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Semiyolojiya(1)  
serenavên hin 

berhemên wêjeyî

Ebdilkerîm ELÛŞ

Destpêk:
Semiyolojiya serenavan yek ji 
mijarên herî binirix di qadên weke; 
dahûrandin û rexneya wêjeyî de ye. 
Ji ber ku serenav roleke bikêr di 
naskirina wateya metnên ku hati-
ne nivîsandin de, dilîze. Bi taybet 
ji kesên ku metnê werdigirin re. Di 
vê mijarê de, me xwestiye hinekî 
tîrên ronahiyê bidin vê mijara ku di 
qadên zanistên wêjeyî de, hîn pitekî 
biçûk e, her wiha nas bikin ku çiqas 
xwedî rol û bandor e.
Yek ji xalên herî girîng di berhe-

man de, dergehên (Seuils) wê ne. 
Mirov nikare xwe berde nav pêlên 
berhemekê an bermayekê ger di wan 
dergehan re derbas nebe. Lewma 
jî serenav yek ji wan dergehan e û 
wek metneke serbixwe di naskirina 
metna sereke de, tê hesibandin û 
divê di navbera her du metnan de 
jî, ew girêdana semantîk hebe.

Serenavên berhemên wêjeyî çi 
hunerî û çi zanistî bin, xwedî nasna-
me û armanceke taybet di avakirina 
nasbûneke mentiqî de ye. Hingê 

“
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em van pirsan ji xwe dikin, ka ev 
serenav xwedî dîstanseke semontîkî 
ne? Ka serenav çiqasî dikare, ew 
berhema ku pê hatiye navlêkirin, 
pêşkêş bike? Her wekî din ku serenav 
di naskirina berhemên wêjeyî de 
xwedî rola fonksyona gubîs (Con-
notation) e!? Yan jî tenê navgîneke 
ji bo balkişandinê ye!!?
 
Armanca me, ku em hewil bidin van 
pirsên ku dibin guman di serê her 
xwînerekê/î de, hinekî jê re bibin 
bersiv. Ji ber wê jî em ê hin aliyên 
metoda semiyolojiyê, şayesandin û 

analîzekirinên hermenutîkî ji xwe re 
bikin rêbaz û ji bo ronîkirina mebest 
û armanca me, em ê li kêleka wê 
serenavên hin berhemêm wêjeyî, 
wek nimûne bigrin dest.

Di vê kurtelêkolînê de, bi awayekî 
kurt wê behsa têgeha serenavê bê 
kirin û metoda semiyolojiyê, her wiha 
ku em çawa sûdê ji wê metodê bigirin 
ji bo şîrove û analîzekirina serenavê 
ji alî û îşaretên wê ve. Ya din serenav,  
navmetneke di ronîkirina berhemê 
de xwedî roleke alîkar e. Di dawiyê 
de jî em ê li ser mijara semiyoloji-
ya serenavên hin berhemên wêjeyî 
rawestin.

Serenav:
Serenav, ew deriyê ku pê xwîner 
(wergirt) derbasî wî karê wêjeyî an 
zanistî dibe, mirov nikare serenavê 
paşguh bike, ji ber ew gava yekemîn 
e ku pê metin tê naskirin(2).
Ew nivîsa ku li ser bergehê pirtûkan 
tê nivîsandin wek rêklamekê, navekî 
ku wê pirtûkê ji yên din cuda dike. Lê 
ew bi xwe têkiliya yekem û şênber 
di navbera şandêr û wergirt de ye. 
Serenav ji bilî ku rêklemek e, xwedî 
bareke sêmantîk e, berî wê jî nîşanek 
e, an îşareteke peywendî ye, xwedî 
hebûneke madî ye(3). Ji vê jî tê nas-

1- Di bingeha xwe de ev peyv Yonanî ye, ji peyva Semion e, cara yekemîn di warê tibê de hat bikaranîn sala 

1752’an de, lê di warê zimannasiyê de, bi zaniyarê Siwêsrî re F.De Saussure re sala 1910’an xuya bû.
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kirin ku serenav ew nîşaneya kurt 
a berhemê ye. Xwedî dîstanseke 
sêmantîk e ku di xwe de metna 
berhemê diteqîne.
Li gor avasaziyê dibe ku serenav:
- Peyvek (Guman, Nara)  ravek (Siya 
evînê, Mêrê avis), komek (Wehşê 
di hindirê min de, Di tuwalêtê de) 
an hevok (Apê min Cemşîd Xan ku 
her tim bê ew li ber xwe dibir) be.

Girîngiya Serenavê:
Bi rêya van xalên li jêr mirov 
têdigihêje ku serenav girîngiya xwe 
ferz dike:
- Kurtkirina metnê di serenavê de 
= welidandina metnê ji serenavê.
- Serenav ew şîfreya yekemîn (Code 
Symbolique) ku wergirt an lêkolîner 
li ser radiweste(4).
-Şandêr       Xebat          Wergirt
Wergirt        Serenav       Xebat
Tê naskirin ku wergirt tênagihîje an 
nîşaneyeke girîng winda dike ger 
xwe ji serenav paşguh bike û derbasî 
metnê bibe. 

Serenav, navmetin:
Joliye Kristîva dibêje: Metn ew nivîsa 
ku xwe li ser a beriya xwe ava kiriye 
û jê re navmetn tê gotin. Li gorî Ro-

land Barth jî ku wêje giştî metnek e 
û her metnek navmetin e(5). Di vir de 
ji ber serenav di encama berhema 
ku hatiye nivîsandin de derketiye û 
lê hatiye kirin, serenav navmetna 
berhemê ye. Ew rexnegirê fransî 
Gerard Genette têgeha metna para-
lel (Paratexte) bi awayekî baş zelal 
dike, ku dabeşî du cureyan dibe:
1- Peritexte: ew hemû metnên ku bi 
atmosfêra metna sereke (berhem) 
ve girêdayî ye; serenav, destpêk, 
serenavên binbeş, têbînî, hemû 
nivîsên li ser bergê pirtûkê…
2- Epitexte: ew hemû metnên derveyî 
metnê (berhem), lê pê ve girêdayî; 
weke gotar, hevpeyvîn, diyalog…(6) 
Hingê serenav metneke di encama 
metna sereke de, derketiye û dibe 
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2- EBBES Hind (2018), Sîmiya El’enwan di çîrokên Asiya Rehahîl de, teza masterê, Zankoya Qasidî beşa wêje, r 61. 

3- QETOS Bessem (2000), Semiyolojiya Serenavan, Erbid: Wezerata Çandê,r 118. (r36)

4- Heman berhem (r117).

5- ELÛŞ Seîd (1985), Ferhenga Têgehên Edebî ya Modern, Beyrûd: Dar-Elkutub, r 305. (r215)

6- HESEN M Ebdilnasir (2002) Semiytîka Serenavan Di Helbestên Beyatî de, Eyn-Elşems: Dar-Elnehda, r 157. (r32)
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nîşanek ji bo şîrovekirin û naskirina 
wê de.

Semiyolojî / Semiyotîk:
Ev metod di destpêka sedsala 20’an 
de xuya bûye, bi du kesên ku hayê 
wan jev nînin zimannasê Siwêsrî F. 
De Saussure (1856-1913) û zanyarê 
zanista mentiqê yê Emerîkî Ch. Pier-
ce (1838-1914). Têgeha semiyolojiyê 
tê wateya, ew zanista ku nîşanekê 
(signe) ji çi jêderkê be, lêkolîn dike. 
“Semiyotîk, teoriya şîrovekirin û 
hêmkirin a remz, sembol û îşaretan.
(7)” Gelek zimannas û zaniyar bi vê 
zanistê re micûl bûne, her wiha gelek 
şepêl û rêgehên cuda jî derketin 
holê. 
Ji ber vê jî semiyolojî ew karê jihev-
xistin û ji nû ve bihevxistina metnan 
e, ji bo avakirina wateyekê (Sign-
fication), her wiha keşfkirina asta 
binyedên (Structur) kûr ji sîstemên 
nîşanekan(8). Em ê di vê kurtelêkolînê 
de rêbaza ku Saussure an jî Pier-
ce ew têkiliyên nîşanekan di nav 
metnekê de bi kar bînin.

Li gor Saussure:
Nîşanek xwedî du binyadan e, nîşanbar 
(Signifie) ev îmaja fonetîkî ye û nîşandêr 

(Signifiant) ev jî îmaja zihnî ye, her wiha 
di navberî her duyan de jî avakirina 
wateyî heye (Signification). Her wiha 
dibêje ku nîşanbar tu nirxê nastîne 
ger bi tena xwe hatibe bikaranîn.
Nîşanbar + Nîşandêr = Avakirina 
wateyê lewma li gor wî nîşanek ji 
zimên mezintir e.

Li gor Pierce:
Wî jî nîşanek dabeşî du binyadan kir, lê 
xwedî sê dîstansan e; strukturî, nîşanî 
(sêmantîk) û pêkanî.
Wek nimûne; ziman li gor her sê 
dîstansan wisa dibe:
- Dîstansa strukturî: ji fonêm û 
morfêman, her wiha leksîkalan pêk 
tê = Delîl (reprezenteman)
- Dîstansa nîşanî: girîngiyê dide 
semontîka nîşanekan = Hebûna mijarê 
delîlê (nîşanek)
- Dîstansa pêkanî: girîngiyê dide rêbaza 
hermenutîkê, di vir de jî rola wergirt 
dibe navend = çawaniya tefsîra hizir 
(Interprêtant)
Her wiha sê cure nîşanek diyar kiriye: 
Îcon, nîşan û sembol, dibe ku serenav 
yek ji wan be.
Semiyolojiya Serenavên hin 
berhemên wêjeyî
Serenav xwedî roleke girîng e ji bo 

7- ALAN Remezan (2015), destpêkek ji bo ZANISTA EDEBIYATA MODERN, Stenbol: Peywend, r221. (r 183)

8- HESEN M Ebdilnasir (2002), heman berhem (r 16)

9- Lêkolîn, Sîmiya El’enwan di helbestên Huda Mîqatî, Kovara Elwahat, cild 7 (2014), r (124-139).

10- Pirtûka Îbrahîm Seydo Aydogan (2014), Guman II Wêjeya Kurdî û Romana Kurdî, Stenbol: Rûpel, r 471.

11- Romana Helîm Yûsiv (2018), Wehşê di hundirê min de, Stenbol: Peywend, r 144.
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têgihîştina atmosfêra berhemê. Se-
renav + Metn = Xebateke afrînerî 
(Wêjeyî), ev jî dibe sedem ku 
semiyolojiyê girîngî da serenavê 
û di encamê de zanista Tîtrlojiya 
bi derket. Rexnegir Tahir Riwanih 
dibêje: “Nîşaneke afrînerî ye, gelek 
îşaretan li ser metna sereke dide, 
xwedî fonksiyoneke referans e”(9)  
Ji aliyekî din Her hebûneke zimanî 
xwe dispêre du astan rêzimanî û 
ferhengî, ji ber wê jî, ji bo dayîna 
tefsîrekê ji serenavê re divê di her 
du astan re derbas bibe tevî ew erka 
hermenutîkiyê.
Guman II(10) (berî ku metna pirtûkê 
bê xwendin):
Ew serenav tenê ji peyvekê pêk tê. 
Guman e û gelek guman û pirs jî di 
hişê mirov de çêdike. 
Li gor Saussure: Nîşanbar (Guman) 
+ Nîşandêr (???) = Çareserî, çare-

seriya pirsgirêkan an pirsgirêk
Ji ber Saussure tekez kiriye ku 
nîşanek bi tena xwe bê, tu nirxê 
nagire ger di sîstemeke semantîkî 
de neyê bikaranîn, lewma em dibînin 
berhemdarê wê pirtûkê li bin sere-
nava xwe (Wêjeya Kurdî û Romana 
Kurdî) nivîsandiye, ji bo balê bikişîne 
ku serenava sereke Guman di wê 
çarçoveyê de ye.
Eynî rewş ger me rêbaza Pierce bi 
kar bînin li gor dîstansên ku danîne:
- Struktur: Guman (delîl)
- Nîşanî (semontîk): ??? (hebûna 
mijarê)
- Pêkanî: şik, pirsgrêk
Her wekî din ger mirov pirtûkê 
bixwîne têdigihêje ku ew nîşanek 
xwedî erkekî referans e.
Wehşê di hundirê min de(11) (berî 
xwendina pirtûkê):
Ew serenav ji komekê pêk tê. 
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Li gor Saussure: Nîşanbar (Wehş) + 
Nîşandêr (Heywan+Dirinde) = hêz, 
nebaşî, hov.
Lê dema ku nivîskar di sîstemekê 
de bi kar aniye û peyva Wehş bi 
xwe ve girêdayî ye nîşana ku hêzek 
di hindirê wî de heye dibe ku baş 
an nebaş be. Eynî rewşê ger em li 
gor dîstansên rêbaza Pierce bi kar 
bînin, em ê bibînin ku peyva Wehş 
nîşanek = îşareteke û xwedî erkekî 
referans e.
Encam:
Mirov dikare piştî vê kurtelêkolînê 
bibêje ku serenavên hatine 

lêkolînkirin, serenavine xwedî 
dîstanseke semontîkî ne û dikarin, 
ew berhemên ku pê hatine navlêkirin, 
pêşkêş bikin. Her wiha xwedî rola 
fonksyona gubîs (Connotation) e. 
Serenav daboyeke ji pirsan e, gelek 
pirsnîşanan li gel wergirt ava dike. 
Dibe ku hemû serenavên din jî ne 
wisa bin, dibe tenê ji bo pirtûkê, 
wek serenav bin, lê ev mijar di vir 
de naqede divê hîn bêhtir lêkolîn 
bên kirin. Tîtrlojî zanisteke berfireh 
e, her wiha zanista semiyolojiyê jî 
deryayeke bê sînor e.

1.Bi erebî ye. “Heydê çavên min, heydê dilê min!”

2.Navekî Xwedê ye di zimanê erebî da. 

3.Nexweşîyeka mîratî ye. Nav nexweşîyê yê zanistî “Down-Syndrom”. 

4.Bajar. 

5.Li herêmê dihê bikaranîn, wateya wê nêzîkî “hey tu tu!” ye.

6.Fêr bû, hîn bû. 

7.Navê gundekî ye. 


