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ŞOPA BÎRANÎNÊN MAT
Ziya Şeker
Di betlaneyê da li Pamucakê bûm. Li aşxaneya
wargehekê, maseyên bîlardoyê bi dîwêr ve mîxkirî
bûn. Çarçoveyên masê ji du mîtroya mîtrok bûn.
Nava çarçovê bi qumaşê qedîfe raxistibû. Ser
qedîfeyê sor tijî fotograf bûn. Fotografê kevin, yê
nû, yê tenik kêlekdirî, yê rengavêtî û yê
zerzepalîbûyî. Yê spî û reş, yê bireng… Gîştik di vê
çarçovê da hebûn. Bi çespika li qumaşê qedîfe yê
sor xistibûn. Fotografên şahîyê, xwarinê, lîstikê,
govendê, vexwarinê, pîrozkirina rojbûnê, rojê
dîlanê… Him fotografên xebatkaran him yê
mişterîya hebûn.
Heta wê rokê min pir çarçoveyê fotografan dîbûn,
lê yê maseyê bilardoyê yê lingjêkirî û lidîwêrxistî
min qa nadîbû. Min xwast ku fotografên vê
çarçovê bikşînim. Ji bo ve min ji gerînendêr destûr
xwast. Şa bû. ‘’Pêncî sal in ev aşxane heye’’ go.
Xebatkarê tarîkevin nezikî çel sal in li vir dişixule.
Wî xebatkarî dîrokê vê çarçovê hîn rind dizanîbîye.
Gerînendêr go ‘’Ew li danî sibê dixebite.’’
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Xebatkarê tarîkevin go ‘’Ev çarçove nezikî sî sal in
heye.’’ Wana bi hevalên dixebitin ra tevlîhev ev
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çarçove çêkirine. Serî siftê, fotografên mişterî û
xebatkarên ku jikarveqetî li ser maseyê gerînendêr
civandine. Herik sal derbas dibin fotograf di
maseyê gerînendêr da hilnehatine. Ew jî ji rûyê
maseyê bîlardoyê îlham haytînine û çarçovê bi
dîwêr ve cer dikine. Di zikî çarçovê da bişkokê
kehrebê û prîzekê jî tîline. Ji deh roja cakê tozê
fotografa haytînîne. Xebatkar dibê, ev çarçove
rengê vira ye.
Min ji xebatkêr xatir xwast û bi fotografa mijûl
bûm. Çiqas merî hebûn… Jin û mêr, keç û law, xort
û pîr… Gelo niha ji wan çend merî hê sax in?
Merî dixwaze li dûw xwe; li dinê, li dem û li cîyê
xwe, şopê xwe bîle. Mîna kera û kûçika û pisîka.
Ew li dûw xwe bînê xwe tîlin. Xebatkarên ji aşxanê
vediqatin û mişterîyên li qampê royê xwe tijî dikin
jî dixwazin ku bîranîyekî bîlin û lewma fotografê
xwe tîline.
Dem derbas dibe û gelek sal radibirin, ji wan yekî
rêyê xwe bi vir ve dikeve û di çarçovê da xwe
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dibîne hîngê pir kêfxweş dibe. Xwe zept nake û
hestirika ji çavên xwe berdide.
Herik li fotografa dinêrim wan merîyên ku di
demaçûyî da şopê xwe li vir hîştine dibînim. Çîrokê
wan; cih û demên ew matmayî di çavên wan da
xuya dikir. Min ew yek bi yek naskirin. Bêre çing
dijîyane min ji kinc û kal, por û simbel û rîyê wan, ji
lîstik û xwarin û vexwarinê wan derdixist. Ez êdin ji
wan agahdar im, lê ew ji min agahdar in?..
Çel salî şiva yekî mîna min derkeve û di fotografê
da li çavên min mes ke… Min nas bike… Nizanim.
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SÊ PEPÛKÊN XEMGÎN
Rewşen Ercan

Xarpêt, Berfanbar 2018
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QEDERA DOJEHÎ
Dilxwaz Aslan
Wê rojê jî weke her roja înîyê ez çûbûme serdana
pîrika xwe, ji ser mezelan vedigeriyam. Rêya
mezelan di ber wan xaniyên TOKİyê re derbas
dibû. Her cara min ew xanî didîtin bêhna min teng
dibû. Çiku berîya wan li wir xaniyên xweşiktir
hebûn ku her yek hêlîna şanazîyê bû. Lê hemû
hatin hilweşandin û li şûna wan ev xaniyên
bêdeng, spîreng lê qirêj hatine çêkirin.
Dîsa di wê rêyê da li van tiştan difikirîm heta ku wî
xaloyî bala min kişand. Xuya bû pezê xwe anîbû
wir bo çêrîyê lê li derdorê qet gîya nebû. Aya wî bo
çi ew pez anîbû nav van înşeatan? Min jê pirsî lê
pirsa min bû sedem ku çavên wî tije av bibin.
Lewra berîya wan xaniyên TOKİyê li wir xaniyê wî û
bexçeyê wî hebûye. Ji gotina wî berê pezê xwe
dabû gelek deveran lê dîsa jî kerî hatibû şûna
xaniyê wî. Min êdî deng nekir, ez ji cem çûm. Paşê
min xwest ez wêneyekî wî bikêşim. Pişta wî li min
bû lê dîsa jî min çavên wî yên tije hêstir didîtin
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lewra min dizanî ku ew çav tenê ne yên wî bûn; ên
dêya min bûn, ên meta min bûn, ên keça cîranan
bûn, ên dikandarê mehelê bûn û yên min bûn. Her
çend jê dûr ketibûm jî van gotinên wî di guhên min
da olan didan:
‘’Ez dixwazim tiştên xirab ên jiyanê ji bîr bikim û
mêjiyê xwe tenê bi bedewîyê tije bikim. Lê em
Kurd... Qedera me ji dojehê nizilîye xwarzê!’’

Nisêbîn, Mijdar 2017
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NASNAMEYA QÎRÎNEKÊ
Mewlûd Oguz
Wêne, zeftkirina/tomarkirina kêliyek ji kêliyan e, lê
ev tomarkirin gelek caran ji hed û sînorê wênegir
derdikeve û vediguhere tiştekî din. Li gorî Walter
Benjamin, “wêne, ew kêlî ne ku bi çavên serî nayên
xuyabûn an mirov wan ferq nake lê bi alavên
teknolojîk xuyakirina wan pêkan dibe û bi
şêweyeke din xwe digihînin rasteqîniyê.” Esther
Leslie jî li Benjaminî zêde dike û dibêje, “Çirûska
gengazbûnê tê û li keviya wêne bi cih dibe. Li kevî
û kenarên wî cih û warî û wê gavê yan jî di
hêmanên nedîtî de, dîrokeke veşartî heye ku li
benda vedîtinê ye”.
Rockstarê Kurd Harûn Elkî yê di salên çilî de lê her
dem ciwan, piştî demekê derdikeve ser dikê û ez ê
zindî li wî guhdar bikim, lewra gelek bi kelecan im.
Dema saeta konserê tê, ew derdikeve ser dikê û di
bin ronahiyeke zenûn de wekî stêrkeke ronak
diçirûse. Di destê wî yê rastê de mîkrofonek heye,
yê çepê li xwarê ye; tiliyên wî yên afirîner li ser
10

Stenbol, Cotmeh 2018

têlên gîtarê bi hêminî diçin û tên yan jî bi nazikî
depê gîtarê dipelînin. Du-sê bişkokên gomlekê wî
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vekirîne, çavgirtî ye, eniya wî ber bi jor ve ye û
diqîre û em hemû jî pê re: “Zagros Zagrooos...”
Hunermend, bi hemû liv û tevgerên xwe û her
tayên porê xwe wekî ku hewil bide cîhetê newayê
biguherîne bi biryar e; ew û qîrîna xwe di navenda
wêne û kadrajê de ne. Wê kêliyê tu dibêje qey
qîrîna wî bi dest û tilî dibe û hemû guhdaran
vedixwîne ser dikê û xaçerêka ku ji salên nodî ve tê
de dimeşe.“Nasnameyeke asî yîîî…”
Ligel ku konsert li mekanekî mutewazî ye û pergala
wê ya dengî û akustîka wê zêde baş nebe jî dibêjim
qey, dik jî û dîwar jî jê re back vokalê dikin; eger
mirov bi baldarî guh bide awaz û stranê, rîfên
gîtarê û bersivên bassê dê werin bihîstin… Pê re jî
bateriyeke dîn û har û dengê zîz û xweş ê Harûnî…
Sehne jê re biçûk tê yan ew mezin dibe, mezin
dibe û nema vedihewe li ser. Karxezalê, Asiyên
Tebaxê, Canê di Bêrîkê de, Bê Te Naçim û Zagros
Zagros.“Tu heyî, tu ji me yîîî…”
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RÊŞIKESTÎ
Aynur Çile
çend rê hene,
yan jî çend rê hene
ku ji nav dil diçin bi rênezanekî re?
gelo yên te ne
ew reyên ku xelas dibin
nav dilên tu car ne li benda te?
piştî ku te
eşq û sohbet dagirt nav baholê xwe
êdî ne rê heye
ne jî qet xelasî
niha mij û moran e
ew rê
wek hêvîyên min î tefandî
ne rê ye,
ew rê
ku tu tune bî li dawîya wê
Cotmeh 2019
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NIHA DINYA XWEŞ BÛYE
Pınar Yıldız
Mîyanberan*a xanîyekî mezin û bê pace ye. Bêhna
ritûbetêya ku belav dibe bêhna mirov diçikîne.
Wek ku li derve ne bihar be. Wek ku bihar û
zivistan tevlî hev bûne. Her sê deriyên odeyên xanî
û deriyê der vedibin nav vê mîyanberanê. Di nav
mîyanberanê de kebaniya malê dest pê kiribû
xwarin çêdikir. Jina din a ku kebaniyê gote,
‘’Meriva me ye’’ jî hiriya xwe raxistibû, lihêfê wan
çêdikir. Kebaniya malê bi dengek şermok gote, "Ez
nizanim lihêfan çêbikim, Xwedê jê razî ew hatiye
çêdike. Îro jî hûn ketin nav hev lê wê jî ancax îro lê
anî." Jinik wek ku bêje, ‘’Ma çi dibe’’ ji karê xwe
qet şaş nedibû, hiriya xwe tev didan. Ez jî kêleka
wê de rûniştim. Min gote, "Ji min re çend çîrokan
bêje, ti bizanibî stranek!" Wek gelek kesên ku min
berê jî nas kiribû, gote, "Ez nizanim!" Êdî min jî
piçek însanên vê deverê nas kiribûn, divê min
hezar lava bikira û sohbetek germ ava bikira ku
baweriya wan bi min hebe û xwe nêzikê min hîs
*"

Mîyanberan"a kirmanckî yanî "navbera deriyan" wateya hol û salonê de tê bikaranîn.
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bikin. Pişt wê jixwe wek ku hemû derdên xwe
xuşkeke xwe re bêjin, bi dostane diaxivîn, hinekan
dihîşt ez fotografên wan jî bigrim. Lê wê kebaniya
malê nîşanî min dida û digot, "Bila ew bêje!".
Kebaniya malê jî ew nîşan dida. Ez rabûm aliyê
kebaniya malê ve çûm lê nedixwast biaxive ji xwe
ketibû bela xwarinê û hemû hişê wê li ser xwarinê
bû. Ez dibêm qey nedixwest hember mêrê xwe û
xwezûrê xwe di nav şerman de bimîne, divê
xwarineke baş, saeta xwede amade bikirana. Ez
dîsa çûm kêleka jinika ku hiriya xwe şiv dikir de
rûniştim. Lê vê carê wê dest bi pirsan kir. Carê serê
xwe radikir li min dinêriya û pirsekê dikir. ‘’Mala te
li ku ye?’’, ‘’Ti zewicandiyî yan na?’’, ‘’Mala dê û
bavê te li ku ye?’’, ‘’Çend xuşk û birayên te
hene?’’, ‘’Tu çima li van gundan digerî?’’ Piştre
dîsa li min nêrî û gote, "Te ji gundê me hes kir?".
Min gote, "Herê, pir xweş e!" Gote, "Newxe li vir
bimîne. Ji xwe re li vir bizewice, li vir cîh be.". Berê
jî gelek jin ji min dipirsîn, ‘’Ti çima nezewiciyî?’’
Carekê jineke pîr dilê xwe bi min şewitandibû û
gotibû, "Dêmek karê te jî ev e? Ti li gundan digerî.
15

Ne mal, ne zarok…" Lê heta niha kesê ji min re
negotibû, ‘’Were li gundê me bizewice û cîh bibe.’’
Ez li du peyv û çîroka wê bûm lê wê jî ne wek
henekek, dixwest min îqne bike, carê tiştek digot.
Digot, "Ma wê çi pê bê li vir bimîne, neçe, li vir
bizewice ji xwe re." Min gote, "Na, çênabe!". Gote,
"Çima?" Min bi dengek şermok û nizm gote,
"Nizanim yanî karê min, malbata min ne li vir in."
Serê xwe rakir, çavên xwe beloq kirin demek li nav
çavên min nêrî û gote, "Ma çi dibe?" Ew kelî li ber
dilê min bû sedsalekî, ez li nêrînên wê tirsîyam.
Wek ku ewê bersiva min, bêwate be li hember
nêrînên wê. Ez piçek poşman bûm. Çi karê min li
vir heye, ji xwe ji bo tezê hezar qayit destê min de
hene. Ma ne bes bû, min çima kir rikke ku werim
vê gundê jî. Bi aramiyekî hiriya beriya xwe dinêriya
û bi destên xwe hêdî-hêdî, hûrik-hûrik hirî ji hev ve
dikirin. Tam ku min digot qey di nav vê hirîye de
min bîrve kiribe, yekcarna serê xwe radikir li min
dinêriya, lê destên wê tu carî li karê xwe şaş
nedibû.
‘’Diya min jî lihêfan pir xweş çê dike.’’
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Qe nebe sohbetek din dest pê kir, jinikê êdî behsa
çêkirina lihêfan dikir. Şaş mabû ku diya min jî an jî
jineke bajarî bizanibe lihêfan çêbike. Pişt re min dît
ku behsa jiyana xwe dike. Keçika çar-pênc salî ya
ku li wan deran digeriya nîşanî min da û gote, "Ev
keça min e.’’ Pişt re jî çend zarokên wê hene, çawa
zewiciye… Behsa wextê berê, zehmetiya jiyana
wextê berê dikir. Emrê jinikê ne ewqas mezin bû lê
wek ku behsa sed-du sed sal berê dike ewqas
jiyaneke zehmet jiyabû wek hemû mirovên vê
deverê.
‘’Ma sankî berê xanî hebû çi hebû. Em havînan li
zozanan de, di bin çadiran de bûn. Zivistanê jî em
dihatin hema em hemû odeyekî de bûn, aliyek em
bûn aliyê din heywanê me bûn. Niha dinya xweş
bûye, her tişt heye. Berê hema hemamek jî
tunebû. Me serê xwe jî aha vê derve dişûştin.
Cihê ku bi destê xwe nîşan didan, wek ku ez
zitûtazî li derve serê xwe dişom û her kes, hemû
gundî seyra min dikin. Xewfek min girt.
‘’Ji xwe re li vir bizewice û li vir bimîne.’’
17

Wek ku hemû rê hatine girtin, tu derfetek çûyin û
hatina bajêr nemaye. Saleke xelayê ye, an jî
nexweşiyeke mezin li van deran digere. Wek hemû
dinyayê, vî gundî di nav vê çola reş de bîr ve kiribe
û em jî li vir mane. Wek ku hemû malbata min,
hevalên min jî min ji bîr kiribin. Heta min bi xwe
her tiştê, hemû jiyana xwe bîr ve kiriye. Wek ku
ew jiyana zehmeta ku wê behs dikir jiyana min bi
xwe bû. Wek ku ya ku di nav hiriyê de rûniştibû û
hiriyê şiv dikir ez bi xwe bûm.‘’Emê ji bo te
fistaneke wek ya Qerejdaxê bidin çêkirin. Riyê te
xweşik û gilover e, ewê temenî jî li te bê.’’ Wek ku
ez di nav kirasa Qerejdaxê de winda bûbûm, wek
ku temenî bi rastî jî di bin qirika min de hatibû
girêdan û bêhna min çikandibû. Destê min
bêhemdê min çûn li ser qirika min, min bişkokeka
xwe ya gomlegê vekir.
‘’Qerejdax xweş e. Havînê zozan e, zivistanê
seyran e.’’, ‘’Ê baş e we berê li zozanê çi dikir?’’,
‘’Niha dinya xweş bûye. Berê hema me dikirin
berdêl, kesê tiştek ji me nedipirsîn û tiştek ji me re
nedikirî. Hema her kesî keça xwe re kiraseke dikirî
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û şeveke tarî de boxçikek kevn didan bin çengên
me û me rê dikir. Em dizewijîn. Niha heta mal
ranexin bûk ji vir linga xwe navêjin li wir. Niha
dinya xweş bûye.’’, ‘’………’’, ‘’Neçe, li vir bimîne, ji
xwe re li vir bizewije!’’ Wek ku van hevokên wê
navbera me de tu sînorek nehiştibe, min bi
dengeke ji xwe bawer gote, "Ez fotografekî te
bigrim?" Lê jixwe wek ku dengê min ji pirseke
zêdetir, qomitek bide wê, hema serê xwe rakir û bi
awirên gelek ji xwe bawer li kamerayê nêrî. Min
çend fotograf li ser hev girtin. Min fotograf nîşanî
wê dan. Pişt nêrîna fotografan dîsa li min nêrî û
gote: ‘’Li gundê me bibe bûk, li vir bimîne! Ne wek
berê ye, niha dinya xweş bûye!’’
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ZIMANÊ KALBÛNÊ
Firat Keklîk
Diranên rizî, ketî û bi çokên bêtaqet. Bi zar û
zimanê jineke şînbêj ‘’Heyf li emrê çûyî’’ dibêje
kalemêrekî Ecem. Kalemêrê Kurd bi sewta Evdêl
dibêje "Xwezî mirin hebûya kalbûn tunebûya."

Agirî, Îlon 2019
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