê, jew ziwan o,
Bêrê hend çetiney mekerê,
Ma ziwandê ma ra mekerê...

Wesîla DOĞUÇ

“Ez tim to rê qerisîyaya
Çike zimistan bîya ez
Ez nexş bîya
Ez awir bîya
Ez naye înkar zî nêkena;
Ez werişta karêno sey to ra heskerdişî
Û lutfen înkar meke,
Tewr zaf ez ro to kewta;”

Seke çele xelesîyêne jûyê gucige de pîrîka mi dare guretêne
kewtêna ra zerû, gomû, axurû,
dêne ustunû ro, dêsû ro, şertû
ro, çêverû ro vatêne:
- Zemberî, çix dişerî!
Yanî serd pernêne tever ke
germ bêro zere.

Wextêk, di hebî embazî
benê. Nameyê yewe Nane, ê
yewe zî Leymûn a. Zafê
reyan Nane şîno keyê Leymûne. Tabî Leymûne zî şina
keyê Naneyî.
Rocêke Nane şino keyê
Leymûne, pîya werdê taştareyê wenê. Dima ra hewîya
înan nîna, vanê ma se kerin.
Keyê Leymûne verê daristanî
de yo. Vanê ma şirin mîyanê
daristanî de henî bigeyrin.
Daristan de henî geyrenê,
hawnîyenê ke biyê vinî. Keye
ra zaf kewtê dûrî. Her di zî
zaf tersenê, yewbînan verar
kenê. Dadî û babîyê înan zî ê
zaf meraq kerdê.

Fîrûzan Demir

Vereşan beno. Nane û Leymûne vanê ma bigeyrin belkî
ma rayîrê xwu bivînin. Daristan de vengê ecaîbî ameyê
înan û daha zaf tersayê. O
wext de varite dest bi varayîş kerdo. Cilê înan biyê hîy,
biyê zey awe. Hendî nêzanawo se kerê. Henî zî rayîr
şiyê, ameyê serê rayîro ke
nas kenê. Ena yewe ra zaf
keyfê înan hameyo. Her di
hetê keyeyî wa vazdayê.
Rayîr de rastê pîlanê xwu hameyê. Pîlanê înan ê diyê û
zêde ra pê kêfweş biyê.
Naneyî û Leymûne soz
dawo jobînan ke hendî bê pîlanê xwu nêşinê daristan.

Kultur - Edebîyat

ZEBEŞA ZIMISTANÎ
Ebdulqadir NECARANIJ

Rojanê zimistanî ra rojêka bi va û pûk
de, zanîyêk vewre erd de, seydarêk şino
seyd. Hela agêrayişî de rahar de raştê
yew kalî yeno. No kal merdimêko zanayox
o. Seydar kalî ra perseno, kal zî ci rê nesîhet keno. Ci ra vano “Biewne leyîrê mi,
cemaet de heta ke yew to ra çî pers nêkero, ti qala xo, zanayê xo mevaje. Wa
qala to tim raşt bo, la her raşte zî her ca de
mavaje.” Seydar vateyê kalî goşdarî keno
û ey ra xatir wazeno. Tayn ra zaf şino û reseno kişta yew çemî. Nat-wet a temaşe
keno, eke kişta çemî de yew lema zebeşe
zîl daya, şax eşto bîya gird û zebeşa aye
resaya. A zebeşe wextêk temaşe keno, xo
rê vano, “Ez şira dewijanê xo ra zî vaja.”
Şino dewa xo, uca de dewijanê xo ra vano
“Mi nê orteyê zimistanî de mi zebeşe
dîya.“
Kes vateyê seydarî ra bawer nêkeno.
Dewijî û seydar şert gênê. Dewijî vanê
“Eke sey vateyê to uca de zebeşe esta ma
yew teneke zern danê to. La eke wina yew
çî mebo, cînîya to to ra veradaye ya.” Seydar qebûl keno. Vanê “Ma filan saete de
şinê ewnîyenê cayê ke to vato ra.” Dewijî
rêça seydarî ra şinê ewnîyenê ke raşt a.
Leza-lez zebeşe kok ra weancenî û danê
piro yenê dewe. Saeta înan debena, seydar yeno ke bi dewijan a do şorê biewnê
uca ra. Danê piro şinê la
zebeşe uca de çîn a. Daştnaşt ewnîyenê zebeşe çîn
a. Dewijî vanê “To zûrî
kerd, to ma xapênayê, de
nika vateyê xo bîya ca.
Ganî ti cînîya xo veradî û
bidî ma.” Seydar tayn fikiryeno. Kalik yeno ey vîr.
Agêreno înan ra vano, “Mi
rê rojêk musade bikîn, ez
heta cayêk şina û yena.
Badê se kenê bikîn.” Dewijî vanê “Ti şinî ça şo ma
to rê musade kenî, la eke ti ameyî ganî ti
cînîya xo veradî.” Seydar qebûl keno û
dano piro şino dewa ey kalikî. Şino halmeselaya xo û dewijan ci rê vano. Kalik zî
ci ra vano “Lajê mi, qey mi a roje to ra
nêvat qala xo kesî ra mevaje, heta ke kes
to ra çî nêpersayo. De to yew naşîyî kerda
hey ma biewnê Homa vano se!”
Kalik seydarî gêno xo het û şinê yew
keye de benê meyman. Kal ancî ti ra vano
“Heta ke kes to ra çî nêpersayo ti çî mevaje.” Seydar vano “temam“ û şinê keye.
Dewijî pêro yenê pêser. Weş-weş tereqnenê, zebeşêk anê ke bibirnê, vanê “Kardî
çîn a.” Seydar tunika xo ra yew kardî veceno, vano “Ha şima rê kardî.” Dewijî senî
ke kardî vînenê vanê “Na kardî yê ma ya,
to ma ra tirawita. Ti dizd î, ma do to bikişê.“
Uca de kal keweno mabênê înan, vano
“Şima emşo nê merdimî teslîmê mi bikirîn,
siba bêrî bikişîn.” Labelê cemaet nêdano
ey. Vanê “Ma nê merdimî nêdanê to,
çunke ti benî xo het û ci rê raharan nawnenî.” Kal sond weneno vano “Qesem bi
nameyê Homayî ke ez do nê merdimî de
çîyêk qal mekî.” Dewijî merdimî teslîmê ey
kenê. Kal seydarî gêno beno xo het.
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Kal werzeno nimajê sibayî keno, kişta
adirî de ronîşeno. Ewnîyeno ke seydar zî
werişte yo û mergê xo paweno. Pisinga
kalî yena ey het. Kal pisinge gêno verara
xo û pisinge ra vano “Pişê pişê! Şo vaje
‘bi na kardî pîyê mi ameyo kiştiş. Mi na
kardî leşa pîyê xo ser ra girewta. Eke
kardî yê şima ya qetilê pîyê mi zî şima yê,
o wext ganî şima qesasê pîyê mi bidîn.”
Seydar fikiryeno ke raşt a. Wexto ke pîyê
ey kişîyabi, bi a kardî amebi kiştiş. Xo rê
vano, ganî ez nînan ra qesasê xo bigîra.
Wext debeno dewijî yenê keyeyê kalî.
Vanê “Kalo kalo! De meymanê xo bide ma
ey mehkema kenê û kişenê. Seydar û kal
keye ra vecyenê, şinê mehkema. Seydar
uca de vano “Eke na kardî yê şima ya,
şima qetilê pîyê min ê. Çunke pîyê mi bi
na kardî kişyayo û mi na kardî leşa pîyê
xo ser ra girewta. De nika şima qesasê
pîyê mi bidîn.” Cemaet kiştişê pîyê ey
qebûl keno û vera gûnîya pîyê ey, ci rê
yew qantir, yew şimşêr û yew heqbe zî
zernan danê. Û gênê ey ray kenê.
Seydar dano piro şino dewa xo, dewijanê xo ra vano “Gelê cemaet! Tîya de
heqbeyêk zernî, şimşêrêk, qantir û cînîya
mi esta. De şima kamcîn wazenê ey bigîrê.” Dewijî fikiryenê-fikiryenê, zernî kewenê aqilê înan. Zernanê xo gênê, çîyê
bînî seydarî rê manenê. Seydar qantira
xo, şimşêrê xo û cînîya xo gêno şino keyeyê xo. Na mesela ra zî zaf weş derse
gêno.
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Muhamed Deza BATUR

Rengê 'j ra binêk germinî bîyare ma rê
Rengê awan ra hêvîyan viraze ma rê
Lewanê merdanê ma ra çekuyan arêde ma rê
Û bi şîrinîyê vengê xo şewlê aşm biker meyman
Badî deyîranê şayîyan biresne goşanê ma
Ma xêrîb, ma teyna meverde bilura mi.
Rengê asmên ra binêk azadî bîyare ma rê
Rengê vewran ra bêrîyan viraze ma rê
Na lêşinîyê ma bi awa şilîyan biker pak
Û bi şirînîyê vengê xo yew azadî biker zergun
Badî vengê royanê ma biresne goşanê ma
Ma dûr, ma serdin meverde bilura mi.

Na çend hezar serr a ez bêwelat û bindest a
Na çend hezar serr a ez bêziwan û bêreng a
Bes a na bêvengî, wa dûr şîyero lalî û kerrî
Bê û vila ke na neheqî û nalîya hezar serrî
Û bi şîrinîyê vengê xo yew welat biker zergun.
Ma nîmcet, ma kêm meverde bilura mi.

Koyanê Çolîg ra vengê şîwanan bîyare ma rê
Royanê Dêrsim ra tasêk aw bide teyşanîyê ma
Deştê Amed ra boyê vilan bîyare pirnikanê ma
Bê wa heskerdiş bibo zergun lîlikanê welat de
Û bi şîrinîyê vengê xo govendê şayî bimune ma rê
Ma teyşan, ma birîndar meverde bilura mi.

Ti şahîdê tarîxa û yew şîreta lewanê pîran ra
Ti zanayîşa wextanê kanan û qedîman ra
Ti vengê xo de nimnena çekuyanê heme ziwanan
Bê wa vengê to ra bibo pirr na qelema lal
Bê wa zerrê domanan bi sînayîş bibo pirr
Ma nîmcet, ma kêm meverde bilura mi.

GULÊ GULÊ

Arêkerdox: Alî Şeker
Mintiqa: Gimgim / Anonîm
Ez uşta ra şîya na dere
Gula mi hanik a, sacî ver de
Araq amo sirotanê sûra ser de
Gerdenê xo yo sipê esto teber
Gulê ti gul a, gula serê koyan a
Gulê ti melemê kul û birînan a
Gulê se bîyo ti mi ser de nêna
Gulê to biskê xo arê dayî
To çîta xo ya sûre kerde ya
Ez bîya çewt lew to ra nî
Ez qemîşîye rê to nêbîya
Gulê ti gul a, gula serê koyan a
Gulê ti melemê kul û birînan a
Gulê se bîyo ti mi ser de nêna

03.05.2014

Çarmedorê Dinya ra Çarnayîş

Îsmet Bor

Di merdimî danê pêro. Owo yew vano:
- Ez goşê to de gêna, to çarmedorê dinya ra çarnena!
Owo bîn vano:
- Êy ti zî hê min a, bê ma bigeyr!

Mi Nêzana

Ez nêeşkîyaya bîyerî,
Welat dûrî bi.
Mi waşt ke ez çimanê to to ra deyn bikerî
Bi çimanê to ya welatî bivînî...
Mi waşt ke ez zerrê to to ra deyn bikerî
Welatî bi hîsanê to ya hîs bikerî
La ti zî dûr bîya, mi nêzana...
Î sm e t B o r
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DAÎŞ Û Î SL AM ÎY ET
Husey în ÇAKAN

Xaldûn vano, wexto ke erebanê muslumanan erdê
farisan îşxal kerdo, xeylê kitabê înanê îlmî vistê xo
dest. Sa’d bîn ebû Weqqas (592-675) seba ke nê
kitaban muslumanan rê vila bikero, xelîfe Umer bîn
Xettabî (581-654) rê mektub nuseno. Umer wina
cewab dano: “Eke ê kitabî ma benê rayîrê raştî ser,
Homayî kitabo hîna raşt dayo ma. Eke ê kitaban de
çîyê batilî estê, Homa hifzê ma înan ra bikero.“2
Naye ser o pêro kitaban veşnenê, erzenê awke.
DAÎŞ zî ewro eynî çî keno.
Ancî, goreyo ke Îbnî Xaldûn vano, Harûnê Reşîdî (763-809) wazeno qesra farisan birijno. Yehya
bîn Xalidî (733-805) rê xebere şaweno ke ê do bi çi

NAMEYÊ NEBATAN

Nê peynîyan de DAÎŞ sey xafilbelayêk kewto
mîyanê Rojhelatê Mîyanênî, her ca verdayo werê,
her çî kerd xirt û xirabe. Ne dewî, ne bajarî, ne
cayê tarîxî verdayî, pêro şanayî pê. Seke heywan
bê, winî sereyê însanan birnenê. Cinîyan remnenê, tecawuz kenê, roşenê.
Tutan roşenê, mekteban rijnenê, kitaban
veşnenê. Talan danê piro, yaxme kenê,
dest nanê mal û milkê şarî ser. Ça de
yew çîyo ganî bivînê nefes ci ra birnenêX
Gelo na wehşîtîye ça ra yena? Gelo
doktrînê cengê înan otir o, yan no xususîyetê ereban o?
Eke merdim hol biewnîyo tarîxê ereban ra, o çax hîna hol DAÎŞî şinasneno.
Herçiqas DAÎŞ hetê tayê serdestan ra fît
bibo zî axir asmên ra nêame war. Mîyanê ereban ra vejîya, hetê sosyolojî ra
yew realîteya xo esta. Yanî çîyo ke ewro
DAÎŞ keno raştîya ereban ra dûrî nîyo.
Tarîxê ereban de nimûneyê xo zaf ê.
Îbnî Xaldûn (1332-1406) erebanê Tunusî ra yo, hewt qirnî cuwaver kitabê xo
Muqeddîme de derheqê ereban de wina
nuşto: “Seba ke tehbêko wehşîyane ereban de esto, yaxmekar û xirabkar ê. Rizqê înan
versîya tîran de yo, seba talankerdişê mal û milkê
şarî çi sînor înan rê çin o. Çimê înan bigino çi ro,
mal û hacet talan kenê. Qedr û qîymet nêdanê
huner û rencê hunermendan, eseranê înan texrîb
kenê. Erebî welatê ke bifînê binê hukmê xo, ê
cayan de heyat xeripîyeno, şarê ê cayan remeno
koçber beno, vurîyeno û xeripîyeno.“1
Çîyo ke o wext Îbnî Xaldûnî seba ereban vato,
ewro zî beno û ma bi wasitaya medya bi çimanê xo
vînenê. Cayê ke DAÎŞî vistê xo dest, heme şanayê
we, tarûmar kerdê. Kitabê bimbarekî veşnayê,
mabed û cayê tarîxî şanayê we. Goreyo ke Îbnî
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qayde qesre birijnê. Yehya hepisxane de bîyo,
cewab dano vano, “Qesre merijnê, wa sey nîşaneyê hêzdarîya pîrikanê înan bimano.“ La Harûnê
Reşîdî êyê xo ra nêno war. Vano, Yehya teasubê
xo yê ecembîyayîşî ra wina vano. Emir
dano, qelebalix yeno pêser, tuwerzîn û
zengeneyan gênê, qesre danê adirî ver,
awa sirkeyî rişnenê ser. Kenê nêkenê
nêeşkenê qesre birijnê. Harûnê Reşîdî
reyna Yehya bîn Xalidî rê xebere şaweno, vano, “Ma qesra temamen nêrijnenê, nêmcet verdanê.“ Yehya bîn Xalidî
cewab dano vano, “Pêro birijnê ke wa
kes nêvajo hukimdarê ereban nêeşka
qesra ke eceman viraşta birijno.“ Labelê
Harûnê Reşîdî eciz maneno, nêeşkeno
qesre birijno, fek ci ra veradano.3
DAÎŞ bi tuwerzînan û gurzan nêeşka
Palmîra birijno, pê dozeran û dînamîtan
kewt ser. Eke o çax dozer û dînamît bibîyêne Harûnê Reşîdî qesra farisan bin
ra rijnayne. Senî ke DAÎŞ wazeno qibleyê bimbarekî û hema cayanê tarîxîyan
birijno, eynî çî ereban hêverî kerdo.
Qirkerdişê zafê cemat û şaran de zî
destê ereban esto. Bi nameyê îslamîyetî
ne kultur, ne ziwan, ne zî bawerî verdaya. Nê çîyan
zî tim zerar dayo îslamîyetî. Ewro DAÎŞ bi nameyê
îslamîyetî nê çîyanê xiraban keno. Naye ra tewr
zêde muslumanî zerar vînenê. Merdim eşkeno vajo
ke DAÎŞ haletê ruhîyeyê ereban ra vejîyayo. Na
haletê ruhîye rê ewro roj akewto û no xûyê înan sey
janî/vîrusî xo dano teber û vila beno.
________________
1
İbni Haldun, Mukaddime, Çeviren: Halil Kendir, Yeni
Şafak Kültür Armağanı, İstanbul 2004, r. 204-206
2
ec, r. 688
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ec, r. 470

