
 1 

 
 

Kemané Gola Urmié   
 

No gôl, Golé Urmié o 
Bê pêl û 

Bê veng o 
 Bê zôn ô  navér û boveré  kou’de   têsa 

Qêsei nê keno qûla mî de jî destûné mî fêkê hu giredaié 
Çond hozor serra  nûné aşirûne mî de  mendo  boâ solâ  

102 saxûne Gola  Urmié de  vengé kemané ma endi nîno,çin o. 
Çı bı bervi? Çek ma mısneno koũ, koi ma mısnene çekũ. 

 
Hérédio vengé  Kemané ma, ne rusneno keşşi’re vilikûné ho 

Aé khe çeveré  dîsmenu de bié dara huské mendé 
Aé khe  ji Farid belézeru bene nané Mezela diktatoré Angora 
Aé khe poézia ma  erzéné zindan, la girédané bojuné ma’ra 

 
A politika sîma hu ver odno kerdé jôai Golé welaté mî 

Vurna rindékia mordémékia ma 
 Coka dezz û derdûné ma anora zon Kemané 

Reyna pê me çiné, pai me kéréné kinźé vilikiné welaté ma 
Reyna mé hesné vengé kemané ma 

 
 

Sîma wei nustékar û poézikaré khé koté bîné politika kolédaru 
Hîstoriakaré zûréker û saxtékârũ 

Fizikar û kimyevikaré khe çekûné kimyevi û atomu icat kéné 
Sîma wei mordémé khe kolédarié ju azadi fam kéné 

Sîma é  newerdanuné žennémé Danté de qîné ser soné 
Mebusé zurékeri, 

Minaru’ra zûrr zîréné 
Tuccaré Qâbé jenosidu inkar kéné. 
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Rînd bî zôné khe  
Yéno źǐnıtais Kémané welaté ma  her waxt Golé Urmié de 

Viliké hozor séruné bié vindi, newdé  vilik dané 
 

 
 

No gôl, Golé Urmié o 
Rî gureto beno jôa, jî her çio khe yeno dina béno vind sono 

Vinbiaisé yî ano’ra zon vengé Kémani 

 
 

Bu göl  Urmiye  gölüdür, 
kurumaya yüz tutmuştur, her olan, yok olan varlık gibi 

Yokloluşunu dillendiriyor Keman sesi , 
yokluktaki sonsuz acı, varlığın sevinci 

Her acınınn ötesinde insanın insansızlaşmasını 
 ekliyor  Keman yokluktan varlığa. 

Dinlerin yasaklı sesidir  başkaldıran Keman   Urmiye gölünde. 
karanlık bir gecede gelip  kuşatmak için Konstantinople u, 
Bu tarihten  beri  hiç görmedim güvencinleri ve  martıları. 

Keman’ın sesidir  Aristoteteles ten bu yana sanat benzetmesi, 
ağlamasını en iyi bilenler için 

bilge Komitas’ ın mirası  Keman 
iskencelerde. 
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Sûrgünlerde  parçalanan yüreği ülkesi ve beyni. 

. 

 
 

Kemere Seinúdan atılan Demenanlı bir bayanın  sesidir Keman 
ve 

 Urmiye Gölünde Keman çalıyor 
Mōmıde Silemane Hemedi Kurşuna dizilmeden önce 

Marçik düzünde 
 
 

 
 
 

çok uzaklardan geliyor   kemanin  sesi 
yüregimde  ağlıyor. 

Kanımdan renk alıyor alaca karanlık .  
 çini işlemelerinde yankılanıyor kemanımın göyüzündeki   sesi 
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Bu göl Urmiye  gölüdür, 
durgundur 
Sessizdir,  

dilsizdir dağların arasında 
konuşmaz hucremdeki kelepçem gibi. 

Konuşmaz  aşiretlerimle  ekmeklerinde tuz  
102 adasıyla  Urmiye gölü 

 
Arezu, Ashk, Espir, Kaboudi, Shahi (Eslami), Espiro, Espirak, Azin, Mehr, 

Mehran, Mehrdad, Borzu, Borz, Siyavash, Siyah-Tappeh, Tanjeh, Tanjak, Bon-
Ashk, Ashksar, Ashku, Chak-Tappeh, Day, Magh, Meydan, Cheshmeh-kenar, 
Miyaneh, Samani, Azar, Sangan, Sangu, Tak, Jowzar, Jovin, Jodarreh, Sepid, 
Bastvar, Zirabeh, Bahram, Gorz, Ardeshir, Nahid, Penhan, Shahin, Kenarak, 

Zartappeh, Khersak, Naviyan, Omid, Garivak, Gordeh, Giv, Kalsang, Golgun, 
Aram, Panah, Kariveh, Zagh, Meshkin, Sahran, Pishva, Kam, Kameh, Sorush, 

Sorkh, Shabdiz, Nakhoda, Kuchek-Tappeh,  
Tus, Borzin, Arash, Atash, Siyah-sang, 

 
 

dargındırlar gül göndermezler 
Urmiye gölünden 

Kemanımın seslerini  
 

Paris  
27 Mart 2010 
Dr Ali KILIC 
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ZONÊ MA 

Tew dılo tew dılo 

Hast u herêdai bêrê têlewe 

Vıra’re jumini ra fiê 

Çıtur ke zon u vatişi ra 

vırare finê jumini ra..... 

Kam ke sevano, 

va bıvazo 

Bara mare; 

qeso vıren zonê ma’ra mendo. 

O tayinê mao; 

o toraqo, 

doo mişte, 

pajdo, 

doo tırs, 

runo solın, 

o toraqo serte 

Zonê dewuzunê made; 

O paiz zumıston 

usar amnunê ma, 

O ve xo dewuz u qıslaci u, 

Ciranu  ano ra lıngu ser..... 

Çıtur ke merdene bese nêkenê bı vındarnê, 
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fıra bojiê zonê ma ki nia ra. 

Kês bese nê keno fıra bojiê ei bı vurno. 

O asporo surela 

O sıpela 

O zerd Zerdenia fırigi de 

adır u khıla zerê ma. 

O boa nunê serê soji 

çêverê made roza gırane 

roşta riê asmeni 

tija qulvıke 

O domano soi beno pil 

beno kokım, 

ma mıreme, 

O nê mıreno 

vurnaisê xo de 

vırajino beno newe. Newe newu. 

 
 

Dr Ali KILIC 
 
 


