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sîkiyatrê Siwîsrî û sazkerê ekola psîkolojiya 
analîtîk Carl Gustav Jung (1875-1961) di 
xebata xwe ya bi navê “Çar Arketîp1” (Die 
Archetypen und das kollektive Unbewusste; 
Ingilîziya wê: Four Archetypes) de ewil li ser 
“arketîpa dayik”ê radiwestit û ji bo bingeha 
gelek kompleksan jî her dîsa vê arketîpê 
nîşan didet. Yanî li gor wî “arketîpa 
dayik”ê bi serê xwe kompleksek psîkolojîk/
pasîkanalîtîk nîne; ligel wê, rihên mîtolojîk 
di bingeha wê kompleksê de hene (21). Bi 
dîtina Jungî wekî her arketîpê, arketîpa 
dayikê jî tezahurên cuda cuda hene û di 
hinek insanan de nîşana wê dibite “dayika 
rastî, dapîr, xwesû, dayin, Meryem, Deme-
ter, Sophîa”; yan jî wek ji bo arzû û îştiyaqa 
hedefa xilasbûnê “beheşt, bajar, welat, es-
man, ax”; yan jî wek cihê zayin û ber-dariyê 
“zevî, baxçe, zinar, şikeft, dar, çal, rehma 
dayikê/malzarok” (22).

Tabî li gor Jungî arketîpa dayikê raste-
rast ne dayika mirovî ya rast e, tezahûra 
arketîp û bingeha mîtolojiyê ye:

1 Jung, Carl Gustav. Dört Arketip, Metis 
Yayınları, Stenbol, 2013

“... ferqa nêrîna min ji teoriya psî-
kanalitîkê ew e ku ez roleke berfireh 
etfê figura dayikê nakim. Yanî wekî di 
lîteraturê de dihête teswîrkirin, bingeh û 
çavkaniya sereke ya li ser tesîrên psîkeya 
zarokan, dayika heq nîne; tezahurên li 
arketîpa dayikê hatine barkirin in. Ev 
arketîp paşperdeyeke mîtolojîk ji dayikê 
re çêdike ku dayik bi wê ve bibite sembo-

leke otorîte, hêz û xwedayiyê.” (23)

Ji van tezahuran hindek îşaretî cihê 
“vejîn”ê û “ji-nû-ve-bûn”ê dikin ku ew jî 
girêdayî “malzarok”ê/rehma dayikê ne. 
Yanî di vê têkiliyê de tişta rasterast derdi-
keve der têkiliya zarok û (rehma) dayikê ye. 
Jixwe psîkanalîstê meşhûr Sîgmund Fre-
ud (1856-1939) jî li ser vê meseleyê gelek 
sekiniye û kompleksa Oîdîpusê (Oidipus) 
sîstematîze kiriye. Li gor teorîsyenên wê 
kompleksê ew komplekse hê di destpêka 
hebûnê de hebû û di mîtolojiya Yewnanî de; 
di têkiliya Khaos (Kaos) û Gaîa (serzemîn, 
erd, ax; cî[h], dayik2) de jî ew derdikeve der. 

2 Mirov (belkî) dikare kelîmeya “gaia”yê bi 
telaffuza Kurdî wek “cîa” bilêv biket. Hingî 
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Kesên ku rabiteya xwe bi zimanê dayikê birrîne, herwisa ji lêgerîna arkheyê jî 
mehrûm in û heta nekevine şoq û xof û tirsekê, ew hişyarî xwe nabin. 
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Di bingeha kompleksa Oîdîpusê 
de zarokê kurik (son-lover: kurê 
evîndar) ji ber viyana dayika xwe 
bi babê xwe re dikevîte reqabetê 
û naxwazit ku dayika wî nêzîkî 
babî wî bibit. Jixwe Oîdîpusê 
mîtolojîk jî babê xwe li hember 
geheştina dayikê, wekî astengekê 
dibînit û wî dikujit. Ji ber wê jî 
ew kompleks bi navê wî hatiye 
binavkirin...

Helbet di mîtolojiyê de li 
ser van arketîpan, xusûsen jî li 
ser arketîpa dayikê, gelek hati-
ye rawestan û ji bo wan jî pirtir 
têkiliya li ser reqabeta (kastras-
yon) bab û kuran ya ji bo destxis-
tina dayikê (bi gotina teorîsyenêt 
Lacanî: “La desir de la mere”) wek 
bingeha teorîk dihête dîtin. Ew 
kastrasyon/reqabet jî di têkiliya 
Uranos û kurê wî Kronos; paşî 
jî di navbera Kronos û kurê wî 
Zeus de peyda dibit. Lewra gava 
babê Kronos ji kurên xwe hez 
nekir û ew kirine bin axê (yanî: 
zikê gaiayê/rehma dayikê), Kro-
nos radibit bi tirpana dayika 
xwe gunê babê xwe jêve diket û 
rûdinête ser textê wî/îqtidar/
erka wî. Lewra “her” kur ji babê 
xwe û îqtidara wî ditirse ku bab 
dibe ku kurê xwe bixesînit... Lê 
Kronos jî ji kurên xwe ditirsiya ku 
ew îqtidara ku wî ji babê xwe dizî, 
ew jî ji wî bidizin. Û wisa jî dibit 

belkî çêtir bê fêmkirin ka çima li 
hin deverên Kurdistanê (Mêrdîn 
û Bakurê Wanê) ji bo “dayik”ê 
dibêjin cî[a]. Wek mînak: “cîa min, 
cîa te...” Ma ne “cî[h]”ê zarokan 
“cî”ya wan e..? Helbet ev guherîna 
dengên “d”-“c”yê ne (diyarbekir-
carbekir) lê dîsa jî “tesaduf”eke 
xerîb e!

û Zeus bi harîkariya xwedayên 
din zora babê xwe dibet... Elha-
sil, ew mîtolojiya reqabetê û te-
oriya kompleksa Oidipusê ji bo 
fêmkirina arketîp û gelek tiştên 
dîtir bingeheke saxlem e.

Reqabeta di navbera bab-kurî 
de ne tenê mijareke mîtolojîk e, 
ew di teoriyên modern de hê jî 
wekî bingeha gelek semptomên 
psîkolojîk jî dihête dîtin. Lew-
ra wekî babî, meyl û vîna kurî 
jî ji bo dayikê (“La desir de la 
mere”) heye û dayik ji bo pitikekî 
(piçûkên sava) nesneya pêştir ya 
hezzê (objet petit a) ye û zarokên 
sava di demên pêşiyê de ferqa xwe 
û dayika xwe nizanin, li gor wan, 
ew û dayika wan eynî ne. Ji ber 
wê jî zarok dizanit ku li hember 
wê, dayik sermiyana arzû û hezzê 
bit; bab jî xwedanê otorîte, penîs, 
erk û îqtidarê ye û di encama wê 
de jî xwediyê dayikê ye. Li ser wê, 
peydabûna reqabetê ligel xwe 
tirsekê diêxîte dilê kurî ku ew xwe 
ji îqtidara babê xwe biparêzît... 
Wêca tam di vir de jî ew tirs (bab 

metafor e û qesta ji bab, otorîte 
û îqtidar e) du tiştan digel xwe 
diînit: yan xesandina babî û 
jêkirina penîs û gunên babî; yan 
jî vegeriyana malzarokê, vegerîna 
cîyê “cî”ya xwe...3  

Têkiliya dayik/cîa û malzarokê 
ligel zimanê dayikê çawa ye û ew 
têkilî çawa diyar dibit, pirsên se-
reke yên vê nivîsê ne. Lê beriya 
ku em bêne ser van babetan, ji bo 
fêmkirina meseleyê divêtin em 
çend mînakên din (yanî waqieyên 
psîşîk) yên berbiçav bidin. Ew jî 
ev in ên li ser arketîpa dayikê û 
tirs û xof û xweparastina cîayê:

Waqie 1: Seddam Hisên 
(1937 - 2006): Seddam Hisênê 
ku ji aliyê Kurdan ve gelek 
baş dihête nasîn serokkomarê 
pêncemîn yê dewleta Îraqê bû. 
Di dema îqtidara xwe de wek se-
rokek xwedanhêz, bêtirs, zîrek û 
otorîter dihate nasîn. Lê piştî ku 

3 “Odysseia ve Odysseus’un 
Psikanalitik Serüveni”: http://
www.anatoliancraft.org/content/
view/1519/31/
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Amerîkayê li welatî wî îqtidar û 
hêza wî şikand ew heşt mehan 
ji hêzên Amerîkayî reviya û di 
dawiyê de 13yê Kanûna Pêşîna 
2003yê li gundê ed-Dewrê ku 
nêzîkê Tikrîtê ye di kulekekê 
de hate peydakirin. Hêzên 
Amerîkiyan çawa zanîn ku Sed-
dam li wî gundî ye û li wê derê 
di bin “erd”î de xwe veşartiye û 
xwe “spartiyê” wê derê? Piştî ku 
kesê nêzîktirê Seddam, Muhem-
med Îbrahîm Umer el-Musslît 
(leqebê wî “Mêrkê Qelew” bû) 
hate girtin, îtiraf kir ku Seddam 
li wî “cih”î ye. Cihê ku Seddam 
xwe lê veşartî û spartî û lê hatiye 
dîtin, her ew der bû yê ku ew lê 
hatiye dinyayê. Yanî Seddam li 
cihê xwe, li cihê ku ji dayîka xwe 
bibû hate peydakirin...4 Ew çi 
îşaretan didete me ji bo girîngiya 
cihê dayikê? Helbet gelek tiştan... 
Lewra Seddam heşt mehan (belkî 
jî 9 meh in!) reviyaye û xwe li cihê 
dayika xwe veşartiye, xwe li wê 
derê di emn û emniyetê de dîtiye 

4 bnr: “Operation Red Dawn”: 
en.wikipedia.org/wiki/Operati-
on_Red_Dawn

û xwe spartiye wê derê... Her 
wekî arketîpa dayikê û têkiliya 
wê bi gaia/cî ve... Yanî Seddam 
ji temamê welatê xwe, çûye xwe 
spartiya Tikrîta ku malzaroka wî, 
cih û warê wî... Yanî xwe sparti-
ye dayika xwe... Lewra tirs û şoq 
û xof encamên psîkiyatrî ne û ji 
bo çareseriyê jî cihê xweparastin 
û emniyetê dayik û zik û rehma 
wê ye...5 Elhasil, mirov dikarit 
bingeha li dor arketîpa dayikê û 
tiştên di girtina Seddamî de wek 
hev bibînit û di eynî çarçovê de 
vexwûnit. Lewra ew sipartgeh, 
stargeh û penaha ku Seddam tê 
de hatiye dîtin “cî”yê ciya wî bû û 
wî xwe sparte xaka xwe û dayika 
xwe û Tikrîta xwe...

Waqie 2: Muemmer Qed-
dafî (1942-2011): Serokê dew-
leta Lîbyayê bû ku xwe wek “Qralê 
Qralên Afrîqayê” bi nav dikir. 
Wekî Seddam ew jî piştî ji îqtidarê 
ketî reviya. Lê mirina wî dijwar-

5 Gelek balkêş e hin zarokên mintiqa 
Culemêrgê gava dikevine nava şerî 
-ji bo tirsandina zarokê li hemberê 
xwe- dest bi dujûnan dikin û xeber 
û dujûnên wisa dibêjin: “ez dê te 
[bi]keme cihê tu jê derketî”, “ez 
dê te keme q.zê dayika te”... yan 
jî yên ji van xirabtir lê girêdayî bi 
dayik û zikê wê...

tir bû, lewra hate lînckirin. Lê ji 
bo me, ya girîngtir ev wekhevî 
ye ku ew jî ji encama tirsê gava 
ji serkêşên îsyankaran reviya di 
21ê Tebaxa 2011ê de çû li Sirteyê 
xwe veşart û xwe sparte wê derê. 
Lewra Sirte cihê dayika wî, cihê 
“cî”ya wî bû. Li gor agahiyên ku 
Mensûr Îbrahîm Dhao -yek ji 
nêzîktirîn kesê li dor Qeddafî- 
daye New York Timesê6 piştî ku 
Qeddafî li wê derê (“birthplace”) 
ligel kurê xwe Mutessim û çend 
mirovan xwe vaşartî ew rojekê 
tûşî êrişekê tên û di encamê de 
jî aşpêj û çend kes birîndar di-
bin. Piştî wê jî qirar didin yan 
dê li wêderê bimirin yan jî dê jê 
derkevin. Qeddafî qirarê didet 
ku ji wêderê derkevin. Derdike-
vin û Qeddafî cihekî tesbît diket: 
ew cih jî maleke nêzîkî wê malê 
ye ya ku ew lê hatiye dinyayê û 
lê zay:  “Colonel Qaddafi decided 
it was time to leave, and planned 
to flee to one of his houses nearby, 
where he had been born.” Yanî cara 

6 “In His Last Days, Qaddafi 
Wearied of Fugitive’s 
Life”: http://www.nytimes.
com/2011/10/23/world/africa/
in-his-last-days-qaddafi-wearied-
of-fugitives-life.html?_r=0
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ewil Qeddafî tête Sirteya ku cihê 
lêbûna xwe û paşî gava di êrîşekê 
de jî tengav dibin ew “ji ber tirsê” 
çenbera xwe tengavtir diket û xwe 
nêzîkî mala ku dayika wî ew aniye 
dinyayê diket; yanî nêzîkî dayika 
xwe, malzaroka xwe dibit...

Çi ji ber rev û tirsê yan jî 
çi ji ber parastin û penahê bit, 
“hebûn”a Seddam jî ya Qeddafî jî 
li cihê bûna wan (“birthplace”) bi 
dûmahîk hat. Yanî ew eynîbûna 
mekanî, ne tişteke tesadufî ye, 
hetta ji ber ku teoriyên li ser 
arketîpa dayikê piştrast diket, 
girîngiya wê pêş dikevit. Lew-
ra maceraya însanî bi geriyan û 
peydakirina “arkhe”ya xwe ve 
girêdayî ye û ew lîderên navborî jî 
herçend “zalim” bin jî di nihayetê 
de însan in û di dema şoq û tirsê 
de wek zarokan xwe dihavêjine 
hembêz û koş û zikê dayika 
xwe... Jixwe li gor fikra mîtolojîk 
her tişt ji Khaos û Gaiayê çêbûye 
û dawî jî di vegerîna cîayê û 
vegerîna malzarokê de ye... 
Lewra di vê koşiş û firar û revê 
de sembolên jiyana rojane ligel 
sembol û metaforên mîtolojîk 
muwafiq û wekhev in... Çawa ku 
di hikayeyên Odysseia û Oîdîpus 
de welat û rehma dayikê stargeh 
e, di çîrokên Seddam û Qeddafî 
de jî ew metafor û sembol eynî 
(ma)ne... Lewra hikayeyên mîto-
lojîk jî bi vegeriyana malê ve 
temam dibin ku “tomb”a wan 
dibe “womb”...7 Çunkî ciyek ji 

7 Balkêş e di zimanî de çend tiştên “tesadufî” 
hene: di Îngilîzî de teleffuzên tomb (yanî 
“qebr”, “mezar”, “mirin”, “cihê mirinê”, 
“peyîk”, “lahît” û “tirbe”...) û wombê 
(yanî “rehma dayikê”, “malzarok”, “kok” 
û “bingeh”) çiqas nêzîkî hev in..!

malzarokê zêdetir ewleh û sax-
lem û tarî û parastî nîne..! Her 
wekî spargeha Seddamî xwe lê 
veşartî: tarî, saxlem, ewleh û di 
bin “erd”ê de..!  

Waqie 3: Ev fotoyê li jor, 
ji bo vê nivîsê mînakeke baş e. 
Lewra di encama lêkolîna me 
ya derbareyê vî fotoyî de ev 
agahî peyda dibin: “Li Îraqê di 
yêtîmxaneyekê de vê keçika ku 
sêwî û yêtîm maye, bi tebeşîrê li 
erdê teswîra dayika xwe xêz diket 
û paşê jî pêlavên xwe derdixit û 
diçit bi pozîsyona cenînê di zikê 
dayika xwe de radizêt.8” Tişta ji 
hemûyan balkêştir ev e ku ke-
çik di vê sûretê dayika xwe de bi 
pozîsyona cenînê razaye, yanî xwe 
-ihtimaleke mezin ji ber tirs yan 
jî semptomeke din ya psîkolojîk: 
tenêtî, bêkesî, bêçaretî...- spar-

8 bnr: http://guardianlv.com/2014 / 
01/orphans-of-war-the-smallest-
victims-graphic-video/

tiye dayika xwe, rehma dayika 
xwe û malzaroka dayika xwe... 
Çunku ji bo zarokekê, cihê herî 
aram û rehet rehma dayikê ye û 
pozisyona ku ji tehlîke û xeteran 
jî diparêze her pozîsyona cenînê 
ye, ya ku wê keçikê li ser sûretê 
dayika xwe pêk înaye...9 

Aramgeh û penaha herî 
saxlem: Zimanê Zikmakî

Belê gaia; cî[h], erd, malzarok, 
zikê axê û kon e. Lê ew ne tenê 
ji bo mekanê mueyyen hatiye 
mehdûdkirin. Ew mînakên ku me 
heta niha dan, zêdetir sembolên 
fizîkî bûn. Lê têkiliya arketîpa 
dayikê û malzarokê bi tiştek din 
ve jî girêdayî ye, ku ew jî zimanê 
dayikê yanî zimanê zikmakî ye. 
Lewra mekan ne tenê di halên 
tramwa yan jî şoq û tirsê de pey-
da dibin. Tixûbên mekanên zihnî 
û hissî jî bi rêya zimanê zikmakî 
dihêne tesbîtkirin, loma Ludwig 
Wittgenstein di Philosophical 
Investigationsê (1953) de dibêjit: 
“Tixûbên zimanê min [yanî zi-
manê min ê dayikê] tixûbên din-
yaya min in.” Yanî çawa ku rehma 
dayikê, malzarok û ax û welat û 
semtê ku mirov lê hatiye dinyayê 
ji bo mirovî penageh û stargeh bit, 
zimanê mirov yê dayikê her wisa 
penageh û cihê emniyet û aramiyê 
ye. Lewra ji aliyê tehlîkeya mirinê 

9 Helbet di vir de, keçbûna wê 
zarokê detayeke muhîm e, yanî 
gava mirov bi dîtineke Lacanî û 
Freudyen binêre, belkî wek nakokî 
derkeve pêş. Lê di vî fotoyî de tenê 
fonksiyona ewlehbûn û penahiya 
malzarokê heye, ne ku firara ji bo 
malzarokê ya Oidipusane...
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ji canê xwe tirsiyaye û texmîn ki-
riye dê wî jî daliqînin... Lê ew ne-
daliqandine, piştî salekê li wêderê 
mehbûs bû serbest bûye... Lê di 
zindanê de û di wê atmosfera 
psîkolojîk de wî xwe spartiye çi? 
Helbet malzarokê, yanî zimanê 
zikmakî. Şêx Giyaseddîn bi wê 
“tirs” yan jî “şoq”ê di zindanê de 
kitêbeke Kurdî nivîsiye: Rênasî. 
Şêx Giyaseddîn ew kitêb di serê 
salên 1960an de li Yassiadayê 
nivîsiye, lê 6-7 sal piştî wê bi tîpên 
Erebî venivîsiye û di sala 1999ê 
de jî ew daye Zeynelabidîn Zinar 
ku ew jî wê li Stockholmê çap 
diket.11 Ji bo vê nivîsê, girîngiya 
Rênasîyê, ne naveroka wê ye, ne 
jî Kurdîbûna wê... Lê ferqa wê ev 
e ku Şêx Giyaseddîn qet bi Kurdî 
tiştek nenivîsiye lê di haleke 
psîkolojîk de li pey “arkhe”ya xwe 
ketiye û xwe spartiye zikê dayi-
ka xwe yanî zimanê dayika xwe. 
Nivîsîna bi Kurdî belkî ji bo Şêx 
Giyaseddîn tercîheke zêde girîng 
nebûye. Lê dîsa jî ji ber ku zimanê 
dayikê ne tenê aramgeh e -her-
wisa reflekseke tebiî û asayî ye- 
ew tercîh îşareta xweparastineke 
hissî û zihnî ya di kokên mirovî 
de veşartî diket... Herwekî zaro-
kek ku xwe bispêrîte koşa dayi-
ka xwe... Loma Şêx Giyaseddîn 
jî bi zanîn û hişyarî kiribît yan 
ne, di halekî psîkolojîk de pişta 
xwe bi zimanê dayika xwe germ 
kiriye û sebra xwe bi wî zimanî 
anîye. Di vê nuqteyê de -li dor 
arketîpa dayikê- ferqa weqieya 

11 Emre, Xiyaseddîn. (1999). Rênasî. 
Stockholm: Weşanên Pêncinarê. 
bnr: http://www.pencinar.se/bocker 
/bocker2/Nr-21.htm

Şêx Giyaseddîn digel yên Sed-
dam û Qeddafî nîne. Lewra di 
hersê waqieyan de jî pozîsyon, 
pozîsyona cenînê ye û ferqa wî 
cîhê/mekanê ku dayika mirovî, 
mirov aniye dinyayê û zimanê 
dayikê nîne...

Zimanzan û teorîsyenê nav-
dar Noam Chomsky li ser têgeha 
“ziman”î teoriyek ava kiriye û bi 
dîtina wî, “Zarok hê wextê di zikê 
dayika xwe de, yan jî wextê dihête 
dinyayê “zanîna (rê)zimanî” di 
hêşê wî/wê de cih girtiye. Yanî ew 
zarok qaîde û dustûrên zimanî 
jixwe dizanî, lê ew zanîn paşê bi 
geheştina li derûdor dixemilît 
û dikemilît...12” Yanî Chomsky 
dibêjit, her însanek wextê tête 
dinyayê, ew rêzimaneke cîhan-
şimûl (Universal Grammar) di-
zanit û gramer jî di zihna wî/wê 
de “qalibeke hazir” (innateness) 
e (330). Mirov dişêt hîpoteza 
Chomsky wisa şîrove biket ku 
mefhûma zimanî, tişteke biyolojîk 
e û ji “gen”an derbas dibit. Yanî 
çawa ku zarokek ji dayika xwe 
şîrî dimêjit, zimanê dayikê jî wisa 
jê werdigirit. Li ser vê jî em niha 
derbasî waqieyeke din bibin:

Waqie 5: Muhemmed He-
mîdul lah (1908-2002): Alim 
û akademîsyenekî meşhûr bû ku 
zêdetir bi xebatên xwe yên li ser 
hedîs û siyerê dihate nasîn. Mu-
hemmed Hemîdullah, di gelek 
zanîngehên navdar de ku hin jî 
yên Tirkiyeyê bûn, ders dane û 
gelek xebatên muhîm li pişt xwe 
hêlane. Herwisa di akademi-

12 Fromkin, Victoria; û.y.d. (2011). 
An Introduction to Language. 
Boston: Wadsworth.

(wek: Seddam/Qeddafî) meka-
neke fizîkî peyda dibit û însan 
dixwazit xwe li wê derê veşêrit û 
lê aram bibît; herwisa fonksiyo-
neke wiha ya zimanê zikmakî jî 
heye. Çunku mirovî gava xwest ji 
aliyê hissî û zihnî ve xwe bispêrite 
alemekê, ew alem zimanê zikmakî 
ye yanî “tixûbên dinyaya mirovî.” 
Ji bo wê jî waqieyeke me yanî 
mînakek heye ku di wê de dihête 
dîtin ku ferqa malzarok û zimanê 
dayikê nîne:

Waqie 4: Giyaseddin Emre 
(1919-2008): Yekemîn mebûsê 
serbixwe bû ku di sala 1954ê de 
wek mebûsê Mûşê hatiye hilbi-
jartin. Ji ber wesileya amadekiri-
na kitêba wî10 ji bo me çend caran 
firseta hevdîtin û sohbetê peyda 
bû. Giyaseddîn Emre kesekî 
zana, têgeheştî û rabuhartî bû. 
Me jê xatiratên muhîm bihîstin û 
gelek caran behsa rojên xwe yên 
Yassiadayê jî kir. Şêx Giyaseddîn 
ji malbateke gelek muhîm ya ku 
di tarîxa medreseya Kurdî de 
bernas bû, kurê Şêx Me’rûf û 
neviyê Şêx Fethullahê Werqanisî 
bû. Yanî ewî ji wê tradisyona 
medreseyê gelek tişt fêr bûbû lê 
bi Kurdî qe tiştek nenivîsîbû. Ji bo 
vê nivîsê jî waqieya wî ya girîng 
tam di vê nuqtê de destpê diket: 
Piştî ku 28ê Gulana 1960ê der-
beya eskerî çêbû ew ligel Adnan 
Menderes birin destgîr kirin û li 
Yassiadayê hebs kirin. Wî gelek 
caran moral dida Menderesî ku 
wî darda nakin. Lê piştî Menderes 
darda dikin, êdî Şêx Giyaseddîn jî 

10 Emre, Gıyaseddin. Medreseden 
Meclise, Meclis’ten Yassıada’ya. 
Kent Yayınları, İstanbul, 2006
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ya cîhanê de cara ewil sûreyeke 
Qur’anê wergerandiye Kurdî.13 Ji 
bo vê nivîsê waqieya Hemîdullah 
ev e: Ew ji Pakistanê bû û zimanê 
wî yê dayikê Ûrdûkî bû. Lê ji ber 
ku wî li Ewropayê xwe dabû karên 
akademîk û fêrî nêzîkî bîst zi-
manan bûbû û zêdetir jî ‘Erebî û 
Ingilizî bi kar diîna, zimanê dayika 
xwe ji bîr kiribû. Yanî bîst ziman 
bi kar diîna, lê zimanê dayika xwe 
li Pakistanê hêlabû. Feqet rojekê 
Hemîdullah krîzekê derbas diket û 
wî radikine nexweşxaneyê. Gava lê 
dinêrin rewş xirab e, wî radikin di-
bin Floridaya Amerîkayê. Li wêderê 
di xestexanê de dîsa krîzek têtê û 
gava hişyar dibit, ligel hemşîreyê 
bêhemdê xwe bi Ûrdûkî xeber 
didet û temamê zimanên dî ji bîr 
diket. Yanî hemû zimanên biyanî 
ji hêşê wî diçin lê zimanê dayika wî 
ji nû ve zînde dibit; wek me li jorî 
jî gotî arketîpa dayikê cihê “vejîn”ê 
û “ji-nû-ve-bûn”ê ye. Yanî ev wa-
qieya Muhemmed Hemîdullah, 
arketîpa dayikê aliyekê, hem teza 
Chomsky ya li ser biyolojîkbûna 
zimanê dayikê rast derdixe hem jî 
vê gotina Antti Jalavayî: “Zimanê 
minê dayikê wekî çermê min e û 
zimanên biyanî jî wekî cil û bergên 
min in! Ez dikarim cilikên xwe bi-
guherim lê nikarim çermê xwe 
biguherim.14”

Wek encam, em dikarin wisa 
bibêjin ku ev her pênç waqie hem 

13 Hemîdullah, sureya Fatîheyê di 
salên 1980yan de bi xwendekarê 
xwe mamoste Ihsan Sureyya 
Sirma daye wergerandin...

14 bnr: http://www.egitimsen.org.tr/e
kler/7890458a4b805fac66ae66fca
01a5b7_ek.pdf

girîngiya arketîpa dayikê ya ku 
Jungî teoriya xwe li ser ava kirî 
piştrast diket, hem jî têkiliya 
derûniya însanî ya ligel dayikê, 
malzarokê û cihê-bûnê çêtir ze-
lal diket. Ji aliyê dî ve jî di van 
hemû xalan de mahiyeta zimanê 
dayikê û bingeha wî zimanî ya 
psîşîk û hissî îzah diket. Jixwe 
ev hemû xal jî ‘eyan dikin ku ka 
çima zimanê dayikê evqas girîng 
û muhîm e. Lewra ji van hemû wa-
qie û teoriyan ev tişt derdikevit ku 
vegeriyana zimanê xwe, vegeriya-
na zimanê zikmakî û vegeriyana 
malzarokê; vegeriyana mala xwe 
ye. Vegeriyana welatê xwe ye... 
Lew welat dayik e, welat malzarok 
yanî cihê eslî ye. Vegeriyana zikê 
wê jî ancax dîsa bi zimanê dayikê 
bi zimanê zikmakî mumkin e. 
Çunku ziman tenê tirsê çareser 
naket û emniyeta zihnî/hissî pêk 
naînit; herwisa zimanê dayikê şex-
siyet û nasnameya însanî ava di-
ket. Loma peydakirina “arkhe”yê 
bêyî zimanê dayikê nabe, lewra 
ew arkhe li semtê dayê ye. Loma 
zimanê dayikê malzarok û “mala 
ramanê” ye, çunku “Adembûn” 
ew e ku Xwedê di qalûbelayê de 
(innateness) kelîmeyên xwe hînî 
wî kirin: “Me navên eşyayan hînî 

Adem kirin.” Jixwe fikir û raman 
bi navkirina eşya destpê diket...

Kesên ku rabiteya xwe bi 
zimanê dayikê birrîne, herwisa ji 
lêgerîna arkheyê jî mehrûm in û 
heta nekevine şoq û xof û tirsekê, 
ew hişyarê xwe nabin. Ma ne ji 
ber wê ye kesên di surgûn û 
nefiyê de ne xwe zêdetir didine 
zimanê dayika xwe; da ku vege-
rine cihê dayika xwe û malzaroka 
xwe... Bi emn û aram...
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