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Dı Çîroksazıya Hevçerx A Tırkî De Nıvîsîna 
Şıdetê: Tol û Cennetin Kayıp Toprakları

Olcay Akyıldız û Halim Kara*

Wergêr: Güneş Kan

Ev gotar,ew kom û grubên ku derî civatê mane û dûçarî 
şidetê bûne, ka çawa bi riya romana Murat Uyurkulak a 

Tol: Bir İntikam Romanı [Tol: Romaneke Tolê]ûya Yavuz Ekinci 
yaCennetin Kayıp Toprakları [Erdên Bihuştê yên Winda]1 
hatinebilêvkirinbi awayekî berawirdî vedikole. Li ser vê xetê, 
ev gotar dixwaze bi taybetî bi riya van romanan,anîna ziman a 
her cure pirsgirêka kiryarên şidetê yên ku li civat û cografyaya 
Tirkiyêhatine tecrubekirin, ji xwe re bike armanc. Şideta2 ku 
em wek azara psîkolojîk û fîzîkî ya mirovekî li ser yekî yên 
din, ya civakekê li ser ya din, ya civakekê li ser takekesekî an 
jî ya dewletê li ser takekes û civakê pênase dikin, di çîroksazî, 
tema û rabêja her du metnan de diyarker e. Hem Uyurkulak û 
hem jî Ekinci di romanên xwe de balê dikêşin ev şideta ku xwe 
berdewamî dubare dike, problemeke sereke ya civaka Tirkiyeyê 
û ya giştî ya mirovahiyê ye.Her çiqas şideta ku di van metnên 
wêjeyî de hatiye teswîrkirin tiştekî tekstual jî be, seba ku ev 
metin wê şideta ku bi awayekî dîrokî û aşîkar tê zanîn bi riya 

* Endamên H’indekariyê yên Beşa Ziman û Edebiyata Tirkî ya Zanîngeha Boğaziçiyê
olcayak@boun.edu.tr, halim@boun.edu.tr

konvansiyonên çîroksaziyê ji me re kirine çîrok, derbarê rûyê 
şideta siyasî, civakî û çandî ya li Tirkiyê de delîlên girîng didin 
me.Dema ew vê yekê dikin, rexneyeke şidetê jî pêşkêş dikin. 
Tam jî ji ber vê yekê rexneya şidetê ya di romanên Uyurkulak 
û Ekinci de, bi gotina Walter Benjamin bi giştî li dinyayê, bi 
taybetî jî li cografyaya Tirkiyeyê “felsefeya dîroka şidetê” ye. 
Bi gotineke din temsîla şidetê ya di van vegotinan de bi xwe 
“felsefeya dîroka şidetê ye, lewra fikreke sirf derbarê encamê de 
jî, derbarê daneyên wê yên demkî de nêrîneke rexneyî, analîtîk 
û diyarker gengaz dike”3 û di babeta şêweyên rûdanaşidetê de 
haydariyekê çêdike.

Vegotinên Uyurkulak û Ekinci dewsa ku şidetê wek 
bûyer û tevgereke munferîd û derasayî vebêjin, wê wek pratîk 
û diyardeyeke berbelav a civakî, çandî û sazûmanî ya ku bi 
awayekî dîrokî têkiliyên mirovan tayîn dikin, pêşkêşî me 
dikin. Lê belê di nava vê çarçoveya giştî de her du roman jî bi 
taybetî herêmên cografî yên cuda yên Tirkiyeyê û demên dîrokî 
rasterast destnîşan dikin û li ser rûdana şidetê ya li ser van erdan 
disekinin. Her çend xala nîvendê û temayên wan hevpar bin 
jî, romanên ku em ser wan disekinin, şidetê bi rêya stratejiyên 
cuda yên vegotinê dinivîsinin. Ev amûrên cuda yên vegotinê rê 
li ber cudabûna erkê şidetê ya metnan de jî vedike.Li ser vê xetê 
Cennetin Kayıp Çocukları ku xwe zêdetir wek metneke şahidiyê 
saz kiriye, bi awirên cuda rastiyê, bibîranînê û bibîranîna ku 
“tê ziman”problematîze dike;Tol jê cihêtircexta jihaydarbûna 



monograf 2015/3

TÜ
RK

ÇE
 V

E 
KÜ

RT
ÇE

 E
ED

EB
İY
AT

TA
 K

İM
Lİ
K 

TA
H
AY

YÜ
LL

ER
İ

312 • Olcay Akyıldız ve Halim Kara Dı Çîroksazıya Hevçerx A Tırkî De Nıvîsîna Şıdetê: Tol Û Cennetin Kayıp Toprakları• 313

xwe, pêvajoya nivîsandina xwe û car bi car zimanê xwe yê 
ku digihîje asta xerabûnê, bi rêya lîstikên rabêjî û zimanî yên 
ecêbderdixe meydanê û vegotina xwedike şidet. Hazal Halavuta 
ku di kovara Mesele de bi sernava “Tol: Bir İntikam Romanı” 
(Tol: Romaneke Tolê) gotarek nivîsiye, dema dibêje “…Tol, 
vebêjera tolhildanê nîne, ew bi xwe tol e” kêm zêde tiştekî nêzî 
gotinên me qest dike. Li gor Halavut tiştê ku Tolê dike romana 
tolhildanê, vegotina metnê ya tolê an di metnê de temsîlkirina 
tolê nîne – ku vê yekê jî dike – lê bêtir vexwendina wê ye ku hemû 
insanên koh û kenarî dawetî ser dikê dike. Halavut, wan kesên 
ku me di vê nivîsê de wek mexdûrên her cure desthilatdariyê bi 
nav kirine, bi bîrxistinekê dibe romana Harê ya din a Uyurkulak 
û ji wan re dibêje “kesê xaromaro” û bi van gotinan rave dike ka 
Tol çawa bi xwe tol e:

Tol, romana yên xaromaroyan e ku ji dîrokê hatine 
qewirandin. Yusufê ku  di treneke de diçe Diyarbekirê, 
heta domahiya rê çîrokên di dosyaya kesk a Şair de 
dixwîne û bi xwendinê re pirtûkek tê nivîsandin. Çîrok, 
çîroka Şair, ya Ahmetê ku xweji Oğuzbûnaxelas dibe, 
ya Cananê, ya Adnan, ya Sadî, ya Esmerê, yên li serê 
Tûmê û çîrokawan mirovan e ku demekê bi îhtîmala 
şoreşê jiyana wan xweş bû lê bi derbeyên leşkerî re 
ji jiyanê, demê û herî zêde jî  ji hev hatine dûr xistin. 
Tiştê ku Tolê dike romaneke tolê çîrokên mirovan e 
ku li pêncî salên dawîn ê Tirkiyeyê derbas bûne û di 

pêncî salên dawîn de sê derbe dîtine. Tol rizgarkirin 
e. Tol îadekirina navê xwe ye. Tol derketina li pêşberî 
dîrokê ye û nivîsandina romanekê ye ku dibêje û 
diqîre  “ulen dûzê lawê dûzan, em li vir in.”4

Eger em bi amraziya şidetê bifikirin jî Tol,wek metneke ku şidetê 
qiset dike namîne, ew bi xwe dibe şidet. Roman Jacobsonîddia 
kiriye, seba ku wêje, zimanê rojane tîr dike û diguherîne û bi 
awayekî sistematîk wê ji bikaranîna rojane dûr dike, şideteke 
organîzekirî ye.5 Uyurkulakê ku hem domdarî xwendevan 
nerihet dike û dihejîne, û bi awayê qisetkirinêzorê dide sînorên 
şidetê, piştî demekêawayê wîbi xwedibe şidet. Roman şidetê bi 
şidetê vedibêje, ne ku bi tenê konvansiyonên wêjeyî –heta yek 
caran bi bikaranîna konvansiyonên herî jirêzê vê yekê dike-6 
tevgerên xwendevan ên rojane û têgihîştinên wî yên xwecih, 
serobino dike.

Di Tola Uyurkulak de şidet wek yek ji pirsgirêkên sereke 
yên Tirkiyeyê,ku bi awayekî girseyî û sazûmanî ji aliyê dewletê 
ve tê sepandin,tê teswîrkirin. Di romana Ekinci de jî şidet dîsa 
wek meseleya civakî tê vegotin ku ku navenda wê dibe Mirşita 
ya gundê Batmanê ye.Uyurkulak hem şideta ku dewlet li ser 
rêxistinên çepgir disepîne û hem jî şideta ku her cure desthilat li 
ser kesên çeperê/koh û kenarî, yên bêhêz, yên bêxwedî disepîne 
pêşkêşî xwendevanan dike. Ekinci jî bi rêya têkoşîna jiyanê 
yên gundiyên ku di navbera şerê dewlet û PKKê de mane hem 
şideta sîstematîk a ku dewlet disepîne û hem jî şideta jiyana 



monograf 2015/3

TÜ
RK

ÇE
 V

E 
KÜ

RT
ÇE

 E
ED

EB
İY
AT

TA
 K

İM
Lİ
K 

TA
H
AY

YÜ
LL

ER
İ

314 • Olcay Akyıldız ve Halim Kara Dı Çîroksazıya Hevçerx A Tırkî De Nıvîsîna Şıdetê: Tol Û Cennetin Kayıp Toprakları• 315

rojane ya ku takekesan diçewisîne, bi awayekî gelek biteferûat 
teswîr dike. Lewra metna yekem şideta li ser kesên dûrî navendê 
(rêxistinên çepgir, kurd, jinên xerab, yên hêjar, yên bêxwedî), 
wek pergaleke desthilatê dike çîrok;metna duyem jîme bi 
rûdanên cuda yên şideta ku wek parçeyekîsiruştiya mirov hatiye 
destnîşankirin re rû bi rû dihêle. DiCennetin Kayıp Çocukları 
de şideta fîzîkî û psîkolojîk a ku dewletê sepandiye tê vegotin, 
lê belê ji vê yekê wêdetir, şideta ku komeke etnîk li ser komeke 
etnîk a din sepandiye wek pirsgirêkeke aîdiyet û nasnameyê tê 
zimên. 

Lê belê di her du metnan de jî ka li îroniyê binêre, yên 
ku dûçarê şidetê mane di heman demê de wek sepînerên şidetê 
jî cih digirin. Ev rewş jî destnîşan dike ku herçend xala wan 
a nîvendê ji hev zêde cuda jî be, di van metnan de qurbanên 
şidetê her wext dikarin bibin pêkhênerên şidetê jî. Di romana 
Uyurkulak de Şairê ku yek ji lehengên sereke ye û demekê 
dûçarê şidetê maye, di nava vegotinê de wek kesekî ku şidetê 
disepîne jî tê teswîrkirin. Romana Ekinci jî vê îroniyê li ser 
bîranînên karakteran, bi taybetî li ser yên Hatice/Almastê datîne 
û şideta ku ermen salan berê dûçarê wê mane problematîze dike.
 Romana Murat Uyurkulak aku bi kurdî navê wê Tol e, 
demadi 2002an de hat weşandin, ji ber reseniya çîroksazî, ziman 
û temayên ji xwe re kiriye mijar,li derdorên wêjehez pir zêde 
hatibû ecibandin. Uyurkulak, di vê romana kuçîrokên tê de gelekî 
aloz, vekêşan û nepenî yên mirov, mekan, bûyer û têkiliyên siyasî 

yên têkel bi çîroksaziyeke parçeyî hatine teswîrkirin,beranberê 
veguherîn, şikestin û transformasyonên ku di pêncî salên dawî 
de li Tirkiyeyê hatine tecrûbekirin û welatekî ku êdî xerqî xwînê 
dibe û ber bi serhildaneke belawela ve diçe qiset dike, bi taybetî 
jî van tecrûbeyan bi riya şexs û komên mexdûr û marîjînal ên ku 
rastî xezeba îqtidarekê hatine qiset dike. Yusuf ê ku li derdora 
sih saliya xwe ye û di weşanxaneyekê de musehîhiyê dike, 
rojekê ji aliyê patronê xwe ve seba ku “cudaker”, “terorîst”, 
“deximandî” ye ji nişka ve ji kar tê qewirandin. Di romanê de ev 
tawanbarkirina terorîst mekanîzmaya sereke ya “êndinkirin”ê ye. 
Yusufê ku berê ketiye nav çalakiyên îlegal, di salên xwe yên sihî 
de dilê wî li dinyayê sar bûye, bi tenê ye, jiyana wî bi çûnûhatina 
kar û meyxanê sînorkirî ye, piştî ku ji kar tê qewirandin dixwaze 
serxweş bibe, lewra li gor wî ev tişt dê xwekuştina wî hêsan 
bike. Dema şiyar dibe wardiqile ku di kompartimana trenekê de 
bi Şair re, ku ew jî demekê mudawîmê heman meyxanê bû, li 
ser rêwitiya derekê ne. Dema tren ji Stenbolêdiçe Diyarbekirê, 
li bajarên curbicur ên welêt raperînên girseyî dibin, bi awayekî 
bipergal avahî tên bombekirin. Vegotina ku tê de mekanên 
wek İzmîr, Enqere, Stenbol, Diyarbekir û çiya, ku geh xuya 
dibin û geh winda dibin, di navbera îroj û rabirdûyê de diçe 
û tê, kesên cuda yên di jiyana van de her daîm du tîpên daîma 
serxweş cih girtine û jiyana wan a ku ji hev cuda jî bi awayekî 
qismî, bihewrik, parçeparçe daxilê çîroksaziya xwe dike. Ev 
yek jî atmosfera vekêşan, nepenî û nediyariya romanê zêdetir 



monograf 2015/3

TÜ
RK

ÇE
 V

E 
KÜ

RT
ÇE

 E
ED

EB
İY
AT

TA
 K

İM
Lİ
K 

TA
H
AY

YÜ
LL

ER
İ

316 • Olcay Akyıldız ve Halim Kara Dı Çîroksazıya Hevçerx A Tırkî De Nıvîsîna Şıdetê: Tol Û Cennetin Kayıp Toprakları• 317

dike. Xêta di navbera rastî û çîroksaziyê de bi rewşa serxweşî û 
rewrewkiya her du karakteran her ku diçe şêlo û nediyar dibe, 
ne ku bi tenê Tirkiye, gelek welatên din jî hêdî hêdî dikevindestê 
serhildêrên şoreşger. Û weha xwendevan ji aliyekî ve şahidiya 
sitemkariya şideta sîstematîk dike ku desthilatdar wê disepîne 
û ji aliyê din ve jî şahidiya bajarên di nava xwînê de mayî dike 
ku ewbi çalakiyên bombekirinakesên xwedî armanc pêk tên. Di 
heman demê de xwendevan xwe li ber cazîbeya zimanê îronîk, 
tinazker, mîzahî û helbestkî yê romana ku hilberîna wêjeyî û 
xwendinê problematîze dike nema digire. Şideta sîstematîk a 
ku dewlet disepîne û kuştinên li ser navê dewletê tên kirin di 
dinyaya romanê de ya ku bi awayekî hostetî hatiye honandin 
vediguhêze malzemeyeke estetîk û bi dinyaya romanê ya bisehr, 
surrealîst û vekêşan re dibe yek. Di dawiya vegotinê de ligel 
lehengên bêçare yên pelişî, parî, nîvco em bi civakeke bêpergal 
aku piştî êrîş û bombebaranên şoreşgeran kontrol û desthilata 
xwe winda kiriye re rû bi rû dimînin. Vegotin derbarê tiştê ku li 
cihê karesatê de tê weadkirin an jî tê avakirin de, ketum e. 
Weke ku berê jî hate destnîşankirin di romana Tolê de şidet ne 
ku bi tenê temaya romanê ye, di heman demê de stratejiyên 
çîroksazî û vegotinê jî diyar dike û roman bi rêya zimanekî 
şeddad û hemû konvansiyon rûxandinê re bi xwe dibe şidetek. 
Li pêşberê teswîrên şidetê yên gelekî tund û tîr xwendevan ji 
dil tê hejandin. Xwendevan dema van vegotinên biteferûat û tîr 
tecrûbe dike nerihet dibe, dikerixe lê belê ji aliyê din ve nikare 

xwe ji dilnewaziya bêgav a çîroksaziyê biparêze. Wek mînak yek 
ji lehengên li pêş ê romanê Ahmet/Oğuzê ku jixwe di zaroktiya 
xwe de her cure sitemkariya şidetê tecrûbe kiriye û piştre gelek 
caran dûçarê şideta polîsan a kêfî bûye, di vê sehneya jêrîn de êdî 
hînî şidetê bûye. Ev mînak destnîşan dike ku şidet diçi radeyê 
de rasterast û bi peyvên sereke yên banal tê veguhestin. Ligel 
vê mînakê jî temamiya çîrokê nayê vegotin. Peyv û hevalnavên 
ku şidetê bibîrtînin weke helbestekê tên rêzkirin: “Wiha lê dixin 
ku li qereqolê, wek strîna stranê, “Minteniyo dînikê bikuncî”. 
Pihîn û şeqam, şeqam û pihîn, dûre derpêyê min tînin xwarê, 
rûn li ço didin ku, komîser pozê xwe di nava her du pêçîkên 
xwe de dişidîne… Bibin, wî yê qûnbigû zû bavêjin derve …” 
(Tol,133) Xwendevanê ku tê ferzkirin ji berbelavî û tundiya 
şideta li Tirkiyeyê haydar e,ji bo tijekirina valahiyên sehneyên 
wiha û nivîsandina metnê,tê vexwendin.
 Di romanê de asta şidetê car caran ewçend bilind dibe 
kuvebêjer xwe û zimanê xwe winda dike. Peyv nîvco dimînin, 
deng dixeniqin. Di vê rewşê de vegotina şidetê hema bêje êdî ne 
mimkun e: Wek mînak, Şairê ku weke kesekî li hemberê rewşa 
şidetê bêhiş bûye, hêdî hêdî ji zimanê xwe dibe:

“Û sibehê diperçiqînin û tên. Bi topên xwe, bi tivingên 
xwe, bi qesetûreyên xwe, bi rikên xwe tên. Hemû pir 
gir, hemû pir xakî, paçên keskî zerî li serên wan pêçayî, 
rûnên reş li ser rûyen wan danî, postalên wan qirase, 
palasqeyên wan ê bi qasê bihostekê, madlyonên wan 
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ê sorê gz, gustlk, kenn wn ku psk diqrsîn…
Çarknrk vhşî xêz dikn… Komutaxne, şkencxan, 
myxne, tecwzxa…
Cwnên ku pê dkrin didn ber kurş… Esmer’ê, Sle’î, 
KMam’î, Brc’yê û yên din dikişnn mydnê… parç… 
taz dkn… drçknin… pr cran… l dxin bi seatn… xwn 
di navdmn xwn… sng wn lme lme…
Şr xw kaşdk derdikv iskncx… yek dkeve pyê wî, 
Salih, qamyonet piçek li pêş e… Hadê… hd… Sr mê 
di… Esm… dû wê de sorê gz… çavên wê çîlspî… 
çvn w çlsp….
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…” (Tol, 191) 

Ev îqtibas, ji hîsên Şairê ku taxa kolîtan jê re bûbû starere 
dibe “tercûman” dema ku ew tax bi destê tîmên taybet tê 
wêrankirin. Şair di vê îqtibasa ku tê de peyv ji holê radibin û 
hêdî hêdî vediguherin dengan ûwêrankirina taxa kolîtanpêk 
tê,qiset dike ku ew tax piştî ziyareta İsmailê kekê Şair a di 11ê 
Îlona 1980an de ku di metnê de wek şîfreyek (yek, yek, sifir, 
neh, heşt, sifir) tê dayîn û di sibeha 12ê Îlonê de bi destê tîman 
hatiye wêrankirin. Ev bûyer rê li ber hişavêtina wî vedike û 
îfadeya vê rewşê ya zimanî bi peyv û tîpên ku ji holê radibin ve 
tê veguhestin. Tîmên taybet ên ku avêtine ser taxê, herkesî li ba 
hev dicivînin û îşkence li piraniya wan dikin. Tecawizê hinekan 
dikin û ciwanan didin ber guleyan. Hevalên Şair jî bi erdê re 
dikişînin meydanê, tazî dikin, qor bi qor bi seatan ewçend li 

wan dixin ku ji nava çîmên mêran xwîn diherike, singa jinan 
jî wesle wesle dibe. Ev rewşa şidetê dibe sedem ku Şairê ku 
ligel hişyariyên birayê xwe yê ajan İsmail tax neterikandibû, hiş 
û zimanê xwe winda bike. Ya rastî ev windakirina ziman, asta 
şideta ku nikare bê ziman destnîşan dike. Weke ku Robert Cover 
di maqaleya xwe ya “Şidet û Peyv”ê de diyar kiriye, trawmaya 
mayînde ya şidetê sedema wê ye, “her tişt li cihekî, êş, zimên bi 
xwe winda dike.”7

 Ne ku bi tenê ziman winda dibe, di heman demê de bi 
rêya fontên ku bi cuda hatine bikaranîn, muxlaqiyek çêdibe 
ka kî diaxive. Li herî dawî yê ku wek “aaaaa” diqîre kî ye? 
Şair di dema aktûel a vegotinê de li dû xwe mêze dike û wan 
rojan vediguhêze me?Ev deng aîdê wî ye an jî weke yekî ku 
şahidiya wan rojan kiriye dengê hinekên din vediguhêze? Dengê 
aaaaaayê aîdê wê rojê ye an jî destnîşan dike ku trawmayên êşên 
wan rojan, îroj jî berdewam in? Belkî jî yê her duyan e.
 Di vê sahneyê de pêşî şidet pir biteferûat tê teswîrkirin 
û tê dabînkirin ku xwendevan şahidiya şideta herî xwerû bike. 
Xwendevanê ku di metnê de dûçarê vê şidetê dibe, ji wê çendê 
ditirse kudi jiyana rasteqîn de ew jî her wext dûçarê heman 
muameleyê bibe. Di dawiya dawîn de ev sahne, wê rûxandina 
şideta di laşê mirovan dedibe asta herî bilind. Û bandora wê ya 
dramatîk a li ser xwendevan derdixîne zîrweyê. Ev teferûatên ku 
destnîşan dikin laşên eziyetkirî ketine çi rewşê, dibe sedem ku 
xwendevan bikeve nav dehşetê, şok bibe, biteyse û ji teferûatan 
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dilxelên bibe. Ev sahne li hemberê sehekên dîtin, bînkirin û 
hestkirin ên xwendevan êrîşeke wahşî ye ku “şok”a Rita Felski 
tîne bîra mirov ku wê ev taybetî îsnadî metnên wêjeyî kiribû.8Di 
vê keliya saw a saf de ku “pêsîrên jinan wesle wesle dibin” û 
“mêr bi çoyan tên tacîzkirin” estetîka şokê, dikeve rewşeke 
wisan, xwendevan nema dikare tehemûl bike. Dema lîstikên 
nejirêzê yên vê romana tecrûbê û zimanê wê yê helbestkî, dîtbarî 
û biyanîkirî tên ba hev, estetîka şokê dabîn dike ku xwendevan di 
heman demê de hemdilxelên be û hem jî zewqa estetîkê tecrûbe 
bike. Nerihetiya ku ji naverokê tê û bi ser de dayîna naverokê 
bi şideteke ku bi rêya ziman û şêweyek nejirêzê konvansiyonên 
xwecih ên çîroksaziyê hildiweşîne, vê heza estetîkê xurttir dike. 
Roman bi vê taybetiya xwe, sînorên navbera şokbûn û zewqê, 
biberdewamî nediyar dike.

Şairê kudi sahneya jorîn de bi hevalên xwe re dûçarê 
şideteke tîr bûye,em bi awayekî îronîk dibînim kudi beşên din 
ên romanê de ew bi xwe li ser lehengekî din ê romanê, mesela 
li ser Yusuf, şidetê disepîne. Teswîrkirina wî kesê ku dûçarê 
şidetê bûye lê niha ew bi xwe li ser hinekan şidetê disepîne û 
dubarekirina wê, yanê ev cihguhertinên vî rengî, ji bo xwendevan 
jî dibe îmayek ku ev potansiyela şidetê bi wî re jî hebe.  

Li ser vê xetê, Uyurkulak, dem bi dem şideta endamên 
rêxistinan jî bi bîr tîne ku demekê ew marûzî tiştekî wisa bûn. Ew 
rêzeçalakiyên şidetê ên ku bi riya bombekirinan bajaran di nava 
xwînê de hiştine, piştî demekê di nav lehengan de dibin lîstikên 

şertî.  Ev yek, hem destnîşan dike ku pozîsyona sepînerên şidetê 
dikare biguhere û hem jî di heman demê de dibe rûdaneke din a 
ku navê romanê ye. Tol, rewşek e ku pir caran bi rêya karakterê 
Oğuz jî dubare dibe. Oğuz ji malê derdikeve, ku ew û Cananê tê 
de ketine înziwayê û mîna ku biçe dikanê, nîşeyeke bêxem datîne 
şûşeya meyê: “Ez derdikevim. Ez ê tolê hilînim û vegerim…” 
(Tol, 95) Şair jî di rêwîtiya trenê de bi hemû cidiyeta xwe ji 
Yusuf re dibêje min tola bavê xwe hilaniye. (Tol, 96) Îmaya ku 
kesê mexdûr di heman demê de dikare bibe sepînerê şidetê, di 
romana Yavuz Ekinci de jî îcar bi peywenda şidetê tê rojevêku 
kurdan li ermeniyan kiriye. 

Romana Yavuz Ekinci Cennetin Kayıp Çocukları (2012)
ku ji sê beşên sereke yên bi sernavên “Tirî”, “Hinar” û “Hêjîr”ê 
pêk tê, bi pêşgotina dengekî vedibe ku em texmîn dikin 
vebêjerêbeşa yekem e û ev deng bi awayekî rave dike ka çima 
pirtûk nivîsiye an jî vegotiye. Kalikê dengê vebêjer ê ku behsa 
êşên sedsalan jî dike, di nava êşan de miriye û bavê wî bêyî ku li 
benda ecelê xwe bimîne xwe kuştiye. Ne mimkûn e ku vebêjer 
bêyî nivîsandinê jiyana xwe bidomîne, ji ber ku bûye şahide 
hinek êşan. Ev romana şahidiyê ya ku piştî vê îzahê dest pê 
dike ji sê beşan pêk tê ku ji devê sê vebêjerên cuda tê vegotin. 
Beşa yekem a bi sernavê “Tirî”, demeke ku em texmîn dikin 
salên 80û 90an e, bi çavê zarokekî li gundê Mişritayê (Batman) 
tê qisetkirin, ev beş jiyana rojane û bi vê yekê şideta dewletê 
ya li ser gelê kurd ê vê herêmê vedibêje. Piştî ku hemû malên 
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gundiyan ji aliyê leşkeran ve tên şewitandin, beş bi koçberiya 
Rustem û malbata wî encam dibe. Vebêjer di vegotinê de 
çîrokeke mezinbûnê vedibêje. Ev vegotina ku bi rêya çîrok û 
efsaneyên kalikê zarok tê vegotin,carna silavek jî dide Yaşar 
Kemal û bi qisetkirina wê ya bi çavê zarokekî, dabîn dike ku 
şideta rûdayebê parzûn were veguhestin.
 Beşa duyem a bi sernavê “Hinar”, bi çavê dapîra zarok/
Rustem tê qisetkirin ku îcar rabirdûyeke dûrtir e mijara wê. 
Xwendevan bi rêya tiştên ku di nava xew û şiyarbûnê de dikevin 
bîra Xetîceya li ber sikratê, ku ew bi eslê xwe ermenî ye û 
navê wê yê rasteqîn jî Almast e, hîn dibe ku Xetîce di dema 
qetlîama ermeniyan de ji aliyê kalikê Rustem û vebêjerê beşa 
yekem Hesen ve ji mirinê hatiye rizgarkirin. Hemû malbat û 
Aramê destgirtiyê Almastê ji aliyê mirovên din ê herêmê 
ve hatine qetilkirin. Jixwe di beşa yekem de jî Hesenê kal li 
ber sikratê, vê qetlîama ku ew jî tê de bûbû faîlek bibîrtîne û 
tiştên bûyî parçe bi parçe dipispisîne guhê neviyê xwe. Hesen 
dike nake namire. Bi mehan li ber xwe dide, di doşeka mirinê 
de li hemû bedena wî birîn vedibin û kurmî dibin. Bi gotina 
herî sivik roman li vir edaleta helbestkî dixe dewrê. Dibe ku 
edaleta îlahî tunebe lê belê dikare di metnê de pêk bê. Belam 
ev sahne di xwendevan de erkêdilpaqijiyekê pêk nayîne. Lewra 
ev sahneyên ku mirov gelekî nerihet dikin, careke din êş û 
şidetê dide ber pozê xwendevan. Ligel ku xwendevan hîna bi 
temamî derûniya çîrokê nizane. Encax ew ê di beşa li dû de 

bi bîranînên Xetîce/Almastê hîn bibe ku ka sûncê Hesen çi ye, 
berdêla çidide. Kurdên gundî yên nifşê kalikê Rustem ê zarok 
û vebêjerê vê beşê, ermeniyên li heman herêmê dikujin û li 
bin dara tûyê binax dikin. Hesen Almasta ku hemû malbata wê 
hatiye kuştin bi darê zorê digire. Bi vî awayî hem wê azad dike 
û hem jî berdest. Rustemê vebêjer, agahiya derbarê vê yekê 
de tenê di zaroktiya xwe de bihîstiye, ew jî bi awayekî kurt û 
wek pisepisên nexweşekî li ber sikratê. Lê belê, dapîr nabêje. 
Tenê bibîrtîne. Yanê yên ku nifşê Rustem/nevî bihîstiye bitenê 
îmayek e,bibîranîna kêliya lapsuseke biçûk e. Almasta ku her 
tiştî li ber mirinê bibîr tîne û ji nû ve dijî, bîranînên xwe bi yên 
derdora xwe re parve nake. Roman di vê beşê de bi dengê dapîrê 
û bi rêya şahidiya wê, wê heyamê ji nû ve dinivîse. Bi vî awayî 
bi rêya çîroka şexsî ya Almastê, xwendevan neçar dimîne ku 
bi şideta girseyî re rû bi rû bimîne, ew şideta ku gelê ermen lê 
dûçar maye. Ev yek di heman demê de îzafîbûn û guherbariya 
pozisyonên mexdûr û zordar jî destnîşan dike. Ekinci kiryarên 
bişedet ên li ser gelê kurd ê ku Xetîce weke mensûba wê tê 
xuyakirin biteferûat vedibêje û kurdan bitemamî ne wek leheng 
û ne jî mehsûm dinexşîne. Çîroke keku ne di nava malbat û ne jî di 
nava civakê de tê behskirin, çîrokeke ku bûye tabû tê qisetkirin, 
lê belê ev bi xwe wek pêvajoya bibîranînê pêk tê. Tew belkî 
ji ber vê sedemê vebêjer –em dikarin di vê nuqteyê de bibêjin 
ku dengê vebêjer Rustem e- dikeve nav karê vegotina rastiyên 
trawmatîk ku ev rastî nayên gotin, tenê bidizî tên bibîranîn an 
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jî herî zêde tên pispisandin. Rûhevketina bi qetlîama ermeniyan 
re, ku yek ji bûyerên herî trajîk ê dîroka modern a Tirkiyeyê 
ye, ji bo xwendevan jî aliyekî qels e. Ji ber vê sedemê jî dilpaqî 
nayê dabînkirin.
 Di romanê de bi taybetî bi rêya Hesen û Almastê, 
rûhevketin di astên cuda de pêk tên. Di asta şexsî de pêşî Hesen 
kirinên xwe yên rabirdûyê bibîr tîne; dûre Xetîce/Almasta li ber 
sikratê şideta ku lêdûçar maye bibîr tîne, ji aliyekî ve bi van êşan 
re hevrû dibe, ji aliyekî ve di hundirê xwe de nasnameya ku dûre 
wergirtiye û pêvajoya asîmîlebûnê guftûgo dike. Di encama 
vê guftûgoyê de bi pêkhatinên ku ji lawê xwe re vediguhêze 
û di nefesa xwe ya dawîn de jî bi awayekî vekirî diyar dike ku 
dixwaze li cem hezkiriyê xwe yê heqîqî Aram, bê binaxkirin. 
Nema dikare êdî xwe li ber vê înkarê ragire, nasnameya xwe 
ya heqîqî dixwaze û dixwaze bi wê bê binaxkirin. Tazyîqa 
dîrok, dewlet û neteweperestiyê li ser takekes û civakê ew 
çend zêde ye ku Almastji bo ku nasnameya xwe ya heqîqî ji 
lawê xwe re bibêje, neçar e ku li benda mirina xwe bisekine. 
Rê li ber rûhevketinên navmalbatî vedibe û ew jî dibe sedema 
mukirhatina Almastê û xwekuştina Mîrza. Rûhevketin ne bi van 
tiştan sînordar e. Di vê peywendê de şideta kudi romanê de tê 
teswîrkirin dibe alîkar ku civak bi şidetê re hevrû bibe, ku ev 
civak aniha dûçarê şidetê dibe lêdemek berê ew bi xwe faîlê wê 
şidetê bû. Her cure xwendevan jî eger heya wê kêliyê roman ji 
destê xwe neavêtibin, bivênevê dikevin pêvajoya pirsyarîkirin û 
hevrûbûnê.

 Di beşa duyem de, ku bi rêya bibîranînên Xetîce/Almastê 
rabirdûya dûr destnîşan dike, dema rojane salên 2000an e. 
Malbat, ku gava Rustem dibistana seretayî diqedîne, ji gund 
derdikeve û li bajarekî din binecî dibe ku navê wî nehatiye 
dayîn. Vebêjerê beşa yekem Rustem mezin bûye û xwendekarê 
zanîngehê ye. Ji ber ku dapîra wî li ber mirinê ye, çûye mala 
malbataxwe û ligel bav û xwişkên xwe li benda mirina dapîra 
xwe ye. Di vê beşê û ya li pey wê de Rustem ji pêkhatinan bêhtir 
bi xwe, dildara xwe û telefona xwe mijûl e. Lê belê bi taybetî 
di beşa dawîn de tiştên lê bûye şahid ewçend dilbişewat û tije 
şidet in ku, di beşa destpêkê de, ku çarçoveya vê romanê pêk 
tîne, vediguhere kesekî ku di encama hemû tiştan de ev metn 
nivîsiye.Rustemê ku êdî xwedî şexsiyeteke tije hêrs, kîn û nefret 
e, divegotina çarçoveyî ya romanê de, vê veguherînê wiha rave 
dike: 

Dema ku ez bi jiyaneke çavçilî û hêviyên hinekên 
din dêranbûyî berdewam bûm, piştî wextekê, ez 
ketim dilqê yekî ku li kê derê binihêre, mirinê bibîne 
û hişê xwe bavêje. (…) Xwekuştina bavê min, a ku 
piştî hêviyên wî yên nemayî rû da, ku ti kesî guman 
nedikir, pêşî nivînê min veguherande gorekê, paşê 
xaniyê min veguherande goristanekê, pê re jiyana 
min jî veguherande termekî. Ku min qincilê xwe 
kiribû û xwe dabû bendê ku ez razêm, rik û xezeb ji 
nişkê ve mîna Cebraîlê di Şikefta Hîrayê de ji Hezretî 
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Mihemed re gotî, “Bixwîne!” hat û li ser singê min 
rûnişt û ji dêvla ku bibêje, “Bixwîne!” weku bike ser 
min, got, “Bibêje!” (Erdên Bihuştê yên Winda,12-13)

           Rustemê ku bi karîgeriya şideta işkenceyê dibe vebêjer 
an nivîskar, encax dikare bi rêya vê yekê bîne ziman, têxe bîra 
kesan û bi mayîndekirina wê jî jiyana xwe bidomîne.Kiryara 
tahkiyekirina vê tecrûbeya ku bi qasî dirêjahiya dîrokê bûye 
qedera gelê herêmê, vegotina Rustem bi tena serê xwe dike 
rûhevbûna takekes a bi şidet û hesabjêpirsînê re, lê erkêvan 
tiştan ji xwe wêdetir e. Li vir, Rustem bo ku bi rêya nivîsê re 
karîgeriya trawmatîk a şidetê têk dibe û bo ku bi bavê xwe re 
heman qederê nejî, li ber xwe dide. Bi çîroka ku qiset dike re 
Rustem ji aliyekî ve balê dikêşe ser komaleyetiya vegotina 
şidetê, ji aliyekî ve jî wek bikerekî vê vegotina hevpar xwe, 
yanê ya gelê kurd, diguherîne.

Beşa ku nexweşiya wextdirêj a dapîrê, demên wê yên 
ciwaniyê, salên ku ew û ermenî dûçarê qetlîam û şidetê bûne 
qiset dike, ev beşa ha ya ku bi pestgotin, bîranîn û xewnereşkan 
bûye çîrok, bi mirina dapîrê re diqede. Beşa dawiyê ku navê wê 
“Hejîr”e û ji bo gelê herêmê pîroz tê hesibandin, bi epîgrafeke 
ji Încîlê dest pê dike: “Yên ku guhên wan hene bila bibihîsin!” 
Ekinciyê ku bi vê epîgrafê destnîşan dike ku metna wî metneke 
şahidiyê ye, di beşa dawîn de bi rêya rûdanên veşartina termê 
Xetîceyê, binê wê şidetê xêz dike ku ew şidet di nav dîrokê de 
bêçaretiya qedera gelê herêmê tayîn dike.Beş bi mirina dapîrê 

ya ku dibêje “Aram” û dimire û bi dubarekirina daxwaza wê 
ya dawîn vedibe. Bi rêya vebêjerê kesê sêyem mirina dapîrê 
vê carê bi çavekî derveyîn tê vegotin. Ev beş, şideta li ser van 
erdan –erdên winda yên bihuştê- vedibêje ku Mîrza û Rustem 
tê de dûçarê şidetê dibin û neçar dimînin ku wê erdê biterikînin. 
Mîrza û Rustem ji bo ku daxwaza dawîn a dapîrê yanê xwesteka 
wê ya ji bo ku li vanerdan bê binaxkirin bînin cih, bi darbesta 
wê dikevin ser rêya gund,  ku malbata dapîrê jî di van erdan 
de binaxkirî ye. Piştî teswîra termê dapîrêseba ku nehatiye 
binaxkirin riziyaye, bi awayekî têkçûyî vegera Mîrza ya li bajêr 
û bi awayekî trajîk a xwekuştina wî beş bi dawî dibe. Mîrzaû 
Rustem hewil didin ku li nêzika gundê xwe yê kevin, ku niha 
herêma operasyonê ye, termê dapîrê binaxbikin. Lê di wê gavê 
de şideta fîzîkî û psîkolojîka ku –dapîr jî para xwe jê digire- 
leşker li qereqol û nezaretxanê disepînin, hem ji bo karakter û 
hem jî ji xwendevan digihîje astên bêgav:

Gava ku serbazan hahanga Rustem û Mîrza kaş û 
berkaş dikirin û dibirin, serbazê qambihust jî bi piyên 
têrm girtibû, di erdê re kaş dikir. Ku Mîrza xîret kir 
bireve ser termê dayîka xwe yê kudi erdê re dihat 
kişandin, serbazê li pişt wî sekinî pê ket bi pihînan li 
wî xist, serbazê din ket ortê û ew sekinand.
Deriyê hesin bi xezeb vebû. Serbazan Mîrza, Rustem û 
Xetîceya kudi erdê re kaş kirin û anîn, avêtin naverasta 
jûrê. Du serbazan destên xwe di kêlekên pantorên 
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xwe dan ji bo ku xwîna di destên wan geriyayî paqij 
bikirana. Ku yê pozpîjîn bêvila xwe hişkehişk girt û 
çû, yê bejinbilind î enîbilind piçekî sekinî, gerikê ku 
di ser destê wî re diçû ser milê wî zeft kir û di nava 
du tiliyên xwe de perçiqand. Siya pîltan a serbêz dida 
ser dîwêr. Gava ku Mîrzayê bi pişta xwe girtî hewil 
da li ciyê ku lê veleziyabû xwe rast bike, serbazê 
bejinbilind perpitîn û nalenala wî bihîst, çû balê û 
singê wî li ser hev da ber pihînan. Mîrza, weku ji 
hindav de tîrek ketibe mîdeyê, daqûl bû û heta ku duta 
bû qincilê xwe kir, gava ku êdî kelek jî pê re nema, 
got kurm û deverû ket erdê. Piştî ku wek mirîşka ku 
serî bê jêkirin û sêrî bavêjin erdê sê çar caran perpitî, 
weku ruhê wî ji bedena wî kişiyabe pelişî. Serbazê 
bejinbilind xwêdana li eniya xwe ya bilind civiyayî 
paqij kir û dikira derketa, yeqîn hê dilê xwe lê rihet 
nekiribû, dîsa hat û yek du pihînên din jî daweşande 
kêleka Mîrzayê ku pelişîbû. Te got qey wî pihîn 
dadiweşandin qurmê darekê yê hişk, wisa dengên 
qube jê diçûn. Serbazê pozpîjîn î jarik li ser xirecir 
û repîniya ku lê tesele bû reverev hat nezaretxaneyê 
û berê xwe da hevalê xwe, got, “Lênexe lawo! Tu 
tirredîn î? Ji Xwedayê xwe bitirse!” Ku wî bi milê 
hevalê xwe girtibû û hewil dida ku wî bikişîne derve, 
yê ku ji xezebê û ji hêrsa tolhilanînê çav li sêrî bûbûn 

kasikên xwînê, hevalê wî wek zinarekî li ber xwe dida 
ku ji nezaretxaneyê dernekeve. Serbazê bejinbilind î 
enîbilind ji nava destên hevalê xwe filitî, tûka xwe di 
devê xwe de top kir û tifî bedena tazî ya Xetîceyê kir, 
ku beşek ji kefenê wê qelişîbû û ji hev vebûbû, zilam 
bi fîtefît ji nezaretxaneyê derket. (Erdên Bihuştê yên 
Winda, 363-364)9

 Di vê sahneyê de xwendevan hengava ewkkirin û 
heywanîkirina mirovekî bi tevgereke wahşiyane ya kesekî 
sadist, bi awayekî herî xwerû tecrûbe dike. Di vê sahneyê de 
ku sepînerê şidetê tê de mirovayetiya xwe winda dike, ji ber 
îşkenceya fîzîkî, yên dûçar jî bi darê zorê dûrîmirovayetiyê 
dibin, xwendevan bi karîgeriya “şok”a ku Felskiyê teorîze 
kiriye careke din lerzîneke mezin derbas dike. Ev sahne li ser 
xwendevan karîgeriyek dramatîk çêdike ku herçend ji aliyê 
vegotinê ve ji hev cuda bibin jî dişibe karîgeriya sahneya Tola 
Uyurkulak a ku Şair zimanê xwe winda kiribû. Bi bandora 
îşkenceya fîzîkî û psîkolojîk a li ser bedena mirov ku bi awayekî 
xwerû hatiye şayesandin, bi tahde, biçûkkirin û êşê re

Seheka me ya hevsengê ji holê radibe; em xwe di 
rewşeke şaşomaşobûyî, sergêj û serobinoyî de dibînin, 
ji bona ku em peyvên guncan bibînin digevizin lê 
belê em nikarin hişê xwe bidin serê xwe û bertekek 
hevgirtî bidin. Şoka ku bi hatinacemhev a hestên cur 
bi cur ên kerx, tirs û pêneewletiyê pêkhatiye, dikare 
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hem beden û hem jî zêhn ji bo demeke kin ji erkê 
xwe bixîne. Karîgeriyên nişkavî yên ku şokê çêdike, 
yekcaran zûzûka belav be û here jî, şokên paşing 
dikarin di ruh de demeke din bên hîskirin û dewam 
bikin; silsileya bertekên somatik û ruhî yên demdirêj 
ên ku derengmane an hatine derengxistin jî dikarin 
bidin pey şopa karîgeriya pêşîn.10

 Di dirêjayiya vê beşê de ji aliyekî ve şerê li herêma 
operasyonê ya di navbera PKK û leşkeran de tê vegotin, lê belê 
nîvenda esil şideta fîzîkî û psîkolojîk e ya ku Mîrza û Rustem lê 
dûçar dibin. Jixwe karîgeriya ku li ser xwendevan çêdibe tam jî 
ev e. Li pêşberî dîmena şidetê weke lehengên van her du romanan 
em ê xwendevan jî bi berdewamî dikevin şokê, dilerizin, ditirsin 
û pêjna bêewletiyê dikin û ji demekê şûn de dikevin rewşeke 
wiha ku em nema dizanin çi bikin. Gava ku ew miriyekê li ser 
milên xwe digerînin û di bin barê pêkanîna xwesteka wê ya 
dawîn de dipelçiqin, xwendevan jî ji ber ku bûye beşdarê vê 
dîroka bixwîn li ber xwe dikeve. Lewma şideta li ser van erdan 
ji binaxkirina miriyekê re dibe asteng. Û bêdengbûn annedîtin 
jî, şidetek e.
 Di dema vê binaxkirinê de ku nêzî dawiya romanê 
biteferûat tê vegotin, Mîrza bi qasî ku jê nayê hêvîkirin,ezîmkar 
û birik e. Lê belê lawê wî Rustem hem pir ditirse û hem jî vê 
hewildana bavê xwe fehm nake. Hişê wî hîn li ser hezkiriya 
wî ye ku dê ew ê were mal û wî nebîne. Di dawiya beşê de 

“dema ku bedena bavê xwe ya bi kindirê ve daleqiyayî datîne 
xwarê” çember temam dibe. Rustemê ku dibe şahidê vê yekê jî 
bi awayekî hay ji nasnameya xwe dibe û vediguhere vebêjerê vê 
çîrokê. Bi gotina kalikê xwe ya ku di zaroktiya xwe de bihîstiye, 
“Kurê min, dinya siya darekê ye” adeta ji nû ve vedigere 
zaroktiya xwe û ji sêrî de dest pê dike û tiştên bûyî vedibêje.
 Ekinci şideta ku takekes û hemû saziyên dewletê disepînin 
ji xwe re kiriye derd. Lewma romana wî bi biteferûatkirina 
sahneyeke şidetê vedibe ku mirovek li ser heywanekî disepîne. 
Yek ji serlehengên romanê Hesen di destê wî de şûjin bi awayekî 
bêeman mişkekî nêçîr dike. Heman Hesen piştre jî mişkên din 
bixedarî di bin lingên xwe de diperçiqîne. Li gor wî mişk ji bo 
wî afirîdeyek ziyankar û kerax e. Her wiha ev modeleke mîkro 
ya kategoriyên hercure şidetê ye ku di romanê de em leqayî wê 
dibin. Roman hercure şideta ku dewlet li ser kurdan disepîne –
gef, kotek, jêpirsîn, îşkence, kuştin- vedibêje û di heman demê 
de bibîrtîne ku ev koma ku dûçarê şidetê bûye di rabirdûya 
xwe de bûye sepînerê şidetê. Di romanê de rûdanên cuda yên 
şidetê tê vegotin. Ligel şideta fîzîkî ya ku cara pêşîn îşkence 
an jî kuştinê bibîrtîne, şideta aloztir a psîkolojîk jî tê qisetkirin 
weke dînguhertinandina bi darê zorê, navguhertin, astengkirina 
pîrozbahiyên Newrozê an jî qedexekirina zimanê zikmakî hwd.
 Di romana Tolê de ji bo balê bikêşe ser asta şidetê, cureyekî 
bêzimaniyê tê bikaranîn; di romana Ekinci de asta şidetê li gelek 
cihan bi rewşa herî dramatîk tê biteferûatkirin. Bi vê peywendê, 
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di romanê de sahneyên gelekî girîng hene ku ev şert û mercên 
jiyanê, keftûlefta man û nemanê û bêçaretiya gundiyên ku di 
navbera dewleta Tirkiyeyê û PKKê de mane destnîşan dikin. 
Di cihekî romanê de gerîlayek tê mala yek ji giregirên gund, 
Mela Mehfûz. Mela jî wî derman dike. Piştre leşkerên ku gerîla 
bi awayekî birîndar derdest dikin, ji bo îbretî alem wî bi erdê 
ve dikişînin û di nava gund re dibin qereqolê. Roman, bi çavê 
Xetîce/Almast, tiştên ku ji vir şûnde dibin, wiha tîne zimên:

Çar rojan piştî vê rûdanê, dema kudu peyayên 
çekdar dîsa bi şev li deriyê Mela Mehfûz xistine, 
Mela Mehfûz ji tirsa xwe pêşî derî venekiriye, gava 
ku peyayên çekdar gotine ku ew ê êgir berdin malê, 
mela li hevsera xwe, zarokên xwe û neviyên xwe yên 
li malê fikiriye û derî vekiriye. Peyayên çekdar ew 
girtin û di erdê re kişandin birin weku pezekî biherin. 
Keça wî û hevsera wî çendî jî qûjiyan û giriyan, ne 
peyayên çekdar sekinîn ne jî cîran derketin derve, 
yên ku li paş pencereyan ketibûn temaşeya tiştê ku 
diqewimî. Serê sibehê, wexta ku seyên gund baz dan 
ber cihokê û lê xistin, gundî jî tirsetirs çûn wir û termê 
Mela Mehfûz li ber cihokê dîtin, ku her du çavên wî 
hatibûne derxistin, batiyê wî û guhên wî hatibûne 
jêkirin. Wê rûdanê xofeke giran xiste zikên gundiyan 
û ji wê şevê û pê ve hemûyan biryar girt ku hinekan 
li dêrî bixista jî wan ê venekira. (Erdên Bihuştê yên 
Winda,219) 

 Yek ji xalên ku şideta fîzîkî derdixe zîrweyê, di dema tehcir 
û qirkirina ermeniyan de ew tişt e ku tê serê Aramê hezkiriyê 
Xetîce/Almastê ku belkî yek ji karakterên herî dramatîk a 
romanê ye. Roman lêrasthatina Xetîce/Almastê bi bedena mîrî 
ya Aram re, bi awayekî gelekî biteferûat teswîr dike:

Dema ku min hêwirzeya li terazin veçiqand û li 
Aram derketim, ez felişîm. Ewr, balinde, sêla esmanî 
û hêwirze li dora min çerx dibûn. Bextbireşê min, 
Aramê melhema kulên min wek beranekî şerjêkirî 
û gurandî bi dar ve kiribûn bi darberûyeke li nava 
zinaran ve. Bêvila wî û guhên wî ji binî ve jê kiribûn, 
devê wî jî ji kêlekan ve heta bi guhên wî qelaştibûn. 
Xwîna li ser rûyê wî ya hişkbûyî, derên qusiyayî 
yên pelixî, birînên ku dişibiyan qefayan û dewsên 
şewata cixareyê, ku her yek jê bûbûn birîn, kiribûn 
ku kesî nikaribûya ew nas bikira. Pantorê wî yê ku 
heta jûniyên wî şiqitandibûn reş bûbû li ber xwîna 
ku ji batiyê wî yê sunetkirî dilop kiribû; gêrik li ser 
xwîna hişkbûyî digeriyan, mêş li dorê difirikîn. Hemû 
neynûkên piyên wî yên xas ên ku li ber bê dihejiyan 
wek bizmarên ku mirov ji depan rake rakiribûn û 
avêtibûn erdê. Li dewsên neynûkên rakirî, çermê 
qelişî û xwîna hişkbûyî ya derderkî hebû. Bi sedan 
gêrik û kurm ketibûn birînên li ser singê wî, pişta wî û 
rûyê wî, tê de digeriyan, mêş li dorê difirikîn. (Erdên 
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Bihuştê yên Winda,206)    
Xetîce/Almasta ku neçar dimîne nasname û evîna xwe 

ya heqîqî veşêre, li ber sikratê trajediya xwe ya şexsî û drama 
gelê xwe bi awayekî pestgotinî û parçeyî bibîr tîne û dixe bîra 
xwendevanan. Almasta ermenî ya ku berê dîn, nav û nasnameya 
wê bi kotekî tê guherandin îroj jî ji ber ku weke kurd tê hesibandin 
dûçarê şideteke herî xedar dibe. Ew bi xwe vê rewşê wiha tîne 
zimên:

Bîrhatiyên min di gundên xalî de winda bûn. Pêşî 
gundê ku ez lê ji diya xwe bûm, mezin bûm û evîndar 
bûm veguheriya xopanê, piştre jî gundê ku ez lê 
zewicîm û min zarokên xwe anîn dinyayê û tirşika 
wan xwariye hat şewitandin û rûxandin. Ew rojên min 
ên xweşik ên ku bi baranan şil dibûn û bayên biharê 
hênik dibûn ka li ku derê ne? Di nava kavilên her du 
gundan de ma bi tenê bîrhatiyên min man? An na ew 
jî firiyan û çûn? Na, ne ku bi tenê li wir bîrhatiyên min 
man! Di nava kavilên wan gundên de ku veguhariyane 
xopanê, ruhê min, bedena min, rabirdû û hêviyên min 
man.

           Xetîce/Almasta ku di dil û giyanê xwe de tucarî misilmantî 
nepejirandiye û di dirêjayiya jiyana xwe de bêdeng maye, di 
romanê de ji ber ku xwedî du nasnameyan e, du qatê her kesî 
mexdûriyetê dibîne. Mîna ku dûçarîbûna wê ya li şideta herî 
xedar ne bes be, dema dimire destûr nayê dayîn ku li erdên tê 

de ji dayik bûye û mezin bûye, li cem evîna xwe ya ciwaniyê bê 
binaxkirin.

****

Tol û Cennetin Kayıp Çocukları ji sînorên berhemên 
wêjeyî yên ku şideta mutleq teswîr dikin derdikevin û her wiha 
di cografyaya Tirkiyeyê de veguherîna şideta ku pêyderpêyber 
bi pratîkeke civakî û sazûmanî ve diçe jî rexne dikin. Herçend ku 
vê yekê bi stratejiyên vegotinê yên ji hev cuda bikin jî di dawiya 
dawîn de her du jî xwendevan vedixwînin ku bi vê pêvajoyê re 
rûbirû bin û hesab jê bipirsin. Di vegotina şidetê de pozîsyoneke 
têkel a wêjeyê heye. Metna wêjeyî şidetê rasterast wek belgefîlm 
venaguhêze, bi tenê tiştê tê zanîn vediguhêze çîrokê û ji bo 
rûbirûbûna ku me li jor qal kir, dibe navgîn û amrazek. Di vê 
peywendê de divê şidet bi derfetên konvansiyonên wejêyê bê 
nivîsîn. Lewra ev yek dabîn dike ku vegotinên şidetê yên ku 
xwe veguherandine malzemeyekî estetîk û derfetên zimanî heta 
dawiyê bikartînin, bandoreke dramatîk li ser xwendevan daynin 
û ji ber vê nahêlin ew ji rûbirûbûnê birevin. Lewra li gor me 
di kêlî û qadên ku dîrok bêdeng dimîne de, wêjekirina şidetê 
beravajiyê problemekê, derfetek e. 

Romana Tolê, dinyaya parçeyî ya takekesê modern 
ê ku dûçarê şidetê bûye, dê çawa bê temsîlkirin, ji xwe 
reproblematîze dike û her wiha vê yekê tîne cih. Ji vî alî ve ew 
li gor vê problematîkê ziman û çîroksaziyeke parçeyî înşa dike. 
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Şûna ku tiştên qewimî bi awayekî eşkere ji xwendevan re qiset 
bike, bî îma û bîrxistinan, di nava dinyayek wêjeyî ya surrealîst 
û helbestkî de vê yekê estetîze dike û xwendevan pê dihesîne.

Di peywenda pirsên me yên jorîn de yek ji meseleyên 
bingehîn a romana Yavuz Ekinciyê kuşidetê ji xwe re kiriye 
mijar, şideta ziman e. Çîrokên zarokên seba ku tirkî nizanin di 
dibistana seretayî de rastî trawmayan hatine;çîrokên dê û bavên 
seba ku kurdî qedexe ye nikarin bi qîz û lawên xwe yên girtî 
re xeber bidin; an çîrokên kesên seba ku tenê kurdî xeber dane 
rastî şidetê hatine, ev tev bi çavê mexdûrekî hatine qisetkirin. 
Eve di ciyekî romanê de di navberakal û pîran de axaftineke 
wiha derbas dibe. Zubeyirê ku tinazên xwe bi her tiştî dike û 
bi vê yekê navdar e, ji giregirekî gund Mela Mehfûz, biisrar 
zimanê bihuştê dipirse. Gelek gundî dil dikin ku zimanê kuli 
bihuştêtê bikaranîn erebî be û baweriya xwe bi vê yekê tînin. Ev 
mirov, eger zimanê bihuştê bi tirkî be dil dikin biçin dojehê. Lê 
di ber de ev romana ku çîroka van mirovan vedibêje jî bi tirkî 
hatiye nivîsîn. Ev mexdûriyeta wî kesê ku bi zimanê netewa 
serdest xeber dide û bi wî zimanê serdest dinivîse, gelo tê çi 
wateyê? Beşa yekem a romanê epîgrafeke ji XelacêMansûr dest 
pê dike:“Dojeh ne ew cî ye ku em tê de êşê dikişînin, lê ew cî ye 
ku kes nabihîze em êşê dikişînin.”Belkî jî yek rêya ragihandina 
êşan heye ku mirov bi zimanê xwe gazî serdestê xwe bike. 

NOT
1Ev roman ji aliyê Kawa Nemir ve (Doğan, 2013) bi vî navê hatiye wergerandin ku me 
jî hemû îqtibasan ji vê çapê wergirtiye (nota wergêr).

2Ji bo şêweyên rûdana dîrokî, civakî, siyasî, çandî û bîrayî yên şidetê û nîqaşên felsefî 
û hiqûqî bnr. Idelber Avelar, The Letter of Violence: Essays on Narrative, Ethics and 
Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2004); Walter Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi 
Üzerine,” dnd. Şiddetin Eleştirisi Üzerine, amd. Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayın-
ları, 2010), r. 19-42; Jacques Derrida, “Yasanın Gücü: Otoritenin Mistik Temeli,” dnd. 
Şiddetin Eleştirisi Üzerine, amd. Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), r. 43-
133 û Slavoj Žižek, Violence: Six Sideways Reflections (New York: Picador, 2008). 

3Walter Benjamin, “ Şiddetin Eleştirisi Üzerine,” dnd. Şiddetin Eleştirisi Üzerine, amd. 
Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), r. 41.

4Hazal Halavut, “Tol: Bir İntikam Romanı,” Mesele, hej, 28 (Nîsan 2009): 35.

5Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Oxford: Willey-Blackwell, 2008), r2.

6 Hazal Halavut di nivîsa xwe de, bi lîstika vegotinê re têkildar qala sahneyekê dike. Şair 
di trênê de dosyayakê dide Yusuf û jê dixwaze wê bixwîne. Halavut vê sahneye neqil 
dike û piştre wiha şîroveyên xwe didomîne: 
‘Bi alîkariya agirê ku ber bi mîdeya min ve diçe min dilê xwe tehl û tirş kir û min pirsî:
“Mirovên cur bi cur, çîrokên cur bi cur û em bi hev re pirtûkekê dinivîsin, ha?”
Fehm nekir:
“Çawa em pirtûk dinivîsin?” (…)
“Ez ê heta domahiya rê wan bixwînim, ez çendî bixwînim jî dê pirtûkek bê nivîsandin. 
qey, ez şaş im?”
Gêjokî bûbû.
“Min ji wan pirtûkan ecêbek rast kir” min got. Bi awayekî çeleng keniya û pirsî:
“Qe nebe, rast bûn?”’
Eve tolhildan li vir û wiha dest pê dike. Pirsa Şair a “qe nebe, rast bûn?” sîleyek giran a 
Uyurkulak e ji bo xwendevanê ku qîma xwe bi şahidiya şêweyê nayîne. Lewra, çîrokên 
ku dê bên vegotin, ne di wê rewşê de ne ku bi hewildana muşkîlpesend a musehîhekî 
bên rastkirin. Çîrok xwaromaro ne, dîrok ew çend dûz e ku her çîrokê xwar dike.” Hala-
vut, Tol, 36.   

7Robert Cover, “Şiddet ve Söz,” dnd. Şiddetin Eleştirisi Üzerine, amd. Aykut Çelebi 
(İstanbul: Metis Yayınları,2010), r. 176. 
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8Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar, wer. Emine Ayhan (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), 
r. 151-153.

9İtalîk aîdên me ne.

10Felski, r. 141.
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Dı Edebıyata Kurdî Ya Modern De 
Lêrasthatınên Kolonyal, Îmaja Netewî Û 

Klîşeyeke Berevajîbûyî 

Remezan ALAN*

Qenaeta giştî ew e ku di navenda texeyulên nasnameyî 
de “yên din” hene. Lingên hebûna vê rastiyê jî li ser 

dijayetiyeke “em” û “ew”an ava dibe. Ev dijayetî qîmet û 
quweta xwe ji tesewira “yê(n) din” digre. Dijayetî, di xwe de 
îttifaqan jî diyar dike, ango diyar dike ka em ê bi kê re bin û li 
hemberî kê bisekinin. Pêzanîna ku em li dijî çi/kê ne, destnîşan 
dike ka em xwe çawa dibînin. Ji ber vê yekê ye herhal di nîqaşên 
derbarê nasnameyê de ev gotina pêşiyan a ereban gelek caran 
li ber guhê me dikeve: “Li hemberî birayê xwe ez; li hemberî 
xwarziyê me ez û birayê xwe; û li hemberî biyaniyan ez û birayê 
xwe û xwarziyê me.”

Ev prensîba “ez li hember yên din” (ego versus autre) lazim 
e bi xwe re “lêrasthatinek”ê jî bîne. Ji ber ku dijayetî hewceyî 
naskirinê an rastîhevhatinê ye jî. Di vê xalê de nasname û îmaja 
netewî ji hev vediqetin. Nasname bêtir ew e ku mirov xwe çawa 
tesewir dike, xwe nêzîkî kê/çi dibîne; lê îmaj dîtina yekî ya ji 
aliyê biyaniyan ve ye. Bi gotineke din, nasname terîfkirineke ji 
hundir ve ye, îmaj dîtineke ji derve ye.1

Ji ber vê yekê ez ji serî ve bibêjim, ew destnîşankirina 
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