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KURTE
Di vê xebatê de em ê li ser temsîlên romanên Eliyê Evdilrehman yên dîrokî
bisekinin. Temsil, ji bo derbirîna eleqeya di navbera nivîskar û îdeolojiya wî de
hatiye vegotin. Em ê ji bo temsîlan mînakên xwe ji Xatê Xanim, (1959) Gundê
Mêrxasan (1968) û
Çiya (1989) bistînin. Di vê çerçoveyê de Romana
Dîrokî,
,
dê ji bo xebata
iyata wî teng dike, girêdayî vê
yekê jî berhemên wî ji metnên edebî zêdetir wek belgeyên dîrokî xuya dikin. Ji ber
nêzîkbûna wî ya îdeolojîk, temsîlên leheng û dijminahiyê, îdealîzekirina têkiliyên
kurdan bi netewên wek ermen û azeriyan, derveyî rastiyên dîrokî tên temsîlkirin.
Dîsa ji bo netewperwerî û nasnameya kurdan, avakirina hafizayeke kolektîf, di
van temsîl û meseleyên dîrokî xwendineke nêzîk bikin û sînorên van romanan yên
edebî, siyasî û fîkrî binirxînin.
Bêjeyên Sereke: Eliyê Evdilrehman, Edebiyata Mêldar, Ideolojiya Sosyalîst,
Dîskura Netewî û Nasname
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du aliyan nêzîkî he
hewldanê, îdealîzasyon û temsîlên nivîskarî ji asta rastiyê derdikevin û ber bi
senaryoyek bê bingeh ve diçin. Îdealîzekirina têkiliyên kurdan bi ermen û
ezeriyan, gotinek wek
, pesinday
temsîlkirin. Ji ber vê yekê di bin serenavê
romana dîrokî û di berdewamiya wê de me qala sosyalîzmê û bandora wê ya li
ser nivîskar û edebiyata wî kir. Em li wê baweriyê ne ku di dewama xebatê de
Her wekî di nava xebatê de xuya dibe, di van romanan de edebiyata mêldar û
îdeolojiya sosyalîzmê, dîskura netewî, welatperwerî, nasname, lehengî û
mêrxasiya kurdan
berfireh digirin. Ji ber vê yekê, van mijaran berê me
dane çavkaniyên
û em
xwendinek berfirehtir kirin. Di vî warî
de hem ji bo
teorîk me berê xwe da îdeolojiya sosyalîzmê, gotara
netewî û hem jî ji bo nirxandina temsîl û îddîayên nivîskarî, me hin
berhemênderbarê meseleyên dîrokî de raçav kirin.
kêmasiyek zanistî bê dîtin jî di gelek
de ji
zêdetir rasterast
me gotinên nivîskarî neql kirin. Ev çend jî ji
nivîskarî peyda dibû ku
gotinên xwe bêyî ku
bin, rasterast vedigotin. Ji xwe
nivîskarî ya
ku ji hunereke sembolîk-alegorîk dûr e, bi her awayî di
berheman de dihate dîtin û di vê çerçovê de zêde
î bi roveyên
berfireh nedibû.
ert û
demê û nasnameya nivîskarî ya dibin bandora koçberî û xerîbiyê
de ava bûyî, li ser milên berhemên wî dibin barekî îdelojîk û ev çend wekî
bendavekê rê li ber pêkhatina reng û
hunerî-edebî digirin. Lê
atmosfera dîrokî ya romanên wî aksîyonekê,
pêk tînin û perçeyek be
jî mirovî daxilî
hunerî dikin.
1. Edebiyata Mêldar, Realîzma Sosyalîst û Romana Dîrokî
Her wekî G.
dibêje romana dîrokî di destpêka sedsala 19mîn de,
xilasiya
(1805-1813) dest pê dike
2008: 21). Ev
li
ser dîroka Ewropayê, li ser bîr û baweriyên împaratoriyê, her wiha li ser
netewbûnê bandoreke mezin pêk tînin. Heman bûyer li ser jiyana Ewropiyan ya
sîyasî, îktîsadî,
guherînên bingehîn çêdike û ev guherîn dibin sedem ku
netewên Ewropî ji bo lêgerîna
dîrokî bikevin nava hewldanekê. Ji
van lêgerînan a herî zêde bandorê li ser Ewropayê dike, fikra netewperweriyê
ye. Ji ber van sedeman di vê dewrê de dîrok û rabirdûya netewî wekî têgeheke
netewperweriyê daxilî
mirovan dibin. Di vê çarçoveyê de di têkiliya dîrok û
edebiyatê de rûpeleke nû vedibe. Li gel vê perspektîfê edebiyat ji bo avakirina
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dîrokeke netewî dibe amrazek û romannûsên wê demê jî romanên xwe bi gotara
netewî dinivîsin.
Li Fransayê
fikra netewî, li
fikra
li
fikra sosyalist û li Tirkiyeyê jî fikra netewdewletê bûye bingeha nivîsîna romana
dîrokî. Li gor
di edebiyata miletên bindest, kêmîne û bêdewlet de romana
dîrokî li
dîroka takekesî û
îdeolojiya berxwedêr û
digire.
nivîsandina romana dirokî di edebiyatên van miletan de li ser rizgarkirina
welatî ava dibe
2008: 97). Li gor vê fikrê huner (meqseda me ji vê
pênasê niha edebiyat e)
ye tenê rastiyên mirovahiyê vebêje û ji
romantîzmekê dûr bikeve ku dibe sedemê têkçûna dîtina rastiyê. Her rastiyek
îspatê dixwaze û
xwe bispêre belgeyan. Di vê çerçoveyê de teybetiya
sereke ya romanên sosyalîst ên sovyetê ew e ku li ser rastiya belgeyên dirokî
hatine avakirin
2008: 103).
Fikra sosyalîst ku bingeha xwe ji fikrên Marks, Engels û Lenîn hildigire, ne tenê
meseleyeke ideolojîk, di heman demê de meseleyeke hunerî, edebî, çandî ye jî.
avabûna YKSSê (Yekîtiya komarên sovyetê yên sosyalîst) di serî de li
Qafqasya û
re li gelek welatên
ideolojiya sosyalist-komunîst
deng veda. Her ideolojî di
xwe de xwedî îddiayên mezin e. Ji bo mafên
mirovan û azadiyê, ji bo desthilatdariyeke bi dad û wekheviyê, gotinên xwe
dike. Îdelojiya sosyalîzmê bi destê Marx ku wek teoriyeke îktîsadî li
hember kapîtalîzmê hatiye danîn, dûv re derbasî qadên mîna siyaset, çand û
edebiyatê jî dibe.
sosyalîst teoriya van îddîayan tê qebûlkirin û di
heman demê de wek teoriyeke edebî jî
xwe digire.
Derbarê meseleyê de Moran, pejirandina polîtîkayên partiyê, alîkariya
marksîzmê û prensîba partînost ji bo nivîskarekî/e realist-sosyalîst wek
sereke
dide (Moran, 2012: 72). Dîsa Moran qala peywîr û
dike ku bi
têgehên wekî
û partînost ve eleqedar in.
(1917)
ji bo danasîn û belavkirina fikrên
huner jî tevlî vê
dibe û
Partiya
bi her awayî
dide sazîbûna vê hewldanê. Nivîskarên
wê demê yên Sovyetê tevlî vê desteyê dibin û hunera xwe ji bo
dikin
saziyeke çandî-hunerî
bi vî avayî derdikeve holê.
Helbet ev alîkarî wek
jî îfade dike, ne yekalî ye û bi nêzîkbûna
xwe ya germ ve
ê ya ji bo
, dibe sedem ku partî bi
hebûna xwe, herî zêde alikariyê bide vê saziyê
20).
bi van daxwazên ideolojîk sazîbûna hewldaneke çandî ye. Di navbera
1917 û 1920an de proletkûlt wek saziyekê, peywîreke
pêk tîne lê bi
desthilatdariya Lenîn û
jî hatina Stalîn, li vê saziyê zêde mudaxele tê kirin
û proletkûlt ji bingeha xwe ya eslî dûr dikeve. Her çiqas ji bo fikrên
nivîskarên vê saziyê bi dildarî xebat kiribin jî
van mudaxeleyên polîtîk
nivîskar li hember
û yektîpkirinê (homojenîzekirinê) derdikevin. Di
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vê nerazîbûnê de realîzma rexneyî derdikeve holêku Greogry
nûnerekî wê ye.

jî

Di salên sovyetê yên ewil de li hemû Qafqasyayê, her wiha li
Ermenistanê jî ji bo
sosyalîzmê mafên miletên kêmîne
hatine parastin û ji aliyê meseleyên
çandî û perwerdeyî ve ji bo
wan miletan hewldanên mezin pêk dihatin. Ev yek jî
bandorê li ser nivîskarên kurd dike û metnên kurdên Qafqasyayê bi
piranî di bin bandora vê îdeolojiya sosyalîst de tên nivîsîn.
Derbarê vê bandorê de
di bin serenavên Kurdiyên
de li ser bingeha avabûna van romanan disekine û dibêje ku;
,
di
1917an , ji
ku kurdên
dijiyan
ji hin mafên
romanên kurdî yên
ji
ku
Partiya Komunîst a
2011:18). Di dewama nivîsê de wek nimûneyên
realîst-sosyalîst li ser romanên
Kurmanca û
disekine. Eliyê
Evdilrehman jî
ye li gor vê bingehê bê nirxandin. Ji ber ku temamiya
temenê xwe li vî welatî û di bin bandora îdeolojiya sosyalîzmê de derbas kiriye.
ye bê diyarkirin ku di êwra Qafkasyayê de beriya Eliyê Evdilrehman,
Erebê
Jiyana
Hopo û Dimdim,
Cindî; Hewarî, Seîdê
Îbo; Kurdê
Egîdê Xudo; Dê û Dêmarî kêm zêde li gor pîvanên romana
dîrokî ya Sovyetê ev berhemên xwe nivîsandine.
Helbet nivîskarên kurd vê
ji edebiyata Sovyetê hildigirin. Di vê
edebiyatê de ji bo
îdeolojiya sosyalîzmê li gel helbesta ajîtatîf herî
zêde romana dîrokî dihate karanîn. Di salên 1920an de di edebiyata Sovyetê de
ev
sereke digire. Li gor van teybetiyan jî têkiliya edebiyatê û dîrokê
bêtir xwe
dide.
2. Temsîla Îdeolojiya Sosyalîst
de dimînin,
her wiha Eliyê Evdilrehman jî belgeyên dîrokî di romanên xwe yên dîrokî de bi
kar tîne. Lê bi ferqekê; nivîskar di nava romanên xwe de her çiqas propagandaya
temsîl
dike
be hevçaxên wî yên li
sovyetê ku serpêhatiya wan a li wir bi koçberiyê dest pê kiriye.
Eliyê Evdilrehman
salên 1920an tevî gelek kurdan ji bajarê
koçberî
Yekîtiya Sovyetan dibe û jiyana wî li
wek Nexçîvan, Ermenistan û
derbas dibe. Di
Cihanê yê Duyemîn de li hember dijminên
Sovyetê li gelek eniyan de
dike. Em di hevpeyvîna ku Tîmûrê Xelîl li gel
nivîskarî kiribû, rastî van gotinan tên: Min
di
da
dijî
da,
ên
dijî
jiyîn-
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mirinê
angorî
jî
dijmin
(Timûrê Xelîl, Neqqal Uzun,1995: 387). Her wiha di sala 1960an de dibe
endamê
yê (Evdilrehman,2011: 15). Ev
a
û nivîskar Eliyê Evdilrehman ya ku li welatê Sovyetê derbas bûyî dibe
sedem ku ew hem ji aliyê îdeolojiyê hem jî ji aliyê huner û edebiyatê ve girêdayî
fikra sosyalîst bibe.
i du awayan îdeolojiya sosyalîzmê di nava romanên Eliyê Evdilrehman de
digire. Ya yekêmîn; rasterast li pesnê vê îdeolojiyê dide, wek
îdeal welatê
sovyetê
dide. Lehengî û mêrxasiya kurdan bi têgeha
ve girê dide.
riya hevrûkirinê, li gor welatên Tirkiye û Îranê, Sovyetan wekî warê biratî,
wekhevî û
dide. Disa li hember axa û begên feodal alîgirtina
desthilatdariya Sovyetê ya ji bo gundî û feqîran bi berfirehî temsîl dike. Em
dixwazin bi çend mînakan van gotinên xwe
bikin.
Di romana Gundê Mêrxasan de dema kurdek bi navê Mehmet ku li Sovyetê bi
bûye, bi serokê
Çolo re diaxive, wiha dibêje:
ji xatirê
mîna
niha
pê
ji
axa
distînin,
gundiyên
Karxa
(Evdilrehman,2012b: 72). Em dikarin bibêjin ku seranserê vê pirtûkê
îdealîzekirina fikra sosyalîzmê,
û welatê Sovyetê ye. Kurd ji daxwaza
azadbûna welatê xwe zêdetir ji bo
dikin. Nivîskar parastina vê fikrê
di asteke ewqas bilind de vedibêje ku keçeke kurd ji bo
û îdeolojiya xwe
li hember bavê xwe jî derkeve û
bike. Dema Xezala keça Heso
-ku di
romanê de Heso
wek feodalekî ye, li hember
ye û wekî xaîn tê
temsîlkirin- di derbarê kiryarên bavê xwe de nameyekê ji serkarê
er
serkar jî wiha bersivê dide wê:
kurd
dijminê
yê
dijminan r
ya
(muhim)
yê
(Evdilrehman,2012b: 186). Kurdên ku ji ber zilma tirk û farisan reviyane
welatê Sovyetê, li vir jî di nav
de ne. Lê vê
dijmin tê guhertin û li
zilma tirk û farisan dijminên sinifê derdikevin
me. Nivîskar tabloyek
wisa
me dide ku kurd bi rastî jî bi hemû hebûna xwe, hêz û baweriyên
xwe ve alîgirên sosyalîzmê ne û ji bo vê çendê bi dil û
bizavê didin
(Evdilrehman, 2012b: 141).
Di vê çendê de em dixwazin bipirsin; gelo bi rastî jî nêzîkbûna Sovyetê ji bo
kurdan bi vî rengî bû? Eliyê Evdilrehman dema ku welatê sovyetê li gel Îran û
Tirkiyê muqayese dike wê wek
dide (Evdilrehman,2012b: 114).
Dema em piçek li ser rastiyên demê bisekinin em ê bibînin ku çi eleqe bi
Sovyetê nîn e.
li rexekî ji bo kurdan bi sedan kul û derd,
zehmetî û zordarî, sirgûn û
qirkirin derdikevin
me. Helbet ji salên
destpêka avabûna Sovyetê heya demekê ji bo hemû kêmwelatiyan her wiha ji bo
kurdan jî derfetên
hatin dayîn. Lê ev çend têra berzekirin an jî kêmkirina
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zilm û zordariyan nake ku li kurdên Sovyetê hatine kirin. Hejarê
di
pirtûka xwe ya Diaspora
de, di derbarê vê mijarê de gelek
agahiyan dide û ji îdealîzasyoneke hestiyarî dûr dikeve. Li ser têkbirina
Kurdistana
(1923-1929) sirgûnkirina Sibîrya û
Navîn, zordestiyên
desthilatdariya sovyetê; li ser qirkirina kurdên
feqîrî û
bêîmkaniyên kurdan disekine (Hejarê
2005:13).
ku jiyana
xwe di nav van
û
de derbas kiriye çima tenê bi pesindayinekê nêzîkî
meseleyê dibe? Ya rast ev
ne tenê di romanên Eliyê Evdilrehman de her
wiha di berhemên hemû nivîskarên kurd ên Qafqasyayê de, bo nimûne di
berhemên yekî wek Erebê
de jî derdikeve
me. Derbarê vê meseleyê de
nirxandinek berfireh ya li ser
edebiyata Qafqasyayê tespîtên
xwe vedibêje û digehe vê
Bi min
ê
ya 19
ji
pirsgirêk jî
Yanê
di
ku
An
jî di
ji
muhaciriyê
di mafên
2009: 199).
Em ji hevpeyvîna Eliyê Evdilrehman û Tîmûrê Xelîl dizanin ku wî di berhemên
xwe yê din de jî fikrên xwe yên sosyalîst, pesindana Sovyetê û
vegotine.
Dê li ser serpêhatiyên kurdên Yekîtiya Sovyetê û jiyana wan a têr û tijî;
li ser Lenîn û
li ser biratî û dostaniya gelên
Sovyetê hatine nivîsandin. (Tîmûrê Xelîl, Neqqal Uzun,1995: 387).
nirxandinên me, tespîtên
û herî dawî zanîna naveroka berhemên din yên
nivîskarîem dikarin bi rehetî bibêjin ku wek
û nivîskarekî, Eliyê
Evdilrehman di berhemên xwe de ji ber îdeolojiya xwe ya sosyalîst dev ji
pesindayina Sovyetê û nirxên wê bernedaye û ji bo
minetdariya xwe
gelek rastiyên dîrokî yên wê dewrê binpê kirine ku bûne sedemê gelek
û
azaran li ser jiyana kurdan.
Ya duduyan; bi dîskura tirkên
nivîskar dixwaze di nava tirk û kurdan de
pêwendiyekê pêk bîne. Ji aliyê nivîskarî ve di temsîla dijminahiya tirkan de
peyvên wek; roma
tirkên
tirk,
romê, tirkên
roma
, tirkên
tên gotin. Hem li aliyekî rexneyeke tund,
gotinên dijwar û li aliyê din jî tirkên kedkar ên hevalbend û bira hene. Em
dixwazin bi riya çend mînakan vê mijarê berfirehtir bikin.
got,
Zayîr,
tu
ku
mêrxasê
kurd Tu
jî
riyê tirkên
yên jar î jî (Evdilrehman, 2011: 181). Em dibînin ku nivîskar gelek
vê
têkiliyê dide zorê û mînakên wisa
dike ku ji rastiyê dûr dikevin. Dema
serkarê
tirkan ji aliyê
kurdan ve tê revandin nivîskar wiha
vedibêje:
rojan
romê ya Wanê, Îdirê,
di
jî
jî
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kurd

digot ku

Zayîr Di Kurdistanê
kurdan
mêrxasiyê
didan, ên ku
dîk
dikirin (Evdilrehman, 2011: 207).

tirkên

Em li vê baweriyê ne ku ev îdealîzekirin girêdayî fikrên nivîskarî yên sosyalîst
in. Nivîskar di
yekem a romana
Çiya de bi berfirehî qala
1925an dike û
têkçûna serhildanê dema dewlet
tevgerê bi dar ve
dike, wesiyetên wan vedibêje. Yek ji van wesiyetan ev e:
B
dardakirinê
C
min
kurd tirkên
min
canê
ji
tirkan
mayî
îro
jiyana
î kurdistan
(Evdilrehman,
2011:27). Gelo bi rastî jî çi eleqeya kesayetên ku
1925an
kirine bi hizrek wek tirkên
heye? Nivîskar çima welatparêzên kurd wekî
enbîrên enternasyonal
dide? Yek;
vê dîskurê ya îdeolojiya
sosyalîzmê
e. Îdealîzekirina karakterên serhildanên kurdan
veguhestiye enternasyonaliyê. Ev temsîlên derveyî rastiyê ne. Ya duyan jî di
derbarê vê têkiliyê de ku Eliyê Evdilrehman xwestiye
bide, rastiyeke
dîrokî nîn e. Ji ber ku tirkên
li rexekê netewparastin û kurdayetiya
serhildanê her tim di nava
de ye. Çavkaniyên netewperwer wek
serhildanek netewî, yên oldar jî wek serhildanek olî
didin.
îddîa dike ku di nava sedemên serhildana
Seîd de rakirina xilafetê xwedî
roleke girîng e
2013: 108). Mebesta me ne ew e bikevin nav
vê meseleyê. Dibe ku serhildanên kurdan wê demê xwedî dîskureke netewperest
bin an jî nasyonalîst bin lê wê demê em nikarin bibêjin ku kurd enternasyonal
bûn û xilasiya hemû gelên bindest difikirîn.
tenê wek pirsekê; gelo dibe ku
Eliyê Evdilrehman ji bo fikrên xwe yên sosyalîst ev gotin kiribin amraz?
me erê ye.
Îdeolojiya nivîskarî dibe sedem ku leheng û jiyana romanan di nav sekûleriyekê
de bin. Di
Çiya de nivîskar di derbarê lehengê romanê
Zayîr û malbata
wî de agahiyan dide û
wî bi
Evdilqadirê Gêlanî vegirê dide
(Evdilrehman, 2011: 35). Her wekî em dizanin di nava çanda kurdan de
malbatên
berî her
bi
û pîroziyêtên zanîn. Teqwa û ruknên
Îslamî di nava jiyana wan de
mezin digirin. Lê hem di vê romanê hem jî di
herdu romanên din de em qet rastî vê temsîlê nayên. Em di romanê de
Zayîr
ji
zêdetir wek
sosyalîst dibînin.
Em dixwazin ji aliyek din ve sedemên vê
nivîskarî
bikin. Ew jî
têkiliya Eliyê Evdilrehman bi
ye.
rastî jî rasterast belgeyek di destê
me de nîne ku em êzidîbûna nivîskarî îspat bikin. Lê ew dema ku Eliyê
Evdilrehman li gel
xwe koçberî qafqasyayê dibe em dizanin ku ji herêma
girseyek mezin ya Êzidiyan ji ber zilm û zordariyê koçberî qafkasyayê
dibe. Di derbarê van bûyeran de Tosînê
îddîa dike ku,
Cîhanê yê
Yekemîn piraniya Êzîdiyên herêma serhedê tên
û yên sax dimînin jî
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derbasî Ermenistan û welatê Sovyetê dibin.
yekem yê nivîskarên
qaskasyayê zêde di bin bandora wan de dimînin ku ev bandor jî di berhemên
wan de tê dîtin.
,
û Kurdê
li ser van bûyeran ava bûne
(Tosinê
Neqqal Erbay,2012: 210). Hejarê
derbarê koçberiya
Êzîdiyan de dibêje ku;
komkujiya 1914-1918ana li Tirkiyeyê, muameleya li
hember ermeniyan hatiye kirin li kurdên Êzîdî jî tê kirin û wan salan ji
,
Qers û
gelek Êzîdî koçberî Qafkasyayê dibin (Hejarê
2005: 88).
Dîsa Thomas
di
de, li ser nivîskarên kurd ên li
Ermenistanê wiha dinivîse Piraniya pîyonên
ji
Tirkiyayê
j
yên
ji
jî
piranî
(Thomas
, Neqqal
2005, r.205). Em dizanin ku ji bo edebiyata
kurdên qafqasyayê
tê gotin û ev dîskur jî bingeha xwe ji
sêwîxaneya li Nexçîvanê hildigire. Nivîskar di Gundê Mêrxasan de wiha behsa
vê çendê dike: Bo
ya
di
ji
girtî
yên
tê
h
(Evdilrehman, 2012b: 157). Nivîskar di nava van serpêhatiyên piralî de dîsa jî
rasterast li dijî Îslamê gotineke tund nabêje. Hetta dixwaze îspat bike ku
sosyalîzm ne li dijî Îslamê ye, tenê li dijî wan kesan e ku baweriya miletî ji bo
berjewendiyên xwe bi kar tînin û wan dixapînin. Dema rexneyên wekî ku
sosyalîzm li dijî Îslamê ye tên, nivîskar îtiraz dike û dibêje;
dêr
, kî
kî
jî tu
(Evdilrehman, 2012b: 157). Hetta van gotinan nisbetî kesên
menfaetperest dike û dibêje ku ew kes ji bo desthilatdariyên xwe yên feodal van
îddîayan dikin û rastiya wan nîne.
2.1Temsîla Lehengên Erênî û Dijminan
ku em derbasî çawaniya temsîlên nivîskarî bibin
ye derbarê têgeha
temsîlê de çend
bibêjin. Temsîl di wateya tevgerîna li ser navê kesekî/ê an
jî
de ye. Her wekî Zeyno Zeynep di nivîsa xwe de diyar dike;
ya
nas
siyasî
ê
ji
yên qada
a din jî
in,
ango
(Zeynep, 2008: r.19). Ev
bi riya lehengan pêk tê û niyeta nivîskar û
avakirina teybetiyên lehengan bi hev re gelek eleqedar in. Ji ber ku Eliyê
Evdilrehman li gor pîvanên ekola realîzma sosyalîst berhemên xwe nivîsandine
em ê bêtir li ser vê perspektîfê qala lehengan bikin. Di vê ekolê de nivîskar li gor
fikr û ramanên xwe tîp û karakterên îdeal ava dikin û di heman demê de dibin
alîgirên van tîp û karakteran. Teoriya realîzma sosyalîst bi temsîla tîpên îdeal,
lehengên erênî û ji her aliyî ve serkeftî, fikr û ramanên xwe
dike. Ew
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kesê/a ku xwediyê teybetiyên temsîlê ye hêzên dîrokî û lehengî di kesayeta xwe
de
dîke û di heman demê de bi teybetiyên xwe jî dibe mînakek erênî.
Moran dibêje ku;
jê

ku
pê
riya

di
ku ji
ya dîrokî
cih
(Moran, 2012 r.61).
lehengên
erênî di nava vê îdealîzasyonê de ji bo îdeolojiya sosyalîst dibin amrazek. Helbet
ev îdealîzekirin ne tenê ji bo îdeolojiya sosyalîst ji bo her
fikr û baweriyên
nivîskarî dikare bê gotin. Ji ber ku Eliyê Evdilrehman ji xeynî fikrên xwe yên
sosyalîst ji bo lêgerîna bingehek dîrokî, avakirina nasnameyek kollektîf jî
teybetiyên lehengên xwe ava kirine.
li gor nivîskarî ji bo avakirina nasnameyek kollektîf têra xwe sedem hebûn.
Serpêhatiyên kurdan li welatê Tirkiye û Îranê, belavkirin, sirgûn û talanên li ser
kurdan, perçebûna axa kurdan û gelek sedemên din... Dema daxwaza avakirina
nasnameyekê
sereke be berî her
bi dijminekî heye. Ji xwe
nivîskar wek
kurd di vî warî de têra xwe xwediyê keresteyan bû.
Daxwaza me ne ew e qala wan bûyeran û dijminahiyên li hember kurdan bikin.
Gelo nivîskarî di vî warî de temsîl û mînakên xwe çawa diyar kirine?
vê
pirsê dê bibe
me. Ji bo zelalbûna mijarê em dêbi riya mînakên ji
romanan,
xwe
bikin.
Nivîskar ji aliyê kesayet, mêrxasî û
ve li rexekî, ji aliyê ruxsarî,
ve lehengên kurdan ji yên dijminan
dide.
e ku em di çi
de rastî dijminek bedew, spehî nayên. Dema nivîskar melazimek nahiyeyê,
teswîr dike ku xere û
distîne, dibêje ku;
kor
. Dema ev mirov li ber çavê
xwendevanan
dibe bê guman texeyula dijminahiyê dê bêtir bi
bibe. Ji
bo temsîlek berovajî vê, bo nimûne dema lehengê
Çîya tê teswîrkirin em
rastî van gotinan tên:
gund ku
Zayîr
dida
Zayîr
dora
ya
qirma
dikirin
(Evdilrehman, 2011: 170). Ev mînak alîgirtina nivîskarî
didin.
Di romanan de em rastî hin gotinan tên ku nivîskar raste rast bi dijminahiyekê li
tirkan dinêre. Di her sê berheman de, ku me nivîsa xwe li ser wan ava kiriye,
gelek mînakên vê dijminahiyê hene.
nimûne ji devê
Zayîr nivîskar van
gotinan
dike:
ku
di cî
diki Diya
jina
ku
gotinan ji
dikin,
p dixin (Evdilrehman, 2011:80).
Dîsa ji devê Xatê Xanimê em tirsonekî û vizekiya tirkan dibihîsin (Evdilrehman,
2012: 31). Di heman berhemê de ji bo temsîla ruhiyeta tirkan em rastî van
gotinan tên: Xatê
di
W
ku tu
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dî, car caran jî
Ruhê tirkan di
(Evdilrehman, 2012a: 67). Lêbelê nivîskar di her sê romanên
xwe de jî mêrxasî û lehengiyên kurdan vedibêje.
mimûne Ji devê
Zayîr
mêhvanperwerî, mêranî û mêrxasiya wan dibihîzin ku dirok
wê dike
(Evdilrehman, 2011: 178).
Nivîskar dixwaze bi awayekî kurdan di nav hûmanîzmekê de
bide. Her
çiqas dijmin esîrên kurdan bikujin, malên wan talan bikin jî kurd bi çi awayî
wekî wan nakin û girêdayî
bav û kalan dimînin.
Dibe ku mirov bibêje ev temsîl li gor
û
dem û bûyerê dikare pêk
bên. Lê em li wê baweriyê ne ku hin temsîlên nivîskarî ji asayîbûnê derdikevin û
ber bi nijadperestiyekê,
netewî ve diçin. Helbet ev gotinên dijwar
ye xwe bispêre rastiyekê. Li ser du mînakan em dixwazin van îddîayên
xwe
bikin. Di Gundê Mêrxasan de ji devê lehengê romanê Çolo em
rastî van gotinan tên:
tu caran gotinên apê
E ji
nakim ku digot
tirkan
tirk xayîn
tirkan ji
n
jina tirk
nayê
kurdan
tirkan
ê
kurdan (Evdilrehman, 2012b: 28). Dîsa em dibînin ku nivîskar di romanê
de ji devê tirkan jî bingeha vê dijminahiyê ava dike û bi wan dide gotin. Dema
kurê serkarê bajarê
di derbarê
Zayîr de bi bavê xwe re diaxive, bavê
wî wiha bersiva wî dide:
tu dîn
ku tu
kurd
cuda
Kurd dijminê
yê
in (Evdilrehman, 2011: 62).
Di romanên nivîskarî de dîskurek
heye ku ew jî rom e. Her wekî tê zanîn
di nav kurdan de gotinek wekî;
romê
heye. Gelo ev gotin bingeha
xwe ji ku distîne, çima ji aliyê nivîskarî ve jî wek
û bi zanîn di her sê
romanan de hatiye bikaranîn? Nivîskar dibêje ku berî hatina tirkan ya li
, li wê derê Vîzantiya
) hebû û têkiliyên wan bi kurdan re ne
bûn û zilm li kurdan dikirin.
hatina tirkan heman zilm û zordarî
berdewam bû. Ji ber vê çendê jî kurdan navê Romê di temsîliyeta zilmê de
karanîn (Evdilrehman, 2011: 24). Helbet ev jî girêdayî niyeta nivîskarî ye ku ji
bo avakirina hafizayeke kolektîf temsîla dijminahiyê dike amraz.
2.2. Temsîla Têkiliyên Kurd Ermenî û Azeriyan
kurd û ermenan ji ber sedemên
û dîrokî xwe dispêre
heyamek kevn û ev yek ji aliyê dîroknasan ve wek rastiyekê heta roja me
hatiye/tê vegotin. Di derbarê vê çendê de Kutlay dibêje ku;
kurdan yên dostaniyê
di jiyana
du
ya
jî
(
Kutlay, Neqqal Erbay, 2012: r.213). Di dewama gotinên xwe de Kutlay wek
mînak dîroknas Hakop
dide ku di sala 1911an de pirtûkek li ser
dîroka ermenî û kurdan nivîsandiye.
jî xwediyê wê îddiayê ye ku
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bihevrebûna ermenî û kurdan xwe dispêre bingeheke gelek kevn û dîrokî. Her
wekî tê zanîn li
ku azerî lê dijîn, kurd jî
bûne û xwedî
dîrokeke kevn in. Li
li bajarên Laçîn,
Gubadli û
Zengilan-ku ev bajarên Kurdistana Sor bûn- û li Nexçivanê kurd jiyane (Hejarê
2005: 18). Ev rastiyên dîrokî li rexekî, gelo nivîskar çawa nêzîkî vê
mijarê dibe û temsîleke çawa radixe ber çavên me.
Eliyê Evdilrehman bi çend awayan temsîliyeta vê têkiliyê pêk tîne. Yek ji van
ew e ku nivîskar bi avakirina dîrokeke hevpar bingeha bihevrebûna kurd, ermen
û azeriyan ava dike. Qedîmbûna vê jiyînê, biratiyê xurttir dike û ew îddiayên ku
nivîskar bixwaze
bike bi hêsantir
xwe digirin. Em di her sê romanan
da rastî temsîla biratiya kurd û ermeniyan tên. Di Gundê Mêrxasan de ji ber ku
bûyer demek
derbasî welatê sovyetê dibe, azerî jî tevlî vê
yê dibin.
nimûne; di
Çiya de nivîskar ne ji devê lehengekî, rasterast ew bi xwe
bi xwe hestên xwe vedibêje:
ji mêj
di
dîrok,
ruh
yê
di
rojên giran
cînar
cînarê
Û
aha
jî
kurdên
(Evdilrehman, 2011: 18).
yekî din ew e ku nivîskar ji aliyê çarenûsê ve, ji aliyê serpêhatiyan ve
kurdan bi van her du miletan ve girê dide. Yanî kurdan çawa ji destê tirk û
farisan zilm dîtine her wiha ermenan ji destê tirkan; azeriyan jî ji destê farisan ev
zilm û zordarî dîtine. vî awayî li hemberî dijminekî hevpar, biratî û yekîtî pêk
tê. Di
Çiya de nivîskar wiha qala serpêhatiyên ermenan dike:
1915an
tirk
qir
War
ji
Bêînsafîtiya
astê
goristan,
(Evdilrehman, 2011: 19). Dîsa di Gundê
Mêrxasan de dema azeriyek bi navê Kalikê
bi Çoloyê kurd re diaxive di
derbarê xwe de van gotinan dike: Ey
2
kara gun
(Evdilrehman, 2012b: 87). Di
heman rûpelê de berdewamiya axaftinê de mêrikê azerî dibêje: Em
pirranî ji
îranê
Kurê min,
sax
jî
dinyayê
dax di
kurd di qirnan cîranên
di roja
a
dijminê
(Evdilrehman, 2012b: 87).
dijminî
di romanên nivîskarî de xwedî
berfireh e. Ne tenê
kirin, ji her aliyî ve alîkariya hevûdu û fedakariyeke
dildarane tê temsîlkirin. Di demên koçberiyê, sirgûniyê û
dijminî de, ev
2

a navborî)
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milet alîkariya hevûdu dikin û ruh û
xwe datînin meydanê.
nimûne di
dema komkujiya ermenan de Murtila
Muksê, ku niha navçeya
ye, bi
her awayî
dide ermenan û gelek malên wan ji ber zilma tirkan direvîne
û ji bo vê jî xwe dide ber gelek te dayî û
(Evdilrehman, 2011: 291).
Nivîskar bi teybetî li ser komkujiya ermenan ya 1915an disekine ku bi destê
dewleta smanî ve pêk hatibû û rola parastin û biratiyê dide kurdan. Di vê
çendê de kurdan qet sû
nake û dibêje tirk di vî warî de gunehên xwe
diavêjin ser situyê kurdan;
yê qirêj
cuda ku kurdan
qir
sist
jî têxin
tirk ên
Em tirk
cînarên
ên
in,
roja îroyîn ji
tu
yên
nêrînê ji
qirêj ê Kurdan Kurd
gundên
digirin,
dikujin,
dikin (Evdilrehman,
2011: 262). Di meseleyê de ku ewqas
li ser tê kirin, nivîskar qet îmkanê
nade
kurdan. Gelo bi rastî jî wisan bû?
jî bi rastî jî tekiliyên li
gel ermenan di wê astê de bûn ku nivîskarî ewqas
dane? Em dixwazin
li ser van pirsan bisekinin û bi vî awayî xwe bigihînin sedemên vê îdealîzasyona
nivîskarî.
her
meseleyeke hêjayî
heye ku ew jî di komkujiya ermenan de
rola kurdan e.
fermana vê bûyerê ne ji aliyê kurdan ve hatibû dayîn û ji
xwe kurd ne xwediyên wê hêza îqtîdarî bûn. Lê ev yek nayê wê wateya ku di vê
bûyerê de kurd ne xwedî
û gunehan in. Mebesta me ne
kurdan
an jî miletekî din e. Ji bo zelalkirina mijarê em dê çend agahiyan bidin.
vê meseleyê di serhildana ermenan ya 1894an de ku li Sasonê pêk hatibû,
ji bo serqutkirina serhildanê
û bi vî awayî
komkujiyeke mezin pêk tê
2013: 117). Di demê
Cîhanê yê
Yekemîn de, di axa
de girêdayî
li hember rûsan meseleya ermenan
mezin digire.
alikariya rûsan ermen daxwaza avakirina
netewedewletekê dikin û li hember vê jî dewleta osmanî
ermenan dike.
Helbet ew axa ku ermenan daxwaz dikir ne tenê ya wan, her wiha ya kurdan jî
bû. Mirov dikare bibêje ne ji wan kêmtir, belkî gelek zêdetir kurd li ser wê axê
dijiyan. Dîsa
îddîa dike ku; Di
Cîhanê yê
kurdan
hatin
kurd jî
ku
îstik
yê
ku
Ji
ku kurdan
fikra parastina axa
dikirin,
kurdan ya
ji
(
2013: 120). Di derbarê vê mijarê de îddîyên
hene û her yek ji aliyê xwe ve û li gor baweriya xwe nêzîkî meseleyê dibe.
Ji bo alîkariya kurdan jî gelek belge hene û navek wek Murtila
Muksê
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bûye mijara pirtûkan jî.
bi berfirehî li ser Murtila
Muksê
û keda wî ya ji bo xilaskirina malên ermenan disekine, her wiha biratiya kurd û
ermenan vedibêje
2011: 56). Dîsa
û rêveberên kurdan yên
serdema avabûna Komara Tirkiyeyê li hember îddîayên kurdan
derdikevin û bi fikrek netewperwerî mafdariya kurdan vedibêjin.
ku di gelek peymanan de temsîliyeta kurdan kiriye li Konferansa
ya
1919an debi navê
kurd
nivîsarekê
dike.
Di vê belgeyê de em dibînin ku li hember îddia û daxwazên ermenan derdikeve
û wan bi dagirkirina axa kurdan îtham dike
257).
ji îddiayekê wêdetir wek rastiyekê, trajediya kurdan ya li Qafqasyayê bi
serê xwe sedemê îtirazekê ye li hember vê îdealîzekirina nivîskarî.
Kurdistana Sor, di erê Ermenistan û
(1988-1993) de
kurdên
Qarabaxê,
kurdên Nexçîvanê, ji 1937an a dema Stalîn bigire heta bi
dehan sirgûn û belengaziyên kurdan, tenê çend mînakên berbiçav in.
di
avabûna Sovyetê de ji bo miletên kêmîne gelek maf hatibûn dayîn. Kurd jî,
Ermenistan di serî de, li gelek
dibûn xwediyên hin derfetan. Lê li hember
wan trajediyên me behsa wan kirin, ev derfet kêm dimînin gelek.
van tehlîlan em vegerin ser nivîskarê xwe û sedemên îdealîzekirina wî ya di
derbarê têkiliyên kurd, ermenî û azeriyan. Her miletek hewl dide ku xwe bispêre
dîrokî ya pak û bêguneh. Li ser ruhê
gelek bûyer, komkujî,
zilm û zordarî hatine kirin û helbet faîlên van bûyeran jî hebûne. Lê kêm milet bi
dilekî
kirinên xwe dipejirîne û vê çendê digihijîne asta lêborînekê. Her
wekî me diyar kiribû nivîskar ji ber fikrên xwe yên sosyalîst pesindana van
miletan wek peywirekê dibîne. Dema nivîskar bi awayekî îdeolojîk nêzîkî
meseleyê dibe parastina fikrên wî ji edebîbûna metnê zêdetir xwe
dide.
Helbet li gel
,2009: 199) avakirina hafizayeke
kolektîf û nasname di vê îdealîzekirinê de xwedî roleke mezin in. Jixwe li
hember Tirkiye û Îranê netewparastin, nasnameya kurdî û îspata van fikran di
berhemên gelek nivîskarên kurd de
girtine. Di dawiya vê mijarê de em ê
derbasî temsîleke nivîskarî ya din bibin ku ew jî temsîla jina kurd e.
2.3. Temsîla Jina Kurd
li hemberî mirovan li rexekî, ji ber
axa kurdan yên fîzîkî,
kurd her tim di nav berxwedanekê de jiyane û ev çend jî ne tenê di berhemên
kurdan de her wiha di berhemên seyyah, dîroknas, mîsyoner û peywirdarên
biyaniyan de jî hatiye vegotin. Ji ber
wê yê stratejîk û
wê,
Kurdistan ji aliyê gelek milet û
ve di serdemên
de hatiye
îstilakirin. Li miqabilî vê kurdan li ber xwe dane û welatê xwe parastine. Di
van parastinan de hin bûyer û leheng hene ku mohra xwe li dirokê
xistine û bi wî awayî ji bo zanistên wek dirok û edebiyatê bûne kereste.
û nivîskar ji ber avakirina nasnameyeke hevpar, hafizayeke kolektîf
serî li van bûyer û kesayetan didin û di nava jiyana
nû de rojevekê pêk
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tînin. Temsila mêrxasî û lehengiya mêran
ji rêzê ye û ev temsîl ji bo
xwendevanan zêde
an jî derasayî nayê. Helbet ev nêrîn bêtir nêrîneke
mêrane ye û bi sedan salan wek tradisyonekê
xwe girtiye û
roja
me. Mêr ji bo
û pevçûnê, mêr ji bo roja teng û tengasiyê, mêr ji bo
berxwedan û lihemberderketinê, mêr wek beranekî ji bo roja xwe li benda
serjêkirinê, mêr û hwd… Helbet baweriyeke bi vî awayî di nava
kurdan
de xwedî
mezin e. Lê heke melese jin be
diguhere. Lehengî û
serfiraziya jinê her tim bêtir
bûye û
xwe yê teybet di dîrokê de
girtiye.
jinê ji bo nivîskaran dibe amrazek
û ev yek jî ji bo
avakirina hesteke mîllî/nasyonal an jî îdeolojîk tê bikaranîn.
van gotinan
em binêrin ka Eliyê Evdilrehman di derbarê jina kurd de profîleke çawa
me dide û teybetiyên van temsîlan çi ne? Em di berhemên wî de bi çend awayan
rastî jinek îdeal tên.
ku em derbasî van temsîlan bibin
ye bi teybetî qala Xatê Xanim bê
kirin. Ji ber ku nivîskar berhemê ji serî heta dawî li ser sekna vê jinê ava dike û
roleke mezin dide wê. Ew rol di kesayeta Xatê Xanimê de, di birêvebirina
de temsîla jina kurd e.
mirina mêrê xwe Têmûrê Eliyê Îsa ku serokê
hêla Dêrsimê bû, ew rêvebirina
dixe destê xwe û bi serfirazî vê
peywirê bi
tîne. Komên
yên derdora Dêrsimê ji wê
distînin û
ew bi aqilmendiya xwe wan ji
û ne
xilas dike. Dema dewleta
ji ber
kurê wê Sultan, dîl digire û sedemên
pêk tên jî ew bi zanîna
xwe ve hem kurê xwe azad dike hem jî kurdan ji zilm û
dewletê rizgar dike.
ew e ku bi biryara xwe dikare êlên kurdan li hev
û biryara
an jî
bide.
kurdan,
na du
di
ku
sax
ji
ê ordiya Romê ya
kor
(Evdilrehman, 2012a: 69). Nivîskar lehanga xwe li gor
û
derasayî amade dike û wê her tim li ser piyan û bihêz
dide. Ji bo
selahetiya
ew xwe ji hestên dayîktiyê azad dike, bi sebr nêzîkî
meseleyan dibe. Dîsa em dixwazin bibêjin ku li gel birêvebirina
de rola
jinan, peydabûn û îmkana yekîtiya kurdan di vê berhemê de peyameke sereke
ye.
Temsîlek nivîskarî heye ku em di her sê berheman de rast tên;
xaîn û
. Di Xatê Xanimê de Zeynê û bavê wê Emîn
di Gundê Mêrxasan
de Xezal û bavê wê Heso
di
Çiya de Simbil û bavê wê Edo temsîlên
vê dijberiyê ne. Zeynê û Simbil ji bo welatperwerî û hebûna kurdayetiyê, ji bo
fikreke netewî
Lê em dibînin ku Xezal ji derveyî herduyên din ji bo
îdeolojiya sosyalîzmê, li miqabilî dijminên sinifê heta ku di nav van de bavê wê
jî heye,
dike (Evdilrehman, 2012b: 186).
Nivîskar ji aliyê mêrxasî û lehengiyê ve her tim jinan
mêran. Xasletên
mêran li wan bar dike, heta ku di pevçûnan de wek mêrekî
dikin, li ber xwe
didin.
nimûne di Gundê Mêrxasan de lehenga bi navê Gogê li
Efendî
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dixe, ku ew xaîn û dijminê kurdan e, bi hev re wek pelawanan hol dibin û di
dawiyê de kevirekî li wî dide û wî
dike, heta ku ew aqilê xwe winda dike
(Evdilrehman, 2012: 47). Di roja miletê xwe ya çetin de ji bo azadbûna
jin wek mêran tivingê hildidin û bi wan re li hember dijminan
dikin. Dema
peywîra jinê
be ji aliyê fêdakariyê ve ew di asteke herî bilind de tên
temsîlkirin. Dema dijmin di
de zorê dide wan ew teslîm nabin,
xwe ya
di serê xwe de berdidin, yan jî xwe ji ser çiya û zinaran diavêjin.
Lehenga bi navê Simbilê dema dijmin di ser de tê bi slogana
Kurdistana
guleya
li xwe dixe û ji ser zinarê hol dibe,
dimire (Evdilrehman, 2011: 313).
Meseleya îxanetê jî di berhemên nivîskarî de bi gelek mînakan
berfireh
digire. Li hember vê
kurd qet wan efû nake û bi tundî wan
dike. Di
Çiya de temsîla dayikekê heye ku dema kurê wê ji ber îxanetê tê
qet xemê naxwe û ewladiya wî red dike. Nivîskar vê redkirinê bi
netewperweriya dayikê ve girê dide û bi vî awayî temsîleke îdeal ava dike. Ji
devê dayikê em rastî van gotinan tên:
di
ji
min
mîna
dinê
naxim
Binihêrin,
kîjan
(Evdilrehman, 2011: 112). Merhamet û
dilsojiya dayikê ji bo ewladan wek behreke bêbin e. Di gelek meseleyên dijwar
de dilê dayikê ji ber wê rehm û merhametê xeletiyên ewladan efû dikin. Lê
nivîskar, netewperweriya dayika kurd di asteke ewqas bilind de
me dide
ku li hember
kurê xwe dayîk van gotinên li jor dibêje. Ka çawa
atmosferên romanan li ser
û pevçûnan, berxwedan û parastinan hatine
avakirin, her wiha jin jî di nava vê atmosferê de dibin xwedî rol, û teybetiyên
wan tên tayînkirin. Li gor nivîskarî jina kurd çawa dikare malê xwedî bike,
zarokan bîne û jîndariya kurdayetiyê bidomîne her wiha dikare serkariya êl û
bike, wan bi rê ve bibe û li miqabilî dijminan
jî bike (Evdilrehman,
2011: 23).
2.4. Temsîla Dîskura Netewî û Nasname
sedsala 19an bi
ramana netewperweriyê, di nava
edebî
de avakirina nasnameya netewî dibe xwedî
berfireh. Li gor Jusdanis di
avakirina her miletekî de peywirdarên vê fikrê ji bo pêkhatina nasnameya netewî
daxwaza hin saziyan dikin. Edebiyat jî yek ji van saziyan e. Edebiyat wek
ayîneya nasnameya kolektîf xizmetê dike û çîroka wê vedibêje (Jusdanis, 1998:
68). Helbet vê
li Ewropayê dest pê kiribû û ji wir jî belavî hemû
bûbû.
miletên Ewropayê demek
de ev
li
xwe xistin
û li gor
xwe yên xweser naveroka edebiyatên xwe ji nû ve saz kirin.
vê nivîskarên ew miletên di meseleya netewbûnê de
de mayîne ji
bo avakirina nasnameyeke kolektîf her tim edebiyatên xwe bi vê çarenûsê ve
girê didin. Ji bo vê
di gelek
de nivîskar û siyasetmedar heman kes
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in. Nivîskar gelek
tevlî berxwedanan dibin. Li gor wan çek, qelem û kursî
ji bo heman mexsedê, ji bo azadiya welatî xizmetê dikin (Jusdanis, 1998: 27).
hemû miletên bindest ên
edebiyata kurdan jî di vî warî de bûye
xwedî
xweser. Em dizanin ku di edebiyata kurdî de kulliyatek li ser
vê bingeha netewî ava bûye. Têkiliya edebiyatê bi nasname û siyasetê bi Xanî
dest pê dike û heta roja me jî berdewam e. Li ser
Xanî, di edebiyata kurdî
ya modern de
Qadirê Koyî,
Sebrî, Qedrî Can, Cegerxwîn
û heta Mehmet Uzun û gelek nivîskarên kurd girêdayî vê tradisyonê, edebiyat ji
bo fikrên netewî, avakirina nasnameyê kirine berdevk.
Kurdên qafqasyayê di vî warî de li gor perçeyên din ên Kurdistanê
de
dimînin û heya demekê di berhemên wan de welatê kurdan û nasnameya wan
nayê dîtin.
avabûna sovyetê kurd di bin tesîra fikra sosyalîst de dimînin û
welat ji bo wan dibe Sovyet. Her wekî Tosinê
neql dike Thomas
ji bo
salên ewil yên edebiyata kurdên sovyetê wiha dibêje: Rast
kurdên
kurdî
di
ji
ji
Kurdistan
ji
gundê
an jî
(Neqqal Erbay, 2012:
207). Di dewama nivîsê de Tosinê
li ser sedemên vê îddiayê disekine li gor
xwe hin tespîtan vedibêje. Li gor
edebiyata kurdên Qafqasyayê li qadeke
vala wergerê dest pê kiribû ku çi têkiliya wê bi edebiyata kurdî ya klasîk û
modern çênebûbû. Ev werger ji edebiyatên rûs û ermeniyan hatibûn kirin û van
edebiyatan li ser edebiyata kurdî bandoreke mezin kiribûn. Ji ber vê bandorê di
destpêka edebiyata kurdên Qafqasyayê de sosyalîzm, biratiya gelan û jiyaneke
bextewar mijarên sereke bûn (Neqqal Erbay, 1996: 206).
salên 1960an di edebiyata kurdî ya Sovyetê de guherînên mezin çêbûn û
hestên netewî, welatê kurdan, nasnameya kurdan bûne mijarên sereke.
3
ya li
Kurdistanê di vê guherînê de wek sedemê sereke tê dîtin. Ev
di heman demê de di derbarê kurdan de, li Sovyetê jî dibe sedemê
guherînên fikrî. Ji bo kurdên li Sovyetê ev
di sala 1963an de dest pê dike.
Partiya Baasê
kurdan dike û Yekitiya Sovyetê bi awayekî
dide miletê kurd. Ev alikarî dibe sedem ku meseleya kurdan li
de bê
Ev pêkhatin kurdên Sovyetê bêtir nêzîkî nasmaneya
netewî dikin û ew jî xwe perçeyek ji miletê kurd dihesibînin. Di vê dewrê de ji
bo nivîskarên kurd ên Sovyetê
kurdan û rizgariya welatî dibin mijarên
sereke.
din, di helbestên Qaçaxê Mirad,
Hesen, Fêrikê Ûsiv
û Mikaîlê
de ev mijar tên karanîn (Neqqal Erbay, 2012: 208).
vê
em ê
din berê xwe bidin Eliyê Evdilrehman.
ye berî her
gotin ku nivîskarî berî van pêkhatinan di berhemên
xwe de qala netewperwerî û nasnameya kurdan kiriye. Em di agahiyên di
3
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derbarê nivîskarî de dibînin ku li gel çend berhemên wî novelek wek Xatê
Xanim di sala 1958ande hatiye nivîsîn ku mirov dikare bibêje bi naveroka xwe
ve vê berhemê qala nasnameya netewî û berxwedana kurdan kiriye. Ji xwe
nivîskar bi xwe derbarê çapkirina pirtûkê û naveroka wê de agahiyan dide û wek
tarîxa çapkirina berhemê 1958an
dike (Neqqal Uzun, 1996: 385). Dîsa
Gundê Mêrxasan her çiqas sala 1968an hatibe çapkirin jî di
berhemê
de nivîskar dibêje ku wî di sala 1958an de dest bi nivîsîna vê romanê kiriye û
sala 1965an jî temam kiriye (Evdilrehman, 2012b: 10).
demê tenê
Çiya (1989) dikare di vê çerçoveyê de bê nirxandin. Jixwe ev romana ku li ser
Agiriyê ava dibe, ku
Serhildana 1925an di navbera 1928 û
1930an de pêk tê, li gor herdu berhemên din, ji aliyê parastina nasname û
hebûna kurdan ve xurttir e. Ev çend
me dide ku nivîskar di warê fikra
kurdayetiyê de
nivîskarên din ên Sovyetê. Jixwe ew ji nivîskariya xwe
zêdetir bi
xwe tê nasîn.
her
berhemên nivîskarî li hember îddiayekê hatine nivîsîn. Îddiaya li
ser nebûna nasname, ziman û hebûna kurdan. Heta ku ev li hember derketin hem
di hevpeyvînên nivîskarî de hem jî rasterast di berhemên wî de tên vegotin. Li
gor nivîskarî gotinên dîroknivîsên tirkan yên di derbarê nebûna kurdan de hene
ku kurdan wek tirkên
didin, dibêjin ku wan zimanê xwe yê
zikmakî ji bîr kirine û dem wê bê ew dê
din bi tirkî xeber bidin. Li
miqabilî van gotinan nivîskar dibêje ku li Tirkiyê bi milyonan kurd hene,
edebiyateke wan, çandeke wan heye û
ye zarokên wan bi zimanê xwe
perwerde bibin û dewlemendiya dîroka wan jî di
de bê naskirin (Neqqal
Uzun, 1995: 385). Nivîskar di
Çiyade bi berfirehî li hember înkarê
derdikeve û ji bo îspata hebûna kurdan gotinan serf dike: Tirk ku kurdan
tirk,
danî
kurd di
tirk
cuda cuda
yê
kir
cuda
,
jî
dîrok
îftiraya
romê
ku
Hîn
Kurdan
ku
tirk
ku pêrgamênta
tirk ku
dîroknasê
kurdan di
cîhanê yê
dida
n tirk ku
Çaxa ku
Adî
kurdan
Kurdistanê distira tirk ku
(Evdilrehman, 2011: 24-25). Nivîskar ji bo ku
di navbera kurd û tirkan
bide,
hatina tirkan
dike û
dibêje ku
tirkan ji Xizistanê, Mangoliyê û
Navîn
ser
Ermenistanê û Kurdistanê. Di dewama gotinên xwe de nivîskar ji ber
vê
li ser meseleyek girîng disekine ku ew jî
rabûn û
û dîn
e. Li gor nivîskarî ji her aliyî ve ev
li ki ye lê ji xeynî dîn û baweriyê.
Dîsa jî her çiqas misilmanetî di nav Kurdan de belav bûbe jî pareke kurdan
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derbas nabe misilmaniyê û her wiha
û Êzdiyatî jî di nava kurdan de
xwedî
mezin in. Li gor van tespîtan jî bi çi awayî dîn nikare bibe hîmê
wekhevkirina kurd û tirkan (Evdilrehman, 2011: 24-25). Her wekî di serê van
gotinan de tê dîtin nivîskar ji bo fikrên xwe
netewî
dike û
bi gotina wî; Dîroka
kurd
(Evdilrehman, 2011: 25). Dema em rastî van gotinan hatin nivîskarê
Kovara Jînê Kurdiyê
hate bîra me.
li hember îddîayên
Muhacîran ku kitêbeke bi navê
d
û îddia dike ku kurd bêesl û
binyad in, nivîsekê bi navê
k
dinivîse.
dixwaze hebûna
kurdan bi riya destana Kawayê Hesinkar îspat bike û li hember îddiayên di
derbarê nebûna kurdan derdikeve
1985: r.190). Nivîskar bi
îdealîzasyonekê her tim kurdan di nav yekîtiyê de
dide. Di roja kurdan ya
teng û tengasiyê de tenê kurd hewar û îmdadê didin hev û hev ji dijminan xilas
dikin, wan têk dibin (Evdilrehman, 2012b: 72). Dîsa em dibînin ku bi hawara
Xatê Xanimê ji çend rexên Kurdistanê di nava demeke kin de alikariya
kurdan dikare bigihije wan û wan ji
zor rizgar bike (Evdilrehman, 2012a:
46). Li gel vê nivîskar vê daxwaza xwe wek xweziyekê jî bi lêv dike û dibêje
heke yekîtiya kurdan hebûya dê welatê kurdan jî hebûya û wek welatên din
û bedew bûya (Evdilrehman, 2011: 179). Gelo çi ye rê li ber vê yekîtiyê digire?
Çima kurd nabin yek? Nivîskar di her sê berheman de jî bi gelek temsîl û
mînakan serê xwe bi vê meseleyê
û sedemê herî zêde tê temsîlkirin jî
îxanet e. Di warê îxanetê de jî em her tim axa û begên kurdan dibînin. Ji bo
berjewendî û desthilatdariyên xwe yên feodal ev kesene xiyanetê li netewa xwe
dikin û dibin alîgirên dijminan. Dewlet jî bi ritbebilindkirin û peywîra
wan dixe destê xwe û li ser serê kurdan dike xwedan biryar. vî
awayî dewlet siyaseta birakujiyê
û kurdan bi destê kurdan dide
(Evdilrehman, 2011: 139-140). Her wiha dijminên kurdan dema têk diçin û sist
dibin dest diavêjin olê û Quranê,
û
(Evdilrehman, 2012b: 27).
Her çiqas nivîskarî nasname û hebûna kurdan, serhildan û lehengiyên kurdan
wek mijarên sereke di berhemên xwe de raxistibin ber çavan jî em nikarin li gor
pîvanên rojavayî yên netewbûnê nêzîkî van temsîlan bibin.
mirov ji bo
netewbûna kurdan dikare qala
xweser bike. Ji ber ku di temsîlên
nivîskarî de serkar û
serhildanên kurdan serokên êl û
in û hin
sedemên serîhildanên wan ji bîreweriyeke netewî zêdetir pirsgirêkeke
herêmî an jî meseleyeke ekonomîk derdikeve
me.
nimûne di Xatê
Xanimê de em wek sedemê girtina Sultanî nedana
dibînin û çîrok heta
dawiyê li ser vê meseleyê didome. Fahriye
, di teza xwe ya masterê de bi
berfirehî li ser temsîla nivîskarî ya kurd û Kurdistanê disekine û meqseda
nivîskarî ya tifaqa kurdan wekî temsîlek herêmî ya
Dêrsimê
dide û
nediyariya sînorên netewe û xaka kurdan ya di berhemên nivîskarî de wekî
pirsekê radestî xwendevanan dike
2013: 36). Li gor Hassanpour
serhildanên kurdan yên li hember desthilatdariyên biyanî ji tevahiya Kurdistanê
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zêdetir tenê girêdayî begên herêmî mane. Ji ber ku ji netewperweriya modern a
çînên navîn
ye, têgeha
bê karanîn dê çêtir bibe
(Hasanpour, 2005: 130). Lê helbet hin kesên wek
Valî li hember vê
gotinê derketin û îtîrazên xwe pê
kirin. Di van îtîrazan de Valî bi her awayî
netewperweriya kurdan wek netewperweriyeke modern
dide û sedemên vê
îddiaya xwe bi rastiya kurdan ya sosyo-ekonomîk û siyasî ve girê dide
(Valî,2013: 32). Ji ber ku ne mijara me ye em naxwazin bêtir li ser vê meseleyê
bisekinin. Tenê em hêjayî gotinê dibînin ku di temsîlên nivîskarî yên serhildan û
kurdan de fikra netewî di nava hemû qadên
yên gel de belav
nabe û bêtir girêdayî malbatên sereke yên e
kurdan dimînin.
Encam
Di dawiyê da em dikarin bibêjin ku; Eliyê Evdilrehman,
hunera xwe ji bo îdeolojî û nasnameya xwe kiriye amraz û bûye yek ji
edebiyata mêldar di berdewamiya edebiyata kurdî ya modern da. Li aliyê din ji
berhemên nivîskarî bêhna vegotina destanên kurdî tê ku wek nimûne Xatê
Xanim gelek li vê vegotinê tê û mirov kêm jî be tameke edebî jê hildigire. Lê

me û ev yek jî di temsîla avakirina nasnameyeke kolektîf de dibe sedemê hin
nakokiyan. Ji aliyê edebî ve ji metnên hunerî zêdetir em metnên dîrokî; ji
romannûsekî zêdetir em siyasetmedarekî dibînin.
îdeolojîk hatine afirandin û Eliyê Evdilrehman jî li gor me tenê di vê çerçoveyê
ji bo nivîskarekî
kurd xetek bivênevê
Ji ber ku nivîskar ne bi tevger û çalakiyên xwe yên siyasî, bi huner û berhemên
xwe yên têrzewq û huner dikare xwedî
îmkana edebîbûna metnê li gel peyamên siyasî-polîtîk heye. Yanî kêmasî ne
netewî bi
edebiyateke payebilind vebêje. Xulase, Eliyê Evdilrehman li
gel bikaranîna meseleyên tarîxî ku ji bo avakirina zêhneke koletîf, îdeolojiya
hunerî ye û
Çavkanî
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(Çapa 8.)
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