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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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ferqan a ku ji lêrasthatinan diwelide, ne texeyuleke nasnameyî 
ye, ew îmajeke netewî ye. Qesta min ji têgeha “îmaja netewî” 
dê ev “dîtina ji derve” be. Bêguman ez çima jê re dibêjim 
“lêrasthatina kolonyal” û “klîşeya berevajîbûyî” jî muhtacî 
îzehê ye. Ji bo vê yekê em ê xwe bigihînin hin metnên edebiyata 
kurdî ya modern û tê de li serencama îmaja tirkan binêrin. Lê ji 
ber ku ev yek jî muhtacî “edebiyateke din” e, em ê car bi car jî 
xwe dirêjî edebiyata tirkî bikin û lê binêrin ka îmaja kurdan di 
wan de çawa hatiye nîşandan. Carna dê panaromayên biçûk bi 
kêrî me bên, lê ji bo klîşeyeke berevajîbûyî em ê serî li romanên 
Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê (ji vir pê de Ronî û Tarî) 
ya Mehmed Uzun û Ez ê Yekî Bikujim a Firat Cewerî bidin. 
Jixwe armanceke vê nivîsê jî ew e ku destnîşan bike ka çawa 
hin metnên edebiyata kurdî mazûbaniya klîşeyeke kolonyal 
a berevajîbûyî dikin, bi hemdê xwe an bê hemdê xwe dibin 
parçeyê oryantalîzmeke navxweyî. 
 Di Nav Edebiyata Berawirdî de Warê Temsîla Hin  
 Têgehan  

Bê guman dema mirov navê hin metnên edebî hilde û 
piştre bibêje ez ê bi riya wan hin mijarên civakî û siyasî nîqaş 
bikim, veceniqînek çêdibe. Rast e ku di bingeha dijayetiyan de 
aliyekî sivik, req û kêmker heye. Bêşik aliyekî hişk ê van îmajên 
netewî jî heye. Lê belê wisan dixuye, ew ferqên ku em wan 
dikin armanca tîran, stratejiyeke rabêjî (söylem) ya vê pêvajoyê 
ye.2 Jixwe gava mirov ferq dike ku di bin van texeyulên siyasî 

de hin sebebên din hene, ew veceniqîn du car zêdetir dibe. Lê 
hinek jî ev nerehetî ye ku mirov sewqî hesab û muhesebeyekê 
dike. Digel vê, em bêtir jî edebiyat û hunerê layiqê deftera 
qelsî û sivikkirinan nabînin.  Ji me ve ye cihê van meşxuliyetên 
payebilind, di wê deftera xirab a qelsiyan de nîne. Em jidil bawer 
dikin an em pê hatine razîkirin ku rûyekî gerdûnî, humanîst, 
esmanî yê edebiyat û hunerê heye. Lewma dema em rastî tiştekî 
derî vê payebilindiyê tên, ew veceniqîna me bêtir tesîr li mirov 
dike. Lê belê, ev pêncî salek e êdî em dizanin ku edebiyat jî, ew 
“rabêj”ên ku poetîkaya wê ava dikin jî ne bêguneh in. Qet nebe 
kar û qezenca xwendina kesên wek Althusser, Foucault, Said, 
Spivak tiştekî wisan derxistiye meydanê. Elbet ez wan hemû 
fikr û boçûnên ku edebiyatê dike zemînekî siyasî napejirînim 
û mafdar jî nabînim, ew mijareke din e. Lê dema ez bixwazim 
metneke edebî fêm bikim an kod û rabêjên wan ên tije îdeojî 
û bawerî ji nêz ve bibînim û bi riya rêbazekê analîz bikim, 
mesela rêbaza postkolonyal a ku xwendin û helwêsteke polîtîk 
e, ez ê nebêjim “ka deqeyekê, em çima ji safbûna edebiyatê dûr 
dikevin!” Ji ber ku pêşî, qeyrana edebiyata berawirdî û rexneyê3 
ji ya mirovahiyê cihê nîne. Ya duyem, çalakiya edebî ji ya insanê 
ku afirîdeyekî polîtîk e (homo politicus) cihê nîne. Lewre ez ê 
vê pirsa René Wellek ku di çarçoveya qeyrana rexneya edebî de 
anîbû rojevê pêşî wiha bi bîr bînim: “Belkî pir xweş û balkêş e 
ku mirov guh bide ka frensiz derbarê elmanan an îngilîzan de 
çi difikirin, lê belê lêkolîneke wisan hê jî dikare di nav sînorên 
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edebnasiyê de bê dîtin?”4 û piştre jî ez ê vê pirsê wiha lokalîze 
bikim: “Ji bo ku em derbarê tirkan de qenaetên kurdan an derbarê 
kurdan de qenaetên tirkan hîn bibin, em dikarin serî li metnên 
edebî bidin û ev yek jî dikare bibe parçeyekî çalakiyeke edebî?” 
Erê dibe, çima nebe! An ev helwest çima di nav edebnasiyê de 
dê bibe sebebê bêxêriyekê! Jixwe wek ku Paul De Man jî diyar 
kiriye, wextekê rexneya edebî ji felsefeyê feyza xwe digirt û 
hemû kevir li cihê xwe bûn, lê her ku niha zanistên civakî ketine 
şûna felsefeyê, krîzek derketiye5 û analîza metnên edebî reng 
guhertiye û her wiha rexneya edebî jî bûye warekî înterdisîplîner.  

Li ser vê bingehê, bi min em dikarin têgehên wek “îmaja 
netewî”, “lêrasthatinên kolonyal” û “klîşeyeke berevajîbûyî” 
daxilî xebatên edebiyata berawirdî bikin. Qey nebe ez ê hewl 
bidim ku tiştekî wisan bikim. 
 “Yên Din” ên Edebiyata Kurdî

Ger em qala îmaja netewî bikin, ev pirsa ha dê minasib be: 
Di edebiyata kurdî de “yên din” kî ne? Heke bersiveke kurtebir 
bidim, li vî parçeyê Kurdistanê pêşî ermenî ne, piştre jî tirk in.  

Ermenî di destpêka helbesta “Xakî Cizîr û Botan” a Hacî 
Qadirê Koyî de dikevin nav vê behsê. Koyî qala xetereyên 
Peymana Berlînê (1878) dike ku ev peyman bi xala Wilayetên 
Sitte li ser axa kurdan hin destkeftan dê bide ermeniyan. Li gor 
Koyî ev yek dê demografî û jiyana civakî ya kurdan serobino 
bike; dê mescîd û dêr, qazî û metran cih biguherin; eşîrên beriyê 
havînan ji german bimrin jî dê nikaribin herin zozanan; dê gel ji 

destê zulma wan helak bibin; dê ew rewş bibe sebebê tofaneke 
duyemîn ku tê de top û tifeng û insan li bin guhê hev bikevin… 
Lê di dawiya helbestê de Koyî dîsa jî heqşinas e. Li gor wî di 
xîretkêşî, îttifaq, zept û reptkirina milet, pêkanîna fen û ilmê 
Ewrûpayî de ermenî ji kurdan xwedîferasettir in.6

Esasen di vê helbestê de bêtir kurd tên rexnekirin: Bêtifaqî, 
xizmetkariya zimanên din, kedxwiriya şêx û melayan, bêmixiya 
gewremalan, fêmnekirina ruhê serdemê, tembelî û tiraliya daîmî 
ya li hember pêşketin û teraqiya muqedder, bi zimanekî tûnd tê 
rexnekirin. Ji vî aliyî ve Koyî, darê Şerefxan û Ehmedê Xanî 
girtiye, destê xwe ji rexnekirina van kêmasiyan neşûştiye. 

Jixwe piştî ku ne-mumkiniya Ermenistaneke bi vî rengî 
hatiye dîtin, dijayetiyeke bi vî rengî jî zeîf bûye çûye.7 Wek ku 
Bozarslan jî dibêje, dawîlêhatina endîşeya avabûna dewleteke 
ermenî8ya li ser axa kurdan, dijayetiya ermenîtiyê jî ji holê 
rakiriye. Merhaleya duyemîn a vê pêvajoyê (1931-1991) gelek 
cihê ye. Di vê serdemê de di nav edebiyata kurdên Sovyetê de 
îmaja ermenî bi temamî wesfekî erênî ye. Ger mirov Gundê 
Mêrxasan a Eliyê Evdilrehman, Kurdê Rêwî ya Sehîdê Îbo, 
Şivanê Kurmanca, Hopo û Jiyana Bextewar ên Erebê Şemo, 
Dê û Dêmarî ya Egîdê Xudo, Hewarî ya Heciyê Cindî û hê 
çendîn kurteçîrokên vî nifşî bixwîne, dê ev taybetî bête ber 
çavan. Di van roman û metnan de ermenî, gelek caran ew camêr 
in ku himbêza xwe ji kurdên êzidî yên mezlûm re vekirine û 
Ermenistana Sovyetê jî dilovaniya welatekî duyemîn e. 
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Mirov dikare bibêje ku îmaja tirk jî ji bo dewra modern,9 bi 
nifşê Hawarê re wesfekî mêtinkar,10 zordar û destdirêj girtiye. Di 
nav nivîs û çîrokên pêşengên vî nifşî de, di nav nivîs û berhemên 
edebî yên Celadet Bedirxan, Kamiran Bedirxan, Nûredîn Zaza, 
Osman Sebrî û Cegerxwîn de, îmaja tirk nerênî ye. Di nav 
sebebên vê yekê de ew qehr û hêrsa têkçûna serhildanên Şêx Seîd 
û Agiriyê, komkujiya Geliyê Zîlanê heye. Rehenda şexsî ya vê 
hêrsê jî digihîje sirgûn û nefîbûna yek bi yek a vî nifşî. Ji ber ku 
sirgûniyê di jiyana van şexsan de qelş û derzeke daîmî çêkiriye, 
ziyanên emrekî mezin kiriye. Bêyî ku em gotinê dirêj bikin, di 
metnên vî nifşî de tirk esker in, me’mûr û karmend in, serbirê 
serhildanên kurd û avakarê sêdaran in. Yanê nasnameya wan di 
rengê zabît û cendirmeyan de tê pêşkêşkirin. Ji bo vê yekê du 
çîrok dê bi kêrî me bên. Mesela di çîroka “Perîşanî”ya Nûredîn 
Zaza de tirk, du cendirme ne. Yek ji wan dema bo serjêkirinê 
li pey berxeke qelew dikeve, yê din tifingê dirêjî şivan dike ku 
dengê xwe dernexe. Lê encam trajîk e, şivanê ku bi kurdî îtîraz 
dike tê kuştin, kerî birr dibe, rengê bihuştê diqulibe rengê xwînê. 
Ev çîrok, di nav toneke gelek cidî de hatiye vegotin. Lê yên 
ku bayekî mîzehî dihewînin jî eynî ne. Mesela Hesen Qizilcî 
yê ku di hemû çîrokên xwe de cih daye pevçûn û nakokiyên 
navbera kurdan, di çîroka bi navê “Ji Berdêla Pereyên Bertîlê 
ve Xwendina Qur’anê” de, dema serbaz û cendirmeyên faris 
ên qereqoleke Bokanê û gundiyên derdorê qiset dike, sahneyê 
wisa datîne: Cendirme, bi tehdît, bêrê bac û xeracê ji gundiyan 

distînin. Gihîştine armanca xwe, lê bê ku vegerin ferq dikin ku 
ji mala mele dengê Qur’anê tê, tên ber derî û wî li ber didin ku 
2 fils deyndarê dewletê ye, digel îtîrazan filsekê digrin, lê ji bo 
ya din, ji cendirmeyan yek dibêje ku madem tu deyndarê me yî, 
ji bo filsa mayî, li reh ruhê diya min a mirî lazim e xetmeyekê 
bixwînî.11

Di romana Der Adler von Kurdistan12 de jî, ku Kamiran 
Bedirxan bi Herbert Oertel re bi elmanî nivîsandiye, rewş zêde 
naguhere; di vê berhemê de tirk wek blokekê “dijmin” tên 
binavkirin. 

Belê, ev salên ha hişk in, bi taybetî jî ji bo nifşê Hawarê. 
Ji ber ku ew bi xwe mexdûrê13wî şerî ne ku di berhemên wan 
de tê teswîrkirin. Heta hin helbest û menzumeyên Cegerxwîn 
de “ew” bi temamî mêtinkar û hevkarên wî ne. Û lêrasthatina 
wan a fîzîkî û mecazî jî di nav qiyaseke dijî hev de rengek digre: 
“Ew” şerîf û dewlemend, “em” xulam û bende; “ew” jê diçinin 
“em” baxçevan; “ew” nivişkê teze dixwin, “em” rûnê genî… 

Lê belê temsîlên tirk ên van berheman, di ber temsîlên 
kurd ên hin romanên tirkan de (mesela wek Zeyno’nun Oğlu ya 
Halide Edip, Sevgim ve Istırabım a Mükerrem Kamil,  Dağları 
Bekleyen Kız a Esat Mahmut, Yezid’in Kızı14ya Refik Halid) 
bêguneh dixuyin. Qet nebe di edebiyata kurdî de temsîla neyînî 
ya tirkan xwediyê zemînekî objektîf e. “Yên biyanî”, “kesên ku 
ji derve hatine” tirk in. Romanûsên wek Halide Edip, Mükerrem 
Kamil, Esat Mahmut, Refik Halid bi xwe, tirkan wek esker/
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pîlot, jina esker, qeymeqam, hezkerên baloyên Ewrûpayî teswîr 
dikin. Di cepheya edebiyata kurdî de cihê vê teswîrê dibe “kesê 
biyanî”. Bi rastî jî ji dewra Hawarê bigre heya edebiyata kurdên 
Sovyetê, ya diyasporayê û heya vê serdema dawîn a ku şahidiya 
şerekî kiriye, hema bibêje di tu roman û çîrokan de, kurd û tirk 
li ser zemînekî normal, wek du mirovên yeksan nayêne pêşberî 
me. Yanê di edebiyata kurdî de temsîlên van her du miletan di 
nav jiyaneke rojane û rîtmeke asayî de erzê endam nake. Dema 
şer li dar be, pevçûn û qerqeşûn mewzûbehs be, an li dû şer 
penaberiyek rû dabe derdikevin meydanê. Wê demê ye ku tirk 
ne wek karakterên xweser; wek serbaz, polîs, zordar, karbidest,15 
mitecawîz, endamên îstîxbaratê, bi kurtî wek otorîteya dewletê, 
derdikevin pêşiya me. Yanê di edebiyata kurdî de îmaja tirkî, ji 
peywenda lêrasthatinekê azad nîne.

Lêrasthatina çi? Ew temasa kolonyal e ku tê de nasname 
dibin “ew” û “em”! Nexwe ka em hinek jî li hişê mekanê vê 
lêrasthatinê binêrin. 
 Mekanê Lêrasthatina Kolonyal

Helbet ev ne lêrasthatina hevsengan e ku danûstendineke 
çandî an meleziyeke dewlemend jê çêbibe. Tiştê ku vê 
lêrasthatinê ji temaseke kultûrî vediqetîne, bi “awira çavê kesê 
biyanî” ve û bi “qenaetên dîtin”a wî çavî ve gelek eleqedar e. 
Ji ber ku “yê jidervehatî” awira xwe û îmajên xwe yên hazir û 
qaîmbûyî bi xwe re anîne. Lewma bi refleksa ku ev biyanîbûn 
ferq kiribe tevdigere. Ew kes, bi wan temsîlan diaxive ku vê 

lêrasthatinê dike temaseke kolonyal.  Di nezera wî de ev cihê ku 
jê re dibêje “Şerq” diyarekî “wehşî” û “xeyrî-medenî” ye.16Ev 
yek, qedera yê ji derve hatî jî diyar dike: Ew dê “vî diyarî pak û 
paqij bike”,17 dê ronahiya medeniyetê û hikumraniya aqil bîne 
vî cihî. Yanê hinek jî ev weziyeta “jêr” e ku mîsyoneke ulwî 
dide yê biyanî: Lazim e ew insanê vê herêmê, ku bi adet û tore 
û zimanê xwe ve “ecêb” e, bixe ser riyeke rast û bibe pêkerê 
guhertineke ferz. Ez dizanim ev şemaya ha ji we re pir nasyar 
û oryantalîst18 tê. Lê, ji elîtên Komarê, heta berî wan jî ji elîtên 
Osmanî19 (serbaz, burokrat, nivîskar, sirgûn, mamoste, doktor, 
qeymeqam) riya kê ketibe Kurdistanê, di serê wî de kêm-zêde 
ev sehne hebûye. Terefgiriya vê sehneyê vê gotina Said tîne 
bîra mirov: “Şerq, bi temaşevan, derhêner û aktorên xwe ve 
sehneyeke tiyatroyê ye ku alîgiriya Ewrûpayê dike.”20 Hema 
sirf ji vê terefgiriyê be jî “herêma temasê” ya vê lêrasthatinê dê 
bibe arenaya pevçûnê. Yanê li vê derê du çandên cihê, di nav 
tehekumeke asîmetrîk û serî tevandinê de, dê qayîşkêşiyê bikin 
û bixwazin serî ji hev bistînin.21 Bi muqtedîrbûna wê derê ve 
girêdayî ye. Wek ku Larrain jî dibêje axirî di lêrasthatina çandî 
de jî daîma “îqtidar” dikeve navbera her du aliyan.22

Ev temas her wiha ji aliyekî din ve jî girîng e. Wek ku 
Loomba jî destnîşan dike, temasa kolonyal, ne ku tenê derbasî 
ziman û mecazên metnên edebî dibe, an ne ku tenê ji dramayên 
kolonyal re dibe dekor, di heman demê de rehendekî merkezî ye 
ji bo wan metnên ku derbarê nasname, têkilî û çandê de ji me 
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re tiştinan dibêjin.23 Ji ber vê yekê ye ku “li wê derê” hebûna wî 
kesê biyanî girîng e. Tam jî ev “hatin” e ku pevçûn û vekêşanek 
tevlî vê lêrasthatinê kiriye. Ferqa “em” û “ew” wisan sirayetî 
temsîlan dike ku piştî demekê jê klîşeyek diwelide: Dê guhertina 
“nemedenî”, “şakî”, “cahil” “qaçaxçî”, “yobaz”an bibe qismetê 
yekî “medenî”, “xwedî-kemal”, “xwenda”, “bajarî”. Esasen di vê 
serdemê de (teqrîben ji 1928an heya 1939an) medeniyetperwerî 
bûye “fetîş”ek jî. Her kesê ku riya wî ketiye “Şerqa ku diyarê 
esrar û wehşetê ye”24 an her elîtê Komarê yê ku derbarê Şerqê 
de nivîsiye, qala anîna medeniyetê kiriye.25 Lewma divê em 
bibînin û bi awayekî wêrek muneqeşe bikin ka texeyula “kurdê 
asî û wehşî” yê van romanan, çawa rê li ber texeyula “tirkê 
qehreman û medenî” vekiriye.26 

Ji bo ku ji me re bibe mînakeke lêrasthatina kolonyal, 
ku di vî warî de klasîk e,  ka em piçek li romana Zeyno’nun 
Oğlu27 ya Halide Edip binêrin.28 Di vê romanê de hemû şablon 
hene: Eşqa di navbera serbazê tirk (Yuzbaşî Hasan) û keça kurd 
(Zeyno) de; têkbirina neyarên pêşketinê (Şeyh M);  hişyarkirin 
û parastina jinika mexdûrê şîdetê (Zeynoya kurd ji destê mêrê 
xwe gelek dikişîne) ji aliyê yeka zana û dinyadîtî ve (Zeyneba 
Stenbolî ya jina Mîralay Muhsin Beg); cardin berterefkirina 
asiyên ku davêjin ser balo û partiyan, qaçaxçîtiyê dikin û tovê 
fesadiyê direşînin (Remezanê mêrê Zeyno, Fettah Efendî, Şêx 
M); û axir fînala klasîk: Jina ku terka welatê xwe dike (Zeyno) 
û dide pey dildarê xwe (Yuzbaşî Hasan). 

Esas di vê romanê de rewşa yekî din canê mirov pir 
diêşîne, ango nasnameya rasteqîn a Hesoyê kurê Zeyno. Ew 
kurekî biaqil ê jîr ê xweşik ê siwarçak29 ê ku ji her hêlî ve xwedî-
qabîliyet e. Çi ecêb e hemû tirk jî heyranê vî ne. Lewma Şeyh 
M.yê ku amadekariya serhildanekê dike, dixwaze ji vê yekê 
îstifade bike. Qaşo dê xeberên mala Mîralay Muhsîn Beg û yên 
qerargehê ji wan re bîne, lê Heso ji van insanên maqûl û kubar 
hez dike. Hele jî ji Yuzbaşî Hasan, jixwe tiştekî nepen xwîna 
wan li hev dikelijîne, wan nêzîkî hev dike. Helbet nivîskar di 
fînalê de sedemê vê xwînkelijînê eyan dike. Tu nebêjî Heso, ne 
kurê “kıllı Kürt Ramazan”30 e, kurê serbazê tirk Hasan e. Hasan 
dema deh sal berê ji bo tefandina agirê serhildanekê (jixwe karê 
kurdan serhildan, yê tirkan jî têkbirina wê ye) hatiye Diyarbekrê, 
li garnîzonê, Zeyno (Kürt Şeftalisi) nas kiriye. Zeyno jî, ku ji vî 
serbazî hez kiriye, êdî nexwestiye bi destgirtiyê xwe Selman 
re bizewice. Selman dema hîn dibe ku sebeb Hasan e, dixwaze 
bi destê Ramazan (ku wê demê Heso Çavuş e) wî bikuje, lê bi 
ser nakeve, tê girtin. Zeyno jî bi diya xwe Perîxanê31 re dide 
pey Ramazan tê gund û piştre jî ji mecbûriyetê bi Ramazan 
re dizewice. Lê belê wê tu carî Hasan ji bîr nekiriye, lewma 
navê kurê ku ji fêkiyê wê şevê ye daniye Hasan. Mirov dikare 
çi bêje?! Aqûbeta rasteqîn a vî kurê çavhingivîn ê siwarçak ê 
xweşik ê ku ji her hêlî ve ji Diyarbekrê û kurdan dûr e (!) divê 
encax wisan be.

Wek ku Müslüm Yücel jî diyar dike, ev roman di şexsê 
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“Şeyh M” de, Şêx Said û bizava wî rexne dike.32 Mebesta sereke 
ew e ku rexne li fikrên dînî û netewî yên Şeyh M bên girtin. 
Ev yek jî peywendeke din a rewşên kolonyal tîne bîra mirov. 
Jixwe rewşên hevterîb (paralel), dîmenên nêzîkî hev ên aîdî 
miletên din derdixin meydanê. Lewre Ranajit Guha dibêje ku di 
hin çavkaniyên îngilîzan de, nerazîbûn û serhildanên hindiyan 
ên dewra koloniyê, wek tevgereke fanatîk, tevgereke ku agirê 
fanatîzma niştecihan geş dike, hatiye destnîşankirin. Û serekê 
van tevgeran jî ji aliyê îngilîzan ve daîm wek “molla”yekî 
fanatîk hatiye teswîrkirin.33 Lewma êdî dê zêde balkêş nabe ku 
di romana Yezid’in Kızı de Şeyh Şemun, di Zeyno’nun Oğlu de 
Şeyh M, di Dağları Bekliyen Kız de Şeyh ê ku ji serekên hereketa 
Agiriyê yek e û xasma di Cemo de Şıh Sayid (Şêx Seîd) di vê 
rolê de bên pêşkêşkirin.34 Her wekî ne ji van kesên fanatîk be, dê 
ne îsyan biqewimin û ne jî kesên saf ên xapandî bidin pey wan. 
Muxterîsiya wan fanatîkan, hinekên safik û ji dinyayê bêxeber 
avêtine nav agir.35  

Ev tiştên ku me heya niha behs lê kir lingekî vê axaftinê 
bûn, lewma li vir divê behsa mînakên tirkî biqedînim. Lê 
divê bibêjim ku ev tablo, romanên Memo û Cemo yên Kemal 
Bilbaşar jî tê de, heya salên 60î didome.  Ger piştre îmaja kurd 
bi Yaşar Kemal, Bekir Yıldız, Ferit Edgü, Zülfü Livaneli, Vedat 
Türkali, Oya Baydar, Murathan Mungan, Ahmet Altan, Murat 
Uyurkulak re reng û peywend guhertibe, mesela nasnameyeke 
“hûmanîst” an “qebûldîtineke hevseng” girtibe,36 di vê yekê de 

hesta “hevrêtiyeke çepgir” heye ku ew jî dikare bibe mijareke 
din.  

Helbet divê vegerim ser edebiyata kurdî ya ku nivîsa 
min jî we’da wê daye. Ev lêrasthatina kolonyal li aliyê kurdan 
bi temsîlên çawa hatiye ziman? Li vir jî ji ber vê peywendê 
îmajeke nerênî ya tirk nîne? Heye. Lê ne heya qirikê! Bi 
gotineke din, ev vebêja “yên din” tu carî nagihîje asta Halide 
Edip Adivar an Esat Mahmut Karakurt. Erê, di “Ber Tevna 
Mehfûrê” û “Gazinda Xencera Min” a Celadet de; “Gulê”, 
“Hevîna Perîxanê” û “Perîşanî”ya Nûredîn Zaza de; “Li 
Goristaneke Amedê”ya Osman Sebrî de û hema bêje di hemû 
çîrokên Kamiran Bedirxan de37 siya îmaja tirk di ber peyvên wek 
mêtinkar, qedexe, mitecawîz, sêdar, zordar de derbas dibe, lê ne 
ew çend bi zikreşî. Mesela, ji bo vê yekê em çîroka “Dildiziya 
Gulekê” 38 ya Kamiran Bedirxan mînak bidin.  

Ev çîroka alegorîk qala baxçeyekî xweşik ê li Diyarbekrê 
dike û dibêje di nava kortaleke vî baxçeyî de Şêx Seîd û 
hevalên wî bêdeng razayî ne. Û di vî baxçeyî de her şev guleke 
sor vedibe. Dema destekî biyanî dirêjî wê dibe, pelên wê tên 
hev û gul destûr nade ku bê bêhnkirin. Jixwe di nav pelên wê 
de hezar axên birîndaran, hêsirên sêwî û jinebiyan veşartî ne. 
Şevekê “zabîtekî dijmin” bi delala xwe re tê dikeve nav baxçe. 
Bi gavên hişk pê li çîmenan dike. Hêşînahiyên zirav dişkên û 
pelên kulîlkan ji hev dibin. Di wê kêliyê de zabît dest davêje 
gulê ku jê bike. Gul dil dike ku xwe teslîm neke, lê zabît wê 
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diçine. Dema ku gul dikeve destê zabît, singê xwe vedike û xwe 
geş dike. Ji bêhna wê, zabît û delala wî dikevin, dimrin.   

Bêguman bi riya çîroksaziyê be jî rovanş û berxwedanê 
piçûk nabînim. Ew, bi gotina Said, taybetiyeke edebiyata 
berxwedanê ye. Lê naîfiya çîrokê jî li meydanê ye. Hewar û 
medet ji ax û kulên gulekê tê xwestin! Lê cardin qebûlnekirina 
tehekûmê ji aliyê niştecih ve serê meylên kolonyal diêşîne. Ji 
ber ku di vê çîrokê û di gelekên din de rastîhevhatin, di navbera 
esker (zabît û delala wê) û gel de ye (gula ku bi hezaran mexdûran 
temsîl dike). Di vê behsê de tesbîta Yücel a ku ji bo romanên 
tirk-osmanî rast e. Li gor wî di van romanan de îmaja kurdî di 
nav peywenda “eskerî, cinsiyet, netewetî û edebiyat”ê de şiklekî 
digre,39 lewre di van berheman de tirk û tirkbûn, nasnameyeke 
eskerî ye.40   

  Di çîrok û romanên Medenî Ferho de, Laleş Qaso, Jan 
Dost, Helîm Yûsiv an yên kurdên Sovyeta kevin de, wekî hin 
romanên ku fezîletên modernbûna Komara Tirkiyê qiset bikin, 
em rastî “eşq û evîn”eke wisan nayên, di rastiyê de pêjna ku tê 
guhê me qerebalixa pevçûnekê ye, pilepila “yê din” e. Li ser 
riya vê lêrasthatinê, jina kurd ji tesîra serbazê tirk re vekirî nîne. 
Li ser vê riyê evîneke ku ciyê cinsiyetê guheriye (lawê kurd, 
keça tirk) jî nîne. Ya rast, du sê mînak ne tê de, berdewamiya 
klîşeyekê heye ku vê carê naveroka wê berevajî bûye.  
 Navxweyîbûna Pratîkên Klîşeyekê
 Dîsa bêyî ku gotinê dirêj bikim dibêjim, ev klîşe derxistin 

an dûrxistina jinê ye ji welatê wê. Bi gotineke din, jina xwecih 
li pey mêrê biyanî dikeve. Di vê tabloyê de, ku bala rexneya 
postkolonyal jî kêşaye, divê jin ji erdnîgariya xwe bê dûrxistin. 
Li gor vê teşebisê, jin mexdûrê çanda wî qewmî ye. Ji aliyê 
wê çanda pederşahî û neşareza ve hatiye dorpêçkirin. Gayatri 
Spivak dibêje ku, di hin romanên îngilîz ên sedsala 19an de, 
temsîla jinên hindî û afrîkî yên mêtingehê wisan dihat bikaranîn 
ku dîroka emperyalîzmê meşrû û masûm bikin: “Divê jina 
qemer ji mêrê qemer bihata rizgarkirin”!41 
 Di romanên serdema yekem a Komarê de ev klîşe heye. 
Mesela di Zeyno’nun Oğlu de, Zeynoya kurd bi evîndarê xwe 
yê berê Yuzbaşî İhsan re dizewice û diçe Tirkiyeyê. Di Dağları 
Bekleyen Kız de Zeynep a (li vir jî Zeyneb) ku li Agirî bêhn li 
tirkan diçikîne, dema aşiqê42 Teymen Adnan dibe, ne tenê xwe 
teslîm dike hemû belge û ewraqên şoreşê jî teslîmî tirkan dike. 
Şoreş têk diçe, Zeynep dide pey Adnan diçe Enqereyê, li wê 
derê ji ber van xizmetên xwe ji aliyê Fermandariya Giştî ve tê 
xelatkirin. Di romana Sevgim ve Istırabım de, Teyareci Metinê 
ku balafira wî di bomberdimana serhildana Agirî de dikeve û 
ew jî ji mil û lingekî xwe dibe, heya salek û nîv ji aliyê qîzeke 
kurd ve tê dermankirin û xwedîkirin. Di dawiyê de, dema ev 
camêr cesareta xwe berhev dike diçe ber deriyê destgirtiya 
xwe ya kevin a ku qîza dîplometekî ye, ev keça kurd jî, ya ku 
nivîskar tenezûl nake navekê bidê, bi sedaqeta koleyekî li pey 
Teyareci Metin diçe. Di romana Yezid’in Kızı de jî rewş zêde ne 



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

354 • Remezan Alan Dı Edebıyata Kurdî Ya modern De Lêrasthatınên Kolonyal, Îmaja Netewî Û Klîşeyeke Berevajîbûyî • 355

cuda ye. Hikmet Aliyê ku dostekî kevin ê Gazi Mustefa Kemal 
e, di rêwîtiyekê avî de Zeliya esilkurd a êzidî nas dike. Ferq 
dike ku Zelî û hinekên din (Şeyh Şemun, li vir jî dîsa “şêx”!) 
dê li çiyayê Şingarê [di romanê de Sincar] agirê serhildanekê 
hil bikin. Hikmet Ali piştî şeveke têr-şehwet, Zeliyê îqna dike 
ku dev ji tiştên wisan berde û cardin berepaş vegere Arjantînê. 
Wisan jî dibe. Di romana Dersim 1937 de, ku ev di sala 1975an 
de çap bûye, Nahideya Dêrsimî ji bo ku Binbaşî Kemal pê re 
bizewice û wê ji “wan deveran” xelas bike, hêvî û lavayan jê 
dike… Diyar e di vê klîşeyê de şewqa sahneyê li ser du kesan e: 
Serbazê tirk ê xwedî qudret û qîza kurd a dildar û ji tesîra wî re 
vekirî.  
 Zeyno Zeynepa ku di vê mijarê de gotareke hêja nivîsiye 
lewma di vê tesbîta xwe de mafdar e: “Di romanên tirkî de dema 
temsîla jinê di îsyanên kurd û mijara jinan de li hev diçerixe, li 
ser navê medenîkirin û modernkirinekê îlleh vê dîmenê nîşan 
dide: Divê jina kurd ji welatê wê û mêrê wê bê xelaskirin.”43 
 Wek ku min kêliya din jî diyar kir, ji ber guherîna 
peywendekê (hevrêtiya çepgir) di seyra van temsîlan de hin 
guherîn çêbûne. Qey nebe fanteziyên ev çend sethî û zayendperest 
ên mêtinkar ji holê rabûne. Dîsa jî çend mînakên van salên dawîn 
hene ku divê mirov eceleyê lê neke. Mesela, romana Mutluluk a 
Livaneli yek ji wan e. Meryema ku rastî tecawiza apê xwe hatiye 
(ku Meryem vê yekê heya dawiyê vedişêre) dê ji aliyê kurmamê 
xwe Cemal ve bê kuştin. Cemalê ku tezkereya xwe nû girtiye û 

ji şerê çiyayên Kurdistanê filitiye, bi vê mebestê Meryemê dibe 
Stenbolê. Lê her du ciwan dema ku ji hewa û îqlima welatê ku 
adet û toreyên wî mirovkûj e dûr dikevin, ev trajedî berteref dibe. 
Bi ser de li Stenbolê bi rêberiya profesorekî zana yê tirk (İrfan 
Kurudal) dê xwe û rastiya xwe nas bikin. Heta dê eşqê jî bi xêra 
vî camêrî nas bikin. Ji ber ku hebûna vî kesê sêyem, bi qewlê 
Girard, dê bibe “reqîb”ek û arezûyan bide ber qamçûyan*, wan 
nêzîkî hev bike û “bextewarî”yê bike nesîbê wan.44  

Baş e, di edebiyata kurdî de rengvedana vê klîşeyê çawa 
ye? An bi kîjan nivîskar û metnan, ev klîşe kete edebiyata 
kurdî? Bi qasî ku min ferq kir ev yek pêşî bi romana Ronî û 
Tarî ya Mehmed Uzun û dûre jî bi ya Ez ê Yekî Bikujim a Firat 
Cewerî kete edebiyata kurdî. Di romana Ronî û Tarî de keça 
kurd Kevok, bi serbaz Baz re (nivîskar pir hewl dide ku portreya 
wî ya insanî derxe) wî ji refleksên statûyeke serdest dûr bike di 
nav eşqeke bêhêvî de li çareyekê digerin. Xelasî, terka welat 
e. Ji ber ku her du jî di xetereyê de ne. Ne Baz wekî berê karê 
qirêj ê dewletê jidil pêk tîne û ne jî Kevoka ku demekê gerîla 
bû û piştî dîlketinê bû yara Baz dikare vegere Welatê Çiyan. Li 
gor romanê tenê riyek heye ji bo jiyaneke nû: Divê ji Welatê 
Mezin û Welatê Çiyan veqetin. Ji ber ku her du jî ji ber şer bûne 
“cehenem”, bûne “diyarê Hades”.45 

Bi awayekî manend, di romana Ez ê Yekî Bikujim de jî 
eynî sehne saz dibe. Rizgariya Dîanayê, ku demekê gerîla bû, 
piştî dîlketinê bi riya qorîciyan dikeve destê hêzên kontra û 
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rastî tecawiza wan tê û ev e niha bi zora wan hêzan jî bû yeka 
laşfiroş. Belê, her çend xwediyê têlefoneke mobîl be jî û tu 
astengî jî nebin ku xwe biavêje saziyeke sivîl û ji vî halî xelas 
bibe, xelasiya wê encax dê bi dûrketina ji welat mumkin be. Vê 
îmkanê jî, çi ecêb e, dê “nîvîskar”ekî kurd bidê ku li Swêdê dijî 
û aniha ji bo panelekê hatiye Amedê.   

Li vir tiştê ku mirov sewqî fikaran dike ew e ku klîşeyeke 
berevajîbûyî û/an jî oryantalîzmeke navxweyî dubare dibe. Bi 
vî halê xwe û bi çend teserufên hevbeş ên din, bi min ev du 
roman xwendevanê kurd aciz dikin.46 Ji ber ku di romanên tirkî 
de dûrxistina jinê ji welatê wê, kêm-zêde xwediyê vê wateyê 
bû: Jin, ji ber paşvemayîna civatê, ji ber adet û toreyên neinsanî 
mexdûr e; tê perçiqandin; ji germahiya eşqeke ku hisên wê yên 
jinane şiyar bike bêpar e; heta ji tetmînbûnê jî mehrûm e; ji 
ber nezaniyê tevlî îsyanan bûye û hatiye xapandin; ger zilamekî 
medenî yê qenc (ku ew bi piranî serbazek e) rastiyê nîşana wê 
bide an wê ji vê cendereyê xelas bike, dê ew jî bigihîje felatê. 
An di van salên dawîn de ev klîşe wesfekî civakî girtiye: 
Jina kurd, qurbana şîdeta nav malê ye an mexdûra têkiliyeke 
veşartî ya ensest e (wek romana Mutluluk); hê nebûye qurbana 
cinayeteke namûsê an hê qesta canê xwe nekirî em wê ji “wê 
derê” (bölge) dûr bixin… Yanê di nav vê klîşeyê de rewşa jina 
kurd, di nav paşvemaneke çandî (külterel gerilik) û çarçoveyeke 
derî-medeniyetê47de tê pêşkêşkirin. 

Lê belê, ew jinên ku ji aliyê Uzun û Cewerî ve dil heye ku 

ji welat bên dûrxistin (gerçî Kevok jî Dîana jî tên kuştin48 bêyî 
ku bigihîjin vî mirazî) ji van wesfên “îbtidaî” dûr in. Her du jî 
tevlî gerilayan bûne (Kevok xwendekara zanîngehê ye), derbarê 
welat, paşeroj û rizgariya jin û jiyanê de hişmend û zana ne. Lê 
ew jî wek Zeynoya paqijkera qerargehê muhtacî rizgarkirinekê 
ne. Kevok jî Dîana jî li ser koreriyekê asê ne. Vê carê ji ber 
rewşa polîtîk. Ji ber ku ûtopyaya wan têkçûye, hêviyên wan pûç 
derketine, teriqîne. An jî ji aliyê nivîskarên xwe ve wisan hatine 
nîşandan.

Elbet bi van gotinên dawîn, ez dizanim ku min qaîdeyeke 
vegotinasiyê bin pê kiriye: Ferqa navbera nîvîskar û vebêjer. Lê 
di her du metnan de bi awayekî ecêb, çîrok ji aliyê “nivîskar” 
ve, ku lehengekî figûral ê metnê ye, tê qisetkirin. Dema 
mirov dikeve nav teferûatan pê dihese ku ew “nivîskar”ê ku 
ji bo çavdêriya îhlalên mafên mirovan bi komeke rewşenbîr û 
rojnamegeran re ji welatekî Ewrûpayî hatiye û niha li lobiya 
otêlekê guhdariya Kevokê dike, pir dişibe Mehmed Uzun.49 
Her wiha ew “nivîskar”ê ku bi mebesta paneleke li şaredariyê 
ji Swêdê hatiye bajarekî Kurdistanê û aniha li odeyeke otêlê (li 
vê tesadûfê!) guhdariya çîroka Dîanayê dike hema bibêje siya 
Firat Cewerî ye. Helwêsta bimesafe ya van her du nivîskaran (di 
her du wateyan de “van nivîskaran”) a derbarê şerê çekdariyê 
de, di romanê de xwe diyar dike. Wisan bawerî bi daxwaza 
lehengên jin tînin, carekê be jî riyeke din li ber wan danaynin. 
Qet nebe di Ronî û Tarî de êdî Kevok bê mecal e û Uzun di 
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ber vê bêmecaliyê de rewşa lehenga xwe qiset dike. Lê Cewerî 
wisan bawerî bi vê xilasiyê aniye ku di ciyekî romanê de ev ji 
deve nivîskarê fîgûral ev derdikevin: “… û çawa be ez ê wê ji vî 
agirî, agirê dojeha welatê wê xelas bikim.” (r. 150, îtalîk yên min 
in). Ku bal li ser be, dibêje “dojeha welatê wê” û mensubiyeta 
xwe derveyî vê yekê dihêle. Di beşa “Biyanî”ya Ronî û Tarî de 
jî dema Kevok di ber pesnan de dibêje, “Hades bang dike, divê 
herim”, nivîskarê fîgûral dibêje, “Mere wî welatî” (r. 151). Ku 
qesta wî ji “wî welatî” Kurdistan e, bi qewlê romanê Welatê 
Çiyan e. Di çavê nivîskarê figûral de ew welat bûye cihê şer, 
hilweşan û rûxandinê. 

Bila miletekî bindest şerê rizgariya netewî dabe 
destpêkirin, nivîskar derketibin bi zimanê wî miletî berheman 
bidin û piştre şerê wê cografyayê bi vî rengî nîşan bidin… 
Belê, îtiraz ji bo rê û rêbazan dê hebin, divê hebin jî, lê ji bo 
miletê bindest tunebûna ûtopyayekê em ê çawa îzeh bikin? 
An em ê van temsîl û navlêkirinan daynin kû? Lê berî ku em 
daynin ciyekî, ka em li çend mînakên din jî binêrin. Mesela em 
sebebên derketina çiyê yên van jinan binêrin: Di Ronî û Tarî 
de Kevok, ji ber evîna Jîr, li dû Jîr derketiye çiyê. Dîana ne ji 
eşqa azadiyê, ji tehdeyên bavê xwe û tirsa zewicandina ne bidil 
bûye gerîla. Yanê di her du romanan de tabloya reşbîn xwediyê 
vê paşxaneyê ye: Îsyan û şerê ku pê re dest pê kiriye, tu nirx 
û qîmetek neafirandiye, berevajiyê wî bûye sebebê rizînekê!50 
Qey mirov dibêje her du nivîskar jî derketina vî şerî, di asta hin 

bernameyên televîzyonê de tînin rojevê ku ew bername gelek 
caran zemînê analîzên sosyolojîk ên gelek sethî û manîpûlatîf 
in. Gelo ji ber vê yekê ye di her du romanan de jî temsîlên req 
ên mêtinkar, hinekî nerm bûne? Mesela di Ez ê Yekî Bikujim 
de li hemberî Satılmışê mitecawiz, Yuzbaşîyê “dilrehm” heye.
(Ku serbestberdana Dîanaya şervan bi destê vî yuzbaşiyî, di 
nav xwe de problemeke din a romanê ye.) Di Ronî û Tarî de 
nivîskar pir hewl dide ku portreya insanî ya Baz derxe û dilê me 
pê bide şewitandin. Jixwe di guherîna wî de ev naîfiya ha heye: 
Her çend li welatê tund û bêrehm ê General Serdar hin serbaz, 
kujerên dest bixwîn bin jî (ku Baz yekî wisan e ku malbata wî 
hatiye qetilkirin û ew jî ji vê yekê bê xeber li ber destê serbazekî 
ji nasnameya xwe ya rasteqîn dûr mezin bûye), dema rastî 
ronahiya evînê hatin, dê bikarin ji karên xirab û jiyana xwe ya 
bêwate rizgar bibin. 

Di vê guherînê de elbet muadîliya pratîka van salên dawîn 
heye ku ew pariyek bi destê nivîskarên wek Zülfü Livaneli, 
Ahmet Altan, Vedat Türkali, Mehmet Eroğlu nerm bû. Lê mirov 
her wiha şikê lê dibe qey tiştekî ji vê yekê wêdetir hebe li bal 
van her du nivîskarên kurd, wek hesabekî li pey muzakereyê û 
dilxwazê qebûlkirinê, hesasiyeteke ku çav berdaye xwendevan 
û derdora rewşenbîrên tirk. Li gor nivîsên Fexriya Adsay û 
Receb Dildar, belê tiştekî wisan heye.51 Deh sal berê ev qible ji 
bo Mehmed Uzun guherîbû. Wisan dixuye heman tişt ji bo Firat 
Cewerî heye ku daye ser riya Uzun. Jixwe aliyekî din ê hevpar ê 
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wan ew e ku her du nivîskar bi salan li Swêdê mane, li Stenbolê 
bi rêya heman kurdên “spî” ve nêzîkî derdora edebiyata tirkî 
bûne, ser destê heman wergêr û rexnegiran derketine pêş, auraya 
wan a etnîkî ji aliyê heman medya û weşanxaneyan ve hatiye 
mezatê.52

Wisan dixuye rizgarbûna jinê jî maye li ser pişta van 
her du “nivîskar”ên figûral ku di jiyana rasteqîn de mesafeyek 
danîn navbera xwe û şerê qewimî. Ji ber vê yekê ye gelo di 
ciyekî van romanan de, ew şehweta ku li serbazan hasil dibû, 
qey mirov dibêje wek potansiyelekê dikare derbasî “nivîskar” jî 
bibe. Mesela, Kevoka ku gazindan dike da ku mijarên rojanetir, 
evînên rasteqîntir ên şer û têkoşînê binivîsîne, ji aliyê nivîskarê 
fîgûral ve bi vî çavê zayendperest tê qisetkirin: Keçeke spehî, 
çav reş, xwediyê kûrahiyeke bedew, mijang û birûyên wê gelek 
xweşik, lêvên wê fireh û tijî ne, kî wan lêvan di nav lêvên xwe 
de dihebîne, keçika bejindirêj, stûdirêj, tilîdirêj, navteng û hêtên 
wê mîna tîrên vekişiyayî, pêsîrên wê yên vekişiyayî sînga wê 
dike navenda bal û nêrînê, hêt, çîp û ling mîna stûnên antîk. (bnr. 
r.145). Di Ez ê Yekî Bikujim de nivîskarê fîgûral, Dîanaya ku ji bo 
alîkariyê lavayan lê dike û raziyê zewaceke formalîte ye, wiha 
qiset dike: “Heke ez ne zewicî bûma, dibe ku min tavilê destê 
xwe biavêta destê vê karxezalê û ew bikira şirîka jiyana xwe. 
Niha wek mîsala Zembîlfiroş û Xatûnê, xwe tobedar dibînim û 
rişma hisên ku dike serî ji min bistînin, bi paş ve dikişinim” (r. 
102).

Di beşa yekemîn a romanê de Temoyê şîzofren jî Dîanaya 
bextreş jî (du şoreşger û şervanên berê ku yek jê hatiye ber sînorê 
dînbûnê, ya din bûye qehbik) welatiyên xwe bi sersariyê sûcdar 
dikin, ji ber ku wan berdêla her du lehengan neşikirandine… 
Peyveke din jî ku li ba her duyan gelek caran dubare dibe 
“dojeh” e. Û nivîskarê fîgûral jî ji bilî xelasbûna ji vê dojehê tu 
riyên din nayine rojevê an nîqaşek nîne ku riya xelasiyeke giştî 
nîşan bide. Gelo di vê encamê de dibe ku para hesasiyeteke dûrî 
muxatebên kurd (xwendevanê kurd) hebe?53 Dibe. Wisa nebe jî 
tiştekî sabît heye: Di lêkolînên derbarê edebiyata postkolonyal 
de, derxistin an dûrxistina jinan ji welatê wan ê ku îsyan an 
şerekî netewî lê dest pê kiriye, xwediyê wateyeke diyar û berçav 
e. Em çiqas wan metnên neteweperest û şoven ên duh, li ser 
vê hesasiyetê rexne dikin, lazim e em wê niyeta kevin a ku bi 
rengên lîberal û hûmanîst xwe cardin saz dike jî bibînin. Qey 
nebe hebûna ev çend klîşeyên kolonyal vê yekê zerûrî dike. 
 Li Şûna Encamê     

Rita Felski di kitêba xwe ya bi navê Edebiyat Ne İşe 
Yarar [Edebiyat bi Kêrî Çi Tê?] de qala du xwendinan dike, 
wek “xwendina asayî” û “xwendina akademîk.” 54 Dibêje 
ya ewil zewq û çêja şexsî dermale dike, lê ya duyem di bin 
hukmê tradîsyonên lêkolînê de karekî xwedî-disîplîn e û daîm jî 
hişyarbûnê derdixe pêş. Heya ku metnên ku me niha hinek qala 
wan kir hebin û rexneya edebî jî bi îmkanên warên din re ev 
çend berfireh bûbe, gelo mumkin e mirov xwe berde ser rehetiya 
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kursiyekê û kêfa xwendineke saf bike? An xwendineke saf a ku 
ji niyetên me dûr, heye? Metnên ku tê de lêrasthatineke kolonyal 
hene, ji aliyê temsîlê ve dê xwediyê hin arîşeyan bin. Ew arîşe 
bi riya xwendineke postkolonyal dê bên destnîşankirin û zewq 
şûna xwe bide teyaqûzê. Lê ji van girîngtir, heya rewşa kurdan 
wek îro be û bi ser de karûbarên miletên li ser cografyaya wan 
hikumran bi vî rengî bin, zehmet e ku îmajên netewî di rengekî 
insanî de bên pêşberî me. Bi ser de ji aliyê hin nivîskarên xwecih 
ve tekrarkirina hin klîşeyên kolonyal, dê hinekî din mirov sewqî 
fikaran bike. Lê ji bo peydakirina sebebên van klîşeyan ne lazim 
e mirov dûr biçe.     
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de digot ku kurdî ne zimanekî medenî ye ku pê perwerdehî bibe. 

26Bn. Zeyno Zeynep, heman nivîs.

27Halide Edip Adıvar, Zeyno’nun Oğlu, Can, 2010. 

28Ji bo avakirina otorîteya kolonyal roleke wan nebûya û hê jî xizmeta zihniyeteke wisan 
nekirana, di dinyayê de mirov serê xwe bi metnên wisan nediêşand! Lê hebûna rêzefîlmên 
wek “Tek Türkiye”, “SakaryaFirat”, “Şevkattepe” pariyek îsbata berdewamiya vê 
zihniyetê ne.  

29Ku di bezeke hespan de Heso, pêşî ji hemû leşkerên qerargehê stendiye û hunera xwe 
nîşan daye. 

30Remziye Arslan, bi awayekî mafdar dibêje, hin romanên ku bi nezereke şoven hatine 
nivîsîn, kurdan ne tenê bi neyîniyeke derûnî nîşan didin, neyîniyeke fîzyonomîk jî li wan 
bar dikin. Ferqa etnîkî ya ku ji aliyê serdest ve qebûlê nedîtiye, bûye sebebê piçûkxistin û 
ta’ndayînê. Bnr. “Cumhuriyet Dönemi Romanlarda Kürtler”, r. 370.

31Halide Edip, dema Perîxana diya Zeyno dide nasîn, wan hemû kirêtiyên dijayetiyê bi 
kar tîne. Şûna ku em drama diyeke ku hîn bûye keça wê bi zaro ye, em dibînin ku ji orf û 
exlaqê bi dûr, kêfxweş dibe ku dê keça xwe bide zabîtek û pişta xwe bide quweta dewletê.

32Müslüm Yücel, Osmanlı-Türk Romanında Kürt İmgesi, agorakitaplığı, 2011, r. 201.

33Nql., Selim Deringil, hb., r. 176.

34Car bi car Kemal Bilbaşar, wê bi bêjeyên wek “kahpe” , “hayın” destnîşan dike, ji wê 
wêdetir, wê wek despotekî serbir ê gundiyan qiset dike. Qaşo terefdarên Şêx wekî pez 
hin gundiyên ku piştgiriya serhildana wî nekirine ser jê dike. Ji bo van teferûatan binêrin 
Yücel, heman berhem, r. 460-461. 

35Di hinekan de dema dilê nivîskar tam rehet nabe, dixwaze vê carê jî bi lehengê ku qaşo 
aqilê wî hatiye serî, rûyê “eslî” yê van qurnazan nîşan bide. Bi vê minasebetê Zeynoya 
qîza şêx, di kêliya poşmaniyê de bi dengekî kîndar û coş ji bavê xwe re dibêje, hûn ê bi 
van çiyayan dewletê ava bikin, kanê saziyên we, bi kîjan selehiyetê, ka wan bêrîkên xwe 
vala bikin, tev pereyên îngilîzan in, hûn diz û çapulcî ne. 

36Li gor Arslan, di edebiyata tirkî de du nêrînên bingehîn hene derbarê temsîlên kurdan 

http://www.postamedya.com
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de: Nêrîna “nasyonalîst” û ya “demokratîk”. Ya yekem jî di nava xwe de dibin du beş: 
“Nêrîna nasyonalîst a şoven”, ku di wan de kurd bûne “yên din” ên îmaja tirk, lewre kurd 
bi temamî (derûnî û fîzyonomî) negatîf in. Di “nêrîna nasyonalîst a hûmanîst” de kurd, ji 
negatîfbûnê xelas bûne û qebehet çûye ser milê şertên civakî. Lê şert dîsa jî ev e, lazim e 
ev “paşmayîna çandî” bi riya asîmîlasyoneke sirûştî û insanî ji holê rabe. Îmaja kurdan bi 
êwra duyem, ya demokratîk re, ku kurdan hevsengê xwe dibîne pozîtîf bûye, kurd tê de ji 
mef’ûliyê xelas bûne, bûne biker. Bnr. heman gotar, r. 363-388.

37Kamiran Bedirxan, di ciyekî çîroka “Eyloyê Pîr” de (ku ev çîrok di xwe de kompleksa 
Odîpal jî dihewîne, qala dewrên qedîm dike û peywenda wê jî ji pevçûneke tirk û kurdan 
gelek dûr e), wiha dibêje ji bo Gurgînê kurê Mîr Tacîn: “Gurgîn di şer de zora tirko biribû 
û dilê xelkê Kurdistanê xweş kiribû.”

38Bnr. Kamiran Alî Bedirxan, Eyloyê Pîr, Lîs, 2007, r. 31-32. 

39Müslüm Yücel, hb., r. 11-65-107.

40Müslüm Yücel, hb., r. 194.

41Nql. Zeyno Zeynep, hb., r. 21-22.

42Nivîskar carek wan di şkeftekê de tenê dihêle, di nav wan de nîqaşek saz dike û piştre 
jî wan teslîmî şehwetê dike, lewma carna peyva “eşq” ji bo vê têkiliyê zêde ye.

43 Ku di wergera tirkî de ji bo vê têgeha Girard, “arzunun dolayımlayıcısı” hatiye gotin. 
Zeyno Zeynep, hb.

44Zülfü Livaneli, Mutluluk, Doğan Kitap, 2011.

45Mehmed Uzun, Ronî mîna evînê Tarî mîna mirinê, Avesta, 1998.

46Ji bo yek ji van nivîsan bnr. Receb Dildar, “Xwendineke cihê li ser Ez ê Yekî Bikujim”, 
Kowara W, j. 24, 2009, r. 3-6.

47Ev rûyekî din ê “seferên kulturî” (kültür seferleri) yên Aziz Nesin e. Rewşenbîrên tirk 
demeke dirêj bawer dikirin ku mesele çandî ye, lewma Şerq dê bi seferên wisan medenî 
û şareza biba. 

48Romanê dide hîskirin ku Diana miriye, lê Cewerî di Lehîyê de, ku dewama Ez ê Yekî 
Bikujim e, Dianayê dibe Ewrûpayê. 

49Di nav romanê de nivîskarê fîgûral bi navê “Tarîxa Evîneke Keserkûr” (di wergera tirkî 
de “Hüzünlü Bir Aşkın Tarihi”) xwediyê romanekê ye ku ev telmîhek e ji bo romana Siya 
Evînê (Yitik Bir Aşkın Gölgesinde) ya Mehmed Uzun.

50Her çend navê wê nehatibe dayîn jî di Ez ê Yekî Bikujim de Diyarbekir wek bajarekî tê 
teswîrkirin ku xerqî fuhuşê bûye, zimanê xwe ji bîr kiriye, bûye xerîbê nasnameya xwe.

51Fexriya Adsay nivîseke gelek balkêş nivîsî li ser sebebên bêhêziya temsîla mekanî û 
rastiya li pişt vê xumamiyê di romanên Cewerî de, bnr. Fexriya Adsay, “Bîreweriyeke 
birîndar: Bênaviya welatekî û bajarên wî, di romanên Firat Cewerî de bîreweriya nivîskar 
û rewşenbîriyê” Wêje û Rexne, j. 1, 2014,  r. 152-161; û her wiha ji bo îtirazên din bnr. 
Metin Adıyaman, “Türkiye gazeteleri için Firat Ceweri vakti”, Yüksekova Haber, 24ê 
kanûna 2013an; Receb Dildar, hb.

52Ez wisan bawer im ev yek didome, ji ber ku tu bernameya televîzyonê nema ku Cewerî 
tevlî nebûbe û tu rojnameya tirkî nema ku milaqatek nedabê. 

53Fexriya Adsay, hb., r. 159.

54Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar?, wer. Emine Ayhan, Metis, 2010, r. 22.
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Modern Kürt Edebiyatında Kolonyal 
Karşılaşmalar, Ulusal İmaj ve Tersyüz Olmuş 

Bir Klişe

Remezan ALAN*

 Giriş

Kimlik tahayyüllerinin merkezinde “başkalarına karşı” 
olma, genel bir kanaattir. Bu gerçeğin ayakları “biz” ve 

“onlar” üzerinde doğrulur ve karşıtlık “öteki”nin tasavvuruyla 
kendine kıymet ve kuvvet bulur. Karşıtlık, elbet ittifakları da 
belirler, yani kimlerle birlikte hareket edip kimleri karşımıza 
alacağımızı da. Kimlere karşı olduğumuzun bilgisi, kendimizi ne 
olarak gördüğümüzü de gösterir. O yüzden kimlik tartışmalarında 
şu Arap atasözünü sık sık duymuşuzdur: “Kardeşime karşı ben; 
yeğenimize karşı kardeşim ve ben; yabancıya karşı yeğenimiz, 
kardeşim ve ben.” 

Bu ego versus autre ilkesinin (başkalarına karşı ben), 
bir de “karşılaşma”yı gerektiren bir yanı olmalı. Çünkü karşı 
olmak, karşılaşmayı, yani az çok birbirini bilmeyi de gerektirir. 
Bu noktada kimlik ile ulusal imajın birbirinden ayrıldığı 
görülür. Kimlik, insanın kendisini nasıl algıladığı veya kimle/
neyle özdeşleştirdiği iken, ulusal imaj, bu kimliğin dışarıdan ve 
yabancılarca nasıl algılandığıdır. Başka deyişle kimlik varlığın 
kendi kendisini tanımlaması, ulusal imaj ise bunun dışarıdan 
nasıl görüldüğüdür.1

* Mardin Artuklu Üniversitesi, Yaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim 
Dalı Öğretim Görevlisi
remalan7@gmail.com
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