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Tarihin kendini günümüze taﬂ›ma araçlar›, toplumlar›n kendi deneyimleri ve
evren ile kendi gerçeklikleri aras›nda kurduklar› iliﬂkiye göre farkl›l›k göste-rir. Dil, toplumlar›n tarihsel birikimlerinin zaman denen en belirleyici süzge-cin sonucunda bir gerçeklik olarak toplumsal belleklerinin d›ﬂa vurumu ile
de¤erlendirilebilir. Kürtler de cumhuriyetin kuruluﬂuna kadar, tarihleri bo-yunca muhitinde yaﬂad›klar› di¤er halklar›n edebiyatlar› ve dil zenginli¤i ora-n›nda bir külliyat yaratm›ﬂt›r. Her ne kadar bu külliyat, merkezden bir siste-min olanaklar› ve di¤er araçlar› ile sübvanse edilemiyorsa da, Kürtler, Orta-do¤u’nun ve Mezopotamya’n›n kültürel canl›l›¤› ve farkl› kültür dünyalar›
içinde tarihle günümüz aras›nda bir köprü kuracak oranda de¤erli yarat›lar
ortaya ç›karabilmiﬂtir. Baﬂka bir ifadeyle, Kürtlerin devletsiz bir külliyat ya-ratmalar›-yaratmaya çal›ﬂmalar› her ne kadar kendi do¤as› içinde varl›klar›n›
anlamland›rma çabalar› olarak de¤erlendirilse de, bu çaba 20. yüzy›l›n genel
atmosferi ve ulus devletlerin inﬂa politikalar›yla paralellik gösterir. Türki-ye’deki modern tahakkümün kendini ikame etme argümanlar› her zaman in-kâr edilmiﬂ kimlikler ve çal›nm›ﬂ tarihler aras›ndaki savrulma ile aç›klanabi-lir. Kürt ötekili¤ini her zaman içinde taﬂ›yan y›ld›rma siyaseti nedeniyle ta--
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rihlerini ‘›smarlama bilim’ metotlar›yla inkâr etme sonucunu do¤urmuﬂtur.
Bu ba¤lant›lar da ﬂiddeti beraberinde getirirken toplumsal travmalara ve ge-ri dönüﬂü olmayan bir tak›m tahribatlara yol açm›ﬂt›r.
Milletleri bast›rman›n ve inkâr etmenin en baﬂat unsurlar›ndan biri, onlar›n
kendi tarihleri ile aras›ndaki iliﬂkileri sa¤layan araçlar› yok etmektir. Bir ne-vi onlar› belleksizleﬂtirip yaln›zlaﬂt›rarak kendine benzetmektir. Milletlerin,
tarihleri ile ba¤lar›n› en güçlü ﬂekilde kuran köprüler her zaman onlar›n dil-leri olmuﬂtur. Dil; milletlerin tarihi ‘an’ içinde yaﬂama ve modern gerçeklik-le iliﬂkilendirme olana¤›n› da yaratarak, sadece geçmiﬂle de¤il ayn› zaman-da gelecekle de iliﬂki kurmas›n› sa¤lar. Kürtler de tarih olarak 20. yüzy›l› ta-kiben dillerini ö¤renme, ö¤retme ve yok olmas›n›n önüne geçmek için bir-çok alanda mücadele etmiﬂtir.
“Kürt Talebe Hêvî Cemiyeti’’ 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda, Türkçülü¤ün egemen
olmaya baﬂlad›¤› bir atmosferde, ‹stanbul’daki Kürt ayd›nlar› ve gençleri ta-raf›ndan kurulmuﬂ bir cemiyettir. 27 Temmuz 1328 Rumi (9 A¤ustos 1912)
y›l›nda kurulan bu dernek, 1914 y›l›nda baﬂlayan Dünya savaﬂ› ve Osmanl›Rus mücadelesi dolay›s›yla çal›ﬂmalar›na ara vermiﬂ ve 1919 y›l›nda tekrar fa-aliyetlerine baﬂlam›ﬂt›r. Kürt Talebe Hêvî Cemiyeti, kuruluﬂundan yaklaﬂ›k 10
y›l sonras›na, 1922 y›l›na kadar çal›ﬂmalar›n› sürdürebilmiﬂtir. Cemiyet, çal›ﬂ-malar› boyunca “Yekbûn” ve “Rojî Kurdî û Hetawî Kurd” ismiyle iki de der-gi ç›kartm›ﬂt›r. Derne¤in kurucusunun kim oldu¤u tam olarak bilinmemekle
birlikte Malmîsanij ve Celîlê Celîl; Kadrî Cemil Paﬂa’n›n (Zinar Silopî) dernek
baﬂkan› oldu¤unu söylemektedir. Genel olarak dönemin ﬂartlar› ve heyeca-n› düﬂünüldü¤ünde, Kürtlerin geri b›rak›ld›¤›, ticaret ve sanatta bir zamanlar
ilerledikleri, fakat içinde bulunduklar› zaman zarf›nda bu tür olanaklardan
mahrum olduklar›, oysa di¤er milletlerin ayd›nlanmak için cemiyet ve okul-lar aç›p çocuklar›n› e¤ittikleri dile getirilmektedir. Kürtlerin bu imkânlardan
mahrum olmalar›n›n d›ﬂ›nda, bunlardan haberdar dahi olmamalar› cemiyetin
varl›k gerekçesi olarak önemli bir noktaya iﬂaret etmektedir. Bu dernekle il-gili belirtilmesi elzem noktalardan bir di¤eri de, o dönem Türkçülük anlay›-ﬂ›ndaki bir tak›m kemikleﬂmelerin, Kürtleri kendi kimlikleri etraf›nda bir sa-hiplenmeye yöneltmiﬂ oldu¤udur. Bu durumu özetleyen önemli bir nokta
olarak Celadet Bedirxan’›n, Mustafa Kemal’e yazm›ﬂ oldu¤u mektupta geçen,
“bu ocaklar -Türk ocaklar›- size Türkçü yetiﬂtirdi¤i kadar bize de Kürtçü ye-tiﬂtiriyordu” (Bilir ve Bozkurt, 2008:21) aç›klamas›d›r. Bu aç›klama ayn› za-manda millet ve kimlik etraf›nda toplanman›n kendini, kendi karﬂ›tl›¤› üze-rinden kurgulad›¤› ﬂeklinde de¤erlendirilebilir. Kürtlerin, ayd›nlanman›n ve
dönemin geliﬂmelerinin neresinde ve nas›l durmalar› gerekti¤i ile ilgili tart›ﬂ-malar› bu genel iﬂleyiﬂ üzerinden anlamak mümkündür.
Cemiyet, “Hînkerê Zimanê Kurdî” adl› çal›ﬂmalar›yla Kürt gençlerinin dillerine
ve kültürel birikimlerine dikkatlerini çekmeye çal›ﬂarak, Kürt diline olan ilgiyi
o dönemlerde bile gündemde tutmay› baﬂarm›ﬂt›r. Cemiyetin kurucular› özet-le kendi varl›k gerekçelerini aﬂa¤›daki 5 madde etraf›nda toplam›ﬂlard›r:
1- Kürt talebesini birbirine tan›tarak Kürtler içün müﬂtereken ve
müttehiden çal›ﬂt›rmak.

Yukar›daki 5 ana baﬂl›k alt›nda varl›k gerekçelerini ortaya koyan cemiyetin zi-yadesiyle üzerinde durdu¤u konular›n baﬂ›nda hiç ﬂüphesiz Kürtçe çal›ﬂmalar
gelir. Cemiyet kuruluﬂundan 9 y›l sonra 1921’de Kürt diline iliﬂkin çabalar›n›,
“Hînkerê Zimanê Kurdî’’ adl› çal›ﬂmas›yla “‹lk pratik Kürtçe ö¤renme kitab›”
olarak göstermiﬂtir. Bu kitap, Hêvî cemiyetinin ikinci dönem çal›ﬂmas›d›r. Ce-miyetin varl›k gerekçesi olarak Kürtçeyi böylesine merkezine alm›ﬂ olmas›,
Kürt tarihinde, dille ilgili çal›ﬂmalara önemli bir hareket kazand›rm›ﬂt›r. Hêvî
cemiyetinin beyannamesinde önceki dönemlerde Kürtlerin kendi dilleri ile ki-taplar yaz›p, eserler ürettiklerini, fakat günümüzde “yaln›z ﬂehirlerin haricin-de” ve sadece konuﬂulan dil noktas›na geldiklerini vurgulam›ﬂlard›r. Bundan
kaynakl› olarak cemiyet “Hînkerê Zimanê Kurdî” adl› çal›ﬂmas›n› yay›nlam›ﬂ-t›r. Bu çal›ﬂma Hêvî Cemiyeti’nin ikinci dönem çal›ﬂmas›d›r. Birinci Dünya Sa-vaﬂ›’n›n patlak vermesi, cemiyetin önemli üyelerinin dernekle ba¤lant›lar›n›n
kopmas›na ve birço¤unun da ölmesine neden olmuﬂtur. ‘’‹lk pratik Kürtçe ö¤-renme kitab› ’’ olarak de¤erlendirilen ‘’Hînkerê Zimanê Kurdî’’ adl› çal›ﬂma
Kürtçeyi bilmeyen gençler için bir lisan rehberi olmas› amac›yla haz›rlanm›ﬂ-t›r. Cemiyetin, “ ‘Kürd Talebe Hêvî Cemiyeti’ dokuz senelik mesaisine bir de
böyle bir eser ilave edebildi¤inde kendisini bahtiyar add ider” ibaresi, cemiye-tin aral›ks›z bir ﬂekilde dokuz y›l çal›ﬂt›¤› ﬂeklinde de de¤erlendirilebilir. Ve bu
çal›ﬂma cemiyetle ilgili tek kitapt›r. Kürtçenin lehçelerinden Soranî-Kurmancî
ve Türkçe olarak bas›lm›ﬂt›r. Kitapla ilgili dikkat çeken en önemli noktalardan
biri Kürtçenin aﬂa¤› lehçesi olarak de¤erlendirilen Soranînin o zamanlarda Ba-banî olarak kullan›lmas›d›r. Kitab›n önsözünde de yay›nlanma amac› olarak
gösterilen gençlere dillerini pratik bir ﬂekilde ö¤retme amac›, dille ilgili bir ta-k›m yerel kullan›mlar›n ortaya ç›kmas›na sebebiyet verdi¤i ﬂeklinde de¤erlen-dirilebilir. Önemle belirtilmesi gereken bir di¤er nokta ise Kürtçenin en çok
kullan›lan iki lehçesi aras›ndaki farkl›l›klar›n›n günümüze do¤ru daha da be-lirginleﬂti¤idir. Kitapta verilen örneklerden hareketle Soranî lehçesinin 1920’li
y›llarda Kurmancî lehçesine daha yak›n oldu¤u sonucu ortaya ç›kmaktad›r.
Birtak›m gramer farklar› ve ufak fonetik örnekler d›ﬂ›nda her iki lehçenin bir-birine yak›n olmas›, yasaklanan bir dilin kendi içinde k›sa zaman aral›klar›n-da bile önemli farkl›l›klara sebep oldu¤u ﬂeklinde de¤erlendirilebilir.
Kitap on beﬂ dersten oluﬂan bir ö¤renme prati¤i içermektedir. Verilen örnek-lere bak›ld›¤›nda saf ve orijinal Kürtçe kelimelerin a¤›rl›kta oldu¤u dikkat
çekmektedir. Örnekler Türkçe-Kurmancî ve Soranî ﬂeklinde s›ralanm›ﬂt›r. Ki-tapla ilgili belirtilmesi gereken noktalardan biri de “Amed Bölgesi” a¤›z özel-liklerinin belirgin bir ﬂekilde egemen oldu¤u ﬂeklindedir. Kürtçenin en
önemli yap› özelliklerinden olan büküm (tewang), kitapta belirgin olarak ha-tal› bir ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Önsözde (çend gotin) belirtilen “lo-ma em baﬂ bala xwe nedane li imla û qawaîd” (2008: 44) Kürtçedeki en
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2- Kürt lisan›n› ve edebiyat›n› meydana getirmek.
3- Kürdistan’da medreseler ve mektepler açmak, camiler yapmak.
4- Fakir Kürt çocuklar›n› mekteplerde okutmak onlara ma’rifet,
san’at ö¤retmek; fakir olanlara yard›m etmek.
5- Hulasa Kürtlerin refah ve saadetine çal›ﬂmak. (Bilir ve Bozkurt,
2008:21)
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önemli yap›sal hatalardan birine düﬂülmüﬂ; ‘biz’ zamiri yerine kullan›lan ‘em’
zamiri büküldü¤ünde ‘me’ ﬂeklini almas› gerekirdi. Buna benzer bir tak›m ha-talar görülebilmektedir. Bu hatalar günümüzde halen yerel kullan›mlarda
kendisini hissettirirken, y›llarca sahipsiz b›rak›lan Kürtçe ile ilgili de önemli
bir açmaza iﬂaret etmektedir. Günümüzde Kürtçe üzerine yap›lan tart›ﬂmalar-la ilgili en önemli ç›kmazlardan biri, dilin hangi ayg›tlarla kendi süreklili¤ini
sa¤layaca¤› ya da dillerin süreklili¤inden çok onlar›n bilim, sanat, edebiyat
ve di¤er alanlarda olgun bir noktaya gelmesi için gerekli ayg›t›n devlet mi ol-du¤u sorusunu ortaya ç›kartmaktad›r. Hiç ﬂüphesiz bir dilin kendini bilimsel,
sanatsal ve edebî alanlarda dönüﬂtürmesinin, bu alanlarda dünya kültür ve
sanat tarihine önemli katk›lar sunmas›n›n en önemli koﬂulu dili merkezine al-m›ﬂ bir mekanizman›n önemidir. Bölgesel ve dil içindeki bir tak›m farkl›l›k-lar› minimize eden devlet ayg›tlar› bu yönüyle dillerin standartlaﬂmas›n› ve
yay›lmas›n› sa¤layarak önemli eserlerin ortaya ç›kaca¤› zemini haz›rlamakta-d›r. Kitapta da bu farkl›l›klar dönemin ﬂartlar›na göre kendisini göstermekte-dir. Ayr›ca kitapta gösterilebilecek en güzel örneklerden biri, herhangi bir
kelimenin veya k›sa cümlenin bölgesel farkl›l›klara göre di¤er varyantlar›n›n
da eklenmiﬂ olmas›d›r. Bu yönüyle cemiyet üyelerinin Kürdistan’›n farkl› böl-gelerinden gelen kiﬂilerden teﬂekkül oldu¤unu söyleyebiliriz. Ayn› zamanda
böylesi farkl› örneklemlerin kullan›lmas›, Kürtçedeki standartlaﬂma meselesi-nin cemiyet içinde tart›ﬂma konusu oldu¤unu da göstermektedir.
“Hînkerê Zimanê Kurdî” çal›ﬂmas›n›n pratik bir Kürtçe lisan rehberi olmas› d›-ﬂ›nda, zengin birçok orijinal Kürtçe kelime bar›nd›rmas› ve farkl› kelime kul-lan›mlar›yla küçük bir sözlük görevi gördü¤ü de anlaﬂ›lmaktad›r. On beﬂ ders
halinde yap›lan bu pratik dil ö¤renme çal›ﬂmas›, ilk dersten itibaren farkl›
cümle çeﬂitleriyle daha da zenginleﬂtirilmiﬂtir. Kitap Arap Alfabesi ile yaz›lm›ﬂ
olup bir tak›m transkripsiyon hatalar›n› da içermektedir. On beﬂ dersten olu-ﬂan kitab›n ilk dersinden son dersine do¤ru birkaç örnek verilebilir:
‹lk dört ders boyunca baz› kelimelerin, kavram ve nesnelerin sözlük karﬂ›-l›klar› verilmiﬂtir. Bunun d›ﬂ›nda, say›lar ve bunlarla ilgili örnekler verilmiﬂ-tir. Bunlar Türkçe, Kurmancî ve Soranî (Babanî) ﬂeklinde belirtilmiﬂtir.
Türkçe
-kurﬂun kalem
-tavan hangi renktedir?

Kurmancî
-qelemzîreç
-mîç ji çi renge?

Soranî
-qelemzîrêç
-mîç çi renge?

Beﬂinci derste say›lar›n Kürtçe karﬂ›l›klar›n›n cümle içindeki anlamlar› ve on-larla ilgili al›ﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
- yigirmiden otuza
kadar say›n›z

- ji bîst ta sî
bijmêrin

-le bîst ta sî bijmêrin

Alt›nc› derste Kürtçe organ isimleri ve onlarla ilgili bir tak›m al›ﬂt›rmalarla il-gili pratik bilgiler verilmiﬂtir.
- parmak, el, kol
- baﬂ omuzlar›n
üzerindedir.

- tilî (pêçî), dest, mil
- ser li ser milaye.

- emûst, dest, qol
- ser le ser nawa
raste ﬂanane.

-yelek, pantolon,
çaket

- suxme, ranîk,
çoxe

- suxme, ranîx, çoxe

Dokuz ve on ikinci dersler aras›nda daha önce ö¤renilmiﬂ pratik bilgilerle
tekrar özelli¤i taﬂ›yan bir tak›m cümleler ve fiillerin zamanlara göre çekimi
ile ilgili örnekler ve bunlar›n cümle içindeki kullan›m› iﬂlenmiﬂtir.
- Ç›k›yorum
- Ç›k›yorsun
- Ç›k›yor

- derdikevim
- derdikevî
- derdikeve

- diçime derewe
- deçî derewe
- deçe derewe

On üçüncü derste baz› sebze- meyve isimlerinin sözlük karﬂ›l›klar› ve bun-lar›n cümle içerisindeki kullan›mlar› ile ilgili al›ﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
- erik, armud, elma

- alûce, hurme, sêv

- alûce, herme, sêv

Son iki derste kendisinden önceki tüm pratik bilgilerin toplam›n›n bir sonucu
olarak bir tak›m kavramlar, mevsimler, günler ve pratik kal›plar iﬂlenmiﬂtir.
Hînkerê Zimanê Kurdî, Kürtçe ile ilgili pratik dil ö¤renme bak›m›ndan Eh-medê Xanî’nin “Nûbara Biçûkan” adl› dil ö¤retme çal›ﬂmas›ndan sonra, ta-rihi olarak en önemli belgelerden biridir. Günümüzden yaklaﬂ›k seksen beﬂ
y›l önce yap›lm›ﬂ bu tarihi çal›ﬂma, gerek Türkiye Kürtlerinin, gerek diaspo-ra gerekse de Kürdistan’›n di¤er bölgelerinde ve Sovyetlerde yap›lm›ﬂ çal›ﬂ-malar, akademik anlamda bu çal›ﬂman›n tarihi misyonuyla ayn› zeminde de-¤erlendirilmelidir. Kitap, günümüzde Kürtçe üzerine çal›ﬂmak isteyenlere,
onlarca orijinal ve günümüzde kullan›lmayan kelimelerle birlikte baz› pratik
gramer bilgileri sunarak, önemli bir aç›¤› kapatmaktad›r. Kürtçenin günü-müzde en geliﬂmiﬂ lehçesi olan Soranî, o dönemde Kurmancî lehçesine da-ha yak›nd›r. Zaman›n ve siyasal ﬂartlar›n, dil gibi canl› ve objektif bir olgu
üzerindeki etkilerini ve Kürt meselesiyle ba¤lant›l› birçok konu üzerinde dü-ﬂünmemizi sa¤layabilir. 1922 y›l›nda çal›ﬂmalar› yasaklanm›ﬂ olan Kürt Tale-be ve Hêvî Cemiyeti dönemi ile günümüz aras›nda yasaklama ve bask›lar
aç›s›ndan pek bir fark görünmemektedir.
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Yedi ve sekizinci derslerde giysiler ve onlar›n cümle içindeki kullan›mlar› ile
ilgili al›ﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.

