
ÇEND PIRSÊN

ALFABEYA 
KURDÎ

Dr. Celadet Çeliker

Weşanên Roja Nû

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



fanJa/ Neiw re.--

/i-2 n

Weşanên Roja Nû

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



WEŞANÊN ROJA NÛ: 39 
Gustavslundsv. 168 A, ltr.
167 51 Bromma, Stockholm - Sweden

Stockholm 1996

IBSN 91 7672 038 1

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



LiV.KL.2.^2. 
ZQ, /o G /~2_o^

ÇEND PIRSÊN S°5 CÊL c"

ALFABEYA
KURDÎ

Qt'

Dr. Celadet Çeliker

Weşanên Roja Nû

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



NAVEROK

PÊŞGOTIN........................................................................... 7
DESTPÊK............................................................................. 12
1. KURTE-DÎROKA ALFABEYÊN KU KURDAN BIKAR
ANINE...... ............................................................................ 15
2. ALFABEYA KURDl YA LATÎNl....................................... 23
3. CELADET BEDIRXAN Û ALFABEYA KURDI-
LATINI................................................................................... 26
3.1. Xebatên beriya Hawarê..................................................
3.2. Alfabeya sala 1928-an....................................................
3.3. Alfabeya Hawarê............................................................
3.4. Destûrên Celadet Bedirxan.............................................
3.5. Nisbetên dengan..............................................................
3.6. Mantiq û awayên C. Bedirxan........................................
3.7. Pirsa kumik û niqutê................................................ .......

4. DITINÊN LI DIJ RAKIRINA KUMIK Û NIQUTÊ..........
4.1. Nimûne : Ditinên REŞO ZlLAN...................................
4.1.1. Hawarê ji bo çi bingehek daniye?................................
4.1.2. Alfabeya Kurdi ya bi tipên Erebi..................................
4.1.3. Alfabeya Kurdi-Latini li Kurdistana Başûr..................
4.1.4. Kurdên Sovyeta kevn û Alfabeya Latini.......................
4.1.5. "î-ya Kurdî"û dirêjiya dengê i yê.................................
i. "î-ya Kurdî" ji ya Tirki dirêjtir e.........................................
4.1.6. Yekitiya zimanê xwendm-mvisandinê..........................
4.1.7. Alfabeya Kurdi-latini û salên 1960 û 1970 yi...............
4.1.8. Salên 1980-yi û gotûbêjên kumik û niqutê...................
4.1.9. Bê kumik zimanê Kurdi têk diçe !?..............................
4.1.10. "Bingehê alfaba Kurdî bi kumik hatiye danîn" !?.....
4.1.11. Bêizahiya î-ya bê mqut.............................................
4.1.12. Awa û qeydeyên dirêjkirina dengdêran....................
5. DÎTINÊN DUDILKÎ Û ŞERMOK....................................
5.1. Dinnên S. RÊVING............
5.1.1. Awayên danina hm pirsan,

26
28
33
34
36
41
47

51
51
57
60
61
65
69
72
74
76
86
88
90
92
94
99
99

100

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



5.1.2. Tipên "ê", "u ", "g "û "v"..........................................  103
i. Kurdan kengê alfabeya C. Bedirxan ditine?........................ 105
5.1.3. Pirsa "xwe nêzîkkirina elfabeya Tirkî".... ................... 108
i. Teoriya "sîstema dengan"................................................... 109
5.1.4. Disan pirsa kumik û niqutê.......................................... 111
5.1.5. Hêviyên bilind, rastiya tehl û asimilasyon.................... 113
5.2. Ditmên MALMlSANIJ Û M. LEWENDl................   117
5.2.1. Pirsa "î-i" û "i-i" yê................................  118
5.2.2. Pirsa dengên "hişk" yên P, K, Ç, T û R-ya stûr...........  122
5.2.3. Dengên 'eyn, h û x '...................................................... 127

6. ÇEND BIR Û RAY LI SER ALFABEYA
HAWARÊ........... .................................................................... 134
6.1. Destûrên C. Bedirxan û pirsa kumik-mqutê.................... 134
6.1.1. Tevliheviya di pergala alfabeya Mir Celadet da..........  136
6.1.2. Feyde û zerarên kumik û mqutê; Nisbeta
dengên "i" û "î" yê.............................................................  138
6.2. Kumik-mqut û asimilasyon........................................... 142
6.2.1. Zimanê axaftinê û yê xwendinê................................... 143
i. Pêvajoya(prosesa) xwendinê............................................... 145
6.2.2. Bingehê tevlnheviyê....................................................... 147
6.2.3. Tevlihevkinna dengan û mêji....................................... 149
6.2.4. Tevlihevkirma dengan û morfolojiya ziman................. 151
6.2.5. Kurdi xwendm-mvisandin şêleke siyasi ye:.................. 152
6.2.6. Alfabetizebûyina derengmayi:..................................... 153
6.2.7. Kurdên asimilebûyi:.................................................... 154
6.3. Xwe nêzikkirma alfabeya Tirki û pedegoji:................  154
6.3.1. Sedemên ku alfabeya Kurdi û ya Tirki nêziki hev dikin 155
6.4. Alfabeya Hawarê li Kurdistana Bakur:......................... 159
7. ENCAM....................   161
8. ÇEND ILAWE................................................................... 166
8.1.ILAWE-1.......................    166
8.2. ILAWE-2.................................................................... . 167
9. ÇAVKANI.................................    169

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



PÊŞGOTIN

Di van demên dawiyê de, bi berfirehbûna xwendin û 
nivisandina Kurdi li Kurdistana Tirkiyê, li ser alfaba latini ya 
Kurdi û li ser rêziman û rastnivisina Kurdi hin munaqeşe tên 
kirin. Di nav van munaqeşeyan de girani ji h ser alfabê û bi 
taybeti ji h ser kumik û mquta h ser dengdêrên peyva “ditin”ê 
ye.

Destpêbûna van munaqeşan gellek tabii ye. Heta van demên 
dawiyê xwendin û mvisandina zimanê Kurdi qedexe bû. Loma 
ji bi aşkerayi û awaki berfireh ji bal kutleyên civakê ve Kurdi 
nedihat mvisin û xwendin. Xebata xwendin û nivisandinê bi 
dizi ji bal komeka piçûk a ronakbirên welêt dihat kirin. Loma 
ji kêmasi, şaşi û nehhcviyên alfabê, rêziman û rastnivisinê bi 
awayê iroyin xwe nedidan der, yan ji dihat hesêbkirin ku 
tiştên ji şaşi û kêmasiyên wiha ferztir hene. Lê iro, rewş hatiye 
guhartin. Her çendi zimanê Kurdi nebûye xwedi muesese û 
imkan û qanûnan ku wi pêşde bibe ji qedexeti ta dereceyekê ji 
serê rabûye. Idi bi eşkereyi û berfirehiya ta dereceyekê imkan 
heye ku Kurdi bê nivisin û xwendinê. Loma ji pirsên nivisin û 
rêzimani di rewşek wiha de pirtir xwe didin pêş, di jiyanê de 
xwe derdixin pêşberi xwendekar û nivisaran.

Helbet ji bo rasttêgihiştma zimaneki, rastnivisin û hêsan 
nivisina wi zimani ferz e. Ev yek ji beri her tişti bi alfabê, 
rêzimanê û rastnivisinê destpêdike. Gurrbûna munaqeşeyan a 
li ser alfaba Kurdi nişana vê yekê ye. Gava mirov bala xwe 
dide munaqeşeyên iroyin, tê ditin ku di çend warên giring de 
pirs û dijwari derdikevin pêşberi wan kesên ku dixwinin û 
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dinivisin. Pirsa yekê cw c ku gelo di alfaba latini ya Kurdi da 
hebûna 31 tipan bi awayeki tekûz bersiva zimanc Kurdi dide 
yan na. Çimki Kurdiaxêv dibinin ku gava bi Kurdi tê axaftin 
hin deng tên bikaranin ku di alfabeyê de ciyê xwe negirtine. 
Hcr weki “eyn’ ( £ ), ‘xeyn, ( £ ) û ‘ha” ( C ) ya ku tê gotm ji 
zimanê Erebi ketine zimanê me. Ev deng welê di zimanê mc da 
bi cih bûne ku bivê nevê divê em bi lêkolin û munaqeşeyên 
gellek ciddi h ser van dengan rawestin û îlmi bidin tespitkirin 
ka gelo divê ji bo van dengan tip di alfabeya me da hebm an 
na. Divê em kanbin îlmiyen derbixin ku ka bi rasti ev deng 
hemû ji erebi ketine zimanê me yan hin deng di wi zimanê 
kevnare de ji hebûne ku Kurdi ji şaxeki ji wi zimani ye. Piştre 
ev deng ji kijan zimani tên bila bên, welê di Kurdiya iroyin de 
hene ku ne tenê di nav gotinên Erebi de ne, ketine nav gotinên 
xwerû Kurdi bi xwe ji. Her weki gotina “hezar” gotineke 
Kurdi ye lê di nav piraniya xelkê de ev gotm weki “h’ezar” tê 
bilêvkirm. Gava em di ferhengeka Kurdi de lêbigerm, bêşik em 
ê rasti hê gellek gotinên dm ên wek vê bên. Ji ali din gava em 
tipên van dengan têxin nav alfaba xwe, wê alfaba me çend 
zehmet bibe û geio ferz e; ne ferz be ji hêja ye ku em alfaba 
xwe bi van herfan zêde bikin ?

Pirsa duduyan pirsa dengên p’ k’ ç’ t’ r’ û L ya stûr e ku ev ji 
her nêzi wê pirsa jorin e. Di ser de ji ev deng ne ji wan dengan m 
ku tê gotin biyani ne.

Pirsa sisiyan ji ew pirs e ku iro heri pirtir li serê munaqeşe tê 
kirin: pirsa dengdêrên “ditinê”. Gelo ev dengdêr bi tipên “i” û 
“î” yê yan bi tipên “i” û “i” yê bên nişankirmê ? Eşkere ye ku 
di rewşa iroyin de heri zûtirin çareserkirm ji bo vê pirsê divê. 
Çimki vê yekê welê lêkiriye ku ne ku em Kurd tenê bi alfabên 
ji hev cuda bikartinm (hin ya Erebi, hin ya Kirili û hm ji ya 
Latini) her wiha kesên ku alfaba latini dinivism ji bûne dubeş 
û alfaba latini ya Kurdan di vê dema modern de bi du awayan 
tê mvisin, me hê di vir de yekitiyek ava nekiriye. Welê lê 
hatiye ku em her di metneki tenê de ji rasti van her du awayan 
tên.

8

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Aliyê din ê meselê ji ew e ku bikaranina van dengdêran bi 
tipên “i” û “î” yê, di dema xwendinê de hem li welêt hem ji li 
derveyi welêt dijwari û sergêjamyê peyda dikc. Çimki h wi 
cihê hem rmletên Ewrûpayê hem ji Tirk tipa “i” bikar tinin em 
ew Kurdên ku alfaba Mir Celadet Bedirxani ji bo xwe bingeh 
digrin tipa “î” bikartinin. Ji ber ku xwendevanên Kurd çi yên 
piçûk bin çi ji yên mezin bm beri alfaba Kurdi nas bikm yan 
alfaba Tirki yan ji yên yek ji miletên Ewrûpa naskirine, gava 
rasti metneki Kurdi tên hem “i” yê hem ji “î” yê ne weki ku 
em qesd dikin lê weki wan miletan dixwimn. Ku bi vi awayi 
dixwinin ji yan fahm nakin yan ji şaş fahm dikin û gellek 
caran lê dilukumin, çend caran li ser diçin û tên heta ku 
kanbin rast bikin. Ev dijwari û sergêjani ji ber wê yekê tê ku, 
alfabe û xwendin mvisandina Tirkan û yên Ewrûpiyan li gori 
alfaba Kurdi h ser xwendevanên Kurd serdesttir în. Diyar e ku 
heta em weki milet negihijin qonaxa wê muesesetiya ku 
insanên me beri alfabên miletên din bi alfaba xwe aşina bibin 
ev sergêjani wê her dewam bike. Ev yek ji problemeka ciddi 
ye. Jê pêştir bi tercihkirina van tipan (weki ku Mir Celadet 
Bedirxani daniye) em ne ku tenê ji alfaba Tirki ji yên piraniya 
Ewrûpiyan ji bi dûrketine.

Tiştê ji lêkolinan ez tê gihiştime ew e ku Mir Celadet 
Bedirxani, tenê ji ber wê yekê di mesela van dengdêran de xwe 
hem ji alfaba latini ya navnetewi hem ji ji ya Tirki bidûr xist 
ku di praktikê de di dema destnivisê de “1” ya Tirki di nav hin 
dengan de wenda dibû. Ev yek dide nişan ku Celadet 
Bedirxani gellek qimet dida rast û hêsanxwendin û 
mvisandinê. Weiê qimet didayê ku ji bo vê yekê karibû xwe ji 
alfaba latini û ya Tirki bidûrxistaya, ku ev her du xal ji du 
prensibên esasi bûn ji bo wi. Helbet gava Mir Celadeti ev 
guhertin di alfaba xwe de kirm bira wê yekê nebir ku di rojek 
wek iro de wê çi sergêjayi ji bo me Kurdan peyda bibe. 
Baweriya min ew e ku Mir Ceiadet Bedirxan iro li jiyanê bûya 
û biditaya ku em çawa li ser du dengan bûne du beş û çawa 
piçûkên Kurdan li nivisên bi alfaba wi nivisandi dilukumin ew 
rojekê ji nedisekini wi yê ev tipên alfaba xwe biguhertana.
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Lê cm Kurdên iro, bi ronekbirên xwe bi xwende û nivisevanên 
xwe yên sade, vê meselê ciddi nabinin bi bahanên nehrê weki 
xwc dikin û di inada xwe dc dimeşin.

Pirseka din ji ku di munaqeşên li ser alfaba Kurdi de tê 
meydanê pirsa tipên “u” û “û” ne ku Tirk wan bi “u”-û “u” 
destnişan dikin. Di vê pirsê de alfaba Tirki pirtir dûri alfaba 
latini ya navnetewi ketiye. Alfaba Mir Celadeti pirtir nêziki 
alfaba navnetewi ye. Gelo di vir de ji divê em alfaba xwe nêzi 
alfaba Tirki bikin an na ?

Di vê pêşgotinê de gava ez van pirsan tinim holê, helbet divê 
neyê fahmkirin ku ez dixwazim ev tipên h jorê diyarkiri hemi 
h alfaba Kurdi bên zêdekirin û ew guhertin hemi têde bên 
çêkirin. Mexseda min jê ew e ez nişan bidim ku divê em qebûl 
bikin ku pirsên wiha û belki hê gellek pirsên ditir li ser rêka 
tekûzkirina alfaba me hene. Bi xebat û lêkolinên ciddi û 
zanisti divê em bersiva van hemû pirsan bidin û biryareka 
berfireh a îlmi şikleki bidin alfaba xwe da hemi latininiviserên 
me ji wê qebûlbikin, yeksani têkeve alfaba me ya latini. Berê 
dem û dewran bi awayeki din bû, me her yekê ji ber şertên 
hayjênebûnê, nezaniyê û zordariyê bi awayeki destpêkir, du 
bendi û sê bendi ket nav alfaba me. Uzrê me diyar bû loma ji 
belki gazin zêde ji me nedihatin kirin. Lê iro, êdi ciyê uzr û 
bahanên meşandina dubendiyan û peydakirma sergêjani û 
dijwariyan nemaye.

Zimanzan û alimên me yên pedegojiyê û yên warên din û 
hetta bi daxwaza alikariyê ji alimên biyani, em divê rojekê 
zûtir berê xwe bidin van pirsan û bi gaveka biryardana 
zanistiya berfireh û gelemper bighijin biryarekê ku ew biryar 
me hemûyan girêde.

Di vê rêkê de, ev kitêba di destê we de xebateka Dr. Celadet 
Çeliker e ku cara pêşin e bi vê ciddiyet û zamstiyê berê xwe 
daye piraniya pirsên li ser alfaba latini ya Kurdi. Gava 
xwendevan kitêbê xelaske ji destê xwe deyne, ez bawerim ku 
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wê ew ji qebûl bike ku, di tespita cewabên pirsan de, dixwazi 
ew pêrebe yan na wê teslim bike ku lêkolineke encama 
muhawelayeka zanisti ye û Dr. Celadet Çeliker di vê meselê de 
ciddi ye, ji hissiyatê dixwaze xwe dûr bixe, bi bahanên erzan û 
ne lirê meseiê bincil nake, serê xwe pê re êşandiye.

Hêvi û qenaeta min ew e ku pişti vê xebata Dr. Celadet 
Çelikeri, wê êdi nivisarên hissi û ne îlmi yên bahane erzan zû 
bi zû cesaret nekin derkevin meydanê. Ev xebat wê pal bide 
ku xebat û lêkolinên zanisti pirtir bên pêşkêşkirin û ji hemi 
tiştan çêtir ji wê xizmeteke wilo bike ku hê zûtir dûmahik li 
munaqeşên ser alfaba Kurdi bê.

Bi hêviya ku gellek xebatên weki vêya ronahiyê bibinin.

27.02.1994
Mûrad Ciwan
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DESTPÊK

Her çiqas gotûbêjên li ser alfabê, rastmvis û rêzimana zimanê 
Kurdi kevn bm ji, ev çend sal m, xasme ji pişti salên 1980 yan, 
gotûbêj diçin û tên li ser babeta tipên du fonemên (dengên) 
Kurdi dicivin: Ango dengên ku bi tipên “i”(i) û “î”(i) tên 
nişan kirinê. Di nav Kurdan da li ser vê pirsê çend ditin û 
meyil hene. Meriv kare wan di sê beşan da bicivine:

1- Yên ku hebûna pirsek weha nabimn û bi şid li dij rakirina 
mquta h ser “i” û kumika h ser “î” yê derdikevin.

2- Yên ku pirsek weha qebûl dikin û her çiqas di dilê xwe da 
bixwazin ji, lê di zar û nivisandinên xwe da, guhertinek bi vi 
awayi zû û bêwext dibimn.

3- Yên ku vê pirsê pirseke giring dibinin û rakirma mqut û 
kumikê diparêzin.

Her weha bi gotûbêjên li ser vê pirsê ra, ji xeyni mqut û 
kumika h ser du tipan, himk ditimn din ji yên li ser guhastina 
çend tipên alfabeya Kurdi hene. Em ê di vê xebatê da li ciyê 
ku hewce dike, li ser van ditman ji bisekinm.

Beriya ku em yek bi yek h ser van hersê ditin û meylên li ser 
mqut û kumikê bisekimn, divê bi tevayi çend gotin derheqê 
kesên ku li dij guhertinê disekimn bête gotin. Gava meriv 
piçeki ji nêzik va h pispori û mijûlayiya van kesan dinêre, bi 
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rasti ji tabloyek gelck balkcş dertc pêşberi meriv. Piraniya 
kesên ku h dij guhertinc dertên an ji guhertinek weha zû 
dibinin, ew kes în ku di nav Kurdan da wck “zimanzan” an ji 
h ser ziman “xwedi gotin” tcn hcsibandmê û h dcrvayê welat 
dijin. Her weha di gotûbêjên h ser vê meselê da, tiştcki din ku, 
ew ji meriv dide fikrandinê ev e: ev kesên ha, kêm caran 
gotubêjan dane destpêkirinê, û ewan nexwestine ev pirs zêde 
bê axaftin û vedan. Her ji çend salan carekê gava ev pirs ji 
dervayi “zimanzan” û kesên “xwedigotin” va, cardin hatiye 
holê, ewan heta ku ji dest hatiye, xwestine vê pirsê ji ber çav 
bidin ali û gotubêjan bi kurti bibinn û bavêjên pişt guhên 
xwe. Bi gotinek din, ne hemû lê piraniya zimanzanan h ser vê 
pirsê bê insiyatif mane û di çareserkirina wê da, ji bo 
xwendevanên Kurd rêberi nekinne, her talox h ser taloxan 
dane. Wan ev pirs çend sal temirandine, lê diyar e ku 
nikaribûne xwendevan û mviskaran qani bikin. Lewra ji vê 
pirsê disa rû daye. Ev bayên h dervayi welêt yên ku gotubêjan 
didin sekinandin, wesa dixuyê ku bere bere tesira xwe li ser 
gotûbêjên li welêt ji nişan didin.

Pişti van çend mqtên balkêş, bi destûra xwendevan, zimanzan 
û kesên xwedi gotin, ez ê pêşiyê h ser awayê çêkirina alfabeya 
Kurdi ya latini rawestim, bi dûra ditinên di beşên yek û 
duduyan da ez ê vedim û wan bidim ber hin pivanên 
zimanzani û hin bûyer û tecrubên tarixi. Di dawiya vê xebatê 
da, ez ê ditinên xwe h ser giringiya rakirina mqtê û kumikê 
bidêm pêş.

Diroka alfaba Kurdi ya latini pir kurt e. Alfabcya me ya iro, 
cara pêşi di sala 1932 yan da di Hawarê da hat bikaranin û ji 
wê tarixê û pêva ev alfabe, ji bili salên 1950 i, di her keysê da 
hatiye bikaranin. Beriya alfabeya Hawarê, cara pêşi ji bo 
demeka kurt di sala 1921 ê da Kurdên Êrivanê alfabeyek latini 
ji xwe ra çêkinn. Tenê kitêbek bi vê alfabeyê çap bûye û paşê 
diyar bûye ku, ev alfabe bi kêri dengên zimanê Kurdi nayê. 
Loma ji heta sala 1929 an, Kurdên Êrivanê bi alfabeya latini 
bi Kurdi tiştek nemvisine. Bi pêşengiya Erebê Şemo û Marjo. 
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Lcyif di sala 1929 an da, alfabeyek nû ya latini hat çêkirin û 
Kurdên Ermenistanê bi wê alfabeyê heta sala 1946 an, 
weşanên xwc çap kirinc. Ji sala 1946 an bi şûn da, bi biryara 
hikûmata Merkezi ya Sovyetê, Kurdan dest pê kirm alfabeya 
krili bi kar anin. Alfabeya krili, wek ya erebi, h gor dengên 
zimanê Kurdi nine. Loma ji, her cara ku Kurdên Ermenistanê 
keys dine, bi alfabeya latini ji nivisine(l).

Alfabeya Mir Celadet Bedirxan, di destpêkê da di hejmarên 
Hawarê yên pêşi da (1-23), nêziki sal û çend mehan digel 
alfabeya erebi va hat ceribandin û ji hejmara Hawarê ya 24 an 
û pêva, yekser hêdi Kurdi bi vê alfabeyê hat mvisandin. Di 
navbera sala 1932 û 1946 an de, tev tevi hev nêziki heşt salan 
ev alfabe hat bikaranin. Li Kurdistana Bakur, ji sala 1958 an 
û pêva bi derketina “lleri Yurt” (Welatê Pêşketi), alfabeya 
latini cardin, bi hin tevliheviyan va hatiye cenbandin. Heke 
wek demeka cenbandinê meriv lê binêre, ew tevliheviyên di 
alfabeya latini ya wan rojan da, pişti salên şêsti naminin. 
Piraniya Kurdên kurmanciaxêv, ji xwe ra Alfabeya Hawarê 
bingeh digrin. Ji xeyni gotûbêjên h ser kumika “î” û mquta li 
ser “i” pêva -ku ev gotûbêj h welat tucar li dar neketine, lê 
gotûbêjên pişti sala 1982 an, yên ku li dervayê welêt in(*)-,  
kurmanciaxêvên “Welatê jorin” alfabeya Hawarê bi kar tinin. 
Di paş van gotinan ra, meriv dikare bêje ku, alfabeya Kurdi ya 
latini, xwedi dirokeke dûrûdirêj nine. Tev tevi hev nêziki 
50-60 sal m, ku Kurd wê bi kar tinm.

(*  )Ji bo çareserkinna vê pirsê, ji havina 1993 an û bi vir va, bi 
pêşengiya Enstituya Kurdi ya Stenbolê hin gotûbêj li dar ketine.
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1. KURTE DÎROKA ALFABEYÊN KU KURDAN BI KAR 
AN1NE

Bê şik, beriya ku Kurd bi pirsa alfabeya latini bili bibin, çend 
alfabeyên din ji bi kar anine. Kurdan kengê dest bi bikaranina 
alfabeyê kinne, mixabin hê derneketiye ronahiyê û ev pirs 11 
hêviya lêkolinên zimanzan û diroknasên Kurdan e. Gava ji bal 
piraniya diroknas û kurdnasan va tê qebûlkirin ku, Madi 
(Mediya) bapirên gelê Kurd în, wê çaxê divê em lê bigerm ka 
Mediyan çi alfabe bi kar anine. Gelek mviskar, h ser şaristani 
û medeniyeta Madiya heşmetkar mane. Ew qala kitêbxanên 
gelek mezin yên Welatê Mediyan dikin. Li gor E. M. 
Diyakonov, cureki tipên mixi (bizmari) bi riya Madiyan 
derbasi Parisiya Kevn bûye. Ew di wê baweriyê da ye ku, 
Madiyan ev alfabe ji Ûrartûyan girtiye (2). Sêniyek zivi ku h 
gor texminan, ji sedsala heştan ya B.Z. (Beri Zayina Isa) ye û 
ji dema Mediyan maye, li Zêwe (Kurdistana Rojhelat) hat 
ditin. Li ser vê sêniyê ev cûre tipên bizmari hene:

8 > ' f < ° ’ 0 0 f = f P -3, + - £ | w ~SI}

# $ 4|’ >‘lx ’k W
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Lê mixabin tu keleporekc dm ya bi van tipan mvisandi, ji 
dema Mediya heta niha nehatiye ditin. Diroknivisê Yûnani 
Heredot, gava di salên 450 yên B.Z. diçe wclatê Mediyan, 
dinvisine ku, pişti têkçûna Dewlcta Mediya, hemû tiştên ku 
wan afirandibûn, ji ali Dewleta Pers va hatibû talan û 
wêrankirin (3). Alfabeya bizmari si û şeş tip m. Li gor Heme 
Teqi Bihar, Mediyan şeş tip h vê alfabeyê zêde kirine û bi çil û 
du tipan bi kar anine. Şikil û awayê van tipan bi vi awayi ne

Alfabeya btzmari bt tevi şeş tipên ku Mediyan lê zêde kmne
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Li Welatê Mcdiya û yc Farisên kevn, ji bili alfabcya bizmari, 
“Alfaba Avestayi” ji hatiyc bikaranin. Hin ditin hcnc ku dibên 
Awesta, kitêba piroz ya ola (dinê) Zcrdcşti, bi zimanê Mcdiya 
hatiye mvisandin. Yek ji wan dirok- û rojhilatnasên ku vê 
ditinê didin pêş, Minorski yc (5). “Alfaba awestayi”, ji milê 
rastê ber bi milê çepê va dihat nivisandin û ji çil û çar tipan 
pêk dihat. Di hin çavkaniyan da ev hejmar çil û heşt tê 
nişandan (6). Ev alfabe bi “zêr û ziber” e û bi vi tehri tê 
nişankinn (7);

Heke em Awestayê bidin aliki, bi qasi heta mha tê zanin, 
alfabeya heri kevn ya ku hin tiştên bi zimanê Kurdi, pê hatine

Ntvisa bt tipên Arami
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nivisandin, aifabcya arami yc. Hin wesiqên ku di destpêka vê 
sedsaiê da, di hin şkevtên li herêma Hewreman da hatin ditin, 
ji ali hin kesan va mvisên heri kevn yên Kurdi têne 
hesibandinê û ew bi alfabeya arami hatine mvisandin. Ew 
nivis h ser çermê xezalan hatine nivisin û di derheqê jiyan û 
ticareta wan rojan de nc. Ji van mvisan ya heri kevn, ji salên 
88-87 ênB.Z. ne (8).

Bi alfabeya Pehlewiya Kevn, bi navê “Dinkerd”, kitêbek bi 
zaravayê Lori hatiye mvisandin. Li gor Giv Mukriyani, ev 
kitêb, kitêba heri kevn e ku bi zimanê Kurdi hatiye mvisandm. 
Tipên alfabeya Pehlewiya Kevn bi vi awayi ne (9);

Alfabeya Pehlewi ya kevn

-v s a, n 5 =z
—» =B

-4 = X J =J = H

o =p J =0 V = s
5=6

f = v.w
=T 3 =Z J=L

-> = V
-> =C = R L-« a = n

Wesa dixuyê ku, Kurdan alfabeyeke taybeti ji xwe ra 
afirandine û ew beriya û pişti qebûlkinna lslamê ji bi kar 
anine. Li gor kitêba mviskarê Ereb, îbin Wehşiye, ku kitêba 
xwe di sala 241 i Hicri de (860 i P.Z ?) mvisiye, piraniya 
Kurdan wê demê mvisên xwe bi xetê “Masi Sorati” dmvisin. 
Niviskar bi xwe sê berg (ciid) kitêbên Kurdi yên bi vê alfabeyê 
nivisandi dine. Di vê alfabeyê da, şeş tip hene ku dengên wan 
di alfabeya Erebi da tunin, wek dengên “p” û “ç”. Ev alfabe ji 
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si û heft tipan hevedudani ye. Şiklên tipên vê alfabeyê bi vi 
awayi ne (10):

Di “Ferhenga Khurdî-Tirkî ” ya sala 1967 an da, Musa Anter 
tipên vê alfabeyê datine û dibê, Kurdan beriya islamê vê 
“elîfbêya xwe” bi kar dianin (11) . Li gor Şêx Muhamed 
Merdûxi Kurdistani, ew tipên ku h miqabilê wan di alfabeya 
Erebi da tu tip tunebûn, dibe ku miqabilê van dengên zimanê 
Kurdi bin: “ç”, “p”, “j”, “g”, “II” “o” (12). Disa h gor Şêx 
M. M. Kurdistani, “Dt sedsala deha ya B.Z. da mertvek ht 
navê Masi Sorati peyda bû. Ewi It gor tipên ebcedi, çend tipên 
dtn çêktrtn ku, bt navê tipên Mast Sorati hatine naskirtn, bt 
wan tipan tişt hattne ntvisandm û It ser wan qotûbêj hatine 
ktrtn. Ew tip dtştbtn tipên ku dt sedsala şeşan da bt navê ‘pesti 
Awesta’ dihatin naskirin...Heta nêziki destpêka hattna dinê 
îslamê, tipên Masi Sorati dt nav Kurdan da hatiye btkaranin û 
dtgel wê ji, xetên arami, stryani û yûrtani ji hatine btkaranin. ” 
(13)

Di nav Kurdên Êzidi da, bi sedan sal în, ku alfabeyeke taybeti 
tê bikaranin. Ji vê alfabeyê ra, hinek dibên “Alfabeya 
Êztdiya”. Kê kengê himên vê alfabeyê daniye, ne diyar e. Ev 
alfabe ji si û yek tipan pêk tê û ji milê rastê ber bi yê çepê va tê 
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nivisandin. Li gor Sefizade Borekeyi, di danina vê alfabeyê da 
ji alfabeyên Awestayi, Pehlewi û Erebi hatiye istifade kirin. 
Kitêbên piroz yên Êzidiyan, “Mishefa Reş” û “Cilwe”, û her 
wesa nivisên oli yên Êzidiyan bi vê alfabeyê hatine nivisin. Ev 
alfabe, iro ji di nav Êzidiyan da tê bikaranin. Ev alfabe bi vi 
awayi ye (14):

Bi :Jfabeya Êzidiyan nivisên bi Kurmanciyeke gelek xwerû 
hene. Ji bo nimûne, em ê mvisek bi vê aifabeyê li jêr deynm. 
Gotinên ku di mvisandinê da ne, yên şinê ne û ji ali kureki va 
h ser mirina bavê xwe hatine gotin. (15)
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nzyb
Gava em vê mvisa li jor, tip bi tip ji alfabeya Êzidiyan 
veguhêzin ya latini ya Kurdi, ew dibc bi vi awayi:

“ŞlNA BA V

Lo bavo, lo bavo, lo bavo ! 
Bavo çtma felekê ha ktr 
Felekê serê xtve h mtn baktr, 
bavê mtn mtriye, mala mtn xtrav ktr. 
Bavo, min belengazi mtn sefili mtn sergerdan. 
Bavê mtn mtriye ez bûme sefil. 
Bavo bavti tişteki çê ye,
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kurrti havti zineta rû 'erdê ye, 
bavo cinnet cehnem destê Xivedê ye. 
Bavo te yekê ne çê ktr, . ' ê

te mala xwe jt mala mtn cthê ktr.”

Pişti qebûlkinna Islamê, hêdi hêdi bi riya dinê Islamê alfabeya 
Ercbi di nav Kurdan da bclav bû. Şair û niviskarên Kurd yên 
klasiki, wek Eli Hcriri, Melayê Ciziri, Feqiyê Teyran, Melayê 
Batê, Ahmedê Xani, ...û hwd, berhemên xwe bt vê alfabeya 
Ercbi danc. Alfabeya Erebi li gor dengên ku di zimanê semitiki 
da ne, bersiva dengên zimanê Kurdi mkaribûye bide. Kurdan 
ji, wck Farisan, bi guhertinên li ser hin tipên alfabeya Erebi, ji 
bo çend dengên xasê zimanê xwe, tipine nû çêkinne. Wesa 
dixuyê, ku Kurdan alfabcya Farisi ya bi tipên Erebi, ji bo zimanê 
xwc ntmûne girttne. Alfabeya Erebi ya esli bi vi awayi ye:

u*  j j * t |

<5 J * öf

Wck diyare, dt vê alfabeyê da dengên Kurdi “g”, “p”, 
“ç”, “ê”, “j”, “1” û “v” nayên nişankirm. Jt bili dengê 
“1”, bi guherttnên tipa alfabeya erebi (J) - (£) “g”, bi 
guhcrttna (^) - (v) “p”, bi guhertina (c) - (E.) “ç”, 
bi ya (^) - (&) “ê”, bi guhertina (j ) - (3) “j” û bi 
ya (_j) ji (3) “v” hatiye çêkirin.
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2. ALFABEYA KURDÎ YA LATÎNl

Wek tê zanin, alfabeya latini ev nêziki 2700 sal în, ku kêm 
zêde ji aii hin xelkan va hatiye bikaranin. Di nav van salan da, 
bi guhertinên siyasi yên h Rojhilata Navin - ku yekser li ser 
civata gelê Kurd tesir kirine-, wesa dixuyê ku, bi kêmasi haya 
Kurdan ji şeş alfabeyan hebûye û bi ihtimalek mezin ji, ew 
alfabe bi kar ji anine (Alfabeya bizmari, ya pehlewiya kevn, ya 
awestayi, ya Masi Soreti, Elfeba Êzidiyan, ya Erebi). Lê belê 
heta destpêka vê sedsalê, di nav Kurdan da h ser guhertina 
alfabeya erebi bi ya latini, em tu gotûbêjan nabimn. Ewan bi 
sedan salan bi alfabeyên cihê cihê mvisine, ku li gor hm 
diroknas û zimanzanan, hin ji wan alfabeyan yên Kurdan bi 
xwe bûne. Gelo çima Kurdan di destpêka vê sedsalê da, 
hewce dine ku alfabeya Kurdi ya bi tipên erebi bi ya latini 
biguhêzin ?

Bi ditina min, sedemên serekeyi yên ji bo vê guhastmê, ev în: 
Di van du sed salên dawiyê de, di warê teknoloji û endustriyê 
da, di warê siyaseta dinyayê û zamstiyê da, bi tevayi her ku 
çûye welatên Ewrûpi di her wari da giraniya xwe zêdetir 
kinne; Wesa bûye ku pirsên navnetewi, li kudera dinyayê 
dibin bila bibin, bêyi hevkari û mudaxela wan, nehatine 
çareserkirin. Herwesa welatên Ewrûpi piştgiriya wan gelan ji 
dikirin, ku h dij Dewleta Osmani şer dikirin û dixwestin 
serxwebûna xwe bi dest bixin. Bayên ji Rojava, Kurd ji di nav 
da, li rewşenbirên li Stenbolê tesirek gelek kûr dikirin. Gelek 
rewşenbirên Kurd ji zilm û zordariya Sultan Hemid, ji welatê 
xwe bi dûr ketibûn, derketibûn dervayi welêt û h welatên
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Ewrûpa bûbûn mihacir. Ew gelek di bin tesira rabûn û 
rûmştin, bir, raman û terbiyên Welatên Rojava da diman. Her 
çend elfabeya erebi têri dengên zimanê Kurdi nekiribe ji, lê 
disa Kurdan ev alfabe bi sedan sal bi kar anibûn. Ji van 
sedemên li jor, di destpêka vê sedsalê da, li gel bir û ramanên 
pozitivizmê, alfabeya latini ji, bala rewşenbirên Kurd 
kişandiye.

Yek ji wan rewşenbirên Kurd yê ku bala xwe daye pirsa 
alfabeyê, Dr Abdullah Cewdet e. Ew di kovara Roji Kurd da 
(1913) dinvisine ku, divê Kurd alfabeya xwe biguherinm, ji 
ber ku alfabeya erebi bersiva zimanê Kurdi nade. Disa di nav 
wan salan da, di nav endamên Komela Xwendekarên JCurdan 
- Hêvi (Kurd Talebe-i Hêvi Cemiyeti) da, gotûbêjên dûrûdirêj 
li ser guhertina alfabeya Kurdi çêdibin. Ji rewşenbirên wê 
demê, Salih Bedirxan dibêje, “32 herfên ku di zimanê Osmani 
de tên bikaranîn, ji bo zimanê Kurdî ne bes in. Ew ( S. 
Bedirxan-CÇ), heşt herfên nû li vê elfabê zêde dike û pêşniyarî 
ronakbirên kurdan dike.” . Bi vê alfabeya çil tipi, di Roji Kurd 
da, çend mvisar derketine (16). Li gor Kemal Badilli, 
rewşenbirên Kurd yên ku li dor kovara Roji Kurd civiyabûn, li 
ser alfabeyeke ku nêzi ya latini bû dixebitin. Lê mixabin, Şerê 
Cihanê yê Yekem ev xebat nivcû hişt (17).

Li vir bivê nevê pirsek di serê meriv da çêdibe: Gelo 
rewşenbirên Kurd, di nav wan salan da çiqas bala xwe dane 
ser alfabeyên kevn yên ku Kurdan bi kar anibûn. Wek berê ji 
me got, ji wan şeş alfabeyên ku berê hatibûn bikaranin, heke 
em ya Awestayi ne hesibimn (ku h ser vê alfabeyê ditinên ku 
hev nagirin hene), du alfabeyên ku, tenê Kurdan bi kar anibûn 
ji hebûn. Gelo, rewşenbirên Kurd çiqas bala xwe dane ser 
pirsa ku, ka ew tipên di wan alfabeyan da hene çiqas kann 
bersiva dengên zimanê Kurdi bidin ?

Dibe ku wan ji, wek Dr. Şivan li vê pirsê nihêrtibin. Ew dibê: 
“Her çtqasan ku, beri Ola tslami, Elfebeyek Kurdan ê taybeti 
hebû û iro ji, htn xwendayên Kurdên Ezdiyan disa bt vê elfabê 
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ve dtkarin btnivistn û btxwinm; lê belê, êdi çt mane ni ne ku li 
ser vê elfabêya arkaiki, -ji aliyê gtrani bthaya wê ya tarixi pê 
ve, - em tsrar btkm.” (18)

Wek tê zanin hin gel, wck Cihû, Ermeni û Asûri, alfabeyên 
xwe yên heri kevn, her iro ji bi kar tinin û wan wek sembol û 
beşeke ji bo hestê (hissê) netewi dibinin.

Di dawiya Şerê Cihanê yê Yekem da, hêzên Dewleta Osmani 
têk çûn û Sultanê Dewleta Osmani bi welatên di şer da 
biserketi ra, Şerrawestandina Mondrosê imza kir. Di vê dema 
qelsi û tevliheviya Dewleta Osmani da, Kurdan xwe dan hev û 
di dawiya sala 1918 an da, Komela Pêşketma Kurdistanê 
damezrandin (Kurt Teali Cemiyeti). Di çend hejmarên kovara 
“Jin”ê (1918-1919) da, ku kovara neresmi ya Komela 
Pêşketina Kurdistanê bû, li ser zehmeti û dijwariyên alfabeya 
Erebi ji bo zimanê Kurdi, tê rawestandin. Niviskarên “Jin”ê 
gili û gazindên xwe yên li ser vê pirsê, bi van çend gotinên 
manekûr tinin ziman: “Em çi bikin, ku zimanekî Arî bi kirasê 
alfaba Samî bê nivîsîn, ancax ew qas mefadar dibe. îbret 
bigrin”(19).

Paş Şerê Cihanê yê Yekem, ji ber sedemê ku alfabeya Erebi 
nikanbû bersiva dengên zimanê Kurdi bida, Major E. B. Soane 
jt bo ztmanê Kurdi alfabeyeke latini çêkir û du kitêb ji bi wê 
alfabeyê mvisin. Ew kitêb ev m: “Elementary Kurmanji 
Grammar”, Bexdad, 1919, û “Kitabi Awwalamini Qiraati 
Kurdi”, Bexdad, 1920. Ev alfabe di nav Kurdan da zêde belav 
nebû(20).
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3. CELADET BEDIRXAN Û ALFABEYA
KURDÎ-LATÎNÎ

3.1. Xebatên beriya Hawarê:

Di tebaxa 1919 an da Peymana Sewrê hat imzekirin, ku tê da 
hin soz û qewl ji bo nivdewleteke Kurdi dihat dayin. Li ser 
sinorên Ermenistan û Kurdistanê, daxwazên Kurd û 
Ermeniyan h diji hev bûn. Ermeniya beşeki mezin ê 
Kurdistanê, di nav Ermenistanê da didan nişandan. Ji bo 
ronikirina vê pirsê heyetek h dar xistin, da ku li Kurdistanê 
nisbeta nifûsa Kurd û Ermeniyan bikole û bide diyarkinn. 
Serokê vê heyetê ingiliz Mêcer Nowel (Major Noei) bû û ji 
Kurdan ji, yên ku bi vê heyetê ra bûn û ali M. Nowel dikinn 
du bira bûn: Mir Celadet û Mir Kamûran Bedirxan. Ew ji 
Halebê bi rêdikevin tên derdora Sirûcê, Entabê û ji wir ji, di 
meha îlona 1919 an da diçin Meletyê. Ekrem Cemil Paşa, hê 
ew h Helebê ne, dighije wan. Wesa dixuyê ku gelek endamên 
Komela Pêşketina Kurdistanê h Meletyê digijm hev û dixwazin 
tevgera Kurdi tenzim bikin (21). Yek ji wan kesên ku tên 
Meletyê, Evdtrehim Rehmiyê Hekari ye, ku ewi dersa 
Kurmanci dida Mêcer Nowel.

Sedemê ku em vê bûyera diroki h vir dinvisin ev e: Bi vê 
serdana welat, ditina çêkirina alfabeyeke latini ji bo zimanê 
Kurdi bi Mir Celadet re çêdibe. Mir Celadet h ser vê yekê 
weha dimvisine:
“Di sala 1919 de, me dabû çîyayên Meletyê. Em keti bûn nav 
eşîra Reşiwan. Mêcer Nowel (ingilîzek) jî digel me bû Mêcer
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zarê nîvro dizanî bû, dixebitî ko hînî zarê bakur btbe, û jixwe 
re her tişt dinvîsandin. Min jî hin medhelok, stran û çîrok 
berhev dikirin. Carinan me li nivîsarên xwe çavên xwe 
digerandin, dixwendin û diedilandin. Min bala xwe dida 
Mêcer, bi bilêvkirineke biyanî, lê bê dişwarî destnivîsa xwe 
dixwend. Lê belê ez, heta ko min (û, j ) ji (o, 3 ) û (î, S ) ji 
(ê, kS') h.p. derdixistin, diketim ber hezar dişwarî. Ma çiman 

Ji ber ko mêcer bi herfên latînî, lê min bi herfên erebî 
dinvîsandin. Ser vê yekê, di cih de min qerara xwe da û ji xwe 
re bi herfên latînî elfabeyek lêkanî. Êdin min bikariya 
destnivîsa xwe paş hezar salî jî bê dişwarî û weke xwe 
bixwînim, ji ber ko her deng cihê cihê li ser kaxezê dihat 
sekinandin.” (22)

Bi vê biryara Mir Ceiadet ra, ica dijwariyên di warê alfabeya 
latini da rû didin. Lewra alfabeya latini bi 26 tipên xwe nikare 
bersiva dengên ku di zimanê Kurdi da hene bide. Ji ali dm va, 
ev dibû cara yekem ku zimaneki Hindo-Ewropayi yê di nav 
grûba Zimanên îrani da, dê bi alfabeya latini bihata 
nivisandin. Ji ber van dijwariyan, herçend Mir Celadet dibê 
pişti ewi bi alfabeya latini dest pê kir û nivisi karê wi hêsantir 
bû, lê belê tiştê ku ewi dixwest- “..her deng cihê cihê li ser 
kaxezê dihat sekinandin”- hê ne qabil bû. Loma ji, ewi ji bo 
hm dengên zimanê Kurdi, tipên hevedudani (diftong) yên 
latini bi kar anin, wek (ou, ch, ai,...). Em nizanin di wê demê 
da, alfabeya Mir Celadet ji çend tipan pêk dihat. Lê pişti 
demek kurt, ewi xwe ji çerçova alfabeya latini derani û ji 
dêlva diftongên latini, ewi ji alfabeyên Yûnani û Rûsi hin 
tipên serxwe girt û bi vi awayi, alfabeyeki ku heta ji dest tê, 
yek deng miqabilê yek tipi pêk ani. Ev alfabeya wi ji 36 tipan 
h hev hatiye.

Ji van kar û xebatên wi yên di nav du sê salan da dixuyê ku 
ewi pirsa alfabeya Kurdi pirseke gelek giring girtiye û ew her li 
ser vê pirsê xebitiye. Di sala 1922 an da, Kemalistan fermana 
kuştina wi, ya bav û her du birayên wi deranin. Li ser vê yekê, 
ew û birayê xwe Kamûran ji Tirkiyê derketin û çûn 
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Almanyayê. Li wir Mir Celadet hiqûq xwend û xebata xwe ya 
h ser alfabeyê domand. Ew h ser xebata wan salan weha 
dibêje: Di “ Sala 1924 a de, li Elmanyayê min careke din çavê 
xwe li elfabeya xwe gerand, hûr lê mêze kir û mideke xweş li 
ser xebitîm. Min bala xwe dida û didît ko ev sê texlît herf 
(latini, yûnani û rûsi-CÇ) qenc li hev ne dihatin, herfên yûnanî 
û rûsî yekrengîya elfabêyê xirab dikirin. Jû pê ve tê de du herf 
hebûn ko ji me re ne gerek bûn. Ji lewra min elfabêya xwe ji 
nû ve senifand: Herfên zêde jê avêtin, hin herfên latînî 
bilindek li wan bar kirin û di şûna herfên yûnanî û rûsî de 
êxistin. Bi vî awayî elfabêke bi sih û çar herfan û yekreng hat 
pê” (23)

Mir Celadet di sala 1925 an da ji Almanyayê vegeriya. Ew 
berê çû Misrê û bi dûra ji, çû Libnanê ba apê xwe Xelil Rami. 
Di sala 1927 an da, ew ji yek ji wan welatparêzên Kurd e, ku 
beşdariya damezrandina Xwêbûnê (Xoybûn) dikin. Xwêbûnê 
şoreşa Kurdistana Bakur dide ber xwe. Lê pişti têkçûna 
Serihildana Agriyê, diyar dibe ku Xwêbûn nikare xwe 
bighijine vê armanca xwe ya piroz.

Bûyerên di navbera salên 1925 û 1930 i da, h ser ditinên Mir 
Celadet tesirek gelek mezin çêdikin. Ji vê tarixê û bi şûn va M 
Celadet hemû jiyana xwe dide çareserkirina pirs û pirsgirêkên 
zimanê Kurdi (zaravayê kurmanci). Ew û zimanzanê bi 
navûdeng yê başûrê Kurdistanê; Tewfiq Wehbi, ji bo bi 
kêmasi du zaravayên Kurdi (kurmanci û “sorani”), h Sûriyê bi 
hev ra h ser alfabeyek latini ya muşterek, dixebitin. Mixabin 
ev xebat beriya ku fêki û berhemekê bide di nivi da dimine û 
T. Wehbi vedigere Iraqê.

3.2. Alfabeya sala 1928 an:

Wek me h jor dit, di sala 1919 an da Mir Celadet Bedirxan 
alfabeya latini ji xwe ra bingeh digre û ji ber wê, ji xwe ra 
alfabeyekê datine. Di vê aifabeyê da hin dengên Kurdi bi 
diftongan hatine nişankirm. Pişti demekê, ew dev ji diftongan 
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berdide û li şûna wan, ji alfabeyên Rûsi û Yûnani hin tipan 
digre û bi vi awayi alfabeya wi ji 36 tipan pêk tê. Di sala 1924 
an da, ji bo di alfabeya wi da yekrengi çêbibe, vê neqlê tipên ji 
alfabeyên Rûsi û Yûnani ji alfabeya xwe derdixe û h şûna wan 
bilindekekê (kumik) tine ser hin tipên alfabeya latini û du 
tipan ji ji alfabeya xwe dertine. Bi vi awayi di alfabeya wi da 
34 tip diminin. Mixabin ne alfabeya wi ya sala 1919 an, ne 
ya bi tipên latini, rûsi û yûnani û ne ji ya sala 1924 an di destê 
me da heye.

Bi xweşbexti, me alfabeya wi ya ku wi di sala 1928 an da bi 
kar aniye peyda kir. Ji vê alfabeyê dixuyê ku, ewi beriya sala 
1928 an cardin alfabeya xwe ya ji sala 1924 an guhertiye û 
ew kumikên ku wi danibûn ser hin tipên adeti yên alfabeya 
latini, ji alfabeya xwe deranine. Alfabeya wi ya sala 1928 an ji 
25 tipên latini yên adeti (di warê şikli da, lê ne hertim di warê 
deng da) û du tipên bi diftongan, tev tevi hev ji 27 tipan pêk 
tê. Ev alfabe bi vi awayi ye:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, 
ou, ch.

Di deftera bi destmvisa Mir Celadet da, ewi ev alfabe di 
destpêka rûpelê pêşin da daniye û di hemû tiştên ku ewi di vê 
deftera xwe da mvisine, ev alfabe bi kar aniye. Herçiqas ewi 
tipa “j” di nav rêza tipên vê alfabeyê da danenibe ji, lê di 
mvisên wi yên di vê defterê da, ev tip ji tê bikaranin. Tarixa h 
bin vê alfabeyê, 19 ê Hezirana 1928 an nişan dide. Di navbera 
vê alfabeyê û wan destûrên ku ewi di sala 1932 an da, ji bo 
danina alfabeya xwe bingeh girtme, zêde nêzikayi tumn. Ji xwe 
çend meh pişti vê tarixê ye, ku Tirkan dev ji alfabeya erebi 
berdan û alfabeya latini qebûl kirin. Loma ji di navbera vê 
alfabeya Mir Celadet ya sala 1928 an û ya Tirkan da tu têkili 
tune.
Her wesa di vê alfabeyê da, hin deng bi çend herfên cihê 
hatine nişankinn. Wek dengê “ê” ya zimanê Kurdi, ew carna 
bi tipa “e” û carna ji bi tipa “i” hatiye nişankinn. Ew 
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dinvisine “..haya 24’e heyvi..” (heya 24’ê heyvê ). Ewi ji 
dêlva hin dengan va, herfên hevedudani (diftong) bi kar anine. 
Ji dêlva dengê “ş” ya zimanê Kurdi, ewi diftonga “ch” (wek 
fransizi) û ji dêlva dengê “û” ya Kurdi, diftonga “ou”(wek 
fransizi) bi kar aniye. Ji mvisa wi çend nimûne: “Sechembi... ” 
(Sêşembê), “Braye min mazin Sureya Beg ou ez be otomobil 
pachnivro saet 1.30 gehichtin Chami.” Di vê hevokê da diyar 
dibe ku dengê “i” ya Kurdi h çend ciyan bi “i” (wek di 
“mezin” da) û h ciki ji bi “e” (“..be otomobil...”) hatiye 
nişankirin. Her wesa dengê “ç” ya Kurdi bi tipa “c” hatiye 
nişandan. Ew di rûpelê pêşi yê destmvisa xwe da veha 
dinvisine: “Couyina min..” (Çûyina min). Her wesa ewi li 
şûna dengê “c” ya zimanê Kurdi tipa “x” bi kar aniye. Çend 
mmûne: “...hatin xem me.” (hatin cem me), “..qirmanxeqe..” 
(kirmanceke). Wek di nimûna dawi da dixuyê, ji dêlva dengê 
“k” ya Kurdi va, tipa “q” û ji dêlva dengê “q” ya Kurdi ji, 
tipa “k” hatiye bikaranin (wek di “...me kerar da ez bi lezi 
herim.” (gotina qerar). Di vê alfabeyê da çend deng bi yek tipi 
hatine nişan kirin. Ji dêlva dengên “w” û “v” tipa “v”; ji bo 
dengên “x” û “h’” tipa “h” Û ji bo dengên “g” û “x’” ji tipa 
“g” hetiye bikaranin. Çend nimûne: “..livideri..”(\\ wêderê), 
“24’e heyvi” (24’ê heyvê), “..chogleqi hirab..” (Şox’leki 
xirab)....û hwd.
Em dikarin wan tipên ku h gor alfabeya iro cihê ne, bi tevi 
dengên miqabilê wan, bi vi awayi nişan bidin:

Tlpên alfaba 1928'an Dengên miqabil

c......................... .................... Ç
e......................... .................  e, ê, i
1......................... .................... 1, b ê
h......................... .................... h', x
0......................... .................... 0, x
k......................... .................... q
q...... ■'■................. .................... k
x......................... .................... c
v......................... ....................v, w
ch....................... .....................Ç
ou....................... .....................Û
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Li scr rûpelc pcşin yc dcftcra bi dcstnivisa Mir Celadct 
Bedirxan, di bin alfabcyc da cv nivis heyc:

"Sechenbi 19 haziran 1928
Couyina min li ali Irak ou

Iran chogleqi kati bi. Sibe
Memdouh beg ou ez saat 6.30
ji Halebi derqetin ivari saat
5.30 li Beyouti gehichtin.
Her dou Brayi min li
(Malmivan) e. Hichirye boun (an ji “boum”- CÇ) 
ez ji livideri paya 
boum. Li Bagdayi 
rechbeleq hat ko Seyid 
Taha livideriye ou haya 
24’e heyvi heviya min.. ”

Di destpêka salên 30 i da, beriya derketina Hawarê, M. 
Celadet xebatên xwe yên li ser alfabeya Kurdi ya latini kûrtir 
dikir û li ser vê alfabeyê bi rewşenbir û welatparêzên Kurd ra 
dişêwiri, guh dida ditin û rexneyên wan. Li ser vê demê Dr. 
Nûredin Zaza weha dinvisine:

Celadet Bedirxan, elfabeke kurdî, bi tîpên latînî, pêk tanî û dil 
dikir ku bi van kovarekê derêxe. Ekrem Cemîl Paşa, Hemzeyê 
Miksî û hinekên din tê de pir kêmasî didîtin û bi hişkî lê 
radibûn. Lê, herwekî rehmetî Celadet bi gelek zimana dizanî, 
pir li Ewropa mabû, bi ser de jî zor zîrek bû, bi hiş û huner 
bû, bala xwe dida rexne û gotinên xelkê û dixebitî ku şaşîyên 
xwe binase, elfabeya xwe li gora dengên zimên pêk bîne û ji 
şîwe û zaravayên têvel rêz û dûzanên bingehîn derêxe. Ew ji 
zû da li vî tiştî hûr dibû. Lê, li Şamê, ev karê ha bûbû 
mijûlahiya wî ya hergavî. Di sala 1932 an de, piştî ku elfabeya 
xwe danî û rêzimanek jî dirust kir, rabû destûra derêxistina 
kovara ‘HAWAR’ê wergirt.” (25)
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3.3. Alfabeya Hawarê:

Wek me berê ji got, pişti xcbatên nêziki 13 salan Mir Celadet 
dest pê kir bi alfabeya xwe ya latini, nivisandina zimanê Kurdi 
cenband. Ceriband dibêjim, ji ber ku ewi heta hejmara 23 yê 
Hawarê, alfabeya erebi û ya latini bi hevra bi kar ani. Piştre ji, 
ewi di alfabeya xwe da hin guhertin çêkinn. Wek tê zanin, ji 
hejmara yekê heta ya bist û sisiyan M. Celadet di alfaba xwe 
da, ji dêlva tipa “k” yê, “q” û ji dêlva “q” yê “k” bi kar 
aniye. Ango di van hejmaran da, Kurd wek “Qurd” û 
Kurdistan ji wek “Qurdistan” hatiye mvisandin. Ji hejmara 24 
an û pêva, ewi ciyên tipên “k” û “q” yê bi hev guhastine û wek 
iro em bi kar tinin, daniye. Disa, di morfolojiya bêjeyên Kurdi 
da hin tip guhertine, wek, gava ku pişti dengên “ê”, “î” û “û” 
dengê “y” tê, ew tên guhertin û dibin, “î”, “i” û “u”. Çend 
mmûne, “Dê”dibe “Dîyamin”, “rw”dibe “ruyêmm”...hwd.

Baş e em vegerin ser babeta xwe ya esli. Gelo gava Celadet 
Bedirxan alfabeya xwe dani, ewi çi bingeh ji bo xwe qebûl 
kinbûn ? Derheqê wan xebatên wi yên ji sala 1919 an heta sala 
1928 an, ji bili tiştên h jor, ku Celadet Bedirxan bi xwe qal dike, 
di destê me da bi niviski mixabin tu wesiqe ninin. Wek me li jor 
dit, di sala 1928 an da, alfabeya ku di destê Celadet Bedirxan da 
heye û ew bi kar tine, ji ya sala 1932 an gelek cihê ye. Ew aifabe 
ne h gor prensibên sala 1932 an in. Di nav van çar salan da 
dixuyê ku di alfabeya Mir Celadet da, guhertinên gelek mezin 
çêbûne. Tiştê balkêş ew e ku di sala 1928 an da, Tirkan dev ji 
alfabeya erebi-farisi berdan û dest pê kirin alfabeya xwe ya iro 
ya latini bi kar anin. Bê şik, h ser guhertinên ku Mir Celadet di 
alfabeya xwe da kirine, tesira vê alfabeya T îrkan çêbûye.

Rexneyên ku di wan rojan da li alfabeya wi dihatin kirin, bi 
niviski kêm in û loma ji ew negihiştine van rojan. Di destê me 
da, tenê ditin û rexnên Osman Sebri, yên wê demê hene. Ditinên 
Osman Sebri, wesa dixuyê ku h ser pirsên alfabeya Kurdi-latini, 
heta rojên dawiya jiyana wi ji nehatin guhertin. Bi kurti, ditmên 
Osman Sebri yên li ser alfabeya Mir Ceiadet bi vi awayi ne: Ewi 
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di alfabeya latini ya Kurdi da çar tip kêm diditin. Li gor wi: 
“Tinebûna wan di elifbêya me de kêmasiyeke berbiçav e. ” O. 
Sebri di civinekê da li ser vê pirsê bi Mir Celadet ra gotûbêj dike. 
Li ser pirsa Mir Celadet ku ka kijan tip kêm m, ew dibê: “çp kt 
ne, ku zaravaye kurmancî ji wan tîpan dagirtî ye. ” Li ser vê 
yekê, M. Celadet ji vê bersivê didê: “Rast e ev her çar tîp di 
zaravayê kurmancî da hene. Lê em dikarin ji tîpên nîzîkî wan (ç 
p kt) destkewtî bibin, herwekî me bi tîpên erebî dinivîsand. Va 
ye hemî elîfbêyên Awropî di navbera 29-31 tîpan da ne. Eve 
elifbêya me bûn 33 tîp. ” (26)

3.4. Destûrên Celadet Bedirxan:

Pişti van rexneyên Osman Sebri, ica divê em wan him û 
bingehên ku Celadet Bedirxan ji bo alfabeya xwe danine h vir 
bi rêzkin. Mir Celadet dibê:
“Me ev bingehên ha di dora şeş destûran de gihandine hev.

1- Ji wan niqtan pêva ko xasê denganîya zmanê kurdî ne, di 
şikl û dengên herfan de, herçend heye, xwe li elfabêya tirkan 
nîzing xistin û jê ne dûrketin....
... bi vî awayî kurdên welatê jorîn (Kurdistana Bakur-CÇ) û 
heçî ko elfabêya tirkî dinasin dê bikarin bê dişwarî ya kurdî 
hîn bibin û komel û kitêbên me bihêsanîtî bixwînin.

2- Herçend dibe, ewçend dengên herfên latînî ên adetî ko di 
zmanê din de nas in, di elfabêya kurdî de hilanîn û neguhertin. 
Bi vî awayî kurd dê bikarin elfabêya biyanîyan û biyanî ya me 
bi hêsanîtî fêr bibin.

3- Nîşankirina her dengî bi herfeke serxwe û ji awayê herfên 
hevedudanî xwe dûr xistin. Bê şik e ko hînbûn, xwendin, 
nivîsandin û lêkdana herfên serxwe ji yên hevedudanî 
hêsanîtirin.
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4- Her dengî bi herfeke cihê nîşan kirin, yanî ji awayê 
nîşankirina çend dengan bi herfekê an dengekî bi çend herfan, 
xtve dan alî
Ev aiva ji fikra çêkirina elfabekê bi hindik herfan an ji qesda 
qenc lisersekinandina denganîyê dikare bizê.

Ji xwe di tu zimanî de denganî û nivîsandin ne lêvên yekin, û 
nivîsandin nikare bi tevayî li denganîya wî zmanî bê. Lewre 
ko kitk.it û rengên denganîyê bi elfabêyê nayin nîşan kirin û li 
ser kaxezê sekinandin. Welê bûwa diviya bû elfabêya her 
zimanî ji (50-60) herfan hevedudanî bibe.

5- Herçend heye, ji barkirina herfan bi nîşanên nû, xwe dan alî. 
Nîşan ji hêlekî di nivîsandinê de bi vegera qelemê wextî dide 
winda kirin. Ji hêla din bi jibîrkirina nîşanê herf vedigerin ser 
şiklên xwe ên eslî, bênîşan, û tevlî-hev dibin. Pejirandina çend 
nîşanan bi hev re ev jî dişwarîke din e. Ji lewre ji bona 
tevayîya herfên binîşan me ev (A ) pejirand, û bilindek nav lê 
kir. Ji ber ko dengên herfan hem diguherîne û hem bilind dike, 
û ji nîşanên wek (.-.-’) qenc têt veqetandin. Ji xwe boş bûna 
nîşanan nivîsandinê kirêt dike..

6- Herfên welê bijartin ko di şiklên xwe de li hev bên û 
bikevin hev. Ji lewre diviya bû ko em di nav herfên latînî de 
bimînin û ji elfabêyên din wek yûnanî û rûsî herfan megirin. 
Me jî welê kir û elfabeya xwe bi hindik guhertina dengên 
herfên latînî û bi barkirina hinan bi bilindekê çêkir. Bi vî 
awayî û gora destûrên jorîn me elfabêya xwe bi sih û yek 
herfan hevedu danîye. Herwekî di destpêkê de me da zanîn. 
Sehîtîya ko di hersê zarên kurdî de hatine çêkirin xuya kirine 
ko di zmanê kurdî de dengên bingehî ev sih û yek deng in. Ew 
jî bi van sih û yek herfan hatine nîşan kirin. Belê, herfin hene 
ko geh zirav, geh stûr, geh ji pêşî, geh ji paşîyê tên xwendin. 
Lê ev ferqên ha ne ji guhêrîna cihderka dengan têne pê, û ji 
lewre di elfabêyê de nayên nîşan kirin. Ji ber ko elfabê tinê 
dengan nîşan dike, ne rengê dengan ” (27) (Di eslê vê nivisê 
da, Mir Celadet ji dêlva dengê “k” yê va tipa “q” ûji dêlva 
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dengê “q” yê ji, tipa “k” bi kar aniye)

Him û bingehên alfabeya Kurdi-latini, ku me ji nivisara 
Celadet Bedirxan girt û li jor dani, vekiri ne û hewce nake ew 
ji nû va bên tefsirkirinê. Her yek ji wan, ji bo daxwaz û 
hewcedariyekê hatiye pê û ew bi tevayi ji, di nav xwe da bi 
aheng m û hevûdû temam dikin.

3.5. Nisbetên dengan:

Herçend Mir Celadet di nav van him û bmgehan da 
nehesibandibe ji, di hilbijartina tipan da, ewi hin prensibên 
din ji dane ber çav. Çaxa menv li nivisên wi yên h ser her 
tipekê dinêre, ev prensib baştir diyar dibin. Di nişankirina her 
dengeki Kurdi di tipekê da, ewi ev pirs ji xwe kirine:

a- Gelo mvisandina vê tipê, dê hêsan be yan na? Heke hêsan nin 
be, dê meriv çewa karibe wê ji bo mvisandinê hêsantir bike?

b- Gava di navbera herdû xalên (destûrên) pêşin da dubendi 
derkevin, divê kijan xal esas bê girtinê? Di vê rewşê da ewi 
feyde û xesaran dane ber hev û hêsankirina alfabeyê ji bo 
Kurdên Kurdistana Bakur, jr bo xwe esas girtiye. Ewi ji bo 
feydên biçûk, xwe ji destûrên xwe dûr nexistiye.

c- Gelo nisbeta vi dengi, di nav hemû dengên zimanê Kurdi da 
çiye? Li pêş bikaranina alfabeya xwe ya bi şiklê di Hewarê da, 
em tê digihijin ku Mir Celadet li ser nisbeta her dengeki 
zimanê kurdi, di nav hemû dengan da, du lêkolin çêkirme. 
Yek ji wan du lêkolinan di “Kurtçe Grameri”(Gramera Kurdî) 
da çap bûye. Wek tê zanin, ev xebata ku bi hevkariya Celadet 
Bedirxan û Roger Lescot hatiye pê, di nav wan xebatan da ku 
h ser zimanê kurdi (zaravayê Kurmanci) hatine kirm, ya heri 
fireh û cidi tê hesibandmê. Gava ew me li ser awayê çêkirina 
alfabeya xwe serwext dike, ew qala “sê cedwel”ên li ser hm 
lêkolinan dike û dibê: “Cedwela pêşî ji me re nisbeta herfên 
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kurdî nîşan dide.” (28). Di vê cedwelê da, di nav 33 798 
dengên zimanê Kurdi da, ew h nisbeta hin dengan dinêre û 
di danina alfabeya xwe da van nisbetan dide ber çav. Xasme 
ji, gava ew li ser danina tipên “v” û “w”, “q” û “k”, “c”û 
“ç” radiweste, dibê dengên ku nisbeta wan di ziman da 
zêdene, divê bi tipên hêsantir û zelaltir bêne nişankinnê.

Ev lêkolina diduyan ya ku Mir Celadet qal dike, bi tevayi di 
tu ciyi da çap nebûye. Dibe ku, her dû lêkoiin yekbin ji, û ya 
di “Kurtçe Grameri” da çap bûyi, tenê beşek ji ya dm be. Me ji 
wê iêkolina li ber dest istifade kir û wek tabio û wêne, hin 
nisbatêndengênzimanêKurdi (Kurmanci)hjêr dani (29).

Hejmar
a 1500 8.5
b 650 3.6
c 120 0.7

Ç 150 0.8
d 840 4.7
e 2200 12.4
ê 1000 5.6
f 150 0.6

9 200 1.1
h/h 350 2.0

1 1800 10.2

Hejmar %
1 700 4.0
j 300 1.7
k 650 3.6
1 450 2.5

m 550 3.1
n 1300 7.3
0 400 2.2

p 120 0.7
q 140 0.8
r 1100 6.2

s 340 1.9

Hejmar X
Ş 160 0.9
t 400 2.2
u 120 0.7
û 450 2.5
V 500 2.8
w 350 2.0
x/x 340 1.9

y 200 1.1

z 150 0.8
17680 100

Her wek ji xala şeşan ya destûrên Mir Celadet diyar dibe, ew 
di danina alfabeya xwe ya latini da, ne tenê dengên zaravayê 
Kurmanci, her wesa yên “Sorani” û Dimili ji dide ber çavên 
xwe. Gava ew dibê, “Sehîtîya ko di hersê zarên kurdî de 
hatine çêkirin xuya kirine ko di zmanê kurdî de dengên 
bingehî ev sih û yek deng in. Eu> jî bi van sih û yek herfan 
hatine nîşan kirin. ”, diyar e ku ew ji lêkolinên xwe dighije vê 
encamê. Loma ji divê menv li awayê xebatên wi hûr binêre û 
li bersiva vê pirsê bigere: Gava ew sehêtiya ku li ser her sê 
zaravayên Kurdi tête kirinê, Mir Celadet çi pivan dane ber 
çavên xwe ? Bi gotinek din, ev sehêtikirin li gor kijan prensib 
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an ji prensiban bi ci hatiyc? Pivana ku Mir Celadet dide ber 
çavan, nisbeta dengan e. Ew radibe, nisbeta hemû dengên ku 
di denganiya (fonetika) zimanê Kurdi da (her sê zaravayên 
Kurdi) hene, yek bi yek dihesibine û h gor wan dengên ku 
nisbeta wan zêdeye, di alfabeya xwe da tipan ji bo wan 
datine. Ango ew dengên ku nisbeta wan di nav hemû 
dengên zimanê Kurdi da pir kêm în, ewi di warê zimanzaniyê da 
hêja neditiye ku, ji bo wan tipan peyda bike.

8. 5

5.t

0.8
-T“

1

1.7

2. 4

5_5

1.1

’.O

0..2

4.0
3.1

7.3
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5.2

2 2
2.Ê

2.0
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Nisbeta dengên Kurdi h gorMir Celadet

Derheqê vê sêhêtikirina h ser sê zaravayên zimanê Kurdi, 
lêkolincke wi di pirtûka wi ya bi navê “Kiirtçe Grameri” 
(Gramera Kurdi) de hatiye weşandin. Me ji, ev lêkolin esas girt û 
him nisbetên dengên hersê zaravayên Kurdi û him ji ew çar 
dengên zimanê Kurdi yên ku nisbeta wan di nav hemû dengên 
hersê zaravayan da heri zêdetir m, bi wêne li jêrê dani.
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6.8

Nisbeta çar dengên btngehin yên ztmanê Kurdi 

Bi.kurti, çar dengên heri bmgehin, bi dor li gora nisbeta zêdetir; 
di Kurmanci da: “e”, “r”,“n” û “a”; di Dimili da “e”, “1”, “a” û 
“n”; û di Kurmanciya jêrê (“Sorani”) da “e”, “a”, “i” û “n” ne 
(30).

Nisbeta «ur dengên zaravayê Kurmattd
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Nisbeta ftr dengên zaravayê Sorarti

Nisbeta dengêtt zaravayê Dtmtli
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Nisbeta dengên sê zaravaytn ztmanê Kurdi

«219 oS32 . 292

3.6. Mantiq û awayên C. Bedirxan:

Li gor destûr û prensibên ku Mir Celadet ji xwe ra bingeh 
girtine, alfabeya Ktfrdi ya latini ji sih û yek tipan pêk hatiye û 
bi vi awayi ye:
a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, h, i, î, j, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, û, 
v, w, x, y, z.

Herwesa h gor wi, ji sih û yek tipan, heşt miqabilê dengdêran 
(vowel) în û bist û sisê ji miqabilê dengdarên (consonant) 
zimanê Kurdi ne. Dengdêrên Kurdi du celeb m; sisê kin in û 
pênc ji dirêj m. Yên kurt dirêj nabm û yên dirêj ji, kurt nabm, 
ew her wek xwe diminin.

Dengdêrên dirêj: a, ê, î, o, û
Dengdêrên kin: e, i, u

Gava him û prensibên alfabeya Hawarê h ber destên me bm, 
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wê çaxê divê em ji nêzik va li alfabeyê mêze bikin, ka heta çi 
radeyê di çêkinna vê alfabeyê da, ew him û prensib hatine 
bicianin . Û heke hin istisna çêbûbin, gelo sedemên vê yekê 
çine ? Em ê gav bi gav bi dû kevin, ka Mir Celadet bi çi awayi 
alfabeya xwe daniye.

Wek ji destûrên alfabeya Hewarê dixuyê, bi şertê pêkanina 
bendên 3-6, çavkaniyên vê alfabeyê: 1- Alfabeya Tirki (benda 
yekê), û 2- Alfabeya Latini (benda diduyan) ne. Em ê van her 
du çavkaniyan h vir bimvisin.

Alfabeya Tirki:
a, b, c, ç, d, e, f, g, g, h, 1, i, j, k, 1, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ii, 
v, y, z = 29 tip

Alfabeya Latini:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 
= 26 tip

Ji bo çêkirina alfabeya xwe Mir Celadet bi dengdaran dest pê 
dike û dibê: “...ji si û yek dengdarên (qesda wi dengên 
alfabeya Kurdi ne-CÇ) kurdî, dengên hevdehên jêrîn, dt 
elfabeya her zmanî de, bi ferqinên kiçik, yek in.

b d g h k l m n p r s t fv w y z ” (31)

Ev tipên li jor, ku hevdeh dengdaran nişan dikin, ji xeyni yekê 
(w), yên mayi, h gor hemû xalên destûra alfabeya Hawarê ne. 
Dengê “w” ji ber ku di zimanê Tirki da nine, miqabilê wê ji tu 
tip di alfabeya Tirki da nine. Ji xwe li gor benda yekê, heta ku 
ji dest bê wê ev nêzikayi bê parastin. Gava ev deng di zimanê 
Tirki da tune be, bêguman nêzikayiyek ku divê bê parastinê ji 
namine. Ji hêla din, ev deng bi tipa adeti di alfabeya latini da 
heye û h gor xala diduyan, em ê karibin têxin nav alfabeya 
Kurdi. Bi vi awayi, em ê van hevdeh tipan, li gor pergala 
alfabeya latini, ji bo alfabeya Kurdi ya latini li jêr bi rêzkin:

", b, ",", d,", ", f, g, h, ",", ", k, 1, m, n, ~, p, r, s, ", t, ", ", v, tv, 
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y, z.

Li vir Mir Celadet li ser tipên “v” û “w” disekme û nisbeta 
wan a di nav tipên Kurdi (“herfên kurdî”) da, dihesibine. Li 
gor wi, “di zmanême de nisbeta (v) 329/33798 {% 1;-CÇ) û 
ya (w) 557/33798 {% 1,6; -CÇ) e. Yanî di qisekê ko (33798) 
herf hene (v) (329) û (w) (557) caran derbas dibe” . Pişti vê 
hesibandinê ew dibê di zimanê Kurdi da, dengê “w” ji yê “v” 
zêdetir e. Lê gava meriv tipa “w” dinvisine, li gor tipa “v”, 
qelem divê du caran bê livandm, “w” du diran e û “v” yek 
diran e. Ango, tipeke ku nisbeta wê kêm e (v), lê bi hêsani tê 
mvisandin û yeka ku nisbeta wê zêdeye (w) piçek zehmettir tê 
mvisandinê. Li gor prensibên wi, diviya ev berevaji bûya; tipa 
ji bo dengê “w” ji ya “v” hêsantir bihata mvisandm. Mir 
Celadet li vir dipirse, gelo me dengê “v” bi tipa “w” û dengê 
“w” bi tipa “v” nişan bikira çêtir ne dibû ?. Ew bi xwe 
bersiva vê pirsê dide: “Bi vî awayî me dengê van du herfan ji 
dengên xwe ên navmiletî - ko îrû wek dengên wan ên adetî 
têne hesêb dûr bixistana.
Dûrxistina dengên herfan ji dengên xwe ên adeti, gora destûra 
me a duwîn, tinê di kotekîyê de, an bi destxistina fêdeke 
mezin de, bihata çêkirin.
Kotekî yekcar nîne, fêde hebe jî gelek kiçik e, ne welê ye ko 
em ji bona wê destûreke xwe a bingehî feda bikin. ” (32).

Wesa dixuyê, prensibên li jor (a-c) herçend giring bin ji, ji bo 
ku ew karibin destûrên bingehi biguhêrm, divê h holê neçari û 
kotekiyek an ji feydeki gelek mezin hebe. An ne, destûrên 
bingehi ji bo feydên piçûk divê neyên feda kirm.

Wek me h jor mvisi, Mir Celadet ji bi ferqekê, wan hevdeh 
tipên dengdaran dixe nav alfabeya xwe. Li ser tipên “k” û 
“q” ya iro, ew gelek mutale dike. Li gor destûra yekê, dengên 
“q” û “k” di alfabeya Tirki da, bi yek tipekê (k) dihat 
nişankirin. Lewra di dengên zimanê Tirki da, dengê “q” tune. 
Lê di zimanê Kurdi da, dengên “k” û “q” du dengên herçend 
nêzi hevbin ji, ji ali cihderka dengan va,“q” dengeki paşki û 
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“k” ji dengeki pêşki ye. Li gor destûra diduyan; di latiniya 
kevn da, berê ji dêlva dengê “q” tipa “k” û paşê ji, herçend vi 
dengi bi tipa “c” nişan kiribin ji, lê ewan disa ji wek “k” yekê 
bi lêv dikirin. Mir Celadet piçek li ser zimanê fransizi ji hûr 
dibe û biryara xwe dide ku, dengê “k” ya zimanê Kurdi bi tipa 
“q” û dengê “q” ya Kurdi ji bi tipa “k” nişan bike. Ji xwe hê 
di alfabeya wi ya sala 1928 an da, ev deng bi van tipan 
hatibûn nişankirin. Bi vi şikli, Mir Celadet di bist û sê 
hejmarên Hawarê da van dengan bi van tipan nişan dide.

Diyar e ku ev yek, di navbera biryara M. Celadet û destûra wi ya 
yekem da, dubendiyekê tine pê, ango alfabeya wi ji ya Tirkan 
dûr dibe. Lewra, di alfabeya Tirki da dengê “k” ya zimanê Tirki 
bi tipa “k” tê nişankirin, ne bi tipa “q”. Mir Celadet di hejmara 
24 an da, ev dubendi bi vê notê ji holê rakiriye:
“K-Q
Di elfabêya me de ev her du herf bi hev guhêrîne: ‘k’ ketîye 
şûna ‘q’ ê, û ‘q’ ketîye şûna ‘k’ê. ” (33)

Bi vi awayi em tê gihiştin ku, ka Mir Celadet ew hejdeh 
dengdarên alfabeya kurdi ya latini, bi çi awayi h hev anine. 
Hejmara dengdaran di alfabeya wi da. bist û sisê ne. Loma ji, 
pênc dengdar (c, ç, j, ş, x) mane, ku divê em lê hûr bibm.

Mir Celadet h ser dengdara “j” yê weha dinvisine: “..me (j) ê 
xiste nav elfabêya xwe bi wî dengê ko frensiz wê bi lêv 
dibin... ” (34). Bi vi tehri, destûra diduyan bi cih hat. Gava em 
h alfabeya Tirki dinêrm, baş dixuyê ku destûra yekem ji çûye 
seri; Lewra alfabeya Tirki ji dengdara “j” bi tipa “j” nişan 
dike.

Heçi peydakinna tipekê ji bo dengdara “x” ya Kurdi ye, wesa 
dixuyê ku evê tipê ji Mir Celadet ra hin dijwari deranine. Ev 
dcng di zimanê Tirki da nine. Di alfabeya Yûnani û ya Rûsi da 
ev deng bi tipa “x” tê nişankirin. Herçend “x” ya di alfabeya 
zimanê Fransizi da, “...du dengan bt hev re dinimîne û dide 
xwendin..”, wek dengê “ks” û yê “x” ya Kurdi, lê ji ber dengê 
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wê ya “dutakî” Mir Ccladct naxwaze hcrfa alfabcya 
Fransizi têxe nav alfabcya xwc. Ew ji bona nişanktnna 
dengê “x” ya Kurdi, tipa “x” ji alfaba Yûnani digrc 
(35).

Ji bo nişankirina dengdara “ş” yê, di destê Mir Celadet 
de tu tipeke latini tunebûye ku, wê tipê ji dêiva dengê 
“ş” yê bi kar bine (destûra diduyan). Ji hêla din, li gor 
destûra sisiyan divê ew xwe ji tipên hevedudani ji dûr 
bihêle. Wek me berê dit, ewi ev dengê Kurdi, berê bi 
diftonga “ch” nişan kiribû. M. Celadet h ser ev tip 
weha dinivisine: “Ş- Ev herf berdêla ( ch ) a erebî ye. 
Dengê vê herfê di fransizî bi (ch), di elmanî bi (sch) û di 
inglizîyê de bi (sh) têt nîşan kirin.

Ji herfên latînî ji bona nîşankirina vî dengî di destê me 
de tu herf ne ma bûn. Gora destûreke me diviya bû ko 
em bi herfên hevedudanî emel mekin. Destûra me a 
pêşîn em dixistin nîzîngî elfabêya tirkan.

Ji hêla din cihderka vî dengî gelek nîzîngî cihderka herfa 
(s) ye.

Miletên ko di zmanê ivan de ev deng nîne li şûna wî (s) 
dibêjin.

Di zmanê yûnanî de (ş) nîne. Ji lewra yûnanîyên ko nû 
dest bi frensizîyê dikin şûna (chambre-şambr) (sambr) 
dibêjin û pirsa (paşa) (pasa) dixivînin.

Diencamêdemeevdeng, ivek tirkan, bivêherfênîşankir.
Ji xwe ev şikî di elfabêya xelkê Romanyayê de, ji mêj ve 
hebû.” (36)

îca em werm ser du dengdarên mayi (c û ç), ka M. 
Celadet ew bi çi awayi peyda kirine. Celadet Bcdirxan, 
h gor xala diduyan ya dcstûra xwe, ku dibê herçend ku 
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ji dcst bê, cwçend dengên tipên latini yên adeti divê di 
alfabeya Kurdi da bên bikaraninê, berê xwc dide alfabeya 
latini. Ew dibine ku, di latiniya kcvn da, dengê “ç” yê, carna 
bi tipa “c” hatiye nişankirin. Ev deng iro ji, di zimanê Italyayi 
da piri caran bi tipa “c” tê nişankirin.

Heke ew li gor destûra xwe ya diduyan biçûya û ji dêlva 
dengê “ç” ya Kurdi tipa “c” bi kar bianiya, diviya bû ewi 
destûra xwe ya yekem feda bikira. Ew dibê: “Digel vê hindê 
me ev herf ji pêşiya xwe vekir, dengê wê ê kevn da alî û em di 
warê qebaleyê de man. Ji ber ko qebale li destûra me a pêşin 
çêtir dihat û ji bona feda kirina wê destûrê çi fêde çi kotekî 
hebû.
Di zmên de nisbeta wan jî hema yek e.
C: 102/33798 {% 0.3 -CÇ) Ç: 103/33798 (% 0.3 -CÇ) 
Di encamê de me dengê ( & ) bi (c) û yê ( & ) bi (ç) nîşan 
kirin.”{37).

Wek diyar e, ew ne feydeke mezin û ne ji kotekiyekê tê da 
dibine ji bo ku bi awayê alfabeya latini van her du tipan 
deyne. Loma ji, ew li gor destûra xwe ya yekem diçe û her 
wek di alfabeya Tirki da tên nişankirin, tipên “c” û “ç” dixe 
nav alfabeya xwe.

Bi vi awayi, me dit ka Mir Celadet bi çi awayi bist û sê 
dengdarên alfabeya xwe li hev anine. Tipên dengdar di 
alfabeya Hawarê da h gor vê pergalê hatine birêzkirin:

b, c, ç, d, -, -, f, g, h, -, -, j, k, 1, m, n, -, p, q, r, s, ş, t, -, -, v, 
w, x, y, z. (23 dengdar)

tca divê em bên ser dengdêrên Alfabeya Hawarê. Li gor Mir 
Celadet, dengdêrên “a” û “o” “...di zmanê me de jî wek yên 
zmanên din têne bilêv kirinê, lê hergav drêj in û tucar kin 
nabin.” (38). Dengê “a” ya Kurdi ji ya Tirki dirêjtir e.
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3.7. Pirsa kumik û niqutê:

Celadet Bedirxan dengdêrên mayi di warê şikli da, dike du 
tof(beş):
Beşê yekê: e, i, u
Beşê diduyan: ê, î, û.

Ew li ser van du beşan bi vi awayi dinvisine: “e, i, u, - ê, î, û, 
Niho, me ev şeş herf hene ko di pêşberê hev de, du tofên di 
şiklî de nîzîngî hev ditînin pê.

Em van çarên jêrên bibin destê xwe û bi wan mijûl bibin: e, i - A A ♦ 1
e, i

Lê herwekî me berê jî goti bû, di dengayîya kurdî de, 
dengdêrek carinan kin û carinan drêj nabit, yanî herçî 
dengdêrên ko kin in drêjên wan nîne û herçî drêj in kinên wan 
peyda nabin.

Ber vê yekê dengdêra (e) herçend bête drêj kirin tucar nabit (ê) 
ji ber ko cihderkên wan ji hev cuda ne. Herwekî (i) jî bi 
drêjxwendinê nabit (î).

Di destê me de tu herfên din ne ma bûn, û gora destûreke me 
diviya bû em herfên hevduanî (hevedudani-CÇ)ewe/ mekin. Ji 
lewra ji bona nîşan kirina tofa paşîn me ev ( A ) nîşana ha 
pejirand û navê wê kir bilindek.
Ev nîşana ha di hin elfabêyên din de jî heye. Lê bi vê ferqa ko 
di elfabêyên din de dengê dengdêran weke xwe dihê le, 
cihderkên wan naguherîne, tinê bilind dide xwendin. Di 
elfabêya me de du karên wê hene: Dengê dengdêran 
diguhêrîne û bilink (bilind-CÇ) dide xwendin. Lewma 
dengdêrên bi bilindek hemî jî drêj in û tucar kin nayin 
xwendin.

Gora destûrên me ên bingehî, ko ji bona çêkirina elfabêya 
xwe me pêkanî û di pêşîya vê bendê de me da zanîn, diviya bû 
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ko em bê sebebeke zor ji elfabêya tirkan dûr mekevin.

Li hir e, di herfên (i) û (î) de em ji ya wan dûr ketin.

Tirk (i) ya kin bi (i) ke bê niqte nîşan kirin. Heke me jî welê 
bikira û (i) ya kin bi (i) ke bê niqte û ya drêj bi (i) ke adetî 
nîşan bikira çêtir ne dibû ?

No, ji ber ko (i) ke bê niqte di nav herfên (u, n, m) û di peş 
(pêş-CÇ)w paşê hin herfan de tevlî wan dibe û ji wan 
derêxistana wê dikeve dişwarîyê. Ji xwe tirk jî piştî çêkirina 
elfabêya xwe pê hesîyan û ji bona veqetendina (i) ke bêniqte ji 
herfên jorîn - ko ketiye rex an nava wan - ser herfa ko berî (i) 
yê dihat îşaretekê berdidan.

Bê şik e ko me nikari bû em bikevin nerastiyeke welê ko ji 
aliyê daniyê xwe ve hati bû nîşan kirin.

Jû pêve, herwekî heta niho xuya bû, ji lewre ko dengayiyên 
van du zmanan cihê ne, isûlê dengdêrên kurdî bivê nevê ji isûlê 
tirkan dûr ketîye. ” (39).

Ji bo dengên “e” û “u”, ewi tipên alfabeya latini girtine 
alfabeya xwe. Ji xwe Tirkan ji ev tipên ha girtibûn nav 
alfabeya xwe,- lê di navbera dengên tipa “u” ya latini û ya 
Tirki da hin ferq hene. Bi vi awayi, neqandma van her du 
tipan, h gora hemû destûrên wi ne.
Heta vir, em gav bi gav bi dû Celadet Bedirxan ketin û me ji 
nêz va lê nihêrt ka ewi di çêkirina alfabeya xwe de çi mantiq 
bi kar aniye. Ew destûr û prensibên ku ew li ser meşiyaye, bi 
rasti ji, yên emeli û zamsti ne. Ji bili van her du dengdêrên 
kurdi “i”(i) û “î”(i), ewi gelek caran, ji bo feydên piçûk xwe ji 
fedakirma destûrên bmgehin dûr kiriye; Wek me berê dit, heta 
ku ew mecbûr nemaye, an kotekiyek gelek mezm derneketiye 
pêşberi wi, an ji feydeke gelek berbiçav bi dest neketiye, ewi 
xwe ji destûrên xwe dûr nekiriye. Me ev yek, di nimûnên “v” 
û “w”, “c” û “ç” û di yên “k” Û “q” da ditin.
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Nexwe, ew çi sedem bûn ku Mir Celadet mecbûr kirm, bi 
koteki pê dan qebûl kirin û feydên berbiçav ji bo alfabeya wi 
deranin pêşberi wi, ku wi rabû destûrên xwe da aliki û ji bo 
du dengdêrên Kurdi tipên “i” û “î” girtin nav alfaba xwe ? 
Ew bi xwe li vê yekê baş hişyar e, û bi vi awayi ewi xwestiye 
xwe ji hin dijwariyan dûr bike.

Wek tête zanin, di sala 1928 an da di derbekê da M. Kemal 
alfabeya erebi da aliki û ji dêlva wê va, ya latini ani. Xelkê 
Tirk, bi kêmasi şeş sed sal alfabeya erebi di mekteban da, di 
kitêb û çapemeniyên din da, di mvisandma di navbera 
darûdezgehên idara Dewleta Osmani da bi kar anibûn. Ji 
mşkava guhertina alfabeyê, gelş, tevlihevi û sergêjayiyên gelek 
mezm bt xwe ra anin. Loma ji, pişti vê guherandmê, demekê 
di rojnamên Tirkan da du alfabe,- ya latini û ya erebi-, bi hev 
ra hatin bikaranin. Em ji Mir Celadet hin dibin ku di nav wan 
salên ji alfabeyekê derbasbûna yeka dm da, ji bo 
xwendevanên Tirk hm dijwari derketme. Ji ber ku, “(i) ke bê 
niqte di nav herfên (u., n, m) û di pêş û paşê hin herfan de tevlî 
wan dibe û ji wan derêxistina wê dikeve dişwariyê” û ev yek 
serê xwendevanê Tirk tevlihev dikir, Tirk rabûne ji bo 
veqetandina tipa “1” ji “n”, “u”, “m”,- çi “1” di nav an h rex 
wan be-, işaretek danine ser wê herfa ku beri “1” hatiye.

Gelo ev tevliheviya di warê şikii de çi tişt e ?. Gava meriv h 
van her çar tipan dinêre, muşterekiya wan ew e, ku tev 
kêm-zêde ji xetên serbijêrki pêkhati ne. Heçi tipa “1” bi xwe 
ye, ew tenê xeteke rast û ser bi jêr e. Li vir, em ê tecrubekê 
btkm, ji bo ev sergêjayiya wê rojê baştir ron bibe. Em ê pênc 
xetên rast û serbijêr h rex hev bmvisin: “11111”. Gava em 
mçikên jêrê yên herdû xetên pêşi, piçek bi guloverki bighinm 
hev, dê ev şikil çêbibe: “um”; em mçikên jorê yên hersê yên 
paşiyê, disa bi awê berê bighijinm hev, ev şikil “nm” çêdibe. 
Niçikên jorê yên hersê xetên, ku di nav xetên pêşi û paşiyê da 
ne, em bighijinm hev: “îmi” çêdibe. Wesa dixûyê, ev 
nêzikbûna xetên di ber hev da, ji bo Tirkên wê demê,
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sergêjayi û dijwari deranine. Lê wek em tev ji dizanm, Tirk 
hêdi qet işaretên veqetandinê naynin ser hiç herfekê li pêşiya 
herfa “1” yê. Ji hêla dm, heçi Kurd în, tucar ev tevlihevi ji bo 
wan çênebûye. Nexwe, ev tevliheviya ku di wan rojan de, -ji 
nivisara Mir Celadet diyar dibe-, ji bo Tirkan hebûye, ewende 
tevliheviyek mezin bûye, ku bûye sedemê, fedakirina çend 
bendên destûra danina alfabeya Kurdi. Ango, ji sedemên li 
dervayi zimanê Kurdi, destûra ji bo çêkirma alfabeya Kurdi, 
xwe ji riya xwe ya bi prensib veqetandiye û ketiye ser 
şiverêyek teng û kort kortki. Ji xwe, çewa li jor me da zanin, 
ev sedemê biyani iro li meydanê nemaye û xwediyên vê 
sergêjayiyê bi xwe ji, evi tişti ji bir kirine û tu gotûbêjek li ser 
nakin.
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4. DÎTINÊN LIDIJ RAKIRINA KUMIK Û NIQUTÊ 

4.1. Nimûne: Ditmên REŞO ZÎLAN

Yek ji wan aligirên ku bi dijwari li dij rakirina niqut û kumikê 
dertê, Reşo Zilan e, ku ewi bi niviski çend caran ditinên xwe 
diyar kirine. Ewi cara pêşi, bi minasebeta destpêkirina weşana 
“Berbang”ê, di hejmara 1 ê ya vê kovarê da, bi awaki fireh 
ditinên xwe h ser vê pirsê diyarkir (40). Sedemê vê gotûbêjê 
ew bû ku, di Berbangê da ev her du dengên Kurdi bi du curan 
dihatin mvisandin: Piraniya Kurdên ku pişti 1980 i hatibûn 
Ewrûpayê, her weki ku ewan berê h welêt ji mvisibûn, di 
nivisarên xwe da mqut û kumêka li ser van her du tipan bi 
kar nedianin. Ango ewan ev her du deng bi tipên “1” û “i” 
nişan didan. Kesên ku ji mêj va h Ewrûpayê bûn ji, eyni deng 
ji dêlva van tipan, bi tipên “i” û “î” didan xuyakirm. Her 
çiqas Kurdên Suriyê ji wek beşên diduyan dinvisandin ji, bi 
hêsani menv kare bêje ev pirsa hanê, pirseke di navbera du 
tradisyonên (adetên) ku di warê mekan da ji hev dûr mabûn 
da, xwe dida der.

R. Zilan di mvisara.xwe da, mvisandina van herdû dengan bi 
tipên “1” û “i”, wek “pêngaveke zîyandar” didit û digot 
“..nabe ku kovareke Kurdî li gor daxwaza dilê xwe û 
zanyarîya zimên dûr, rabe û rûnê û bibizive. Heke welê nebe 
dê di zimanê Kurdî de birînên ntezin vebin. Dê hîm û 
bingehên zimanê Kurdî yên nivîsandin û xwendinê bên 
birîndar kirin.” Ewi mvisandina bi vi awayi, wek 
bêberpirsiyari didit û digot “Berpirsiyariya vê kir û kirdarê jî 
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pir giran e. Hîç mafê me jî tune, ku em bingehên zimanê xwe 
aloz bikin”. “..Divê ji bîr neçe, ku mafê hîç kesekî tune, ku bi 
zimanê Kurdî ve bilîze. Berê pêşveçûna vî zimanê, çi yê 
nivîsandin û xwendinê û çi jî yê axaftinê, bi alîkî bervajî de 
yan jî bi alîkî tijî bi asteng de bide. ”

R. Zilan li dij wan kesên ku bc kumik û bê niqut dinvisandin, 
rexnên xwe yên tûj û giran didomand û digot “Divê Kurdên 
Tirkîyê di warê nivîsandinê de, serê xwe bi hîç û pûçî ji 
alfabeke nû û ji awaki nû î nivîsandina zimanê Kurdî re 
neêşînin. Li tiştine nû negertn, tiştine nû ji ber xwe bi dernexin 
û çênekin. Ziman ne mijûlî û ne jî ‘hobî’ ye. ”

Gava R. Zilan bi van gotinên xwe, gelek niviskarên Kurd 
sûcdar dike, divê ew xwediyê ditin û delilên gelek qewim be. 
An ne, wê ev gotinên wi, ji gotinên hissi û bi hêrshatigotin 
pêva neyên tu maneyê. Xwediyê van iddiayên h jorê, R. Zilan, 
gelo çima h dij modifiyekirina du tipên alfabeya Hewarê 
ewende bi şid dertê ? Emê h vir berê yek bi yek raman, ditin û 
iddiayên R. Zilan bi rêz bikin û paşê ji h ser ditin û iddiayên 
wi, h gor zanebûna xwe tiştina bêjin.

Li gor R. Zilan:
a- Hawarê ji bo mvisandina Kurdi bingehek daniye. “Ev 
hinde deh sal in, ku Kurdî li ser wê bingehê tête nivîsandin. ”. 
“..çawan ku alfabe û awayê nivîsandina HAWAR-ê ji zimanê 
Kurdî re, herweki ku li perçên din yên Kurdistanê û li hemû 
zanîngeh û unîversitên ku lê pişka Kurdnasiye hene, bûye 
bingeh, her wisan divê ew ji Kurdên Tirkiyê re jî bibe bingeha 
nivîsandinê. ”

b- “..di şûna -î-ya Kurdî de -i-ya Tirkî û di şûna -i-ya Kurdî de 
-i-ya Tirkî nivîsandin pir şaş e. Ji ber ku hem -î- û hem -i-ya 
Kurdî ne wek -i- û -t-ya Tirkî ne. Ji alîyê fonetikî de ferqeke 
pir mezin di navbera wan de hene.”. “... heke hin dengên 
zimanê kurdî bi yên zimanên Tirkî ve bên guhartin û bi tipên 
Tirkî ve bên nivisandin, bingehên fonetîkî yên zimanê Kurdî 
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tên birîndar kirin. ”,

“Heçî -i-ya Tirkî ye, li gor ya Kurdî kurt e. Ji lew re Tirk, heta 
bi îro jî, gelek peyvên Iranî (Farisî, Kurdî û hwd.) û erebî, yên 
di zimanê Tirkî de cih girtine û herweha di zimanê Osmanî de 
jî dihatin bi kar anîn, bi tîpa -î- ve dinivîsîn. ” R. Zilan ji bo vê 
ditma xwe, ji ferhengek Osmani-Tirki çil gotinan bi rêz dike. 
Wek mmûne, em ê çende ji wan li vir binivism: “Alîf”,“asîl”, 
“cebîn”, “mîsak”, “lîme” ... û hwd.

Ji bo vê ditina xwe qayimtir bike, ew nimûnan ji navdêrên 
neberbiçav û rengdêrên ku ji “zimanên Iranî û Erebî” ketine 
Tirki ji dide pêş. Ew dibê, ev navdêr û rengdêr di zimanê Tirki 
da “...bi paşpirtika (paşdani) -î- ve tên nivîsandin”. Ji bo vê 
yekê ji, “Gerrnî”, “heykelteraşî” û “hunî” ji di nav da, ew 
heşt mmûnan dide.

c- Ji bo ber bi yekbûna zimanê Kurdi da gavên berbiçav bêne 
avêtinê, divê em guh bidin yekitiya zimanê xwendin û 
nivisandinê. R. Zilan vê ditina xwe bi van gotinan didomine: 
“Ji lew re, heke hin bawer bin ku, ji Kurdên Tirkîyê re holê 
hêsantir e (Mebest h vir rakinna mqut û kumikê ye-CÇ), bi a 
me, şaş in. Heye ku dûr nabînin. Bi hînbûna bi tenê du tîpan 
ve ziman zor nabe... Li milekî din jî, gava zaravayê 
Kurmancîya jêrîn (soranî) bi tîpên latînî dinivîsin, alfabeya 
HA WAR-ê bt kar tînin ”,

Ji xwe R. Zilan, ditina modifiyekirina du tipên Hawarê, ji ber ku 
ji bo Kurdên Kurdistana Bakur xwendin û mvisandina Kurdi 
(Kurmanci) hêsantir dike, ditinek ne zanisti dibine. Loma ji ew 
weha dinvisine: “Heke dabaşa me bes li ser 'ji Kurdên Tirkîyê re 
hêsantirbûn’ be, wê çaxê divê Kurdên Tirkîyê bi temamî li gor 
awa û destûra nivîsandina zimanê Tirkî binivîsin (!?). Çawan be, 
zimanê Tirkî dizanin, awa û destûra nivîsandina zimanê Tirkî jî 
dinasin û pê dinivîsinin jî (!?)...
...Em ê li alîkî yekbûna zimanê Kurdî bixwazin û ji bo vê 
armancê jî têbikoşin, lê li alîkî din jî em ê bêjin: ‘Ji Kurdên 
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Tirkîyê re çer, ji Kurdên din re jî wer’ !.”. “Heke Kurdên 
Tirkîyê dev ji ya xwe bernedin, dê bibin sebebên sergêjiyên 
mezin û têkçûna ziman û bêjeya Kurdî”

ç- “Heçî -i-ya Kurdî ye, wek pir Kurdîzanan jî gotine, du cûre 
ne. Yek jt wan pir kurt e. Wek di peyva -tişit-de. Yek ji wan jî 
ne hinde kurt e. Wek di peyva -tivir- de” (Ne diyar e gelo ev 
yek,- ku ne rast e ji ali R. Zilan va bi çi awayi wek ispat û 
deiila mayina mquta li ser tipa “i” yê tê pêşkêş kirm !)

d- Ne li ser vê pirsê (î-i), lê di warên din da, “..zimanê Kurdî 
..., tijî pirs û pirsgirêkên dijwar e. Pirs û pirsgirêkên welê kûr 
û aloz, ku ji taqeta yek yan jî çend zimanzanan derbûna wan, 
bê guman e. Heye ku ji wan re çaredîtin ne karê îroyîn be. 
Teqez, bi tenê akademîya Kurdî dikare ji wan re çare 
bibîne...” (R. Zilan di vê nivisara xwe da venake ka ev pirs û 
pirsgirêk çine. Lê belê vê ditina wi, di gotûbêjên li ser 
modifiyekinna mqut û kumikê da, ji ali hin kesan va, yên ku 
bi vê pirsê hisiyane, lê ne xwedi insiyatifin, gelek caran tê 
dubare kinn)

Çend sal pişti vê nivisara wi ya ku me qal kir, h ser pirsa ku di 
zimanê Kurdi da gelo çima kumik tê bikaraninê, R. Zilan evê 
bersivê dide: “Di zimanê kurdî de qanûnên taybetî hene. 
Bingeha alfaba kurdî bi kumik hatiye danîn; lê dema M. 
Kemal alfaba Tirkî guhart, Celadet Bedirxan jî di alfaba xwe 
de hinek guhertin çêkir û alfaba xwe nêzî ya tirkî kir. Lê 
dengdêr cûda man ‘î’ ya kurdî dirêj û ya tirkî kurt e... ” (41)

e- Di van salên dawi da, ji bo qayimkirina ditin û iddiayên 
xwe, R. Zilan tiştine nû ji dibêje. Li gor wi: “..dengdara 
‘I-i’-ya zimanê kurdi û ‘I-t’-ya zimanê tirkî ne mîna hev kurt 
in... Li ser ‘i’-ya hûrdek, ji bilî zimanê tirkî, di hemû zimanan 
de xalek heye. Heçî li ser ‘I’-ya girdek e, zimanê tirkî jî têde, di 
hîç zimanekî de xal li ser tune ye. Gelo biraderên Tirk çima 
grafema ‘t’-ya hûrdek ji ya xelqê cihêtir nîgar kirine, bê îzah e. 
Heke em Kurd bidin ser rîya Tirkan û grafema tirkî ya ‘t’-yê 
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weha bi awayekî awarte nîgar bikin, aya em ê vê kir û kirdeya 
xwe çawan îzah bikin. Heya niha bi tenê ‘îzahek’ hatiye kirin. 
Ew jî qaşo ‘hêsantir’e. Na, ne rast e. Ne hêsantir e. Hema ji 
nivîsandina bi daktîlo bigre ! Ji bo ku em bi daktîloyeke bi 
alfabeyeke latînî, lê ne ya tirkî, binivîsin, divê em ewçend 
xalên li ser ‘i’-yên ku di nivîsarê de derbas dibin, yek bi yek jê 
bibin. Ma ev e rehetnivîsîna kurdî, hêsan û gengaztir kirina 
nivîsîna kurdî ?” (42)

ê- Sedemên van teviiheviyan, ji salên 60 i tên. Ew dibê: 
“Alfabeya kurdî ya latînî, li Kurdistana bakur, bi awayekî 
destpêkî, di salên 60-î de dest pê kir bi riya hin kovar û 
rojnameyên Kurdan kete kar.

Di van weşanên han de hin tîpên ku Mîr Celadet danîbûn, 
hatibûn guhartin. Di kovar û rojnameyan de, tîpa ‘I-i‘ ya 
kurdî bûbû mîna tîpa ‘I-t’ ya tirkî û tîpa ‘I-î’ ya kurdî jî carna 
bûbû mîna ‘l-i’ ya tirkî. Hindek caran hin tîpên din yên kurdî 
jî dihatjn guhartin. Wek: ‘Ê-ê’ dibû ‘ê’, ‘X-x’ dibû ‘&-g’, ‘Û-û’ 
dibû ‘ff-ii’, ‘K-k’ dibû ‘Kh-kh’ û hwd. Di gel vê çendê, 
rêzkirina alfabetîk ya tîpan, ango rêz û dora tîpan ya di 
alfabeyê de jî gelekî dihatin guhartin. Wisan xuya bû, ku 
kesên bi kurdî dinivîsandin û li ser zimanê kurdî kar dikirin, 
alfabeya ku Mîr Celadet danîbû, yan nedîtibûn û yan jî wan 
ew hîç hesab dikirin. Bi vî awayî, bi zanîn yan jî bê zanîn, 
tovê wêrankarî, aloz û tevlihevkirina alfabeya kurdî dihate 
reşandin...” (43)

f- R. Zilan di vê mvisara xwe ya nû da, hinek tiştên din ji h 
ditina xwe ya ku di benda (b)-yê da hati behskirinê zêde dike. 
Pişti ku ew cardin dide diyarkinn ku “ ‘î’-ya kurdî” ji “ ‘i’-ya 
tirkî” dirêjtir e, ew nivisara xwe bi vi awayi didomine: “Ew 
nîşana kumikê ya ku hatîye ser vê grafemê (tipê-CÇ), ango 
bilindek -nîşana sîrkumfleksê-, dide xuya kirin ku divê ew 
dengdar bête dirêj kirin. Hinek zimanên din, ji bo dirêjkirina 
dengdarên dirêj yên zimanê xwe, rêyine din dane ber xwe. 
Wan ya bi riya cotnekirina tîpên bêdeng yên bi dû re tên, yan 
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bi riya bikaranîna du grafeman, yan jî bi riya çend nîşanên bi 
hev re ev pirsgirêk çareser kirine. Heçî Mîr Celadet e, etv xtve 
‘ji awayê nîşankirina çend dengan bi herfekê an dengekî bi 
çend herfan’ yan jî bikaranîna çend nîşanên bi hev re dide 
alî,... Ji leivre etv vê nîşana bilindekê çêtir dibîne û diêxe ser 
hersê dengdarên me yên dirêj...

Ji xtve di zimanê kurdî de sê dengdar hene, ku etv jî 
dengdarêh ‘ê’, ‘î’ û ‘û’-yê ne, dirêj in. Eger em vê nîşana girîng 
ji ser yekê ji wan rakin, gelo maneya li ser yên din hiştinê çi ye 
î”

Me li jor, heta ku ji dest hat, bi serûber ditin û iddiayên R. 
Zilan bi rêz kirin. Li ser van ditm û rexneyên R. Zilan, hê di 
wan salan da, hin ditinên hêja û di ci da hatm weşandm (44). 
Bi a min ev ditin û ramanên R. Zilan gelek giring m. Giringiya 
wan ne ji ber ku ew rastiyê diyar dikin û zanisti ne, lê ji ber 
ku, wek ditinên pisporeki li ser zimanê Kurdi, li ser gelek kes 
û rêxistinan tesireke kûr kirine û ew xistine nav bêdengi û 
bêbizaviyê. Wek mmûne, gava bi insiyativa Enstituya Kurdi ya 
Parisê di bihara 1983 an da zimanzanên kurmanciaxêv, tevi 
pirsine din pirsa alfabeya Kurdi ji şêwirin, h ser pirsa mqut û 
kumikê ji ditinên xwe bi riya kovara Hêvîyê dan der. Di 
navbera wan ditin û ditinên R. Zilan da, ferqên ber biçav 
tunebûn. Ev ditin di “Hêvi”yê da bi vi awayi tên rêzkirmê:

“ LI SER‘t’Û‘i’,‘i’Û‘î’

Di salên 1960an de li Tirkîyê hin kitêb û kovar di detvsa i ya 
Hatvarê de, t ya tirkî û dt şûna î de ji i btkar anîn. Di destpêkê 
de ev ji ber sedemên teknîkî bû (di çapxanên tirk de 
peydakirina î dijtvar bû); paşê di hin hatviran de bû adet.

Ev yek ji me re xelet dixuye.

- Di dema ku Kurdên Sovyetî jî berebere alfaberya Hawarê 
bikar tînin, hin tîpên vê alfabê guherandin dibe sedemê 
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perçebûneke nû di nav Kurdan de. Di van rojên tunehiya 
otoriteke merkezî de berpirsiyariya xtuenda û ronakbirên 
kurd mezin e. Divê ku em tiştên bi zor, cefa û zehmet avakirî, 
heta ji me tê, têkûztir biktn, lê xweyi derkevin, pêş ve bibin.

- Di warê zanistî de jî ev ne rast e. Tîpa t tenê di tirkî de heye 
û dengeki taybetî dide. Ev deng ji dengê i ya kurdî cihê ye; i 
ya kurdî wek ya ingilîzî (di this is de) ye. Gava ku wê wekî t 
ya tirkî binivîsin ew him ji bo Kurdên Tirkîyê û him jî ji bo 
kesên din ên ku bi tirkî dizanin û dixwazin hînî kurdî bin 
dikare bibe sedemê tevliheviyê.

î ya kurdî wekî ee ya ingilîzî dengekî dirêj e.

- Di alî pratîk de, li Tirkîyê bikaranîna t hêsatir e, ji ber ku ev 
tîp di alfabeya tirkî de heye. Lêbelê li welatên din, xasme li 
Awrûpa, makînên ku tê de tîpa t hene bt destxistin gelek 
dijwar e. Herwekî îro piraniya mezin a kitêbên kurdî li 
dervayî Tirkîyê çap dibin, di alî pratîk de bikaranîna i û î yên 
Hawarê ji ya t û i çêtir e.

Em ji hemû welatîyên xwe hêvî dikin ku di vî warî de 
berpirsiyariya xwe ji bîr me kin, cih nedin peydabûna dijwarî . 
û tevlîhevîyan.” (45)

X

Ica divê em yek bi yek li ser van ditin û iddiayên h jor 
bisekinm, wan bidin ber pivanên zanyariyê, bidin ber tarixa 
alfabeya Kurdi ya latini û ya mviskiya bi vê alfabeyê.

4.1.1. Hawarê ji bo çi bingehek daniye ?

Heçi ditina ku Hawarê ji bo mvisandma Kurdi bingehek 
daniye, ditinek rast e, lê divê bê zelalkinn ji kijan zaravayê 
Kurdi ra ev bingeh hatiye danin. Herçiqas di danina aifabeya 
Kurdi da hewldanek heye ku ew li ser dengên hersê zaravayên 
Kurdi bête avakinnê, lê belê Hawarê jt bo Kurdiya bt zaravê 
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Kurmanci bingehek daniye, ne ku ji bo hemû zimanê Kurdi. 
Herwiha ev bingeh ne tenê di warê alfabeya latini da, her wisa 
di warên hatina ba hev û lihevdukinna dengan, avakinna 
kitan, bêjeyan, di hevokan da rêz û dora bêjeyan, tewandin û 
guhertinên di bêje û endamên rêzimana Kurdi ... û hwd da ji, 
hatiye danin. Lewra diyar nine, ku mebesta R. Zilan. ji 
bmgeha ku Hewarê daniye tenê alfabeya Kurdi ya latini ye, an 
ji hemû qayde û awayên ku Hawarê di warên fonetik, 
morfoloji û sentaks de anine ye. Lê gava ew dibê “Ev hinde 
deh sal in, ku Kurdî It ser wê bingehê tête nivisandin”, dixuyê 
ku ew bingehê tenê bi alfabeya latini ya Kurdi nagre, lê 
awayên bêje û rastnivisinê ji dide ber çavan. Ew dibê ku alfabe 
û awayê mvisandina Hawarê ne tenê “li perçên din yên 
Kurdistanê”, lê her weha “li hemû zanîngeh û unîversîtên ku 
lê pişka Kurdnasiyê hene ” buye bingeh. Ji ber vê yekê ji divê 
“ew ji Kurdên Tirkîyê re jî bibe bingeh ”,

Ev ditin, ji ber gelek sedeman ne rast m. Ez ê xwe bispêrim 
sebra xwendevan û van sedemên ku ditin û iddiayên R. Zilan 
pûç dikin, bi hin agahiyên dirêj bin ji, li jêr deymm.

Wek tê zanin, pişti Mir Celadet Bedirxan çû rehmetê, yên ku ji 
ekola Hawarê bi xwe bûn ji, di hinek waran da, bi awayek 
din mvisine. Di navbera mvisandinên wan û yên Hawarê de, 
di warê rastmvisandinê de ferq hene. Wek mmûne, li ser pirsa 
gelo mvisandina daçeka neyiniyê, divê bi “lêkera 
laperamendî” va bê mvisandin an ji divê cihê bê mvisandinê, 
di navbera Mir Kamuran Bedirxan, Osman Sebri û Hawarê de 
ditinên cihê hene. Di Hawarê da, Mir Celadet cama ev daçek 
bi lêkerê va û carna ji cihê mvisiye. Osman Sebri û Nûredin 
Zaza daçeka neyiniyê her bi lêkerê va mvisine. Û Mir 
Kamuran, wek imla zimanê fransizi, ev daçek her cihê 
nivisandiye (46).

Osman Sebri di sala 1954 an da alfabeyeke latini, ku bi sih û 
pênc tipan e, ji bo zimanê Kurdi çêdike. Di vê aifabeyê da, ji 
bili alfabeya Mir Celadet ya bi sih û yek tipan, tipên “L” û 
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“R” yên qelew, û “h’” (ya di navê Hesen) û “x’” (ya di gotina 
“axa” da) ji hene. Disa Osman Sebri, di sala 1982 an da bi 
navê “ Elifbêya Tikûz”, alfabeyek nû nivisi û li Swêd da 
çapkirm. Ev alfabe ji sih û heft tipan pêk tê û bi vi awayi ye:

a, b, c, ç, 'ç, d, e, ê, f, g, h, 'h, i, î, j, k, 'k, 1, m, n, o, p, 'p, q, r, s, ş, 
t, 't, u, û, v, w, x, 'x, y, z.(47)

Em werin ser ditina, ku h hemû perçên Kurdistanê alfabe û 
awayê nivisandina Hawarê ji bo zimanê Kurdi bûye bingeh. 
Xweziya ev ditin rast bûya. Lê mixabin ne rast e. Li 
Kurdistana Başûr û Rojhilat çi Kurdên kurmanciaxêv û çi ji 
yên soraniaxêv, alfabeya Kurdi ya ku ji modifiyekirina 
alfabeya Erebi hatiye li darxistine, bi kar tinin.

Kurdên Êrivanê ji, ku bi kurmanci diaxivm, bi guhertmên li 
ser alfabeya Rûsi ya kirili, ji xwe ra alfabeyek pêk anine. 
Çewa alfabeya latini ya Kurdi ji xwe ra ya latini mmûne 
girtibe, wisa ji ya erebi û ya krili ji, di warê tipan anina kêleka 
hev da, di rêz û dora tipên di alfabeyê da, alfabeyên Ereb û 
Rûsan ji xwe ra nimûne girtine. Bi hêsani meriv dikare bêje 
ku, di warê rêza tipan da û di warê mvisandinê da ferqên 
gelek mezin di navbera van alfabeyan da hene. Wek nimûne di 
alfabeya latini da tipa “z” di dawiya alfabeyê da tê, lê di ya 
kirili da dibe ya nehan, di ya erebi da dibe ya yazdehan. Hinik 
tipên alfabeya erebi bi heva nayên nivisandinê, himk di 
destpêkê da bi şikleki, di nivê bêjeyê da bi şikleki din û di 
dawiyê da bi şikleki ji yên din cihê, têne mvisandinê. Her 
çende ziman yek ziman be, ango zimanê Kurdi be ji, ku em 
“Alfabeya Êztdiya” ji lê zêde bikm, ku hmek Kurdên Êzidi hê 
ji vê alifabeya kevnare bi kar tinin, mixabin iro Kurd çar 
alfabeyên ku di warê adet, dirok û nivisandinê da ji hev cihê 
ne, bi kar tinin.

Vêca ka ev bingehiya ku R. Zilan ji bo Kurdên hemû 
Kurdistanê tine li kuderê ma. Heke mebesta R. Zilan ji vê 
bingehê, tenê ew mvisandmên bi alfabeya latini bin, disa ji ev 
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ditin ne rast e. Wek tê zanin, ronekbir û zimanzanê ji 
Kurdistana Başûr Tewfiq Wehbi ji, demekê dixwest ku, 
alfabeyekê latini ji bo zimanê Kurdi pêk bine. Beriya derketina 
Hawarê, h Şamê Mir Celadet Bedirxan û Tewfiq Wehbi hevdû 
dibinin û dixwazin alfabeyên xwe bikin yek. Lê sed heyf, 
beriya ev xebat here seri, Tewfiq Wehbi vedigere îraqê û ev 
karê piroz û hêja, nivcû dimine û ev keysa tarixi ya ji bo 
damezrandina yek cure alfabe, ji dest diçe (48). Tewfik Wehbi 
xebatên xwe yên h ser alfabeyeke latini ji bo zimanê Kurdi 
domand û di sala 1941 ê da, di kovara Gelawêjê da, alfabeya 
xwe ya latini car bi car weşand. Di warê ortografiyê da, ev 
alfabe dişibe alfabeya zimanê îngilizi û zêde muşterekiya vê 
alfabeyê bi ya Mir Celadet Bedirxan ra tune. Karbidestên 
dewleta îraqê, pêra pêra hin tedbir girtin, ji bo ku ev alfabeya 
latini di nav Kurdan da zêde belav nebe (49).

4.1.2. Alfabeya Kurdi ya bi tipên Erebi:

Gava diyar bû ku şert û mercên çêkirina alfabeyeke latini li 
Kurdistana Başûr dijwar e, rewşenbirên Kurd zêde xwe bi vi 
kari mijûl nekirin û hewl dan ji bo ku, alfabeya erebi li gor 
zimanê Kurdi biguhêrm û alfabeyeke h gor zimanê xwe pêk 
binm. Xebatên di vi wari da, hê di salên 1920 i da Ii dar 
ketibûn. Xasme ji kovara “Zart Kurmanci”, ku di nav salên 
1926-1932 da li Rewandizê derdiket, di tekûzkirma alfabeya 
Kurdi ya erebi da, dewreke mezin leyist.

Wezareta Zanyari ya îraqê rê da ku di mektebên destpêkê yên 
li Kurdistanê da, xwendina bi Kurdi dest pê bike û ji bo vê 
yekê ji, Tewfiq Wehbi di sala 1933 an da alfabeyeke Kurdi bi 
tipên erebi li hev ani. Lê belê kesên paşverû, rê li ber belavbûn 
û bikaranina vê alfabeyê girtm, bi sebebê ku, qaşo ev alfabe, 
bi hin niçik û dûvikan, alfabeya Erebi ya ku ji bo zimanê 
Quranê hatiye bikaranin, xera dike û loma ji ev kinn, kirmeke 
dûrketina ji riya din e. Ji sala 1950 û bi şûn va, ev alfabeya 
Tewfiq Wehbi bere bere hatiye bikaranin û hin kêmasiyên di 
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vê alfabeyê da ji, ji ali Elaeddin Secadi va hatine sererastkirin. 
Di vê alfabeyê da, ji bo dengê “i”-ya Kurdi, Tewfiq Wehbi (i5) 
yeke erebi ya bê mqut datine (Kirdin-jo) û ji vi dengê 
Kurdi ra “bizroke” dibêje. Ji ber ku ev tipa ji bo dengê “1” ya 
Kurdi di alfabeya Erebi ya adeti da tune bû, hê di destpêkê da 
nehat bikaranin û iro tu kes vê tipa Tewfiq Wehbi bi kar 
nayne. Ew kovar û rojnameyên ku di dema Komara 
Kurdistanê da (Mehabad) derketine, tev li gor alfabeya Erebi 
ya Kurdên Kurdistana Başûr hatine nivisin.

Di salên 1950 yan da, h Kurdistana Rojhelat, Ayetullah 
Merdûxi Kurdistani alfabeyek erebi-farisi, ku ji sih û şeş tipan 
pêk dihat, ji bo zimanê Kurdi pêk ani. Ev alfabe ii tu deran 
nehatiye bikaranin. Di salên 1970 yan da “Kori Zanyari Kurd” 
ji, di alfabeya Kurdi ya bi tipên erebi da hin guhertm çêkirin. 
Piraniya pêşniyarên “Kori Zanyari Kurd” yên h ser alfabeya 
Kurdi, di jiyanê da zêde rûmet neditm û loma ji nehatin bikaranin 
(50).

4.1.3. Alfabeya Kurdi-latini li Kurdistana Başûr:

Herçend Kurdên başûr alfabeya erebi-farisi guhertine û hin 
nişan dane ser hin tipan, an ji hin tip lê zêde kirme, disa ji 
alfabeya erebi-fansi nikaribûye bersiva dengên zimanê Kurdi 
bide. Loma ji xebatên ji bo alfabeyeke latini pişti xebatên 
Tewfiq Wehbi û pişti salên 1940 an ji, her dom kinne. Yek ji 
wan zimanzanan ku di vi wari da gelek hewl daye û hê ji 
dixebite, Cemal Nebez e. Ew di wê baweriyê da ye ku, bi 
alfabeya Kurdi ya latini wê zimaneki edebi yê muşterek di nav 
hemû perçên Kurdistanê da çêbibe. Herwesa li gor ditina wi, 
ne qabil e ku bi milyonan Kurdên Kurdistana Bakur ji nû va 
alfabeya erebi -farisi hin bibin. Ew dibê, ji ber van sedeman, 
divê Kurdên başûr û yên rojhelat ji, alfabeya latini bi kar 
binin. Cemal Nebez vê nêrina xwe bi hin tecrubeyên 
pedegojiki ji qayim dike. Ewi bi salan ji bo Kurdên hemû 
perçên Kurdistanê, mamostetiya .ztmanê Kurdi kiriye. Ew 
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dibê, fêrbûna nivisandina zimanê Kurdi bi alfabeya latini, ji 
bo Kurdên Kurdistana Bakur (“Tirkiyê”), di demeke gelek 
kurt da pêk tê. Herwesa ji bo Kurdên başûr û rojhelat ji, 
fêrbûna mvisandina bi vê alfabeyê zêde wext nagire (li dor du 
sê hefteyan). Lê belê, herçend ew bi alfabeya erebi ji zanibin, ji 
bo karibin bi vê alfabeyê zimanê Kurdi bmvisinm, bi kêmasi 
divê ew şeş meh bên perwerdekirin. Kurdên ku xwendin û 
mvisandina wan tunin (yên ji her çar aliyên Kurdistanê), di 
nav şeş heta deh hefteyan da, hini alfabeya Kurdi ya latini 
dibin. Lê belê ev yek bi alfabeya erebi, ji salekê zêdetir dikşine 
û pişti salekê ji, ew di xwendin û mvisandinê da zehmetiyan 
dikşimn. Li gor Cemal Nebez ku vêga li Universita Berlinê 
profesorê zimanê Kurdi ye, alfabeya Hawarê li gor dengên 
zaravayê Kurmanci hatiye danin û kêm zêde bersiva vi 
zaravayê Kurdi dide. Lê belê hin dengên ku di Kurmanciya 
jêrê (sorani) da hene, bi vê alfabeyê nehatine nişankirin. Wek 
mmûne, ew dibê ku, “r” û “1” ya qelew, dengên “tc” û “u” 
ku, di hin devokên zaravayê sorani da hene, di vê alfabeyê da 
ninin.

Gava Cemal Nebez di salên 1950 yi da h herêmên Kerkûk û 
Hewlêrê mamosteti dike, ew xwendevanên xwe hini alfabeya 
latini dike. Ji bo vê armancê, di sala 1957 an da, bi navê 
“Nûsini Kurdi be Latini” ewi pirtûkeke (kitêbokeke) piçûk da 
çapkirin û ew belav kir. Lê belê ji du aliyan va, ew di bin 
ênşan da ma. Hin musulmanên paşverû, ji vê alfabeya latini ra 
digotin “alfabeya ladini” (alfabeya bêdini). Êrişên heri dijwar 
ji rojnama “Ittihad-ûl Şe‘eb” (Yekgirtina Gel) hatin. Ev 
rojname, organa “Partiya Komunist ya îraqê” bû û tê da, bi 
navê “Sewtûl Şe'ebûl Kûrdi” (Dengê Gelê Kurd) beşek hebû. 
Di vê beşa rojnamê da, sala 1959 an, Partiya komunist bi hêrs 
û bi gef xwarinê, mvisarek weşand û ithamên gelek giran li 
Cemal Nebez kirin. Ewan digot, kesên ku xizmeta alfabeya 
Kurdi ya latini dikm, ew li diji “parastma yekitiya niştimanê 
lraqê ” ne.

Pişti 11 ê Adara 1970 yi, Cemal Nebez li Kurdistanê hewil
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dide ku, alfabeya Kurdi ya latini belav bibe û di mektebên 
Kurdi da bête fêrkirin. Ew di wê baweriyê da ye ku, dûr an 
nêzik di pêşerojê da, wê hemû zaravayên zimanê Kurdi bi 
alfabeya latini bêne mvisandinê. Ew vê yekê, wek tişteki li 
dervayi irada mirov, wek qanûneke zanistiyê dide pêş.

Cemal Nebez ji bo alfabeya xwe, alfabeya Mir Celadet bingeh 
digre û dide zanin ku ew ji sala 1956 an û bi vir da h ser vê 
alfabeyê dixwebite û dixwaze wê baştir û tekûztir bike. Li gor 
wi, alfabeya latini ya têkûz, ya ji bo zimanê Kurdi bi vi awayi ye:

V v
a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, h, h, i, î, j, k, 1,1, m, n, o, ö, p, q, r, r, s, 
ş, t, u, û, v, w, x, x, y, z. (51)

Wek diyar e, ewi pênc tip h Alfabeya Mir Celadet zêde kirine: 
tipen n , 1 , o , r u x .

Di sala 1974 an da, bi navê “Ber bi yekbûna ztmanê Kurdi 
va” Cemal Nebez kitêbek nivisi. Ewi vê kitêba xwe ji 
Kurdistanê şand Bexdayê ji bo bête çapkinn. Mixabm, ev 
kitêb du sal bi derengi, di sala 1976 an da, h Ewrûpayê hat 
çapkinn. Piraniya agahdariyên li ser diroka alfabeyên Kurdi 
yên erebi û latini h Kurdistana Başûr, me ji vê kitêbê girtine. 
Disa di vê kitêba xwe da, ji bo siviktir û hêsantir kinna 
alfabeya Kurdi ya latini, ew çend pêşniyariyan tine. Li gor wi, 
ji bo vê armancê, heta ku ji dest tê, ew nişanên ku li ser hin 
tipên alfabeya Kurdi ya latini hene, divê bêne rakirin. Yek ji 
pêşniyariyên wi bi vi awayi ye: “Herweha jt bo ‘btzroke’; jt 
dêlva (i) va, bt (t) btntvisin -wek ku Ttrk dtnvistn-, û It şûna 
(î) ji, bt (i) btntvisin. Wê demê, em xwe jt kumtka It ser (î) 
rtzgardtktn. ”(52).

Wek ji gotinên Cemal Nebez ji dixuyê, bi rakirina kumika h 
ser (î) û mquta h ser (i) yê, ji bo Kurdên başûr û rojhelat ji, 
xwendin û-mvisandina Kurdi siviktir û hêsantir dibe.

Herwesa di destpêka salên 1960 i da, h Kurdistana Rojhelat, 
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Seyid Ubeydullah Eyûbiyan û Qadir Fetahê Qazi ji alfabeya 
latini ji bo zimanê Kurdi bi kar anine. Di nav çend kitêbên ku 
S. U. Eyûbiyan bi tipên latini dane der da, yek jê bi navê “Xec 
û Siyamend” e (53).
Li Hewlêrê di sala 1972 an da, Gim Mukriyani alfabeyeke 
latini û bi wêne amade kir û ji bo ku zimanê Kurdi pê bê 
mvisandin, weşand.

Di civina zimanzanên Kurd da, ku di sala 1983 an da bi 
insiyativa Enstituya Kurdi ya Parisê, li Parisê pêk hat, 
zimanzanên Rojhilat û Başûrên Kurdistanê ji di nav da, hemû 
beşdarên civinê hemfikir bûn ku, “..alfabeya latînî baştir 
bersiva hewcedarîyên nivîsandina zimanê kurdî dide û divê 
rojekê Kurdên Iran û Iraqê jî derbasî tîpên latînî bin. Lê 
mixabin, di hoyên (şertên) îroyî de, ev yek hê ne mimkin e. ]i 
ber ku:

- zimanên resmiyên van dewletan alfabeya erebî bikar tînin û 
Kurdên ku xwendewar in jî bi tîpên latînî kêm dizanin.

- guherandina alfabê, di dorbenda (çarçeva) van dewletan de, 
weki daxwaziyeke serxwebûn an veqetinxwazî dixuye û dikare 
Kurdan ji hêzên siyasîyên van her du dewletan dûr bixîne ...” 
(54)

Herwek ji vê neqilkirma li jor ji dixuyê, divê neyê jibirkinn 
ku, heçi pirsa kijan alfabe baştir e û divê bê bikaraninê, 
pirseke siyasi ye. Heye ku zimanzan û pedegog xwedi ditm, 
gotin û pêşniyariyên zamsti û maqûl bin. Lê gava em li dirokê 
dinêrin nimûnên ku vê ditinê teyid dikm kêm ninin. Yê ku 
biryara guhertma alfabeya krili girt û xwest li şûna wê, 
alfabeya latini bine Lenin bû. Lê paş çendin sal bikaranina 
alfabeya latini, yên cardin ya kevn, ango alfabeya krili ji para 
ani, ne zimanzanên Rûs bûn, lê Stalin bû. Her wesa, yê ku ji 
mşkava alfabeya erebi rakir û ya latini ani şûna wê, M. Kemal 
bû. Heçi Mir Celadet e, em dizanin ku li gel welatparêzi û 
zimanzaniyê, ew her wesa siyaşetvaneki Kurd bû. Ew ji
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siyasetê qet dûr nema. Dibe ku, gava ewrên reş û tari bi ser 
esmanê Kurdistanê va girtin, ewi giraniya xwe dabe hin warên 
din, iê di wan waran da ji, ewi her cehd kiriye çirûskên agirê 
welatperweri û şoreşgeriyê di nav Kurdan da her dade. Ji bo 
Kurdan xweşbexti ye ku, di dema tûnebûna otoriteyeke siyasi 
da, yeki wek Mir Celadet rabûye bi salan xwe bi vê pirsê 
êşandiye û ji me ra bingehek daniye.

4.1.4. Kurdên Sovyeta Kevn û alfabeya latini:

Heçi Kurdên Sovyeta kevn m, her çiqas giraniya mvisên wan 
bi alfabeya krili bm ji, ewan alfabeya latini ji bi kar anine. 
Çewa me berê ji qal kir, ewan cara pêşin di sala 1921 i da û bi 
dûra ji di navbera salên 1929 û 1946 an da alfabeyên latini 
bikar anibûn. Di van salên dawiyê da, h ser alfabe û rêziman, 
hm Kurdên Êrivanê bi alfabeya latini, hin berheman 
weşandme. Ditin û awayê nivisandina alfabe, rêziman û 
rastnivisina Kurdên Êrivanê, ji bal hinik zimanzanên Kurd va, 
wek ekolekê tête hesibandin. Ev ekol, ne wek şaxek ji ekola 
Hawarê, lê ekolek wek alternativa Hawarê dixuyê.

Niviskar û zimanzanê heri bi nav û deng yê vê ekolê, Prof 
Qanadê Kurdo ye. Gotin û terminolojiyên zimanzaniyê yên 
Mir Celadet û yên Qanadê Kurdo di warê fonetik, morfoloji û 
sentaksa zarava Kurmanci da ji hev cihê ne. Ji ber ku em xwe 
Ii babeta deng û alfabeya Kurdi ya Iatini digrin, em ê tenê 
mmûnên derheqê vê pirsê bidin:

I- Li gor Mir Celadet Bedirxan “Elfabêya kurdt ji sîh û yek 
herfan hevedudaniye:”

abcçdeêfghiîjklmnopqrsştuûvwxyz.

Ev tip du texlitm : “Dengdêr” û “dengdar”. “Di zimanê kurdî 
de heşt dengdêr hene: a e ê i î u o û
Lewre ko di denganîya kurdî de dengdêrek geh kin û geh drêj 
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nabe, dengdêrê kurdî di drêjahîya dengên xwe de sersekinî ne: 
kin û drêj.
Dengdêrên kin: e...i...u

Dengdêrên drêj: a ê î o û ” (55)

II- Li gor Prof Qanadê Kurdo “Lt ztmanê K'urdida 38 h'erf 
hene....
Alifbayê K'urdi u navên wan:

A, B, C, Ç, 'Ç, D, E, Ê, E’, G, G’, H, H’, F, J, I, î, K, K’, 
a, bê, cê, çê, çê, dê, e, ê. e’, gê, g’ê, hê, h’e, fe,je, i, î, kê, k’ê,
Q, L, M, N, O, P, P’, R, R, S-, Ş, T, T’, U, Û,V,*  W, Y, Z. qê, 
lê, mê, nê, o,pê,p ’ê, rê, rê, sê, şê, tê, t’ê, u, û, vê, wê, yê, zê.

Jt van h’erfan h’eşt h’erf h’erfên denganine, ew h’erf evtn: a, e, 
ê, u, û, o, i. u h’erfa t kurt nivdengani.
Bist u neh h’erfji yên bêbangine.” (56).

Li ser pirsa hejmara dengên (fonemên) Kurdi, Qanadê Kurdo 
hejmarên cihê cihê dide. Carna ew dibê “Sewtên bêbangani dt 
ztmanê meda bist u h'eft hebtn. ”(57) Ew ji dêlva gotina dengê 
da, piri caran gotina “sewt” ê bi kar tine. Li gor wi: “Sewtên 
ztmanê K’urdi p’are ve dtbtn (dabeş dtbtn) ser du k’om:

a) sewtên dengani, b) sewtên bêdengani.
....Sewtên dengani dtrêj u kurt têne gotinê mesele, yên kurt: a, 
û, e, o, u, y, ê, i, yên dtrêj: a, ê, i, o, u, e, t.” (58)

Hewce nake, em mmûnan zêde bikm. Eşkere ye ku di navbera 
van her du zimanzanên Kurd da, li ser terminolojiya ziman, li 
ser hejmara dengên zimanê Kurdi û tipên alfabeyê, ferqme 
mezin hene. Menv baş pê mzane gelo ji sedemên şaşiyên di 
çapkirinê da ne, an ji Prof Qanatê Kurdo bi xwe bi wi awayi 
nivisiye, hinik tevliheviyên gelek berbiçav di fonetik û alfabeya 
wi da hene. Wek mmûne, ew bêyi hoy û sedemek nişan bide, 
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çi dengên ku di zimanê Kurdi da hene, xwe mecbûr dibine ku, 
wan bi tipekê nişan bike. Gelemşeyek dm ji ev e: ewi tipa “y” 
yê li ciki wek dengdêrek kurt nişan daye. Wek tê zanin, di 
hinek alfabeyên latini yên miletên Ewrûpi da, ev tip miqabilê 
dengdêrekê ye. Lê di alfabeya Hewarê da ev tip, tipeke 
dengdar e. Sergêjayiyeke din ji ev e ku, Mir Celadet dibê 
dengdêrên zimanê Kurdi ya kin în yan dirêj în. Ew nabe ku, 
hem kin û hem ji dirêj bin. Qanadê Kurdo dibê dengdêr him 
kurt û him ji dirêj in.

Helbet li vir mebesta min ne ew e ku, bi hûr û kûri li ser van 
her du ditinên cihê rawestim. Ji ber iddiaya R. Zilan ya ku 
dibê, alfabe û awayên rastmvisandma Hawarê ji bo zimanê 
Kurdi û hemû Kurdistanê bûye bmgeh, me ji ev pirs piçek 
veda.

Li mileki din, ne tenê di navbera Q. Kurdo û Hawarê de, lê 
herwesa di navbera zimanzanên Kurdistana Başûr û Hawarê 
de ji, li ser navlêkirma tipan ferqine hene. Tipên ku Mir 
Celadet ji wan ra dibê “tîpên dengdêr”, Tewfiq Wehbi dibê 
“piti btzwên” û Maruf Xeznedar ji dibê “piti dengdar” (59)

Bêşik, çi Prof Qanatê Kurdo be û çi ji Mir Celadet Bedirxan 
be, her du ji zana bûn û li ser zimanê Kurdi bi dehan sal 
xebitine û berhemên gelek hêja li dû xwe hiştine. Lê wesa 
dixuyê ku, di warê zamstiyê da, ewan ji xwe ra pivanên cihê û 
zimanên cihê nimûne girtine. Bi ya min, ku di rûpelên berê da 
piçek li serê hat sekinandin, bingehê ku M. Celadet daniye di 
gelek waran da zelaltir e û xasme ji, di warê pedegojiyê da 
hindiktir gelemşe û sergêjiyan bi xwe ra tine. Ji ber vê yekê ji, 
bi alfabeya Hawarê mvisandin, ji ya bi ekola Kurdên Sovyeta 
kevn mvisandinê tekûztir e.

R. Zilan dibê "... hemû zanîngeh û unîversitên ku lê pişka 
Kurdnasîye hene” alfabe û awayên nivisandina Hawarê ji 
xwe ra wek bingeh qebûl kirine. Hewce nake em dûr herin; 
Prof Qanatê Kurdo bi kêmasi bist salan serokatiya beşê 
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“Kurdzaniyê ya Enstituya Rojhilatzaniyê ya Leningradê” kir. 
Me çend ditinên wi yên li ser deng û tipên Kurdi bi alfabeya 
latini li jor nivisin. Bêguman, heye ku li hinek zaningeh an ji 
universitan, alfabe û awayê rastnivisandina Hawarê wek 
bingeh hatibe pejirandin. Lê divê meriv bipirse, gelo ev 
dezgehên zamstiyê heta vêga li ser van bingehan çend berhem 
deranine û ew h ku deran belav kirme.

Pişti van rastiyên li jor, ditina R. Zilan a bi hinceta gotubêjên 
h ser kumik û mqutê, ku ew di benda “a” yê da dide pêş, nabe 
tu delil û bingeh ji bo parastina kumik û niqutê.

Divê li vir em bidin zanin ku, R. Zilan bi xwe ji, di mvisarên 
xwe yên van salên dawiyê da, wesa dixuyê ku dev ji hin 
iddiayên xwe yên sala 1982 an berdaye. Di sala 1991 da, R. 
Zilan weha dinvisine: “Berî her tistî divê bête zanîn, ku ev 
alfabeya Mîr Celadet, bi tenê ji bo nivîsina zaravayê kurmancî 
ye. Bi vê alfabeyê nivîsîna hemû zaravayên kurdî, eşkere ye, 
ku ne mumkun e. Ji ber ku herwek di zaravayê kurmancî de 
heye, di zaravayên din yên kurdî de jî hin fonemên taybetî 
hene, ku bi vê alfabeyê nivîsîn dijwar e. ” (60)

Beriya vê mvisara xwe, h ciki din R. Zilan bi vi awayi 
dinvisine: “...herçehdî tecrubeya nivîsîna kurdî ya bi tîpên 
latînî ne ji nîvsedsalî bêtir be jî, pirsên ku heta niha derketine 
pêşîya me, kêm-zêde, xuya ne. Hinek ji wan pirsan, di wextê 
de ji alîyê rehmetî mîrên me Celadet û Kamuran beg de, bi 
awdyekî pêvîst nehatine zelal kirin. Yan jî wan ew bi awayekî 
kêm, ne rast û ne di cîh de êxistine nav awa û destûra nivîsîna 
zimanê me. Ji bilî van sedeman, heye ku wan hîç ji alîyê 
pedegojîk de bîr û hizra hin awa û destûrên ku danîne, 
nekiribin. Herweha, divê mirov guhertinên siyasî, aborî û civakî 
yên li perçeyên Kurdistanê qewimîne jî bibîne û tesîr û bandorên 
wan yên li ser zimanê me bûyî jîhilde ber çavan. ” (61).

Herwesa R. Zilan di vê mvisara xwe da li ser hin babetên ku li 
ba Mir Celadet û Kamuran Bedirxan ne zelalm an ji şaşin, 
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disekine û gelek pêşniyarên hêja h ser pirsên rêzimani û 
rastnivisinê tine.

4.1.5. “î-ya Kurdî” û dirêjiya dengê i yê:

Em wertn ser iddia û ditina ku, “î” û “i” yên “kurdî” û “i” û 
“1” yên “tirkî” ne wek hevin. R Zilan dibê: “Ji alîyê fonetikî 
de ferqeke pir mezin di navbera wan de hene.” “Heke hin 
dengên zimanê kurdî bi yên zimanên Tirkî ve bên guhertin û 
bi tipên Tirkî ve bên nivisandin, bingehên fonetîkî yên zimanê 
Kurdî tên birîndar kirin. ”

Beriya ku em h ser van ditinan rawestin û li gor zanebûna 
xwe, li wan hûr binênn, divê bête gotin ku dirust nine ku 
meriv gotinên“-î-ya Kûrdî” an ji “-i-ya Tirkî” bi kar bine. Ji 
ber ku, ev tipên ku di her du alfabeyan da tên bikaraninê, ne 
malê Kurdan û ne ji yên Tirkan in, lê belê yê xelkê Romaya 
kevnare ne. Gava em û Tirk rabin tipên alfabeyê li hev parve 
kin, ne tenê em ê h xwediyê rasti yê vê alfabeyê neheqiyê 
bikin, lê her wesa ji, em ê bi hev kevin. Lewra bist û çar tipên 
me û yên Tirkan wek hevin. Gelo tipên “a”, “b”, “ç”, 
“d”,“p”, “r” yên Kurdan în yan ji yên Tirkan în ?. Nexwe 
rasti çiye ?

Rasti ew e ku, di her zimani da deng hene û hejmar û 
xisûsiyetên van dengan, fonetika wi zimani pêk tinin. Di 
navbera fonetika zimanan da ferqine hene. Alfabeyên 
zimanan wek hev bin ji, dengên (fonemên) zimanan di hemû 
wari da ne wek hevin. Her çiqas di alfabeyên Fransizi, îngilizi, 
Almani, Swêdi, Kurdi, Tirki... û hwd da tipên “a”, “c”, “g”, 
“h”, “p”, “r”, “s”...û hwd ci dignn, lê di navbera wan 
dengan da ku h van tipan tên barkirinê, her ziman xwedi 
xisûsiyetên cihê ne. Ango, her çiqas bi ayni tipa “a”-yê tên 
mvisandinê ji, dengên Kurdi û Tirki yên miqabilê vê tipê, ne 
wek hev în. Tipa “r” di alfabeya îngilizi û ya Fransizi de gelo 
eyni dengi didin ? Na, du dengên cihê didin; yek dengê îngilizi 
û yê din yê Fransizi.
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Bi kurtcbiri, ferqên ku di navbera zimanan da hene, ne ji ber 
şiklê tipên alfabeyan, iê ji ber ferqiyên di navbera dengên 
zimanan da ne. Heke ferqi ji teşeyên (formên) tipan çêbûbûna, 
diviya Kurdên ku bi tipên latini, erebi û krili dinivisimn, ji hev 
fêhm nekirina, zimanên cihê biaxiviyana. U her wesa, gava 
mileteki dev ji alfabeyekê berdide û dest pê dike yeka din bi 
kar tine, h gor mantiqê R. Zilan divê ew milet dev ji zimanê 
xwe berde (!). Bêşik, ev ditin ne rast e. Lewra gava Mir 
Celadet Bedirxan, alfabeya erebi terikand û ji dêlva wê va ya 
latini ji xwe ra bingeh girt û bi kar ani, ewi ne dev ji dengeki 
Kurdi berda û ne ji dengeki biyani bi vê alfabeyê êxist nav 
dengên Kurdi. Ewi ne di şiklê tipekê da, iê di şiklên sih û yek 
tipan da guhertin çêkir û diyar e ku, tu dengeki Kurdi ji 
birindar nekiriye...

Baş e, şaşiya R. Ziian çiye ? Şaşiya wi ew e ku, ew alfabeya 
mileteki û denganiya (fonetika) zimanê wi, yek dibine. Bi 
gotinek din, ew tip û fonemê tevlihev dike. Ji ber vê yekê ye 
ew dibê, gava Kurd dev ji kumikê berdin û bi “i” bimvisin û 
dev ji mqutê berdin û bi “1” binvisin, dê dengên Kurdi 
xerabibin û bibm yên Tirki (!). Divê menv ji R. Zilan bipirse, 
gava em bist û çar tipên xwe wek tipên ku di alfabeya Tirkan 
da hene, dimvismin, gelo em bist û çar dengên Tirki dixin nav 
zimanê kurdi ? Ango li gor vê mantiqê, şiklê tipan e yê ku 
dengan tayin dike. Lê belê wek me h jor ji nivisi, em m yên 
deng didin tipan.

Di zimanzaniyê da, herçend pirsên alfabeyê bi pirsên fonetikê 
va têne girêdanê û têkiliyên wan bi hev hebin ji, lê her du ne 
yek tişt tên hesibandinê. Li ser rûyê dmê tu ziman tune ku 
xwedi alfabeyekê be, ku her deng û tip sedi sed miqabilê hev 
bin. Deng gava dikevin ser kaxez û dibin tip, hinik xisûsiyetên 
xwe wenda dikin. Li ser vê yekê Mir Celadet weha dibê: “Ji 
xwe di tu zmanî de denganî (fonetik-CÇ) û nivîsandin (tipên 
alfabeyê-CÇ) ne lêyên yek in, û nivîsandin nikare bi tevayî li 
denganîya wî zmanî bê. ” (62).
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Ji aliyê din va, her miletek li gor dengên zimanê xwe tipan bi 
lêv dike; ne ku tip bi xwe li her derê yek dengeki nişan didin. 
Heke ku wisa bûya, ango dengê her tipekê h hemû derên 
cihanê standard û wek hev bûya, dê di fêrbûna zimanên 
biyani da tu zehmetiyên bilêvkirinê tunebûya. U herwesa, dê 
tu hewcedariyek ji bo alfabeya fonetiki ji tune bûya. Ji xwe 
diyar e, her keseki ku dixwaze zimaneki biyani hin bibe, her 
çiqas tip wek hev bin ji, di biiêvkirma wan dengên zimanê 
biyani da, ku ew h tipên alfabeya wi zimani hatine barkirinê, 
zehmeti dikşine. Loma ji di warê zimanzaniyê da hewcedariya 
alfabeyeke, ku ji ali hemû kesi va bi yek awayi were 
bilêvkinnê derketiye meydanê. Ji bo vê yeki ji, alfabeya 
fonetik ya navnetewi tê bikaranin. Bi vê alfabeyê kurti-dirêji, 
bilindi-nizmiya dengan ji tête nişankinn. Gava yek bixwaze 
bizanibe, ka tipên di bêjeyek biyani da bi çê awayi tên 
bilêvkirmê, ew ne ku li gor alfabeya zimanê xwe, lê bi 
alikariya alfabeya fonetiki, dê karibe biiêv bike. Ev yek ne tenê 
di navbera alfabeyên nefonetiki (wek alfaba ingilizi) lê her wisa, 
ji bo alfabeyên fonetiki (wek alfabên latini yên Tirki û Kurdi) ji 
rast e. Ji bo cenbandma vê rastiyê, fermo çend hevokên Kurdi 
yên ku tipên “ê”, “x”, “q”, “û” û “w” tê da tunebin,-miqabilê 
dengên van tipan di alfaba Tirki da tune ne-, binivism û bidin 
destê yeki Tirk, bila ji wera bixwine. Her çiqas şiklên tipan di 
her du aifabeyan da wek hev bin ji, bê şik yê Tirk wê wan li gor 
dengên Tirki bixwine. Gava yeki Kurd guhê xwe bide yê ku 
dixwine, wê yekser pê bihise ku, ew ne Kurd e.

Wek tê zanin ji bo dengeki nû bikeve zimaneki, an ji ji zimaneki 
dengek wenda bibe, bi sed salan wext divê. Heta niha, li ser 
diroka peydabûn û guhertinên di dengên zimanê Kurdi da, 
mixabm kêm xebat hatme kirin (63). Loma ji, heqê me heye ku 
em xwe bispêrin ditina li jor ya gelemperi û bêjin, ev çend sed 
sal m ku, tu dengeki nû neketiye fonetika Kurdi. Bê guman, bi 
rakinna kumik û niqutê ji, wê tu dengên Kurdi birindar nebin 
û herwesa ji, tu dengên Tirki dê nekevin nav dengên zimanê 
Kurdi. Lewra, ditina R. Zilan ya ku rastiyên ii jor berevaji 
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dike, ne ditinek zanisti ye.

Li vir, dibe ku pirsek bê hişê menv: Gelo di navbera şiklên 
tipa û dengên wan da, qet tu têkili tunin? Bersiva vê pirsê, him 
hene ji û him tune ne ji. Bersiva pirsê, bêtir bi mebesta pirsê va 
girêdayi ye. Heke pirs ev be ku, çima gava ayni fonema “r” di 
alfabeya latini da dibe tipek, bi şiklê “R û r”, di alfabeya krili 
de bi şiklê “ P ”, û di alfabeya erebi de bi şiklê “ j ”, divê bê 
gotin ku, di navbera fonem û şiklê tipê da tu têkiliyeke aqilane 
tune ( hebe ji, ez pê mzamm). Lewra, eyni fonem bi sê şiklên 
ku naşibin hev tên nişan kirinê. Her wesa di alfabeya latini de, 
ayni deng gava bi tipa mezin û ya piçûk tê mvisandin, şiklê 
tipê tê guhertin. Her wek me berê ji qal kir, hin deng gava bi 
tipên erebi tên mvisandm, h gora ciyê tipê (di destpêkê da, di 
nivê gotinê da, di dawiya gotinê da), ew şikil diguhêrm. Çima 
şiklên van tipan bi vi awayi tên guhertinê, ez bi xwe mzanim.

Na heke pirs, ne bi awayê jor, lê bi awayê jêrê be, dê bersiv 
cihê be: Gelo bi nêrrina şiklên tipan, menv dikare bêje ku, ev 
tip dirêj an kin m ? Belê, di hmek alfabeyên latini da meriv 
dikare bêje. Gava em h ser ditinên R. Zilan yên di xala “f” yê 
da rawestin, emê li ser qanûn û qaydeyên ku di vi wari da 
hene ji, rawestin.

i. “î-ya Kurdî” ji ya Tirki dirêjtir e:

Heçi ditina, ku dengê “i” ya Kurdi ji ya Tirki dirêjtir, ditineke 
rast e. Lê belê ev rasti, divê nebe sedem û delila ji bo parastma 
kumika h ser tipa “î” yê. Ji ber ku, di dengên zimanê Kurdi 
da, hin dengên din ji hene ku ji yên Tirki dirêjtirm; lê belê bi 
tipên bê kumik tên mvisandmê. Wek mmûne, dengê tipa “a”, 
ji ya Tirki dirêjtir e. Lê her du ji bi eyni tipê tên mvisandin.

R. Zilan ji bo vê ditina xwe qayimtir bike, xwe dispêre 
gotinên biyani (Kurdi, Farisi û Erebi) yên ku ketine nav 
zimanê Tirki. Heke ew dixwaze bide serwext kirin ku, dengê 

72

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



“i” ya Kurdi ji ya Tirki dirêjtir e, ewi bê sebeb xwe ewqas 
westandiye. Ji ber ku, di serê tu kesi da li ser vê rastiyê tu şik 
tunin. Lê heke mebesta wi ew be, ku bi vi awayi ew dixwaze 
rastiya bikaranina kumikê bide nişandan, bi ya min ew di 
warê metodê da, li vir di nav şaşiyekê da ye. Lewra babeta 
kumik û mqutê, ne li ser dengên biyani yên ku dikevin nav 
dengên zimanê Kurdi ye, lê li ser dengên Kurdi bi xwe ye. 
Heke me, wek mmûne, li ser dengê tipa tirki ya “ö” gotûbêj 
bikira û êm pê biheyirina ka gelo emê vi dengi di alfabaya xwe 
da bi çi awayi nişan bidin, wê gavê rast bû, diviya me h 
ciranên xwe binêrta, ka ewan pirsên wulo bi çi awayi çareser 
kirine. Lê wek me got, pirs ne ev pirs e. Li mileki din, ev pirsa 
dengên biyani yên di alfabeya Tirki da, xasme ji pirsa dengê 
“i” ya dirêj, pirseke ji bo demekê (peryodekê) bû. Gava M. 
Kemal ji mşkava alfabeya erebi da aliki û ya latini êxist şûna 
wê, wek me berê ji qal kir, sergêjayi û tevliheviyên dijwar 
derketin holê. Zimanê Tirki yê wê çaxê, hê ji zimanê Osmani 
bû. Û wek tê zanin, ev ziman bi gotinên Erebi, Farisi û Kurdi 
dagirti bû. Di vê geremol û tevliheviyê da, Tirkan xwestine ku, 
ew dengên ku di alfabeya erebi da hene, û her wesa ji ali şair û 
niviskarên wan yên klasiki ve hatine bikaraninê ji, biparêzin. 
Tirkan di vê dema sergêji û derbasbûnê de, rabûne h ser himk 
tipên alfabeya xwe ya nû hin guhertin çêkirine. Wek “a” û “î”. 
Lê divê bê gotin ku, Tirkan xwe zêde bi van awayan neêşandine 
û xwestme ku rojekê zûtir xwe ji van gelemşan xelas bikin. 
Lewra ji, ewan nexwestine ji bo dengên “w”, “q” û çendine din, 
ku di “zimanê Osmani” de dihatin bikaraninê, alfabeya xwe 
modifiye bikin û tipên nû peyda bikin. Loma ji, ji bo “w” û “q” 
bi dest xin, Tirkan kumik nedan ser tipên “v” û “k”. Ji xwe, 
tipên “a” û “î”, wek tipên serbixwe neketme nav alfabeya Tirki.

îro ji, di zimanê Tirki da bi hezaran gotinên Erebi, Farisi û 
Kurdi hene. Lê hêdi Tirk, van gotinan bi dengên wanên esli bi 
lêv nakin, lê li gor dengên zimanê xwe wan bi lêv dikin. Wek 
mmûne, “qanûn”(A) -“kanun”, “deuAet”(A.)-“devlet”, 
“çarçove”(K)-“çerçeve”, “henûz” (Y)-“henuz”...o hwd.
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Min meraq kir û li wan çil gotinên ku R. Zilan ji bo pirsa 
kumikê ji ferhenga Osmani-Tirki ya sala 1959 an girtine, 
nihêrt. Min tenê yazdeh ji wan gotinan di ferhenga “Tiirkçe 
Sözliik, TDK" (1983) da ditin. Gelek xerib e, ku h ser yek ji 
wan yazdehan ji, tu kumik tune bûn. Wesa dixuyê ku Tirkan 
dev ji bist û neh gotinên biyani yên ku bi kêri wan nayên 
berda ne (yên ku R. Zilan ji bo kumikê wek delil nişan dida !) 
û di ferhenga xwe da, her çende bi hezaran gotinên Erebi, 
Farisi û Kurdi ji hebin ji, hêdi tu kumik danaynm ser tipa “i” 
yê.

R. Zilan, bêyi ku vê meselê piçeki bikole û rastiyên li jor 
birêzkiri, bide ber çavan, dipirse: “Gelo Tirk çima hin peyvên 
Iranî û Erebî- bi -î-ya dirêj ve dinivîsin? Gelo zimanzanên 
Tirkan, ku ev hinde sal in bi paqijkirina zimanê xwe ve mijûl 
in, evçend nezan in, ku vî tîpî ji alfabeya xwe bi dernaxin ? 
Gelo em bi vê nezanîya xwe ya zimanzanîyê ve, zimanzanên 
Tirkan zanetir in, ku em dev ji -î- û -i-ya xwe berdin ?” (64) 
Nexêr, di vi wari da em ji Tirkan zanatir ninm, ji ber ku ewan 
ji zû va ye dev ji vê sergêjiyê berdane û “i” ya bi kumik bi kar 
naynin (!).

Tirkan di demek sergêjayiyê da, li gor pêwistiyên wan rojan 
hinek gav avêtine, ku iro ew bi xwe h wan gavan xweyi 
dernayên. Ew xwe ji teşqele û tevliheviyên bi vi awayi dûr 
dikin û zimanê xwe sivik û rewantir dikin. Vêca divê li vir bê 
pirsin: Gelo emê bi çi aqli bidm ser vê riya tewşo mewşo ya ku 
Tirkan dev jê berdaye?. Em çima xwe bi bermeyên Tirkan 
qayil dikin û bi zimaneki ku miri ye (“zimanê Osmani”), xwe 
hê ji mijûl dikm ? Bi rasti ez tê nagijim.

4.1.6. Yekitiya zimanê xwendin-mvisandinê:

Rast e, bêyi ku meriv guh bide yekitiya zimanê xwendin û 
mvisandinê, meriv dê mkaribe zaravayên zimanê Kurdi nêziki 
hev bike û di pêşerojê da yekitiya zimanê xwe pêk bine. Lê 
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belê, sedemên vê yekê ne guhertinên piçûk în, ku di nav 
çarçeva alfabeyekê da tên kirinê, lê sebeb ew m, ku di 
xwendin û nivisandinê da sê çar alfabeyên ku ji bini va ji hev 
cihê ne, ji ali Kurdan va tên bikaranin. Diyar e, ku sebebê vê 
rewşê ji, ango rewşa ku Kurd yek cure alfabeyê bi kar naynin, 
siyasi ye û bi perçekirm û parvekirina Kurdistanê va girêdayi 
ye. Te divê bi kumik an ji bê kumik bmivise, heta ku Kurd bi 
alfabeya Erebi, Latini û Krili bimvisin, ji bo yekitiya zimanê 
xwendin û mvisandinê, em ê mkanbin hin gavan bavêjin.

Gava tipa “i” ya bê kumik, xwendin û mvisandina Kurdi ji bo 
Kurdên Kurdistana Bakur hêsantir bike, ev tişteki qenc e û bi 
dilê Mir Celadet bi xwe ye ji. Ji ber, ewi her hewil daye ku, 
xwendin û nivisandina Kurdi di nav Kurdan da belav bike. Lê 
mixabin ev yeka hanê bi R Zilan nexweş e. Loma ji ew dibê: 
“Heke dabaşa me bes li ser ‘ji Kurdên Tirkîyê re hêsantirbûn’ 
be, wê çaxê divê Kurdên Tirkîyê bi temamî li gor awa û 
destûra nivîsandina zimanê Tirkî binivîsin (!?). Çawan be, 
zimanê Tirkî dizanin, awa û destûra nivîsandina zimanê Tirkî 
jî dinasin û pê dinivîsinin jî (!?)...”. Heke yeki ku ji ferqên di 
navbera zimanê Kurdi û yê Tirki bêhay ev gotin bigota, heke 
yeki ku bi zimanzaniyê mijûl nebûya bigota, me yê lê negirta û 
bida ber xatirê nêzaniya wi. Lê h vir rewş cihê ye; zi- 
manzaneki Kurd, ku li ba me hemûyan ditmên wi bi qedir û 
rûmet în, tiştine wilo ji zanyariyê dûr dibê, ku hemû laşê 
menv ji ber direhile. Gelo ev çi kumika bi efsûn e ku, di 
derbekê 'da zimanê Kurdi û yê Tirki ji hev vediqetine. Ev 
ewende işaretek bingehi ye, ku dikeve şûna awa û destûrên 
mvisandina zimanê Kurdi !. Me zanibû ku, awa û destûrên 
mvisandma zimaneki, ji ali tipên ku di wi zimani da miqabilên 
denga ne, awa û qaydeyên morfem, morfoloji û sentaksa wi 
zimani va diyar dibûn. Me mzambû ku, ewçend ev awa û 
destûr hêsan în; tenê kumikek kare bikeve şûna van hemiyan. 
Li vir, R. Zilan di warê zimanzaniyê da hin tiştên nû diafirine. 
Lê mixabm, tiştine şaş. Ji ber ne babeta vê xebatê ye û her 
wesa ji hewce nake, em ê awa û qaydeyên morfoloji û sentak- 
sa Kurdi û Tirki nedin ber hev. Lê divê h vir bête dubarekirin 
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ku, di alfabeya Kurdi û ya Tirki da 24 tip wek hev m. Ji bili 
dengdarên “q”, “w” û “x”, ku di miqabilê van tipan da tu 
deng di zimanê Tirki da tunin, hemû tipên dengdar yên 
zimanê Kurdi û Tirki wek hev tên mvisandin. Her wesa, di al- 
fabeya Kurdi, îngilizi û Fransizi da, 25 tip wek hev tên 
nivisandin. Çende 25 tipên wek hev, awa û destûrên 
mvisandina zimanê Kurdi, îngihzi û Fransizi dighijine hev, 24 
tipên muşterek yên Kurdi û Tirki ji ew çende, di awa û 
destûran da her du zimanan dighijinm hev. Bi rakirma kumik 
û mqutê, hejmara tipên wek hev, ji 24 an dertê 25 an, Ne kêm 
û ne ji zêde. Bê şik, sedemê muşterekiya van tipan, ji alfabeya 
latini tê; ne ku ji muşterekiya awa û destûrên mvisandina van 
zimanan tê. Heke wesa buya, wê çaxê diviya Kurdên Sovyeta 
kevn, bi alfabeya krili ra, awa û destûrên mvisandina zimanê 
Rûsi û Kurdên rojhilat û başûr ji, yên zimanê Erebi têxistina 
nav mvisandina zimanê Kurdi. Bê guman, her çend alfabe 
muşterek bin ji (çi latini, çi erebi û çi ji krili), ji ber ferqine 
morfolojiki û sentaksi ku di navbera van zimanan da hene, 
awa û destûrên mvisandina wan ne wek hev m.

4.1.7. Alfabeya Kurdi-latini û salên 1960 û 1970 yi:

Li ser pirsa di salên 1960 i da, Kurdan zimanê Kurdi bi kijan 
alfabeyê nivisine, heta mha xebatek ciddi nehatiye kirin. Her 
çiqas, tiştên di nav wan salan da bi Kurdi hatine nivisandin 
kêm în û hin ji wan li ber destan m ji, lê baş diyar nine ka 
Kurdên Kurdistana Bakur kengê alfabeya Hawarê ditine, li ser 
vê alfabeyê ditinên wan çibûne û kengê wan dest pê kinne bi 
vê alfabeyê mvisine. Gava Kurdên bakur, li welat cara pêşi bi 
alfabeya Tirki tiştên Kurdi mvisin, geîo çiqas haya wan ji 
alfaba Hawarê hebû ?. Beriya ku ev pirsên li jor bên vedan, 
meriv mkare yekser bêje ku, ewan alfabeya Celadet Bedirxan 
guhertine. Gava menv bi yek qelemekê wan mirovan guneh- 
kar nişan dide, divê meriv şert û mercên wan rojan baş bide 
ber çavan û bi wijdan be. Çi R. Zilan û çi ji kesên ku di bin 
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tesira ditinên wi da ne, zêde li ser pirsên jor nasekinin û dibên, 
wan kesan di salên 1960 i da alfabeya Celadet Bedirxan 
guhertine û ji dêlva tipên ê, û, x, k, tipên ê, u, g, kh bi kar ani 
ne û ev şopa hanê ye, ku heta iro didome. U her wesa ev şop e, 
ku iro ji dixwaze tipên î û i ya Hawarê, bi tipên i û i ya alfa- 
beya Tirki biguhêzin.

Ev ditin ji çend aliyan va şaş în. Beri her tişti, Kurdan hê 
beriya salên 60 i hin tiştên Kurdi bi alfabeya Tirki nivisine. 
Wek tête zanin, sala 1958 an, di rojnama “lleri Yurd” (Welatê 
Pêşketi) da, ku h Diyarbekirê derdiket, ji aliyê Musa Anter va 
hin tişt bi Kurdi hatine mvisandin. Her mvisandineke bi 
Kurdi, -her çiqas bi tipên alfabeya Tirki bin ji-, di nav Kurdan 
da dibû bûyerek mezin û her wesa dibû sedemê êrişên rojname 
û karbidestên Tirkan. Mehkeman dawe li ser dawê vedikirin. 
Niviskarên nivisaran ji di nav da, kesi ji xwe bala xwe nedida 
ser, ka ew bi kijan alfabeyê hatine mvisandin. Bi qasi kb em 
pê dizamm, di nav rewşenbirên Kurdan da, di wan rojan da h 
ser pirsa alfabeya Kurdi, tu gotûbêj nehatine kinn.

Wek nimûne ji bo awayê bikaranina alfabeyê, em ê ji rojnama 
“lleri Yurt”ê, mviseke Musa Anter ya bi Kurdi, lê bi alfabeya 
Tirki, li jêr binvisin:

Bt çiya ketim lo apo, çiya meliilbun rebeno
Ceh seridin lo apo, genim hurbun avdalo
Kimtl hati lo apo bt rafaya rebeno
Xuar genimi lo apo hişti kdye rebeno
Ha't kimtli lo apo jt zozana lo apo
Xuar genimi lo apo me Xezana lo apo 
Ro hatibu lo apo vaxta dana lo apo 
Pez heriki lo apo ser ştvana rebeno 
Çar kiileke me man apo It ser giihana rebeno” (65)

Wek dixuyê, Musa Anter ji dêlva tipa “û” ya alfabeya Kurdi, 
geh tipa “u” û geh ji ya “u” ya alfabeya Tirki bi kar aniye. Li 
kêm ciyan, ewi li şûna tipa “1”, tipa “i” bi kar aniye, (wek di 
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gotinên “ketim” û “genim” da), weki din ewi her di şûna 
dcngê “1” ya Kurdi da, tipa “1” emilandiye. Di gel vê tipê, di 
vê nivisê de ewi li şûna “q”, tipa “k”, li şûna diftonga “xw”, 
diftonga “xu”, li şûna “ê”, tipa “e”, li şûna “w”, tipa “v” û li 
şûna “u”, tipa “u” bi kar aniye. Di vê mvisê da çend tişt bala 
meriv dikşinm. Ji bili tipa “x”, mvis bi alfabeya Tirki hatiye 
mvisandin. Heke haya M. Anter, ji alfabeya Hawarê hebe, 
gelo çima ew, van tipên li jor tevlihev dike ? Na heke haya wi 
jê tune be, ew çewa bir dibe ji dêlva dengê “x” ya Kurdi, tipa 
“x” bimvisine ? Gelo dibe ku haya wi ji “x” ya di alfabeyên 
Rûsi û Yûnani da hebe ? Tiştek din ku bal dikêşe, ew tipên ku 
ewi şaş mvisine, li gor zimanê Tirki, pirani miqabilê dengên 
xasê zimanê Kurdi ne: “û”, “q”, “ê”, “w”.

Di sala 1962 an da, kovara “Dicle-Firat” derket. Di rûpela 
pêşin ya hejmara yekem da, disa em niviseke niv Kurdi-Tirki 
ya M. Anter dibimn. Di vê mvisa bi sernivisa “Cav pis” da, 
bendeke Kurdi heye. Ew bend bi vi awayi ye:

“-Krive Şexo (Şeho), em Ftlleh, bt we musulmana re mane 
heyiri. Gt em mêr u bt ztravtn, hun ji mêre dtben ‘çi fillehe 
wek baraz ki. ’ U gi em feqir u tirsonek bm, wê çage ji merê 
dtsa dtben ‘çt ftllahe cav pis’... ” (66)

Di nav sê salan da, em dibinin ku, ew alfabeya ku M. Anter bi 
kar aniye, bere bere ber bi alfabeya Hawarê va diçe. Dengên 
“î” û “i” ya zimanê Kurdi, her bi tipên “î” û “i” hatine 
mvisandin.

Gava em h kovara “Deng”ê (1963) dinênn, baş dixuyê ku h 
gor mvisên Kurdi yên di “îleri Yurd” û “Dicle-Firat”ê da, hin 
ferq di alfabeyan da hene. Di hejmara pêşi da, bi Kurdi arman- 
ca kovarê bi vi awayi hatiye danin:

“Armanca Me..,
Ptşti 27 Maytse (Sewra me) tirja azadi u serbestiyê da ser 

welatê me.
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Deng, di nav rojname u mecmuayê me da rêyeke nuh (teze) 
vedtke: Ew ji bt ztmanê kurdi nivisandtne !

Pişti Cumburiyetê, zane u xwendtkarê me ntvisar u 
xwendtna kurdi bt herfê latini hin ne bubun. Ztmanê me heta 
iro hattbu gtredane. Zane u xwendtkarê me kt ‘ehlê din bun’, 
ewana nivisandtn u xwendtna kurdi bt herfê (êrebi= arabî) ne 
terikandin. Ew ji xizmeteke ptr ewzele; lê ne bese !

tro, xwendtkar u xortêd me ztmanê bav u bapirên me hin 
bune. Tê gihişttne kt ztmanê kurdi, ptr kur u ptr hêjaye.

Vê carê, ztmanê bav u bapiran bt herfe latini (goreyi elif ba 
Ttrki) tede avaktrtnê(.-CÇ') Deng, ht vê xizmetê şaxêke nuh 
(teze) It Tiirkiye vedika. Vê şaxêda em rêwiye pêşi ntn. Ar- 
manca me jt welat u milletê mera xebate.

Deng, dtzane u dtbeje kt: ntvisar u xwendtna ztmanê kurdi 
dtlxweşiya temamê xelkê Ttrkiyaê. Dt vê rêyêda çtqas xtzmet 
bete ktrtne, xelkême ewqas serftnyaz btbe.

Lt jore me got kt, em rêwiye pêşintn. Me tevna ztmanê 
kurdi It darxtstiye.

Geli xwendtkaren delal (xweşhevist) bt dest girtin u arika- 
riye we emê nexşê ztmane kurdi btbtne sêri.

......... ” (67)

Wesa dixuyê ku, ji bo bi tipên latini dest bi xwendin û 
nivisandina Kurdi bikin, Kurd 27 Gulanê ji bo xwe keysek baş 
dibinin. Ev ntvisar qet behsa xebatên berê yên di vi wari da 
hatine kirin nake. Bi ser da ji, berpirsiyarê Dengê gazinda ji 
zana û xwendevanên berê dike, ku ewan heta wê demê zimanê 
Kurdi tenê bi alfabeya erebi nivisandine. Kovara Deng dide 
zanin ku, h Tirkiyê rêwiyê pêşin yên ku wê alfabeya latini ji 
bo zimanê Kurdi bi kar binin, ew în. Herçend tê gotin, ku ev 
alfabeya nû, dê li gora ya Tirki be, ji nivisarê ji baş diyare, ku 
ewan xwe di nav çerçova alfabeya Tirki da negirtine. Çunki 
tipên “w”, “q”, “ê(ê)”, “x” di alfabeya Tirki da ninin. Lê belê 
gava ew dibêjm, “em rêwiye pêşintn. Me tevna ztmanê kurdi It 
darxtstiye”, hêdi meriv nizane ka, gelo çiqas haya wan ji 
Hawarê hebûye. Ji ber ku, piraniya wan tipên ku wan bi kar 
anine, yên ku di al-fabeya Tirki da ninin, bi eyni şikli di alfa- 
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bcya Hawarc da hcne. Loma ji, bivê nevê, meriv mkare wan ji 
tcsira Hawarê dûr bibine. Bclkû, ev yek ji bo nivisa Musa 
Antcr ya sala 1959 an rast be, lê ji ya Dcngê ra rast naxuyê.

Di nav çar pênc salan da, baş dixuyê ku alfabeya Kurdi hêdi 
hêdi şikleki ber bi alfaba Hawarê va distine. Heke mertv 
nivisa Musa Anter(1959) û ya Dengê ya h jor, bide ber hev, ji 
bo wan dengên xasê zimanê Kurdi, van tipên nû hatine 
pejirandin: (ê) û carna ji (ê), (w), (q) û diftonga (xw). Heçi 
dengên “i” û “1” yên Kurdi ne, wek di “Dicle-Firat”ê da, bi 
nişankirma tipên “i” û “1”, ji bo Kurdên wan rojan tu alozi 
derneanine. Wek diyar e, kêmasiya heri mezin ya di van 
nivisaran da, tipa ji bo dêngê “û” ya Kurdi ye, ku ew bi tipek 
serbixwe ne hatiye nişankirin, lê belê du deng (“u” û “û”) bi 
eyni tipê (u) hatine nişankirin.

Bi vi hali Kurd gihiştin sala 1965 an. Di vê salê da kitêba 
Kemal Badilli, ya bi navê “Tiirkçe Izahlt Kiirtçe Grameri 
(Kiirmançça Lehçesi)” (Rêzimana Kurdi ya bi îzaha Tirki,- 
Zaravayê Kurmanci) derket. Li gor welatparêzên wê demê, 
Kurd ji mêj va li benda xebateke bi vi awayi bûn û derçûna vê 
kitêbê bûyerek gelek mezin bû. Ji ali gelek zimanzanan va, ev 
kitêb yek ji wan kitêbên hêja û ciddi yên ku di van bist si salên 
dawiyê da derheqê zimanê Kurdi da hatine mvisandinê, tê 
hesibandin.

Li gor Kemal Badilli, di denganiya zimanê Kurdi (zaravayê 
Kurmanci) da sih û heşt deng hene, ku sisê ji wan bi tesira 
zimanên ciranan ketine nav dengên Kurdi. Loma ji, peyvist 
nine ku ev deng bi tipekê bêne nişankirin. Li gora K. Badilli, 
cv deng ev în: “h’”( C ), *“a” ( £. ) û “x’ " ( £ ). Çar dengên 
din ji hene ku, di alfabeya Kurdi da nehatine nişankitin. Ev 
deng ji bi vi awayi ne: “ç’”, “k’”, “p’” û “t’”. Her çend ew di 
wê baweriyê da ye ku, ev dengên dawiyê di nav dengên Kurdi 
da hê ji hene û divên bi tipan bêne nişankirinê, disa ji ew vi 
kari ji bo pêşerojê dihêle û wan ji bi tipên adeti, ango ç, k, p, t 
nişan dide. Ew dibê, du cure “1” û “r” hene, lê li gor wi, 
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ferqên di navbera wan da ne ewqas zêde ne. Loma ji, ew zêde 
h ser van herdû dengan nasekine.

Li ser hejmara dengên bingehin yên zimanê Kurdi, di navbera 
Celadet Bedirxan û Kemal Badilh da hiç ferqek nine. Kemal 
Badilli heşt dengdêrên zimanê Kurdi bi vi awayi nişan dide: a, 
e, e, 1,1, o, u, û.
Bist û sê dengdaran ji, ew weha bi rêz dike: b, c, ç, d, f, v, g, h, 
x, j, q, k, 1, m, n, p, r, s, ş, t, w, y, z.

Wek dixuyê, dengê ku Celadet Bedirxan bi tipa “i” nişan 
daye, ew bi tipa “i” nişan dide. Her wesa di pergala (rêza) 
dengdaran da, ciyên tipên “v”, “x” û “q” di her dû alfabeyan 
da ne wek hev m. Mir Celadet li gor pergala alfabeya latini û 
Kemal Badilli ji, h gor cihderka dengan, pergala alfabeya latini 
û ya erebi bi hevra bi kar aniye (68)

Çend mmûne ji vê berhema K. Badilli: “Ez It ser gtr rûniştt 
bûm.”, “Mtn jt Mem reşbelekek gtrt.”, “Kî jt welêt hattbû ?” 
(1965)

Musa Anter, di “Ferhenga Khurdi-Ttrkî” (1967) da, alfabeya 
Hawarê ji xwe ra bingeh digre û tipekê (diftongekê) lê zêde 
dike. Ev tip, bi vi şikli ye: “Kh”. Bi vi awayi, alfabeya ku ew 
bi kar tine, sih û du tip m. Wek tê zanin, h çend ciyan Mir Ce- 
ladet ji diftonga “Kh” bi kar aniye. Lê bi ferqa ku, ew van du 
herfan ji bo “k” ya hişk (Çewa di gotina “kher” -kesê ku 
nabihize-), lê M. Anter ev du herf ji dêlva dengê “k” ya adeti, 
û tipa “k” ya adeti ji, ji dêlva dengê “k” ya hişk bi kar tine. 
Wek nimûne, M Anter ji dêlva “kurd” va, “khurd” û ji dêlva 
“kew” (k ya hişk) va “kew” dinvisine. Kurdologê bi nav û 
deng, Roger Lescot, di pêşgotina ji bo “Grammaire Kurde” 
(wergera tirki “Kurtçe Grameri”) da, dibê tu maneyek tê da 
nine ku, M Anter ji bo hin xisûsiyetên piçûk yên denganiyê 
nişan bide, ev tip xistiye nav alfabeya Kurdi (69).

Ji xwe, Musa Anter ji, di nivisên xwe yên di van salên dawiyê
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da, tu diftongek bi vi awayi bi kar ne aniye. Nivisên Musa 
Anter him bi tipên “i”-“i” û him ji bi yên hene. Lê ewi
piraniya nivisên xwe bi awayê dawi danine. .

Çend gotin ji vê berhema M. Anter: “Min ev ferheng di sala 
1963 yanda, li Enqerê, di bendexana mamakê î leşkeri da, di 
khunca ‘1’ da nivîsî.”(1967)(70)

M. Emin Bozarslan ji, di “ALFABE” xwe ya sala 1968 an da, 
alfabeya Kemal Badilli bi kar tine. Çend gotin ji pêşgotina vê 
ALFABEyê:

“Amanca vê Alfabê ev e ku bt awakî hêsan xwendtn û nivîsînê 
hînî xelkê, xasme hînî xortan btke. Lê dtvê ku ev hînktrtn bt 
alîkarîya xwendayan bê pêkanîn. Lewra xelk jt ber xwe ve 
ntkare hînîxwendtn û ntvîsînê btbe.”(1968) (71)

Nimûneyeke din ji sala 1969 an:
“Ew kîye It ser banê mtn ?
Lbîkê sêslêmanî ye
Çt dtxwe ?
Nan û mast
Bt qeltbe al (alî-CÇ) rast” (72)

Ji vê tarixê û pêva, heta sala 1980 yi h Kurdistana Bakur, ji 
bili çend istisnayan, Kurdan her dengê “î” ya Kurdi bi tipa “1” 
yê nişan kirine. Li ser vi dengi û vê tipê, bi qasi ku ez pê 
dizanim, di navbera Kurdan da, ne di salên şêsti da û ne ji di 
salên heftêyan da, tu gotûbêj çênebûne. Û gava Kurdan ev tip 
xwendine ji, bê şik her h gor dengê Kurdi xwendine, ne ku li 
gor dengê Tirki.

Heçi pirsa tipa “î” ya bi kumik e, ew cara pêşi bi çapbûna 
kitêba K. Badilh ra, bere bere di nav hin nivisên Kurdi da 
dixuyê. Her wesa ji bo eyni dengi, tipa “i” ya bi niqut ji, bi 
qasi ya bi kumik di nav wan salan da hatiye bikaranin. Lê ji 
sala 1975 an heta 1980 i, li Kurdistanê pir kêm kesi “î” ya bi 

82

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



kumik bi kar aniye, piraniya nivisên kitêb û kovarên wan 
rojan, bi “i” yên bê kumik în. U hema hema hemû bi “1” ya 
bê mqut hatine mvisandin.

Çend mmûne ji salên cihê:
“Geli Kurdan !

Heke hûn naxwaztn jt hev taromar û wmda btbtn, beri her 
ttşti, zmanê xwe btxwimn û btdtn xwendtn.

Lê heke dixwazm xwe nas btktn û xwe btdtn nas ktrtn û 
hezktrm; û bt hevalti û dostaniya mllêten dm re pêş ve hertn; û 
bt rûmet û serbtltnd btjin, disa zmanê xwe btxwinin û btdtn 
xwendtn.” (Dr. Nûredin Zaza, 1976) (73)

“Zman şertê mtrov bthevra peyvin, dan û stana ftktr, hev ser- 
wext ktrin, zanin û zaniyari (çandt) pêş da btnn û jina ctvatki 
û bt hev ra mamêle ktrtnêye. ” (Rizgari,1976) (74)

«
Roj
Mina kloreke rûni, jt gentmê sorgul
Ku dt tendûrê de sorgtztri
Dt şebaka me de,

li rohilat
li esman

jt mtn re
Weki btştrandinên dayytka mtn

dtbtşiri

Ez mendaleki çar sali me, mamo !
Dt sala mendalên dtnê de
Ez mertdaleki çar sali
Lt hewşê

pttik It ber dtl
pittk li hembêz

laşeki
Laşeki pari bt pari

cenge cenge
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ji bombên mêtmgehkari
Ew laş,
Yê
Dayika min e.

(Rojen Barnas, 1979) (75)

Mir Celadet cara pêşi alfabeya xwe di sala 1932 an da diyar 
kir û di Hawarê da ceriband. Mixabin, pişti 26 salan,'gava M. 
Anter di “îleri Yurd”ê da bi tipên latini, dest pê dike bi Kurdi 
hin tişt dinvisine, wesa dixuyê ku haya wi ji vê alfabeyê 
tunebÛ. An na, dê ewi “q” û “k”, “û” û “u”, “ê” û “e”... û 
hwd, tevli hev nekira. Ji xwe, eyni niviskar (M. Anter) di sala 
1967 an da, ferhenga Kurdi -Tirki li gor alfabeya Hawarê 
dinvisine û dide çapkirin. îca menv wê çewa kanbe bêje, M. 
Anter alfabeya Celadet Bedirxan guhertiye. Ji ber ku, gava 
haya meriv ji tişteki tune be, bê şik menv mkare wi tişti 
biguhêre ji. Ji sala 1962-63 an bi şûn da, bere bere tipên alfa- 
beya Hawarê di nav mvisên Kurdi da dixuyên. Heke em per- 
gala alfabeya K. Badilh ne dm ber çavan, ji bili ferqekê, alfa- 
beya wi û ya C. Bedirxan wek hev m. Ev yek nişan dide ku, K. 
Badilli, alfabeya Hawarê ji bo xwe esas girtiye. Di alfabeya wi 
da, dengê “1” ya Kurdi, bi tipa “î” tê nişankirinê, lê belê wek 
tête zanin ev deng di alfabeya Hawarê da bi tipa “i” yê dihat 
nişankirm. Her çend M. Anter li hm ciyan wek Hawarê mvisi 
be ji, lê wesa dixuyê ku, mvisandina vi dengê Kurdi bi tipa “1” 
yê, nebûye sebebên tu teşqele û bihevçûnan.

Lewra li ser vê pirsê, ji sala 1958 an heta salên heştêyan, di 
navbera Kurdan da tu gotûbêj derneketme. Bi gotinek din, di 
nav salan ra, ew dengên ku bi tipên Tirki dihatm nivisandin, 
yek bi yek dev ji tipên alfabeya Tirki berdan û tipên Hawarê 
wergirtin, lê tecrubên ewende salan, tipa “î” yê paraztin. Ji 
ber ku, ev tip rojekê ji rojan ji bo tu Kurdeki sergêjayi dernea- 
ni.

Ji xwe jiyan ji nişan dide ku, çewa Kurd bi alfabeya Hawarê 
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hisiyane, ewan bi qasi mecalan rê daye, gav bi gav wê bi kar 
anine. Meriv bi reheti kare bêje, ji derketina kitêba K. Badilli û 
bi şûn da, alfabeya ku Kurdan bi kar aniye, alfabeya Hawarê ye.

Ji ali din, divê bê gotin ku, ew alfabeya ku Mir Celadet ji bo 
Kurdên Kurdistana Bakur çêkiribû, nêziki si sal pişti damez- 
randina wê, cara pêşi dê di nav welêt da bihata ceribandin. 
Heke Mir Celadet ev alfabe ji bo Kurdên h dervayi welêt û 
yên li Sûriyê mvisandi buya, dê hin pivanên din bida ber çav. 
Lê her di xewn û xeyala Mir Celadet da bû ku, rojekê Kurdên 
“welatê jorin” vê alfabeyê hin bibin, bi wê bixwinin û 
bimvisin. Mir Celadet bi xwe, pişti ceribandina di bist û sê 
hejmarên Hawarê da, radibe di alfabeya xwe da hin 
guhertinan çêdike; ji bo dengê “k” ya Kurdi, dev ji tipa “q” yê 
berdide û wê bi “k” yê nişan dide û eyni tişti ji bo dengê “q” 
ya Kurdi dike. Ango, Mir Celadet ne muhafezekar bû û ji 
guhertinan nereviyaye. Ewi jiyanê ji xwe ra pivan girtiye. Pişti 
ceribandina demekê, ewi alfabeya xwe h gor rastiyên xelkê 
xwe guhartiye.
Bi ditina min, salên destpêka şêstan ji, ceribandineke bi vi 
awayi ye. Kurmanciaxêvên ku Mir Celadet dixwest rojekê al- 
fabeya wi bi kar binin, h gor şert û mercên xwe, hê di 
destpêkê da, mquta li ser “i” ya Hawarê rakirine û bi vi awayi 
bikaranina wê ji xwe ra qenctir dine. U rakirina vê mqutê ji, 
bi dehan salan ji bo wan tu sergêjayiyek derneaniye. Gava 
wan bi Kurdi nivisine, heps û zindan dane ber xwe, hatine 
girtin, di işkencan da derbas bûne. Loma ji, gava R. Zilan 
dibê, ewan “...tovê wêrankarî, aloz û tevlîhevkirina alfabeya 
kurdî..” reşandine (1991), ew ji rastiyan dûr e û li ked û 
xebatên camêrên wan rojan neheqiyê dike.

Ji xwe, ew kesên ku di destpêkê da, haya wan ji alfabeya 
Hawarê tune bû (wek M. Anter), an ji di demek kurt da bi away- 
eki cihê mvisine (wek Yaşar Kaya,... û hwd), tuêar li ser awayê 
ku ewan di wan rojan da mvisine, pê nekutane erdê û negotme, 
“ya rast ya me ye !”. Em tev ji baş pê dizanin km Jiemû 
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rewşenbirên wan rojan (yên çûne gorê, rehma xwedê li wan be), 
iro alfabeya Hawarê ji xwe ra bmgeh digrin, te divê çi bi mqut û 
çi ji bêniqut bmivisin, bingeh her yek e. Loma ji, di destpêka 
salên şêsti da, cihê mvisandina ji alfabeya Hawarê, iro hêdi bûye 
tarix. Ev tarix, tarixa di nav Kurmanciaxêvan da qonaxên cihê 
cihê yên bicibûna alfabeya Kurdi-latini ye.

4.1.8. Salên 1980 yi û gotubêjên kumik û niqutê:

Her çiqas di salên şêsti da, hin zimanzan û rewşenbirên Kurd 
yên h Ewrûpayê û hin Kurdên li Sûriyê bi alfabeya Hawarê 
hin tişt mvisibin ji, lê belê ji destpêka salên heftêyan û pêva ye, 
ku hin Kurdên ji Kurdistana Bakur yên ku h Ewrûpayê bûbûn 
mihacir, bi alfabeya Hawarê dest bi weşanan kirine. Di destên 
wan da tenê deqtiloyên Ewrûpayê hebûn. Wek tê zanin, di 
daktiloyên Ewrûpayê da tipa “î” tune. R. Zilan, li ser vê 
dijwariya tunebûna tipa “î” yê ji bo Kurdên li Ewrûpayê, bi vi 
awayi dinvisine: “ Ji bo ku em bi daktîloyeke bi alfabeyeke 
latînî, lê ne ya tirkî, binivîsin, divê em ewçend xalên li ser ‘i’- 
yên ku di nivîsarê de derbas dibin, yek bi yek jê bibin. Ma ev e 
rehetnivîsîna kurdî, hêsan û gengaztirkirina nivîsîna kurdî ?” 
(1991).

Diyar e ku R. Zilan çiqas li ser pirsa daktiloyên Tirkan hissi 
ye. Hew maye, ew alfabeya Tirkan ji nav alfabeyên latini 
biqewirine. Heke em vê ditma R. Zilan qenc û maqûl bibinin, 
divê Kurdên Kurdistana Bakur, hemû daktiloyên li ber destên 
xwe bavêjin ser sergoyan û ji xwe ra ji Ewrûpayê daktiloyên 
nû ithal bikin. Û paş her mvisarekê, divê ew rûnin û yek bi 
yek mqtên h ser “i” yên ku di wê mvisandinê da hene, jê bibin 
û li şûna her yeki ji, kumikeki deynin. Lewra di daktiloyên 
Ewrûpayê de, “i” ya bi kumik (î) tune. Diyar e ku, awayê ku 
R. Zilan diparêze û dide pêş, karê Kurdan du car girantir 
dike: Carek mqut tên paqijkirin û bi dûra ji, kumik tên şûna 
mqutan.

86

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Di nav salan ra, ev xebata li Ewrûpayê lidarketi h gor Ekola 
Hawarê tête meşandin. Her wesa h welat ji, wek me berê qal 
kir, ji bili tipa “1” yê, li ser bmgeha alfabeya Hawarê kovar, 
rojname û kitêb derketin. Ev her du tradisyonên (adetên) 
piçek ji hev cihê, di destpêka salên heştêyi da leqayi hev bûn. 
Bi vi awayi, gotubêjên li ser “î” ya bi kumik û “i” ya bi niqut 
dest pê kirin. Yên ku ji mêj va li Ewrûpayê bûn û bi xwendin 
û hivisandma Kurdi mijûl bûbûn, bi şid h Kurdên nûhati 
rexne digirtin û wan bi sûçdariyên giran itham dikirin. 
Nimûna heri berbiçav ya di vi wari da, Reşo Zilan e. Kurdên 
nûhati, herçend di diiê xwe da qani nebûn ji, bere bere ewan ji 
niqutek anin ser “i” yê û nuqta ser “i” yê rakirm û h şûna wê 
kumikek danin. Lê hemû insan bi van ditinan qani nebûn, û 
loma ji bi salan, di kovara Berbangê da, her du cure tip hatin bi 
kar anin. Bo mmûne, “daxwuyantyek "e di Berbangê da, ya ji 
sala 1985 an:

“ DAXWUYANIYEK

Xwendevanên hêja !
Ntvisarên Berbangê, htnek bt ‘i-î’ û htnek ji bt ‘t-i’ 

t ên ntvisandtn. Ev problem jt destpêka Berbangê ve heta 
iro dom dtke. Lê, wtha xwuya ye, kuev yek dê hin deme- 

ke dûr û dtrêj btgre. Ntvisarên ku jt me re tên; em her 
ntvisarê, It gor orjinala wê dtntvisintn û dtweşintn. U 
her wtha Berbang, bt du alfaban tê mvisandtn. Jt ber vê 
yekê ji xwendevanên megelek zehmeti dtkşintn. Dtvê 
xwendevan dt vê wari de li me btbortn ! ” (76)

Piraniya yên ku berê bi “i-i” dinvisandin û vê paşiyê dest pê 
kirin bi “î-i” mvisandin, wek me berê ji got, di dil û hişê xwe 
da ne iqna bûn. Lê, pişti biryara Enstituya Kurd ya Parisê, ku 
digo, divê hemû Kurd berpisiyariya xwe zambin û bi kumik û 
niqut bmvisin, pê bawer ninbin ji, hêdi xelkê nadixwest ku 
mora “bêberptrsiyari”yê h wan bê dayin.
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4.1.9. Bê kumik zimanê Kurdi têk diçe !?

Diyar e ku, R. Zilan pir ji kumikê hiz dike. Ew bi qima xwe 
ye. Gava dil dihebine, ray lê nabe. Lê belê, çaxê ew xwe 
dispêre zimanzaniyê, bi dijwari li dij kesên ku bê kumik 
dinvisin dertê, û wan bi ithamên gelek giran sûcdar dike, divê 
menv bê deng nemine. Lewra, bi hûr û kûri li ser ditin û 
iddiayên wi em disekimn.

Keremkin, iddiayek din ji R. Zilan: “Heke Kurdên Tirkîyê dev 
ji ya xwe bernedin, dê bibin sebebên sergêjiyên mezin û 
têkçûna ziman û bêjeya Kurdi”. Bi a min ev iddia, iddiayek 
geleke ciddi û her wesa ji, bi curet e. Ciddi ye, ji ber ku, heke 
ev ditin rast be, kovar, rojname, kitêbên ku bi bêkumik û 
bêmqut der diçin, ji feydê bêtir zerarên mezin didin “ziman û 
bêjeya kurdî”. Curetkar e, ji ber ku gellek şair, zimanzan, siy- 
asetvan, niviskar û rojnamevanên Kurd, bi vi tehri mvisine û 
hêji dinivisin. Iddiayên R. Zilan bi van gotinên li jor ji 
namimn, iddiayên wi gelek m. Li gor wi, ev kes “hîm û 
bingehên zimanê Kurdî yên nivîsandinê ...birîndar” dikin, 
“bingehên zimanêxwe aloz” dikin, bi awaki “hîç û pûçî” serê 
xwe h ser alfabeyeke nû diêşinm; bêyî ku mafê wan hebe, “bi 
zimanê kurdî ve..” dileyizin û “Berê pêşveçûna vî zimanê, çi 
yê nivîsandin û çi jî yê axaftinê, bi alîkî bervajî de yan jî bi 
alîkî tijî bi asteng de” didin, “...kesên ji xwe re hobî nedîtî li 
ser vê pirsê rastoçepo... galegalên tewşomewşo” dikm, 
“...zimanzanî ne karê her kesî ye. ”,....û hwd.

R. Zilan bi van iddia û sûcdarkirmên xwe qima xwe nayne, hê 
zêdetir diçe û ji “zanava(îdentîtêt) xwe nasîn”a ew kesên ku bi 
vi awayi dinivisin, dikeve şikê. Ew dixwaze bala van kesan 
bikşine: “...em kurd ne xwedî zanaveke qewîn in. Me hîna 
xwe baş nas nekiriye, ku em ji zanava xwe ya kurdîniyê re jî 
xwedî derkevin. Heta niha, me pê xweş e, ku em ji bîyanîyan 
re serî biçemînin û xwe di bin destên wan de bihêlin,... ” (77).

Vêca, em ê ji van gotinên R. Zilan ra bêjin çi ? Bi a min, di 
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bersivdanc da, ji dêlva iddia û sûcdarkirinên bê pcrgal, divc 
meriv xwc bispêrc jiyanê û binêrc, ka cv gotinên R. Zilan 
rastin an na.

Hê ji salên 1960 i û nemaze ji sala 1975 an û bir va, gclek 
kovar, kitêb û hm rojnamc, di mvisên xwe da, kumika li scr 
“î” yê û niquta li ser “i” yê bi kar naynin. l)i warc naverokê 
de, çê kitêb, çi kovar bin, pir texlit in. Ji nûçeyên rojnaman 
bigre, heta mvisên zanisti yên tcxlit texlit. Gava em bala xwe 
didin ser wan xwediyên nivisarên çapkiri, hinek ji wan bi 
dehan salan li ser zimanê Kurdi xebitine, hinên din bi salan 
Kurdayeti kirine û huviyeta wan eşkere ye. Wek berê ji me qal 
kir, Qanadê Kurdo li ser zimanê Kurdi ji si salan bêtir xebiti, 
di vi wari da gellek berhem dan, nêziki bist sal serokatiya Beşa 
Kurdzaniyê ya Enstituya Rojhilatnasiyê ya Leningradê kir. 
Her wesa em tev pê dizanin, ku hê ew neçûbû rehmetê, gelek 
nivisar û kitêbên wi bêkumik û bêmqut hatinc çapkinnê. Kesi 
rojek ji rojên Xwedê, nebihist û li tu deri nexwend ku, ev zana 
û welatparêzê hêja li diji vê yekê derketibe. Heke ew iddiayên 
R. Zilan rastbin, çewa zimanzanaki wek Prof Qanadê Kurdo, 
bi destê xwe rabe zerarê bide ziman û bêjeya Kurdi?. Ew, wê 
çewa h berhemên xwe yên bi vi teheri, ku wê di “ziman û 
bêjeya kurdî” da birinên xedar vekin, çav bigre ?

Em dev ji Qanatê Kurdo berdrn. Dibe ku bê gotin ev zanayê 
hêja, ji ekola Hawarê nine, ji ya kurdên Sovyeta kevn e. Lê em 
dibinin, ku nivisên Cegerxwin, Osman Sebri û Nûredin Zaza 
ji, car bi car bê kumik hatine çapkirinê. Wek tê zanin, van her 
sê niviskar û welatparêzên Kurd, di Hawarê da ji mvisine. Baş 
e, ev çi hikmet e ku ev zanayên Kurd rê bidin şaşiyên ewende 
mezin û h dij derneyên.

DiVê meriv h tu camêri bêwicdani neke. Tu şikek min tune ku, 
çi tiştên ku bêkumik û bêniqut hatine çapkirin, bi qasi yên bi 
kumik û bi niqut çapkiri, hêja û bi nerx în. Ewan zanabûna 
me zêde kirine û qinyata dilê me ya Kurdayetiyê qayimtir 
kirine. îddiayên R. Zilan, yên di Vi wari da ji, yên hissi ne û 
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loma ji mixabin, ne zanisti ne.

* * *
R. Zilan di nivisara xwe ya Ii ser mvisandina Kurdi da, dibê di 
zimanc Kurdi da du cure “i”(i) hene : Yek pir kurt e, ya dm ne 
hinde kurt e. Li ser vê ditinê, ew xwe dispêre kurdizanan, lê 
navê wan nabêje ka ew ki ne. Eşkere ye, h vir R. Zilan dev ji 
ditma xwe ya xala “a” yê berdide. Ew, h gor him û bmgeha 
ku di Hawarê da hatiye danin, li vê pirsê nanêre. Di Hawarê 
da, ne bi tenê li ciki û carekê, lê li gelek ciyan Mir Celadet 
dibêje ku dengdêrên zimanê Kurdi yan kin în yan ji dirêj în. 
Di zimanê Kurdi da, dengdêrek ku him kin be û him ji dirêj be 
tune. Û disa li gor Mir Celadet, dengdêra “i”(i) dengdêrek 
kurt e. Heke pivan Hawar û Mir Celadet be, ev ditina Reşo 
Zilan ne rast e. Di nivisara R. Zilan da diyar nabe, gelo çi 
têkiliya du curebûna “i”(i) yê û mquta h serê, bi hev heye. 
Çewa me berê ji got, ji ber ku R. Zilan deng (fonem) û tipan 
(grafem) tevlihev dike, dibe ku bi vi awayi hizir kiribe: Çaxa 
dengê “1” ya Kurdi ji ya Tirki cudatir be, divê bi awayê ku 
Tirk dinvisin, ew deng neyê mvisandin. Her wesa, eyni 
mantiq e, ku dirêjbûna dengê “i” ya Kurdi, dike sedemê 
kumikê.

4.1.10. “Bingehê alfaba Kurdî
bi kumik hatîye danîn” !?

Di sala 1985 an da, di paneleka bi navê “li ser wêje û ziman” 
da, ji R Zilan tê pirsin: “Di zimanê kurdî de gelo çima kumik 
tê bi karanin Her çend xwediyê pirsê, di pirsê da behsa 
dengê “i” yê nake ji, lê ji ali R. Zilan û guhdaran va diyar e 
ku ev pirs, pirseke li ser tipa vi dengi ye. Ji xwe, di bersivdana 
R. Zilan da ji, ev eşkere dibe. Loma, bi hêsani meriv dikare 
bêje ku, gotûbêjên h ser alfabeya Kurdi ya latini, ev deh panz- 
deh salên diçin û tên h ser vê pirsê dicivin; an ji, bi hinceta vê 
pirsê ye ku hin pirsên din ji dertên pêşberi me. îca ka em 
vegerin ser bersiva R. Zilan. Ew weha dibê: “Di her zimanî de 
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qanûnên taybetî hene. Bingehê alfaba kurdî bi kumik hatîye 
danîn-, lê dema M. Kemal alfaba tirkî guhart, Celadet Bedir- 
xan jî di alfaba xwe de hinek guhertin çêkir û alfaba xwe nêzî 
ya tirkî kir. Lê dengdêr cûda man ‘î’ ya kurdî dirêj û ya tirkî 
kurt e... ”.

Ez bi xwe tê nagijim, ka çi têkili di navbera qanûnên ziman û 
kumikê de hene. Heke qesda R. Zilan ew be ku, ji ber 
qanûnên zimanê Kurdi, “Bingehê alfaba Kurdî bi kumik 
hatîye danîn”, divê wê çaxê em jê bipirsm: Gelo bi çi aqili wê 
Mir Celadet dev ji hinik qanûnên zimanê Kurdi ber de û rabe 
alfabeya xwe biguhêze û nêziki ya Tirkan bike?. Divê bê gotin 
ku, ditina “Bingehê alfaba kurdî bi kumik hatiye danin” , ne 
ditina himdarê vê alfabê, Mir Celadet Bedirxan e, lê ya R 
Zilan e. Li tu derê Mir Celadet nenivisiye, ku ewi bingeha al- 
fabeya xwe li ser kumikê daniye. Di Hawarê da, bi zimaneki 
gelek vekiri, ji ali Mir Celadet va, prensibên ji bo bingeha alfa- 
beya Kurdi ya latini, hatine mvisandin. Mir Celadet wan 
bingehan, di şeş destûran da dicivine.

Mir Ceiadet di destûra xwe ya pêncan da h ser pirsa kumikê 
disekine. Ew, heta ku ji dest tê, xwe ji barkirina herfan bi 
nişanên nû dûr dixe. Bi gotinek din, ew ne dildarê nişanên h 
ser herfan e. Heta xwe mecbûr nediye, nişan bi herfan va 
nekirme. Piri caran, gava ewi h miqabilê hin dengan, di alfa- 
beya latini û ya Tirki da tipên minasib nediye, wê çaxê xwe 
mecbûr ditiye ku, nişana bihndekê bi kar bine. Ji xwe ew dibê, 
nişan di nivisandinê da, dibin sedemê wext wendakirmê; bi 
jibirkirina wan tevlihevi çêdibin; û ew nivisandinê qirêj dikin. 
Di rewşek weha da, gelo menv çewa dikare bêje ku “Bingehê 
alfaba kurdî bi kumik hatîye danîn ”.

Hemû tipên ku kumik li ser wan în (ê, î, û), dengdêrên dirêj 
in. Dirêjayiya van dengan, ne ji ber wê yekê ye ku li ser tipên 
miqabilê wan kumik hene, lê ji ber ku ew deng (fonem) di eslê 
xwe da dirêj m. Heke bi kumikê qesda Mir Celadet 
nişankirina degdêrên dirêj buya, wê çaxê diviyabû ku, ewi 
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kumikek li ser her du degdêrên dirêj “a” û “o” ji mvisibûya. 
Li gor destûrên ku ewi ji bo alfabeya xwe daniye (bendên 1 û 
2), heta ku ji destê wi hatiye, xwestiye alfabeya xwe nêziki ya 
Tirki bike û her wesa ji, heta ku ji dest bê, dengên herfên latini 
yên edeti bi kar bine. Di alfabeya latini ya edeti da, rfliqabilên 
dengên “ê” û “û” tunin, lê yê “î” heye, ku “i” ye. Baş e, gelo 
çima Mir Celadet ev tip di alfabeya xwe da bi kar ne ani ? Ji 
hêlekê va ew dibê, bêyi bên guhertin, “Herçend dibe, ewçend 
dengên herfên latînî ên adetî...dt elfabêya kurdî de” bên 
hilanin, ji hêla din va, ew dengê herfeke latini ya edeti bi kar 
nayne û wê herfê diguhêre. Me h gor zanebûna xwe, bersiva 
vê pirsê di rûpelên berê da bi dûrûdirêji daye.

R. Zilan dibê, çaxa Mir Celadet di alfabeya xwe da hm 
guhertin çêkirin û wê nêziki ya Tirki kir, dengdêr cûda man. 
Ev ne rast e. Ji ber, gava Tirkan dest pê kirin alfabeya latini bi 
kar anin (1928), li ser tu tipên dengdêrên alfabeya ku Mir Ce- 
ladet bi kar diani, kumik tunebûn. Ewi di sala 1928 an da, ji 
dêlva tipa “ê”, carna tipa “e” û carna ji tipa “i”; ji dêlva tipa 
“î” va, tipa “i”; ji dêlva tipa “i” va, yên “i” û “e”; û ji dêlva 
tipa “û” va ji, diftonga “ou” bi kar diani. Tipên dengdêrên ku 
Mir Celadet neguhertine, ew tip bûn ku, di alfabeya wi û ya 
Tirkan da wek hev dihatin mvisandm. Ango tipên a, e, u, o.

4.1.11. Bêizahiya î-ya bê mqut

R. Zilan ne tenê li ser kumikê ditin û iddiayan dide pêş, lê her 
wesa h ser “i” ya bi mqut û ya bê mqut (i) ji hin tiştan dibê. Li 
gor wi: “...dengdara (qesda wi dengdêr e-CÇ) ‘I-i’-ya zimanê 
kurdî û ‘I-t’-ya zimanê tirkî ne mina hev kurt in...”. Ev ditin, 
ditineke rast e. Lewra, di deranina van dengan da, bilindi û 
nizmiya pişta ziman ber bi esmanê dev ra, di herdû zimanan 
da ji hev cihê ne. R. Zilan dibê, ji xeyni zimanê Tirki, di hemû 
zimanan de li ser “î” ya piçûk nişanek heye. Lê h ser “I” ya 
mezin, zimanê tirki ji di nav da, di tu zimaneki da nişan tunm. 
Ev tişt, ji bo R. Zilan bê izah e. Ew dibê, vêca em ê çewa bidm
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ser vê şopa şaş, ya ku Tirk li serê çûne û “em ê vê kir û kir- 
deya xwe çawan îzah bikin.” Min meraq kir û li çend alfa- 
beyên latini nihêrt (alfabeyên îngilizi, Fransizi, Almani, Swêdi, 
îtali, îspani). Di hemûyan da h ser tipa “i”(î) ya hûr, nişanek 
heye, lê belê di hiç yeki da h ser tipa “i”(î) ya gir, nişanek tune 
ye. Lê belê, çi hûr çi gir be, li ser ya me û ya Tirkan nişanek 
heye. Ango, çi bi awayê Hawarê be û çi ji bi awayê bê kumik 
be, tipên hûr û girên ji bo dengê “i” ya Kurdi bi vi awayi tên 
nivisandinê: “I-î” (î-i). Baş e, R. Zilan vê yekê wê çewa izah 
bike.

Ji xwe, nimûnên ku R. Zilan ji bo tipa “i”(i ya Hawarê) dide, 
di rastiyê da ne ji bo vê tipê ne, lê ew ji bo tipa “i”(î) yê ne. Ji 
ber ku, çend îstisna cihê, di hemû alfabeyên latini yên zimanên 
sereke yên dinyayê da, yek cure “i” hene, ku miqabilê alfa- 
beya latini ya esli ne. Ew ji, tipa “i” ya bê kumik e. Di wan 
zimanên li jor da, tenê yek cure “i” heye û bi modifiyekirina 
vê tipê, tu dengeki din nehatiye nişankirm. Ji ber vê yekê ji, 
gava ew “i” ya gir dinvisin, hewce nine ku nişanek bidin serê. 
An na, ev yek di mvisandinê da, dibe israfa wext. Lê belê di 
alfabeyên ku bi modifiyekirina tipa “i” yê, dengek cihê û 
serbixwe tê nişan kirmê da, di mvisandina tipên gir da menv 
nikare du “I” yên bê nişan deyne. Lewra diyar nabe ku, ka ev 
tipa gir ya bê nişan, ji wan her du dengên cihê, miqabilê 
kijanê ye. Loma ji, divê nişanek bê ser yekê. Heke “izahetek” 
pêwist be, izahet ev e. Ji bo piraniya alfabeyên zimanên 
Ewrûpi, sergêjiyek bi vi awayi tune. Ji ber ku, çewa li jor ji hat , 
gotin, di alfabeyên wan da yek cure “i” heye, tipên ji vê “i” yê 
modifiyekiri ninin.

Bi ditina min, tiştê ku Tirkan di alfabeya xwe da çêkirine, 
tişteke xerib nine, aqilane ye: tipa hûr û ya gir, ji bili ferqa 
mezinahiyê, wek hev dinvisin. Her wek tipine din: “C,c; Ç, ç; 
K, k; M, m;...û hwd”. Û mm heta iro, tu Tirkek neditiye ku ji 
ber vê yekê, pêra sergêjayi çêbûbe. Pivana R. Zilan^ dibe ev: Ji 
ber ku Tirk tipa hûr bê nişan (1) dinivisin, divê em wek wan 
nekin. Lê bi şaşi, ew radibe, tipa ji bo dengê “i” ya adetija-ku—
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di zimanên din da heye, bi tipa dengê “1” ya Tirki ra dide ber 
hev. Wek menv tipên “a” û “e” bide ber hev, û paşê ji, ji navê 
mkaribe derê û li izahetan bigere.

4.1.12. Awa û qaydeyên dirêjkinna dengdêran:

Em vegerm ser xala dawi ya çend ditin û iddiayên R Zilan. 
Çend sal berê, di nivisarek xwe da, R. Zilan dibê: Nişana 
kumikê (bihndekê) ya ku tê ser grafema “î” yê, dide xuyakinn 
ku divê ev dengdêr bête dirêjkirin. Ew, ji zimanên din ji, ji bo 
dirêjkirma hin dengdêran, hin awa û qaideyên ku di alfa- 
beyên wan zimanan da hene, bi rêz dike. Ew weha dinvisine: 
“Hinek zimanên din, ji bo dirêjkirina dengdarên (qesda wi 
dengdêr e-CÇ)dirêj yên zimanê xwe, rêryîne din dane ber xwe. 
Wan ya bi riya cotnekirina tîpên bê deng yên bi dû re tên, yan 
bi riya bikaranîna du grafeman, yan jî bi riya çend nîşanên bi 
hev re ev pirsgirêk çareser kirine. Heçî Mîr Celadet e, ewxwe 
‘ji awayê nîşankirina çend dengan bi herfekê an dengekî bi çend 
herfan’ yan jî bikaranîna çend nîşanên bi hev re dide ali, ...Ji 
lewreew vê nîşana bilindekê çêtir dibîne û diêxe ser hersê deng- 
darên me yên dirêj. Mîna hin zimanên din, di zimanê kurdî dejî 
taybetmendîya serekîya vê nîşanê, dirêjkirina dengdaran e...

Ji xwe di zimanê kurdî de sê dengdar hene, ku ew jî dengdarên 
‘ê’, ‘î’, û ‘û’-yê ne, dirêjin. Eger em vê nîşana giring ji ser yekê ji 
wan rakin,gelo maneya li seryên din hiştinê çi ye ?” (78)

Me berê ji nêzik va dit ku, bi çi awayi Mir Celadet kumikê (an 
ji bilindekê) ji bo alfabeya xwe pejirand (qebûl kir). Beriya ku 
em li ser ditinên R. Zilan yên h jor bisekimn, divê em şaşiyeke 
wi rast bikin: Di zimanê Kurdi da, dengdêrên dirêj, ne weki ku 
ew dibê sisê ne, lê pênc în. Jt bili ew hersê dengdêrên bi 
kumik, ku R. Zilan behsa wan dike (ê,î, û), du dengdêrên dirêj 
yên bê kumik ji hene: “a” û “o”. Wek dixuyê, bi tipên bê 
kumik ji meriv kare dengdêrên dirêj nişan bike.
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Heçi ditina ku, di hin zimanan da awa û qaydeyên ji bo 
dirêjkirma hm dengdêran hene, ditineke rast e. Lê ev awa û 
qaydeyên ku di van zimanan da hene, ne weki hev m û li gor 
her zimani ji tên guhertin. R. Zilan ev pirs pir bi gelemperi 
derbas kiriye. Gava ku menv ji nêzik va li van ziman û 
awayên dirêjkirina hin dengdêrên wan dmêre, ne encama ku 
R. Zilan dide pêş, lê hin rastiyên din dertên meydanê.

Di zimanê latini da, ku alfabeya wê ji bo gelek zimanên din 
bûye bmgeh, tipên dengdêr him kurt û him ji dirêj în. Kengê 
ew tip dirêj û kengê kurt têne xwendinê, bi tipên bêdeng yên 
bi dû re tên ve girêdayi ne. Wek qayde, gava pişti tipa 
dengdêrekê tipek bê deng bê, tipa dengdêr piçek bi şid tê 
xwendin û ew dirêj dibe. Lê gava pişti tipa dengdêr du an sê 
tipên bêdeng tên, ew kurt.tê xwendmê, Çend mmûne:

HordeQlum (Bûkik) “o ”-ya pêşi kurt û ya binxêtkiri dirêj e. 
Commatio (Çelqbûna mêji)

Ev qaide derbasi hin zimanên Ewrûpi ji buye; wek zimanê 
Swêdi.

Glas (şûşe) “a”-ya dirêj
Glass (besteni, dondirme) “a”-ya kurt

Hin ziman, ji dêlva dengdêrên xwe yên kurt yek tip, ji dêlva 
yên dirêj ji, du tipan li kêleka hev dimvisin. Wek mmûne, 
zimanê Fini (Finlandiyayi):

Sata (sed) - sataa (baran barin). -a-ya kurt:“a”; ya 
dirêj:“aa”

Vika (çewt)- viisi (pênc). -i-ya kurt:“i”; ya dirêj:“ii”

Di hin zimanên wek Ingilizi da, ji bo ayni dengdêrê, gava dirêj 
e, ew bi çend tipan, gava kurt e ji, ew bi tipek an ji çend tipên 
din tê nişankirm. Çend nimûne:
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Sheep (mi, mêşin) - east (rojhilat) -i-ya dirêj:“ee”, “ea”. 
Diploma (şahadetname) - dinner (şiv) -i-ya kurt:“i”

Hin ziman ji hene, ji xwe ra qaideyên cihê qebûl kirine. Gava 
dengdêrên wan kurt m, ew bi awayê tipên qaydeyi, gava 
dirêjin ji, bi anina nişanek li ser tipên qaydeyi têne diyarkirin. 
Çend mmûne ji alfaba Macari:

Ma (iro) - hat (pişt). -a-ya kurt:“a”, ya dirêj:“a”
Fel (ber bi jor) - êg (esman). -e-ya kurt“e”, ya dirêj “ê” 
Mi (em) - îr (mvisin). -i-ya kurt:“i”, ya dirêj:“i”

Em mmûnan zêde dirêj nekin û werin ser pirsa xwe. Di danina 
vê pirsê da, R. Zilan hin tiştan tevlihev dike. Beri her tişti, 
gava ew radibe ji zimanên din awayên dirêjkinna dengdêran 
tine, bala xwe nade ser, ku ew dengdêr him kurt û him ji 
dirêjin. Bi gotinek din, çi kurt û çi ji dirêj, deng ayni deng în. 
Bi dirêjkirina dengê kurt, yê dirêj çêdibe. Lê di zimanê Kurdi 
de, dengdêr ne bi vi awayi ne; ew yan kurt yan ji dirêj în. 
Dengdêrên kurt, bi dirêjkirinê nabin yên dirêj û heçi yên 
dirêjin ji, kurt nabin. Dengê “i”(î), bi dirêjkinna dengê “i”(i) 
çênabe. Ji ber ku, dengê “1” û dengê “i” du dengêrTserbixwe 
ne, cihderkên wan cihê ne, ne ku yek kurtkirina ya din e. Ji 
xwe gava Mir Celadet, bihndeka xwe dide nasandin, weha 
dinvisine: “Ev nîşana ha di hin elfabêyen din de jî heye. Lê bi 
vê ferqa ko di elfabêyên din de dengê dengdêran weke xwe 
dihêle, cihderkên wan naguherîne, tinê bilind dide xwendin. 
Di elfabêya me de du karên wê hene: Dengê dengdêran digu- 
herîne û bilind dide xwendin. Lewma dengdêrên bi bilindek 
hemî jî drêjin û tucar kin nayên xwendin. ” (79).

Li vir divê bala xwendevan bê kişandin ku, xisûsiyeta sereki 
ya kumikê ew e, ku dengekê diguhêre dike dengeke din. Ne ku 
dengeki ku km e, dirêj dike. Gava Mir Celadet dibêje, 
“...dengdêrên bi bilindek hemî jî drêjin...”, ev nayê wê manê 
ku, hemû dengdêrên dirêj bi kumik in - ku çewa R. Zilan 
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wê çaxê wê di navbera destpêk û dawiya hevoka wi ya li jor 
da dubendiyek derketa.

Bi kurt û kurmanci, M Celadet dibê gava bihndek tê ser tipa 
“e” yê, wê dike “ê”; dengeki nû û bê şik tipeke nû çêdibe. 
Fonksiyona kumikê ya taybeti, çêkinna tipek nû ya ji bo deng- 
eki din, dengeki serbixwe ye. Lê di alfabeya Kurdi ya latini da, 
ew dengên ku bi tipên bi kumik tên nişankirinê, hemû ji dengê 
dirêj în, ne ku ji bo xatirê kumikê. ew tên dirêjkirinê. Çaxa me 
li hev kir û me ew dengdêrên xwe yên dirêj, bi tipine bêkumik 
nişan dan (wek di tipên “a” û “o” da), bê şik gava em wan 
bixwinin, em ê dirêj bixwinm. Lewra, deng in yên ku tipan bi 
lêvdikin, te divê bila tipek tazi ipela be, te divê bila bi kumik 
be, bi dûvik be, bi niçik be an ji bi niqut be, hiç ferq nake. Me 
çewa li hev kinbe, ku filan dengi em ê bi kijan tipi biniminin, 
ew dê bibe miqabilê wi dengê me û em wi şikli h ku derê 
bibinin, em ê wi dengê xwe lê bar bikin. Mir Celadet ji bo 
tipeke nû ji bo dengeki nû bi dest bixe bihndek pejirandiye, ne 
ku ji bo dirêjkirina dengeki ku bi tipekê hatiye nişankirm. Ew 
awa û mmûnên ji zimanên cihê cihê, ku me h jor dan, hemû ji 
bo dengên bi du xisûsiyet m (kurt û dirêj). Guhertina di deng 
da, dengek nû çênake, lê rengeki nû dide wi dengi. Lewra ji, 
ew guhertin, guhertinek di miqdarê (kvantativ) da ye. Lê belê, 
di alfabeya Kurdi da, bi hatina kumikê h ser tipeke qaydeyi, 
ew tip tê guhertin dibe tipeke din. Ne ku ew tenê kurt û dirêj 
dibe. Loma ji, guhertinên bi vi awayi, ne di warê miqdarê da 
ne, lê di warê wesfê (kvalitetê) da ne.

Ji ber van sedeman, iddiaya R. Zilan ya ku dibê, xisûsiyeta 
sereki ya kumikê, dirêjkirina dengdêran e, iddiayek ji rastiyê 
dûr e. Kumik tê ser tipekê û wê tipê diguhêre û dike yeke din, 
ne ku ji bo dirêjkirina wê tipê ew tê bikaranin.

Em ê li vir rexne û ditinên xwe yên li ser ditin û iddiayên R. 
Zilan biqedinm.

Heçi li ser vê pirsê ditmên Enstitiya Kurdi ya Parisê ne, ew du 
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kêm çar zêde, wek yên R. Zilan în. Lewra ji, hewce nake ku ji 
nû va em li ser wan ditinan yek bi yek, bi hûr û kûri rawestin.
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5. DlTINÊN DUDDLKÎ Û ŞERMOK

Em werin ser ditin û ramanên ew kesên ku carna dibên, raste 
sergê-jayiyeke bi vi awayi heye, lê divê meriv ne lezine, bêwext 
vê pirsê venede. Em bisekmin heta ku hin muesesên Kurdi tên 
damezrandin. Wê çaxê pisporên zimên dê vê pirsê çareser 
bikm.

Aligirên vê ditmê ji, du beş în: Yên ku di ditin û delilên xwe 
da, di bin tesira R. Zilan da diminin. Ew di navbera ditinên R. 
Zilan û yên ku dibên pirsek weha heye da, diçin û tên. Loma 
ji, ew carna dibên pirsek weha heye û carna ji vê pirsê 
nabinin. Ji wan kesên ku di vê komê da ne, em ê li ser ditinên 
S. Rêving bisekinin.

Yên ku di beşê diduyan da ne, bi rasti ji ji vê pirsê agahdar m. 
Ew carna mvisên xwe bê kumik û bê mqut ji diweşinm. Ji wan 
kesan ji, erri ê li ser ditinên Malmisamj û yên Mahmûd Lewen- 
di rawestin.

5.1. Ditmên S. Rêving:

Bi qasi ku ez pê dizamm, li ser pirsên aifabeya Kurdi ya latini du 
nivisên S. Rêving di kovara Armancê da derketine. Nivisa pêşi, 
bi sernivisa “Divê em xwe ji alfabetîzebûna Tirkî xelas bikin ”, 
di sibata 1992 an da û ya diduyan ji, di ilona 1993 an da, bi 
sermvisa “Li ser rapora Enstîtuya Kurdîya Stenbolê” der çûn.
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Ew di nivisa pêşi da pêwist dibine ku, divê pirsên alfabeya 
kurdi ya latini bêne munaqeşekirinê. Sernivis û çend encamên 
dawiyê ne tê da, ev mvisar di warê uslûb û naverokê da gelek 
bi mrx û informativ e.

Nivisara diduyan, wesa dixuyê bêyi ku bi dûr û kûri li ser hm 
meselan bê sekinandin, bi bersivên gelek li rû û tevi hin 
şaşiyan hatiye mvisandm. Li gelek ciyan, di navbera her du 
'mvisên wi da dubendiyên berbiçav hene.

5.1.1 Awayên danina hin pirsan:

S. Rêving ditina R. Zilan ya derheqê peydabûna hin pirsên al- 
fabeya Kurdi-latini dubare dike. Ango li gora vê ditinê, hin 
tipên alfabeya Mir Celadet, ji ali şikli va weki xwe ne mane. 
Ev guhertina di şiklê tipan da, di destpêka salên 1960 i da, bi 
derketina hin kovar û pirtûkên Kurdi ra; tipa “î” wek ya “i”, 
ya “i” wek “i”, “ê” wek “ê”, “x” wek “g”, “û” wek “u” û 
“u” wek “u” hatin mvisandin. Ew vê ditmê bi vi awayi 
didomine: “Wek R. zîlan jî ...dibêje.. ”, “Van guhertinan şopa 
xtve li ser Kurdên Kurdistana Bakur hişt û piştî 1980’î li 
Ewrûpayê bi derçûna kovar û rojnamên Kurdî, problemê 
careke din serî hilda; vê carê pirani gotûbêj li ser şiklên î û i 
yên alfabeya Celadet Bedirxanî bû. Tevi ku li Ewrûpayê 
hejmarên pêşî yên kovar û rojnamên kurdî pir in ji gotûbêjên 
li ser şiklên î û i yê, lê heta îro jî di kovar, rojname û pirtûkên 
Kurdî de yek cûre alfabe nayê bi kar anîn; hinek î û i 
dinivîsînin, hinek i û i dinivîsinin. ”

Tirsa wi ew e ku, “problema nivîsandina du şiklên cuda ji bo 
dengekî wek î û i, yan i û i ... ” li welêt ji serî hilde û “bibin 
sedema alozî û tevlîheviyê” . Ew h ser van pirsan bêdengiyê 
şaş dibine û dibê: “Bi ya min berî ku ev alozî li perçê herî 
mezin û li nav ntfûsa herî mezin ya Kurmancîaxêvên Kurd 
belav bibin, gotûbêja li ser wan û hewldana ji bo yek cûre 
alfabe û yek cûre rastnivîsandin, tevi nebûna dezgeyên 
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otorîter, yan bisporên Kurd jî, baştir e ji bêdengîyê, çunkî 
Kurdan berî peydabûna dezgeh, yan bisporan dest bi 
nivîsandina Kurdîya bi tîpên latînî kiriye û wê binvîsin jî. Bê 
guman dema tê nivîsandin jî wê ev problem serî hildin. Em 
bipên jî, problem napên. ” (80)

Her çend S. Rêving tevliheviya ku heye dibine û wê rast ji bi 
nav dike, lê mixabm, ji bo çareserkirma vê pirsê, ew ne 
xwediyê tu pêşniyarane. Ji dêlva ku çend gav pêş va here, 
pirsên ku hene rahêje destê xwe ‘û bi wan mijûl bibe, here 
kûrahiyê û li sedeman bigere, ew h rû dimine û xwe ji bin siya 
ditinên R. Zilan xelas neke: “...kesên ku bi tenê tîpên î-i yên 
Celadet Bedirxanî diguherin û bi awayên i-i dinivîsînin 
jî,...sedemeke yekcar bêbingeh didin pêş: ‘Hêsantir e.’ Çima ? 
‘Çunkî nêzî alfabeya Tirkî ye û piranîya Kurdan li Kurdistana 
Tirkîyê dijîn. ’ ”. S. Rêving rexne li gotina “piranî” yê digre û 
dtbê, "... eger 12 milyon Kurd lê hebin, her 12 milyon tev de ne 
xwenda ne û alfabeya Tirkî nizanin, hetta bi Tirkîpeyivînêjî ni- 
zanin. ” . Ji meriv ştirê ku ew h hêviyê ye, gava hemû Kurd hini 
ziman û xwendma Tirki bûn, dê wê gavê ewê bêje, “Başe 
ezbenî, em niqte û kumikê rakin, çare nîne. ” Ew xwe li ser 
ditina “hêsantir e ” naêşine û dibê “..eger hêsantir e ji bo Kurdên 
Kurdistana Tirkîyê, lêxa divê em x jî wek g ya Tirkî, û wek u ya 
Tirkî, u wek û ya Tirkî, ê jî wek (ê) ya ku berê dihat nivîsandin, 
binivîsin. Bi tenêdûvika î,i’yêgirtin, înadeke bêbingeh e. ”.

Li gor çi û bi çi awayi û çima hêsantir e? Têkiliyên ku di nav- 
bera hêsan an ji zehmetkinna xwendina zimanê Kurdi û asimi- 
lasyonê de çme? Têkiliyên hêsanbûnê û alfabetizebûna bi alfa- 
beya Tirki çine ? Heke têkili hebin ji ali zamsti va izahên van 
têkiliyan çine? Ew serê xwe bi pirsên weha naêşine, raste rast 
ditina R. Zilan dubare dike.

Ne tenê S Rêving, Malmisanij û Mahmûd Lewendi ji gotma 
“hêsanbûnê” wek şablonekê digrin û dibên:“He&e em wek 
alfaba Tirkî ‘t’ û ‘i’ bikar bînin wê gavê çima em ‘u’ û ‘u’ ya 
Tirkî jî nagrin ? Madern T hêsantir e, ‘û’ jî hêsantir e. ” (Mal- 
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misanij). “Ger mesele mesela hêsanîyê be wê wextê dengên ‘û- 
u’ ya Kurdî jî dikarin wek ‘u-û’ ya Tirkî bên qebûlkirin.” (M. 
Lewendî). Li vir, ew xwe dispêrm teoriya R. Zilan: Teoriya 
Komployê.

Li gor R. Zilan, yên ku tipên “î-i”-yên Celadet Bedirxan bi 
şiklê tipên “i-i” dmvisinin, ew kes m, ku ew ji xwe ra li 
“hobi” û mijûliyan digerin. Ew bi zimanê Kurdi dileyizin, berê 
vi zimani ber bi aliki berevaji va tajon. R. Zilan şireta li van 
kesan dike û dibê “7.iman ne mijûlî û ne jî ‘hobî’ ye. Divê ji 
bîr neçe, ku mafê hîç kesekî tune, ku bi zimanê Kurdî ve 
bilîze.” (Berbang,1982). S. Rêving bi sergirti be ji, vê mantiqê 
diparêze. Ew dibê, ne ku “hobi” û mijûli divê tenê li ser “î-i”- 
yê bêne kirinê, lê hobi û mijûliyên din ji (“g”, “u” û “ê”) 
hene. Paşê ew ji, ji bir nake ku hin şiretan bike, “Divê em 
mesûlîyeta xwe bizanibin û bi guhertinên keyfî nebin sedemên 
tevlîhevîyan.” (Armanc, 1992). Bi vi awayi ev pirsa gelek 
ciddi, ji aliyê her duyan va ji, bi awaki ji zamstiyê dûr û gelek 
li rû, tê ravekirm.

Heçi h ser pirsa ku çiqas Kurdên ji Kurdistana Bakur bi Tirki 
û çiqas ji wan ji bi Kurdî diaxivin, rast e statistik di destên me 
de tunin, lê belê hin texmin hene. Li gor hesibandinên M. Le- 
wendi, ku ew ji statistikan bêtir wek texminan m, em ber bi 
rewşek geleki xerab û tari va diçin. M. Lewendi dibê, “Eger 
em gundan hesab nekin, îro li bajaran kesên ku emrê wan di 
ser 30’î re ne, bi Kurdî dizanin, lê nifşên din yan nizanin, yan 
jî zimanê wan ê yekem Tirkî ye. Yanê teqrîbî em dikarin 
bibêjin ku îro li Kurdistanê ancax 3 milyon Kurd bi Kurdî qise 
dike” û ew h ser vê malxerabiyê bi vi awayi didomine, “Eger 
rewş bi vî awayî biçe, li hember vê teknîka komunîkasyonê ku 
îro dewleta Tirk bi kar tîne, piştî 15-20 salan li Kurdistanê 
nufûsa Kurdîaxêfan wê dakeve sed hezaran û belkî jî nemine, 
emê 'jî bibin wek ‘Ibix’an.”(81). Li vir divê menv bine bira 
xwendevan ku, bi kêmasi 5-6 milyon Kurd, iro li ser axa 
Kurdistanê najin û h bajarên Tirkan diminin. Piraniya nifşa ji 
van Kurdên ku ji Kurdistanê dûrketine, sed heyf û mixabm, 
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zimanê xwe yê zikmaki bere bere wenda dikin. Heke insanên 
me li ser pirsa asimilasyonê, li ser pirsên alfabeyê û xwendin û 
mvisandinê bi awaki ciddi nesekimn, tirsa min ew e ku, 
texminên M. Lewendi yek bi yek dê rast derên. Têkiliyên di 
navbera “i” ya Hawarê û asimilasyonê da, dê di rûpelên pêş 
da piçek bên vedan.

5.1.2. Tipên “ê”, “u”, “g” û “v”:

Em tev ji pê dizamn ku, ev panzdeh bist salên ku tu kesê Kur- 
. manciaxêv ji dêlva “x” yê va “g”, ji dêlva “û” yê va “u” yan 

ji “u” nenivisiye. Gava di çapxanan da hin tip bi şaşi hatine 
çapkirmê ji, Kurdan h van şaşiyan çav negirtine û pêra pêra 
rast kirine. Nimûneyek ji sala 1976 an: “NOT: Tipa (ê) ya 
Kurdi ku dt nivisarê Kurdi daye jt xeletiya çapxanê htnek 
ciyan da (ê), htnek ciyan da (ê) derbaz bûye. Rastiya wi (ê) 
ye.”(82). Ev nimûne ji nişan dide ku, Kurd di van salan da 
çiqas h ser alfabeya Hawarê hesas bûne û parastine. Yên ku 
berê nivisibûn ji, ewende sal dev ji nivisandina bi vi awayi ber- 
dane. Lewra Kurd dizanin ku alfabeya Kurdi, li gor alfabeya 
Tirki, alfabeya zimaneki cihê ye. Ji xwe di nav Kurdan da iro 
munaqe-şeyek h ser tipên “x”, “û” û “ê” ji tuneye.

Gelo qey S. Rêving dixwaze hin Kurd bila ji nû va ji dêlva x, 
û, u, ê yê va, g, u-u, ê yê bi kar binin ?. Na heke qesda wi ne 
ev yek be, nexwe S. Rêving çima bi vi awayi dinvisine ?.

S. Rêving û hin kesên din van pirsên xeyali bi zanin didin pêş. 
Ji ber, çiqas pirsa “î” ya bi kumik û “i” ya bi niqut hatiye pêş 
û li serê gotubêj hatine kirm, yên h dij guhertinê ne, ji nexwe- 
dibûna bersiv û delilên maqûl, xwestine vê pirsê bigemirimn, 
hin pirsên xeyali bidine pêş. Ev ji dide xuyakinn ku, ew bi 
xwe ji bi hebûna van pirsên xeyali ne bawerin, lê mexsed tenê 
bi pirsên xeyali vê pirsa ciddi ji rojevê daxistin e. Bi vi awayi 
şolikirina vê pirsê, heke Kurdan iqna kiribûya, dê ev pirs 
carek din demeketa pêşberi me. Jiyan bi me dide xuya kirin 
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ku, her çiqas em vê pirsê ji rojevê daxin an ji bmcjl bikm, dê 
pişti çend salan disa derê pêşberi me. Loma ji, di gelemşê da 
hiştin û şolikirina vê pirsê, ne tu rê ne.

Heke iro h ser wan tipên xeyali yên ku S. Rêving ji alfabeya 
Tirki tine, em bêjin gotûbêjek hebûya ji, diviya ew gotubêj 
bibûya gotûbêjeke dereca duhemin. Ji ber ku nisbeta wan 
dengên, ku xwedê giravi wê bi van tipan bihatana nişankirin, h 
gor dengê “1” ya Kurdi geleki kêm în. Heke em Mir Celadet ji 
xwe ra bingeh bigrin û h hesibandinên wi yên ji sala 1932 an 
binêrin, ev rasti baştir diyar dibe. Nisbeta dengê “x” ya Kurdi di 
nav hemû dengên Kurdi da % 1.9, ya “û” ya Kurdi %2.5, ya 
“u” ya Kurdî % 0.7, ya “w” ya Kurdi % 2 ne. Lê belê nisbeta 
dengê “1” ya Kurdi, di nav hemû dengên zimanê Kurdi da, li gor 
Mir Celadet Bedirxan % 10.2 û ya dengê “i” yê ji % 4 e. Heke 
Kurdan di salên destpêka 1960 i da van dengên Kurdi, bi van 
tipên alfabeya Tirki (g, u, u, v) nişan dabin, yekûna van hemû 
dengan (% 1.9 + % 2.5 + % 0.7 + % 2) dibe % 7,1 . Em dikarin 
van nisbetan bi şiklê wêneyi, bi vi awayi deynin:

Danberheva hin dengên ztrnanê Kurdi
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lca, gava bi kêmasi ev bist sal in ku pirsine weha ninin û ev 
deh donzdeh sal m ku h ser dengeki Kurdi, ku nisbeta wê % 
10,2 ye, tevlihevi û sergêjayi heye, gelo meriv bi çi aqili pirsên 
xeyali û pirseke ewende ciddi wek hev kare nişan bide. Ew h 
ciyeki dibêji, ev deh sal în ku Kurd ji sedema tipên “î”(i) -“i” 
(1) yê, du alfabeyên cihê bi kar tinin; disa eyni ew, h ciyeki din 
dibêje “tenê bi dûvika î, i’yê girtin, înadeke bêbingeh e” û ew 
hin sergêjayiyên xeyali pêşniyar dike. Ev yek baş dide 
xuyakirm ku, di rastiyê da ew hebûna pirsek weha inkar dike.

i. Kurdan kengê alfabeya C. Bedirxan ditine ?

S. Rêving dibê di salên 1960 i da “ Dibe ku hîn alfabeya Cela- 
det nehatibû dîtin, yên dîtibin jî hem ji ber nebûna makîne û 
çapxaneyên ku îşareta ( A ) yê binivîsînin, hem jî ji ber ku bi 
Tirkî alfabetîze bûbûn û nêzî alfabeya Tirkî nivîsandin ji wan 
re hêsantir dihat, bêyî ku li ser karê xwe bifikirin, weha 
nivîsandin. ”

Gava S. Rêving qala mvisên salên şêst û heftiyan dike, wek 
bêje “bêlome bû”, ew bênfireh e. Lê gava ew tê ser salên 
heştêyan, ew bênfirehiya wi wenda dibe. Ew weha dibê: “Lê 
pişti salên 1980’î Kurdên ku alfabeya Celadet dîtine, li 
Ewrûpayê bûne xwedî îmkanên makîne, weşanxane, çapxane, 
lê dîsa jî bi israrî i-t dinivîsînin,..

...lro hejmara kes, weşanxane, pirtûkên ku î,i dinivîsînin, pitir 
e ji yên ku i, t dinivîsînin, lê di xwendin û nivîsandina î, i yê de 
problemeke ewqas mezin ku pêwîstî guherandinê be, derne- 
ketîye pêşîya me. ” (1992)

Bê şik, pişti salên 1980 i h Ewrûpayê geşbûn û.pêşveçûna 
weşanên Kurdi, zêdebûna çapxane û weşanxanan, ji bo me 
Kurdan dilxweşi û serfirazi ye. Ev xebatên li dervayê welêt baş 
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nişan didin ku, gava Kurd keys û mecalan bibimn, ew dikann 
çanda xwe, zimanê xwe bihomn, geş bikin û pêşve bibm. Lê 
gava S. Rêving dibê, Kurdan pişti salên 1980 i alfabeya Cela- 
det Bedirxan ya bi “î-i” ditine, û loma ji, hêdi tu maneyek tê 
da tune, ku disa ji ew, “bi israrî i-i” ya kevn bi kar timn, ew 
di nav şaşiyekê da ye. Ji ber ku, Kurdan alfabeya Celadet 
Bedirxan, pişti salên heştêyi nedine. Wek me berê ji got, alfa- 
beya K. Badilli (1965) û ya Celadet Bedirxan, ji bili tipekê, 
wek hev în. Musa Anter di sala 1967 an da, alfabeya Celadet 
Bedirxan bi kar ani. Alfabeya M Emin Bozarslan û ya C 
Bedirxan zêde ji hev cuda ninin. Di sala 1976 an da kitêba Dr. 
K. Bedirxan - S. Şivan 'Zmanê Kurd, Kava Yaytnlan” derket. 
Di sala 1977 an da, kitêba Dr. K. Ali Bedirxan “Tiirkçe izahlt 
Kilrtçe Gramer, özgûrlûk Yolu Yaytnlan” h welat çap bû. 
Heke S. Rêving alfabeyên ku di nav van her du kitêbên paşiyê 
da ne, li dervayi alfabeya C Bedirxan bibine, mixabin ew ji 
rastiyê geleki dûr e.

Kurdan alfabeya Celadet Bedirxan ne li Ewrûpayê, Iê h welat 
dine. Û herwesa ji, ew wek Mishefa Reş an Quranê ne 
hebandine, her ew di jiyanê da ceribandine, gav bi gav di nav 
xelkê da belav kinne. Loma ji, gava S. Rêving ditina alfabeya 
Celadet Bedirxan bi Ewrûpayê dide destpêkirin, wan tecrûbên 
salan û qonaxên diroki yên ku alfabeya Mir Celadet di nav 
xelkê da derbas kiriye, nabine.

Wesa dixuyê ku S. Rêving zêdebûna hejmara kes, weşanxane 
û pirtûkên ku bi tipên “î-i” dimvisin, ji bo rastiya ditmên xwe, 
wek delil nişan dide. Bê şik zêdebûneke di vi wari da hebe, -çi 
bi î-i yê û çi ji bi i-i yê be, me hemû Kurdan kêfxweş dike, h 
diji asimilasyonê pişta me qayimtir dike. Lê divê meriv ji nêzik 
va li vê pirsê binêre, ne ku wek delileke ji bo iddiayên xwe yên 
şaş bide pêş û xwe bi hin tiştan qure bike. Mixabin, ji bili 
“Rojnam”ê, ku tenê yek hejmar derket, çi kitêb, çi kovar û çi 
ji rojnameyên Kurdi bin, hejmareke pir kêm tên çapkinnê û 
yên ku wan dikirin û dixwinm ji, h gor salên heftêyan kêmtir 
m. Çend mmûne: Tiraja her hejmarek kovara “özgûrlûk 

106

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



Yolu” (Riya Azadi), li dor 10 000 an, ya kovara “Rizgari” di 
nav 7000-10000 an da, ya “Roja Welat” di navbera 7000 - 
10000 an da, ya kovara “Tirêj”ê 4-5 hezar nusxe bûn (83). 
Em dizanin ku ev kovarên salên 1970 i, bi awaki militani di 
nav xelkê da dihat belav-kirin û loma ji xwendin û tesira wan, 
ji yên h dervayi welat, -ku di nav komikek teng da belav 
dibûn-, berfirehtir bû.

Nêziki sed sal berê, ji her hejmara rojnama Kurdi ya pêşin 
“Kurdtstan” (1898-1902), ku li dervayi welat derdiket, 2000 
nusxe ji bo Kurdistanê dihat şandin (84).

Divê em Kurd li ser vê pirsê bi hûr û kûri bisekimn, serê xwe 
pê bi-êşinin, çima weşanên bi Kurdi kêmnusxe tên çapkirinê û 
xwendevanên wan kêm în. Bê şik ev pirs, ne tenê bi pirsa alfa- 
beyê va, lê bi gelek pirsên din va ji girêdayi ye.

îddiaya ku, ew kesên ku di salên şêsti da alfabeya Celadet 
Bedirxan guhertin, bi Tirki alfabetize bûbûn û nêzi alfabeya 
Tirki mvisandin ji wan ra hêsantir dihat, ne rast e. Wek me h 
jor da zanin, sedemê sereki yê mvisina bi alfabeya Tirki, nena- 
sina alfabeya Hawarê bû û pişti nasina wê ji, diviya demelçew 
di jiyanê da bihata ceribandin, ka heta çi radeyê, bi awaki 
sivik û zelal dê di nav xelkê da ci bigirta. Pirsa alfabeti- 
zebûyina bi Tirki, divê meriv bi pirsa perwerdebûyina di 
mektebên Tirki da, bi pirsa asimilasyonê va girêdayi rahêje 
dest û ii serê raweste. Ne ku, wek sloganekê bi kar bine. Bê 
şik, diyar e ku iro asimilasyona li Kurdistanê, ewqas zêde û 
texripkar e, ku hêdi ne qabil e ku menv bi salên şêsti ra bide 
ber hev. Heke iddia û qesda S. Rêving ew be, ku alfabeti- 
zebûyina bi Tirki di salên şêsti da ewende zêde bû ku, Kurd 
rabûn, ji bo ji wan ra hêsantir e, alfabeya Celadet Bedirxan 
guhertm û bi awayê alfabeya Tirki mvisin; lê belê iro, şikir me 
xwe ji vê xeterê xelas kiriye û bi serfirazi, em bi alfabeya C. 
Bedirxan dimvisin, ev iddiayek ji rastiyê gelek dûr e. Li gora 
statistikên dewleta Tirk bi xwe, di sala 1960 i da, xelkê 
herêma Diyarbekirê % 65.9, yê Sêrtê % 71.2, yê Bedlisê % 64 
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bi Kurdi diaxivin (85). Divê bala xwendevan bê kişandin ku, 
ev statistik yên dewletê bi xwe ne û di gel ewqas zulm û zor- 
dariyê ji, disa gelê Kurd biziviye û bi zimanê xwe 
serfirazbûyina xwe diyar kiriye. Helbet, di rastiyê da ev reqem 
hê bilindtir m.
Li ser pirsa asimilasyonê M. Lewendi xetera ku li pêşiya me 
ye, bi vi awayi rami me bike: “..wek kesekî Diyarbektrî ez bi 
texmînî dikarim bibêjim ku ji % 60'ê Kurdên Diyarbekirê bi 
Tirkî qise dikin. ” (82).

5.1.3. Pirsa “xwe nêzîkkirina elfabeya Tirkî”:

Ditinên S. Rêving yên ii ser pirsa tipên “î-i”(i-i) yê, di mvisara 
wi ya dawi da (1993) zelaltir dibm. Ew, tiştên rast yên ku wi 
di mvisa xwe ya sibata 1992 an da gotibûn ji, tekzip dike.

Heta ji destê wi tê, ew dixwaze alfabeya Kurdi ya latini, ji ya 
Tirki ya latini dûr nişan bide, û bi vi awayi ji, karibe izaheke ji 
bo parastma kumik û mqutê peyda bike. Lê ji ber ku ditmên 
Celadet Bedirxan li ser vê meselê gelek zelal m, S. Rêving, bi 
navê xwe sipartina Celadet Bedirxan, hin gotman ji ber xwe 
va çêdike û wek ku gotmên Celadet Bedirxan bin dide pêş. Ew 
dibê, her çiqas Mir Celadet, ji bo ku Kurdên Kurdistana Tirkiyê 
bi hêsani bikanbin hini alfabeya wi bibm û xwendin û 
mvisandina Kurdi ji bo wan hêsantir bibe, alfabeya xwe bi 
zanin nêzi yaTirki kinbe ji, lê ev nêzikkirm bi “..qasîku sîstema 
dengên di her du zimanan de rê daye û li gorguncîna hîmên din 
yên ku wî ji bo elfabeya xwe danine,.. ” pêk hatiye. Paşê, h ser 
ku ka bi çi awayi Mir Celadet ji bo dengên zimanê kurdi şikl 
danine, weha dibê, “..li gor fonetîkbuna elfabeyê û li gor hîmên 
elfabeya xwe û ji hemûyê giringtir li gor sîstema dengên zimanê 
Kurdîşikil(tîp) ji dengan re dest nîşan kirine. ” (86).
Bi vi awayi, li ser vê pirsê, S. Rêving sê tiştan mşan dide: 1- 

Fonetikbûna alfabeyê, 2- Himên alfabeyê, û 3- Sistema 
dengên zimanc Kurdi (ku li gor wi, ev ya heri giringtir e).
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i. Teoriya “Sîstema dengan”:

Her çiqas di nivisara xwc ya sai û niv berê da, S. Rêving li ser 
himên alfabeyê (şeş destûr, an ji destûra bi şeş bendan) bi dûr 
û dirêji sekinibe ji, her çi hikmet e, ew iro wan kêm dibine û bi 
navê Mir Celadet du tiştên din h wan zêde dike (fonetikbûna 
alfabeyê û sistema dengan). Û di vê kirina xwe da ji, mixabin 
gelek tiştan tevli hev dike. Gava em h sê prensibên ku, S. 
Rêving dibê ji bo bi şikil nişankinna dengan hatme 
qebûlkirinê, dinêrin, ev yek baştir dixuyê.

Ji sê prensibên wi yê yekem, “fonetîkbûna elfabeyê” ye. Ew 
vê prensibê, ji dervayê himên alfabeyê, wek prensibeke bi serê 
xwe tine. Ev yek şaş e. Ji ber ku, di nav wan destûran da ku 
Mir Celadet ji bo alfabeya xwe bingeh girtiye, du bend 
(destûrên 3 û 4) hene ku, derheqê fonetikbûna alfabeyê da ne. 
Loma ji, girtina “fonetîkbûna elfabeyê” h dervayi destûran û 
pêşkêşkirina wê wek prensibekê cihê şaş e.

Ji hêla din, gava ew prensiba xwe ya sisiyan dide pêş û wê ji 
himên alfabeya Mir Celadet giringtir nişan dide, diyar nine 
qesda wi çiye. Heçi gotinên “sîstema dengên zimanê Kurdî” 
ne, Celadet Bedirxan h tu deri ev gotin bi kar neanine. Ev 
gotin yên S. Rêving în û gotinên gulover û ji zanyariyê dûr m. 
Gelo çewa dibe ku Mir Celadet alfabeyekê çêdike û ji bo 
danina wê ji xwe ra himan qebûi dike, lê hin tiştên ku hê ji 
himên wi giringtir m ji, bi nav nake û h ser wan nasekine? 
Heke qesda S. Rêving ji “sîstema dengan”, xisûsiyetên dengên 
zimanê Kurdi yên ji bo danina alfabeyê be, Mir Celadet ji wan 
ra dibê “denganîya zmanê Kurdî”, di warê zimanzaniyê (leng- 
uistic) da, jê ra “fonetic” tête gotin. Na, heke mexseda Rêving 
ji van gotinan tişteki dm be, wek, ku ka çi lebat m (organ ,in) 
û ew bi çi awayi van dengan dertimn, ev deng çewa dighijin 
guh û mêjiyê guhdarên Kurd, ferqên di van prosesan da h gor 
zimanên din çine,...û hwd, wê demê divê ew terminolojiyeke 
din bi kar bine (terminolojiya anatomi, fizyoloji, fizik û ya
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nevrofizyolojiyê). An na, diyar nine ka ew dibê çi. Heke em 
qebûl bikin ku, qesda wi “dengartiya” zimanê Kurdi ye, wê 
çaxê diviya bû ku, gava ew xwendevanên xwe li ser çêkinna 
şiklên (tipên) alfabeya C. Bedirxan serwext dike, h gor 
pivanên Celadet Bedirxan biçûya.
Vêca, gelo qê di çêkirina alfabeya xwe da C. Bedirxan 
xisûsiyetên denganiya zimanê Kurdi (li gor Rêving “sîstema 
dengên zimanê Kurdî” ) nedane ber çav.? Belê, dane ber çav. 
Em vê yekê disa ji destûrên wi yên ku himê alfabeya wi h serê 
hatine avakirinê, fêm dikin. Ew di destûra xwe ya yekê da, 
bala me dikşine ser hin mqutên ku “xasê denganîya zmanê 
kurdî ne,” û ji dervayi wan, ew alfabeya xwe nêzi ya Tirki 
dike. Ew di destûra çaran da, h ser têkiliyên ku di navbera 
denganiyê û alfabeyeke fonetik da hene, radweste û weha 
dibê, “Ev awa ji fikra çêkirina elfabekê bi hindik herfan an ji 
qesda qenc lisersekinandina denganîyê dikare bizê....
Ji xwe di tu zmanî de denganî û nivîsandin ne lêvên yek in, û 
nivîsandin nikare bi tevayî li denganîya wî zmanî bê. Lewre 
ko kitkit û rengên denganîyê bi elfabêyê nayên nîşan kirin û li 
ser kaxezê sekinandin.” . Mir Celadet di destûra şeşan da 
diyar dike ku, paş “Sehîtîya ko di her sê zarên kurdî de hatine 
çêkirin xuya kirine ko di zmanî kurdî de dengên bingehî ev 
sih û yek dengin. ” .

Ji van gotmên wi ji baş dixuyê ku Mir Celadet di nav destûrên 
xwe da, denganiya zimanê Kurdi dide ber çavan. Loma ji, 
ditina S. Rêving bi du awayi şaş e; Him ji ber ku ew “sîstema 
dengên Zvmanê Kurdî” h dervayê himên (destûrên) alfabeya 
G. Bedirxan nişan dide û ji wan giringtir dibine, şaş e; û him 
ji, bikaranina van gotinan, di warê terminolojiyê da şaşe.

Bi kurti em digijin vê encamê ku, herwek Mir Celadet bi xwe 
ji dibêje, ewi danina himên alfabeya xwe di wan şeş destûran 
da civandiye, ku denganiya zimanê Kurdi û alfabeyeke foneti- 
ki ji di nav wan da ye.

Çewa berê ji hat gotin, S. Rêving her di nav hewildanekê da
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dêlva ku bi awayên zanisti li meselê binêre, ew xwe ji hissên 
xwe xelas nake. Ji wi ştirê, nêzikbûna alfabeyên Kurdi û Tirki, 
tê wê manê ku ev her du ziman nêziki hev în. Gava ew, beşek 
ji mvisandina Ç. Bedirxan digre, ew bi xwe nikare, pêra pêra 
izahekê pêva dizehqine: “ ‘...Ji aliyê şikil 17 tîp di elfabeya her 
zimanî de bi ferqine kiçik yek in-.bdfghklmnprstvwy 
z’ (Hawar, hej. 2. rûp. 7) Anku ev tîpên he ne yên elfabeya 
Tirkî, lê yên latînî ne."(Rêving). Di navbera mvisandma C. 
Bedirxan ya esli û ya ku S. Rêving hilaniye jor, bêyi ku mane 
bê guhertin, piçek ferq heye.. Eslê wê bi vi awayi ye: sih û
yek dengdarên kurdî, dengên hevdehên jêrîn, di elfabêya her 
zmanî de, bi ferqnên kiçik, yek in. bdghklmnprstfvw 
yz”(87).

Wek dixuyê, C. Bedirxan nabêje ku, ew alfabeya Tirki di nav 
wan alfabeyên ku tipên latini bi kar timn, nahesibine. Bê şik, 
ev tipên ha, çiqas yên alfabeyên Kurdi,'îngilizi û zimanên din 
bin, ewqas ji yên alfabeya zimanê Tirki ya latini ne (Ji xweyni 
tipa “w” ku di alfabeya Tirki da nine). Ji xwe gava em li 
destûra yekê ya C Bedirxan dinêrin ev yek hê zelaltir dibe. Ew 
dibê:
“1- Ji wan niqtan pêve ko xasê denganîya zmanê kurdî ne, di 
şikil û dengên herfan de, herçend heye, xwe li elfabêya tirkan 
nîzing xistin û jê ne dûrketin...” . îca divê meriv piçeki li vir 
bisekme û ji S. Rêving bipirse. Ji bili tipa “w”, gelo ji wan 
hevdeh herfan kijan xasê denganiya zimanê Kurdi ne, ku ew 
dixwaze ji alfabeya Tirki dûr bike. Gelo di navbera cihderka 
dengên “b”, “d”, “g”,....hwd yên Kurdi û Tirki da çi ferq 
hene, ku S. Rêving dixwaze di navbera tipên miqabilê van 
dengan yên her du zimanan da, diwareki lêke.

5.1.4. Disan pirsa kumik û mqutê:

Gava S. Rêving li sedemên ku çima Mir Celadet tipên “c”, “ç” 
û “ş” ji alfabeya Tirkan girtiye û xistiye nav alfabeya xwe 
digere, ew dighije wê encamê ku “ Li gor sîstema dengan”, 
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dengên ku cihderka wan yek în, dirêjbûn û kmbûna wan bi 
qasi hev în, Mir Celadet bi tipên alfabeya Tirki nişan kinne. 
Lê belê her çiqas cihderka wan wek hev bin ji, gava di dirêji û 
kinbûna wan de ferq hebin, ewi bi tipeke ji alfabeya Tirki cihê 
ew deng nişan kirine. Bi vi awayi S. Rêving tê ser mexseda 
xwe ya rasti ya ku, ewi ev teoriya “Sîstema dengan” ji bo çi 
afirandiye. S. Rêving dibê “Lê di mesela -î- û -i-yê de ne weha 
ye. Ji. alîyê deng ve tevî ku cihderka wan yek e jî lê î ya Kurdî 
dirêjtir e ji ya Tirkî. Di navbera i ya Kurdî û i ya Tirkî de fer- 
qeke mezintir heye. Ne eynî deng in, cihderka wan ne yek e. ” 
(1993).

Ji bo zelaliyê, bi kurti em ditina wi dubare bikin: S. Rêving 
dibê, her çiqas cihderka “i” ya Kurdi û ya Tirki yek bin ji, lê ji 
ber ku dengê “i” ya Kurdi ji ya Tirki dirêjtir e, ew bi tipeke 
cihê hatiye nişankinn. Ferqa di navbera “1” ya Tirki û “i”(i) 
ya Kurdi de hê zêdetir e. Ji ber ku cihderka dengên van tipan 
di Tirki û Kurdi de ne yek în.

Di eslê xwe da ev ditin ne ditina S. Rêving e, lê ya R. Zilan e. 
Hê di sala 1982 an de, R. Zilan ev iddiaya xwe ji bo parastina 
kumikê wek delilek dida pêş. Ewi digot: “ ...hem -î- û hem -i- 
ya Kurdî ne wek -i- û -i-ya Tirkî ne. Ji aliyê fonetîki de ferqeke 
pir mezin di navbera wan de hene. Heçi -i-ya Tirkî ye, li gor 
ya Kurdî, kurt e.” û ev yek ji bo ditinên R. Zilan dibû 
bingeha kumika li ser “î” yê. Ji ber ku, berê bi dûr û dirêji Ii 
ser ditinên R. Zilan hatiye sekinandm û her wesa, ji qelema 
mir Celadet bi xwe ji, sedemên kumika li ser “î” yê û niquta li 
ser “i” yê hatme serwext kirm, h vir hêdi hewce nine ku, em 
van gotman dubare bikin. Lê divê bê gotm ku, gava S. Rêving 
sedemên kumik (bilindek) û mqutê ji nivisara Mir Celadet 
neqili nivisara xwe ya nû dike, ew di ser ciyê heri giring ra 
qebaz dide, û her wesa ciyê ku di nivisara Mir Celadet da ne 
tiştê sereki ye, di warê giringiyê da yê dereca diduyan e, ew bi 
herfên qelew û reşkiri dide pêş. Bi vi awayi, ew dixwaze bide 
nişandan ku, ji ber xisûsiyetên dengên her du zimanan ji hev 
cihê ne, loma ji C. Bedtrxan “i” ya bêniqut(i) bi kar ne aniye.
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Û bi vi awayi S. Rêving ji hm ditinên Mir Celadet, xwe 
dighijine van encamên li jor: Ango, ji ber ku dengê “i” ya 
Kurdi ji ya Tirki dirêjtir e û ji ber ku cihderka dengê “1” ya 
Kurdi û ya Tirki ne yek în, Mir Celadet tipên ji bo van 
dengan, ji yên alfabeya Tirki bi cihê nivisiye. Ewi niquta h ser 
“i” ya adeti rakiriye û ji dêlva wê va kumikek daniye serê û 
her wesa “i” ya adeti ji, ji bo nişankirma dengê “1” ya Kurdi 
bi kar aniye.

S. Rêving h ser vê pirsê, di nivisara xwe ya sala 1992 an da ji 
ditinên Mir Celadet hm encamên din derdixist û tiştên maqûl 
digot. Pişti ku ewi ji nêzik va li ditinên C Bedirxan dinêri, weha 
digot: “ ...eger Celadet Bedirxanî niqteyek nedanîba ser i yê û 
wek t bihişta, wê Kurdan ev herf. wek t ya alfaheya Tirkî bix- 
wendana? Na. Ji ber ku em qala du zimanên cuda, û du alfa- 
beyên ku li gor dengên wan zimanan hatine çêkirin, dikin. 
Dirêjtir, yan kintirbûna i ya Kurdî ji ya Tirkî di vî warî de hîç 
rolekê nalîze. Çunkîyên ku deng dide îşaretan em in. Neku ji bo 
her dengekî dengdar, yan bêdeng îşaretek standard heye û her 
milet wan bi kar tînin...”, “..Sedemên ku Celadet Bedirxan 
mecbûrî bikaranîna ( A ) bilindekê dikin, ne dirêjbûna î, ê, û yê 
ye...
...Eger armanca Celadet Bedirxan bi danîna şiklê î ji bo dengê 
î ve-qetandina î-ya Kurdî ji i-ya Tirkî bûya, wê ev nîşan 
danîba ser a-ya Kurdî jî, çunkî a-ya Kurdî dirêjtir e ji ya Tirkî, 
lê wek şikil her du jî eynî ne û ev nayê wê manê ku dema em 
a-ya Kurdî dixwînin, yan dibêjin, ji ber ku bilindek li ser 
tuneye, em wê qasî a-ya Tirkan kin dixwînin. ” (88)

Diyar e ku ew bi mvisara xwe ya nû, van xetên xwe yên h jor 
tekzip dike.

5.1.5. Hêviyên bilind, rastiya tehl
û asimilasyon:

Di dawiya nivisara xwe da, S Rêving dibê: “Eger problem bi 
tenê îûi ye, ger heta cihekîhêsanbûneke kêm ,bi xwe re bîne jî 
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(Diyar e ku, bi şermoki be ji, ew carna vê rastiyê dibine-CÇ), 
ne peyvîst e bên guhertin. Ji ber ku kîjan çareya siyasî ji gelşa 
Kurd a li Kurdistana Tirkî re bê dîtin jî- çi mafên kulturî, 
ziman û serxwebûna îdarî, çi otonomî, çi federasyon û çi jî 
serbixwebûna kamil- wê li Kurdistanê zimanê Kurdî bibe 
zimanê resmî, zarok wê di xwendinxaneyên destpêkî û yên pê 
re bi tenê bi Kurdî bixwînîn û binivîsînin, zimanê weşan 
çapemenîyê bi yekcarî bibe Kurdî û bêguman bere bere wê 
zimanê xwendina bilind jî bibe Kurdî, wekî ku îro li Kurdista- 
na başûr bi cih bûye. Wê nifşine nû rabibin ku bi tenê Kurdî 
hîn bibin û zimanê Tirkî jî wek her zimanekî xerîb, hîn 
bibin.” (1993).

Di sibata 1992 an da, ewi digot ku kes nikare tarixa damez- 
randina dezgehên xwedi otorite û zamsti bide destê Kurdan û 
loma ji em nikarm pirsên alfabe û rastmvisandinê li hêviya 
dezgehên weha bihêlin. Divê ev pirs bêne munaqeşekirm û ji bo 
pêkanina yek cure alfabe û rastmvisandinê hewl bêne dayin. Lê 
wesa dixuyê ku, ewi dev ji vê ditina xwe ji berdaye. Ewi, qaşo 
nedixwest van pirsan li hêviya tarixa damezrandma dezgehên 
xwedi otorite bihişta, lê mha ew rabûye van pêrsan li hêviya 
çareserkirina siyasi ya pirsa Kurd û Kurdistanê dihêle (!?).

Ji hêla din, ew gelek li rû li mesela pirsên alfabeyê û yên asimi- 
lasyonê dmêre. Her çiqas ew bi dilek paqij dibê, wexta mesela 
siyasi -bi çi awayi dibe bila bibe-, çareser bibe, û ev yek ji wê 
zimanê Kurdi ji nuh va vejine, Kurdi dê bibe zimanê 
resmi...hwd, lê mixabin ev proses, bi qasi ku ew dide 
nişandan, basit û hêsan nine. Heçi dewleta Tirk e, ev heftê sal 
în ku ewê rasterast qirkirina ziman û çanda Kurdi daye ber 
xwe. Mixabin, heta ciki ji, ew bi ser ketiye. Lewra ewê ne tenê 
Kurdistanê dagirtiye û ilhaq kiriye, lê ya heri xerabtir, tovê 
asimilasyonê di mêjiyê Kurdan da reşandiye, ji nûva şiklek 
daye mêjiyê insanên me. Dewlata Tirk, bi sedhezaran Kurd 
dane bawerkirin ku, ne çand û ne ji zimanê Kurdi bi kêri tu 
tişteki nayê. Hin siyasetvanên Kurd ji, bêyi haya wan ji wan 
hebe, di bin tesira van ditinên dewletê da ne, û zimanê Kurdi 
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wek zimaneki stewr û ji bo siyasetê bikêrnehati dibimn.

Ev texribat mixabin di her warê jiyanê da bi ci bûne. Kurd ne 
bi xwe, ne bi çanda xwe û ne ji bi zimanê xwe bawerin. Li 
Kurdistanê, ji bo insanê Kurd karibe kareki peyda bike, wek 
insaneki muamele bibine, şertê pêşin hinbûna Tirki ye.

îca di rewşek weha da, gava hemû dezgehên dewleta Tirk yên 
idari, dadgehi, perwerdeyi, siyasi, eskeri,...hwd, ku li ser 
tecrubên şeşsed salên tenzimkirina dewleta Osmani hatine 
avakirmê, ji piya bin û karbidestên Tirk bêjin, “Fermo, ha jt 
wera mafê kultiri, ztman û xwe idarektnnê !”, dê çi şansê 
ziman û çanda Kurdi hebe ji bo ku karibe biji. Ev yek, dişibe 
rewşa du kesên ku, wê bi hevra bikevin musabeqeyeke mayin 
û nemayinê. Yek ji wan êlekê polayin li xwe kiriye ji bo ku 
gule di canê wi re neçin, çekên heri nûjen dane ser mdê xwe, 
bi salan xwarina bi qewet xwariye û xwe talim kiriye, 
nexweşxana wi li ber destê wi ye,- ku gava birindar bibe, pêra 
pêra birinên wi bêne derman kirin û pêçandm-. Li aliyê din, 
keseki tazi ipela, gopalek derizi di destê wi da, bi salan xela 
diti, qels û qa-riç, ne xwedi derman û nexweşxane. Qaziyê 
(hakimê) vê musabeqeyê ji, xwediyê nexweşxane, êlekê ji 
pola, çekên nûjen e û bi ser da ji, pismamê wi kesê pêşiyê ye. 
Û tê gotm ku, ev her du kesên ku wê bikevin vê musabeqeyê, 
azad û wek hev în. Baş e, şansê rebenê bê xwedi û bê muesese 
di vê musabeqeyê da çiqas heye ?. Netica vê musabeqeyê, hê 
di destpêkê da qê ne diyar e ? Mixabin, em yê bê xweyi, tazi û 
birçi ne.

Heke dewleta Tirk hêdi hêdi dev ji siyaseta xwe ya qirkirina 
çand û zimanê Kurdi berde û hm tavizan bide, ev tê wê manê 
ku, dewleta Tirk siyasetê diguhêre, lê her armanca wê ya ji bo 
windakinna çand û zimanê Kurdi dimine. Ji dêlva ku, wek 
berê dikir, bi qinka Kurdan bigrê an ji destê xwe deyne ser 
devê wan û wan bifetisine, ew dê bi dezgeh û tenzima civata 
xwe, rê bide ku her xwin ji wan birinên ku di çand û zimanê
Kurdi da vebûne, biherike, hcia ku rojekê hêdi ew 
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hişk dibe û bi xwe dimre. Ev siyaset, siyaseteki nû nine. Li 
gelek ciyên dinyayê bi ser ketiye. Loma ji, heta ku Kurd bi 
xwe nebin xweyê mala xwe, tu garantiyek ji bo parastina çand 
û zimanê Kurdi tune. Bila S. Rêving li ser vê pirsê piçeki 
bifikire: Di şertên iro da, ku dewleta Tirk bêje: “Kurd dikann 
mektebên xwe vekm”, gelo li ciki wek Diyarbekirê, dê sedi 
çendê Kurdan zarokên xwe bişinin van mekteban ?

Heçi rewşa Kurdistana Başûr e, di vi wari da di navbera me û 
wan da hin ferqên mezin hene. Çi demên dirêj û çi ji yên kurt 
bm, ji salên 1930 i û bi vir da, her çiqas keys bi dest ketiye, 
Kurdan di mekteban da bi Kurdi xwendine. Di nav van pênci 
salên vê dawiyê da, em û ew di eyni prosesê ra derbas nebûne. 
Ji xwe kesi hebûn û huwiyeta wan tucar red nekiriye. Yê 
xwestibe red bike ji, ne bi ser ketiye û ne ji kesi zêde guhê xwe 
dayê.

Ev pirs, pirseke him giring û him ji fireh e. Ji ber ku, ez 
naxwazim babeta ku em pê mijûlin, bela-wela bibe û hecma vê 
xebatê bi hin pirsên dm hê firehtir bibe, ez gotmên xwe Ii vir 
dibinm.
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5.2. DÎTINÊN MALMÎSANIJ û M. LEWENDÎ

Li ser daxwaza Enstituya Kurdi ya Stenbolê, Malmisanij 
û Mahmûd Lewendi derheqê alfabeya Kurdi ya latini 
da, ditinên xwe, her yek bi nameyekê ji berpirsiyarê 
Enstituyê ra şandin. Ev name vê paşiyê di kovara 
“Wan” da, li Swêdê hatm weşandin (89). Ji van her du 
nameyan wesa dixuyê ku, li ser pirsên alfabeya Kurdi ya 
latini, ditmên her du niviskarên me, kêm zêde weki hev 
în.

Herçend M. Lewendi h ser pirsa ku, “du babet dengên 
‘P, K, Ç, T’ hene” ji disekine, lê diyar nine, ka gelo ev 
pirs ji bo wi û herwesa ji bo hin Kurdên din, pirseke 
çiqas giring e. Derheqê vê pirsê, ditina Malmisamj 
zelaltir e. Ew dibê: “..hin kes behsa du tewir P, K, Ç, T 
jî dikin lê bi a min ev deng zêde problem demaxin...
Em ê paşê vegerin ser vê pirsê û piçeki ji nêzik va lê 
bmêrin.

Li gor Malmisanij, û her wesa h gor M. Lewendi - her 
çend ewi, bi tesnifi diyar nekiribe ji, lê di tevayiya 
nivisara wi da baş dixuyê-, du problemên giring yên 
alfabeya kurdi ya latini hene:
1- Problema “î, i” û “i, î”.
2- Problema kêmbûna hin herfan; wek “ ‘E” ya di navê 
“ ‘Eli” da (‘eyna erebi), wek “h’ ” ya di navê 
“H’esen”da, wek “x’ ” ya di gotina “ax’a” da.
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5.2.1. Pirsa “î-i” û ”i-i”-yê:

Derheqê sergêjayiya “î-i”(i-i) yê da, ditinên her du niviskarên 
me wek hev în. Her du ji dibên, bila di alfabeya Kurdi ya 
latini da, ku-mika li ser “î” yê û niquta li ser “i” yê, her wek 
ku di Hawarê da hatiye danin, bimine. Ji bo vê ditina xwe, 
her du ji tu delilên zamsti yên di warên zimanzani, pedegoji, 
psikoloji,....hwd da naynin. Delilên wan, bêtir ji hm tecrûbên 
pratiki tên pê. Menv dikare hemû delilên wan, bi kurti di yek 
hevokê (cumlê) da bicivine: Heta iro bi vi awayi hatiye 
nivisandin, bila ji iro û bi şûn da ji bi vi awayi be. Ev ditin, bi 
awayên cihê cihê bin ji, di hemû delilên ji bo parastina “î” û 
“i” yê yên Malmisanij û M. Lewendi da, her diyar e. Çend 
nimûne: 

a- Malmisamj dibê: “Elfabeya Kurdî bi xwe bi vî hawî (i û î) 
hatiye danîn û bi awakî giştî heta îro bi vî hawî hatîye. ” Evê 
ditinê, M. Lewendi ji bi vi awayi tine ziman: ji derketina 
Hawarê “...heta îro (ger em alfaba latînî ya Tewfîq Wehbî û 
ya Kurdên Erîvanê hesab nekin) Kurdîya Latînî bi wê alfabê 
tê nivîsîn. ”

b- Malmisamj dibê: “Heta îro li Tirkîyê, Surîyê û Awrûpayê bi 
vê alfabeyê bi sedan kitêb, kovar û rojname derketine. Ev 
mîras ji ber ku ji berhemên pêşîn pêk hatîye hêja ye. Eger em 1 
bikin I, î jî bikin i em ji xwendevanên van kitêb û kovaran re 
zehmetî derdixin.” M. Lewendi vê ditinê firehtir datine û 
dibê: “...nêzî 300 kovar û rojname bi Kurdîya latînî derketine 
yan jî di nav rûpelên xwe de cih dane nivîsên bi Kurdî yên bi 
alfaba latînî. Dîsa ji roja ewilî heta îro nêzî 300-350 kitêbên 
ku bi alfaba Kurdîya latînî hatine nivîsîn derketine. Û ji % 
98’ê van berheman hemû bi alfaba Hawarê hatine nivîsîn... ” 
(90).

c- Malmisamj dibê: “Nivîskarên rojnameya Azadî, kovara 
Deng û hevalên ku wekî wan dinivîsin ne tê de, îro li welêt û li 
derve bi sedan nivîskar bi vî hawî dinivîsin. Di nav vana de 
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kesên wek M. Emîn Bozarslan, Reşo Zîlan, Rojen Barnas 
hene ku ji salên 1960 û 1970 heta îro li ser Kurdî xebitîne, bi 
Kurdî nivîsîne. îro him li welêt û li Tirkîyê him jî li derve 
piranîya nivîskarên Kurd, piraniya weşanxaneyên Kurdî, 
piranîya weşanên perîyodîk ên Kurdî bi i û î dinivîsin, çima ji 
nişkê ve ev pirani herfên xwe biguherîne, bike t ê 'i,?” (91). 
M. Lewendi dibê, ji xwe heta iro ji Kurdên “Kurdistana 
Sûrîryê û îraq û îranê” ra, problemeke bi vi awayi derneketiye.

Li gor M. Lewendi, bi pêşengiya ji bo destpêkinna 
munaqeşeyên lê ser pirsên alfabeya Kurdi ya latini, Enstituya 
Kurdi ya Stenbolê gavek baş avêtiye. Lê ew dibê, divê di 
biryarstendinê da, neyê lezandm.

Malmisamj ji, li ser ditinên kesên ku dibên, divê tipên “i” û 
“t” ji dêlva yên “î” û “i” yê va bên bi kar aninê, weha 
dibê:“..gelek caran dibêjin ‘Herfên i û i ji Kurdên Kurdistana 
Bakur re hêsantir in’ û ez dizanim di vê gotinê de rastîyek 
heye.” . Her çiqas ew ji qebûl dike ku, bikaranina tipên “i” û 
“1” ji bo Kurdên Kurdistana Bakur, di xwendinê da hêsantir e, 
lê belê ji ber sedemên h jor, ew bikaranina “î” û “i” yê baştir 
dibine.

Heçi ditmên ku alfabeya Kurdi heta iro bi awayê ku hatiye 
danin maye û hatiye mvisandin, û çend mviskar, weşanxane û 
meyleke siyasi ne tê da, heta iro piraniya Kurdan bi tipên “î” 
û “i” nivisine, ditinên ji rastiyê dûr in. Wek me berê ji dit, 
Kurdên Kurdistana Bakur, ji destpêka salên 1960 i û bi şûn 
da, bi alfabeya Hawarê hisiyane û ev alfabe di jiyanê da 
ceribandine. Bi derketina kitêba Kemal Badilli di sala 1965 an 
da, di nav Kurdan da h ser pirsa tipên alfabeya Kurdi, 
lihevkinnek (consensus) bere bere zelal dibe. Ji wan salan heta 
sala 1980 i, bi tevayi li Kurdistana Tirkiyê çi tişt hatibm 
mvisandin, bi tipên “î” û “i”(î) hatme mvisandin. Carek li ser 
tipa “1” yê ne kesi gotûbêjek li dar xistiye û ne ji, di vi wari da 
tu tevlihevi derketine. Kêm mviskaran, wek nimûne M. Emin 
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Bozarslan, li gor alfabeya di kitêba K. Badilli da hati danin, 
heta sala 1980 i ji, dengê “i” ya Kurdi bi tipa “î” dinvisand. 
Malmisanij û Rojen Barnas ji di nav da, ji sedi noti bêtir 
Kurdan di mvisarên xwe da tipên “i-i” bi kar anine. Malmi- 
sanij ji hêlekê va dibê, bikaranina “i” û “1” ji bo Kurdên 
Kurdistana Bakur dibe “piçek hêsantir bin” û ji hêla din ji 
dibê, heke em “i” bikin “1” û “î” ji bikm “i”, dê ji bo xwende- 
vanên kitêb û kovarên ku heta iro hatine çapkirinê, hin zeh- 
meti derkevm. Li vir divê menv du pirsan ji Malmisanij bike: 
Gava ku ewi bi tipên “i” û “1” di kovara Tirêjê da û di hin 
kovarên din de dinvisand, gelo çend xwendevanan ji wi gazind 
dikirin, ku ew di xwendina “i” û “1” yê da zehmeti dikşinin ? 
Pirsa din ji ev e û her wesa ev pirs ji bo M. Lewendi ye ji: 
Heke hûn di wê baweriyê dane ku bi “i” û “1” yê nivisandin ji 
bo xwendevanên Kurd hin zehmetiyan dertinin, çima hê ji hûn 
di hin kovaran da bi tipên “i” û “1” nivisarên xwe didin 
weşandin ? Bo mmûne, li nivisarên M. Lewendi û yên Malmi- 
sanij yên ku di kovara “Azadi” û ya “Rojname” da derketine 
binêre.

Li vir em ê xwe bispêrin sebra xwendevan û hin ditmên xwe 
dubare bikin: Ji mêj va bû ku Kurdên li dervayi welat, xasme 
ji yên li Ewrûpayê bûbûn mihacir, bi tipên “î” û “i” 
dinvisandin. Pişti ku di sala 1980 i da li Tirkiyê derba eskeri 
çêbû, Kurdên siyasi mecbûr man berê xwe dan riya mihaciriyê 
û birek mezin ji wan hatm welatên Ewrûpi. Bi vi awayi cara 
pêşin di navbera du tecrûbên cihê da, dubendi derketin. Kesên 
ku bi salan li Ewrûpayê mabûn û ji tecrûbe û cenbandinên 
welat dûrbûn, mvisandina bi tipên “i” û “1” şaşiyek gelek 
mezin diditin. Ewan wek Quran, an ji wek Mishefa Reş li 
Hawarê dinhêrtin û her çi tiştê ku ne li gor Hawarê bûya, wek 
gunehkariyekê didan nişandan. Herçend rexneyên gelek ciddi 
li vê ditinê hatin girtin ji, lê pişti ku vê ditinê Enstituya Kurdi 
ya Parisê ji qe-bûl û beyan kir, bere bere Kurdên ku bi awayê 
welêt dimvisandm, dan ser şopa ku h mihaciriyê li dar ketibû 
û dest pê kirin bi awayê ekola dervayê welat binivisin..
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Piraniya kesên ku dan ser vê şopê, di dilên xwe da iqna nin 
bûn. Loma ji, ewan carna bi tipên “i” û “1” û carna ji bi tipên 
“î” û “i” nivisin û hê ji dinivisin. Bêyi ku pê bawerbin, bi tay- 
beti ji pişti biryara Enstituya Kurdi ya Parisê, piraniya weşan 
û kesên ku berê bê mqut (i) û bê kumik (i) dimvisandin, bi 
mantiqa “waye Enstituyê ji btryar girtiye û pirani hêdi bt vi 
awayi dmvisintn. Nabe ku em hêdi pê bikuttn erdê. Wê xelk 
rexnan li me btgre û me bi bêberpirsiyari û serhtşkiyê itham 
btke”. Iro ji, di sohbetên şexsi da hin ji van berpirsiyaran 
dibên: “Heyra baş e, btla hemû kovar û weşanxanên Kurdan 
bt awayê bê kumtk û bê mqut btntvistn, soz em ê ji btguhêrtn. 
Em ne It dtji guhertinê ne. Lê, me carek guhert û em naxwaztn 
disa tenê bt serê xwe vegertn ser awayê berê. Ma qê tu pê 
ntzani, xelk jt xwe li maniyan ne û wê disa dûvtkan bt me va 
btktn.”

îca gava rasti bi vi awayi be, gotinên “ji ber pirani bi vi awayi 
dinvisinin, ev awa rast e”, ji zanyari û tarixê dûr în. Lewra di 
salên 1970 i de pirani bi tipên “i” û “1” dinvisandin. Heke ev 
mantiq mantiqê helkirina hin pirsan bûya, diviya Mir Celadet 
Bedirxan alfabeya Kurdi ya bi tipên erebi neguhertibûya, 
lewra ew alfabe, ne bi deh salan lê bi sedan sal ji ali Kurdan 
va hatibû bi kar anin. Ji ali din va, ji dêlva “î” û “i” ya 
Hawarê, bikaranina tipên “i” û “1” nayê wê manê ku, meriv 
dev ji alfabeya Mir Celadet berdide. Ber‘eksê wê, bi ditina 
min, pişti tecrubên h welêt, meriv vê aifabeyê hê tekûztir dike 
û dike malê xelkê Kurd.

Rast e, ji bo Kurdên Kurdistana îraq û Iranê û her wesa ji bo 
Kurdên Sûriyê, pirsa “î” ya bi kumik û “i” ya bi niqut zêde 
sergêjayiyan dernayne. Lê divê em ji bir nekin ku, heçi Kurdên 
Kurdistana Iraq û îranê ne, ji sedi yekê mvisên xwe bi tipên 
latini nanvism û her wesa piraniya wan ji, nizanin 
mvisandinên Kurdi yên,-çi bi alfabeya Hawarê û çi ji alfabaya 
bi “i-i” hatine nivisandinê-, bixwimn. Kêm kesên ku xwe hini 
alfabeya Kurdi ya latini kirine ji, beriya ku hini tipên latini 
yên alfabeya Kurdi bibin, ew zimaneki Ewrûpi, û bêtir ji 
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Ingilizi hin bûne. Lê belê, di alfabeyên zimanên Ewrûpi da tipa 
“i” miqabilê dengê “i” yê ye. Loma ji, Kurdên Kurdistana îraq 
û Iranê ji, tê nagihijin ku çima tipa “i” ya di alfabeya Kurdi ya 
Hawarê da ye, wek “i” ya adeti ya alfabeya latini nine, lê 
miqabilê dengê “1” ya Kurdi ye. Çewa me berê ji nivisi, hê di 
sala 1974 an da, zimanzanê kurd Cemal Nebez, ku xelkê 
Kurdistana îraqê ye, pêşniyar dikir ku, ji dêlva tipên Hawarê “i” 
û “î” yê va, tipên “1” û “i” bên bikaraninê. Û ewi digot, bi vi 
awayi mvisandin wê xwendina Kurdi siviktir û rewantir bike.

Ji hêia din va, ha bi kumik ha ji bê kumik hatibe mvisandm, ji 
bo Kurdên Sûriyê di xwendinê da zêde tevliheviyek dernayê. 
Wek M. Lewendi ji dibê, “tw têkilîyeke wan û Tirkî bt hev 
tuneye..” . Ango, ew bi salan di mektebên Tirki da naxwimn. 
Min bi xwe heta iro tu Kurdeki ji Kurdên Sûriyê nediye ku 
gotiye, xwendina ew kovar û kitêbên ku bi tipên “i” û “1” 
hatine mvisandin, ji bo wi sergêjayi deranine.

Wek me berê ji dit, ji xwe Mir Celadet alfabeya xwe nemaze ji 
bo Kurdên Kurdistana Bakur daniye û loma ji ewi xwestiye vê 
alfabeyê heta ku ji dest bê, nêziki ya Tirki bike.

5.2.2. Pirsa dengên “hişk” yên P, K, Ç, T
û R-ya stûr:

Evê pirsê hê di destpêka damezrandina alfabeya Kurdi ya 
latini da, rû dabû. Wek me berê ji got, li ser alfabeya Mir Ce- 
ladet, rexneyên heri mezin yên Osman Sebri bûn. Li gor wi, 
zaravayê Kurmanci bi dengên ç, p, k, t yên hişk dagirti ye. 
Lewra ji, diviyabû ku di alfabeya Kurdi ya latini da, ev deng bi 
tipên serbixwe bihatana nişankirm. Mir Ceîadet ji ber du sede- 
man, van dengan bi tipên taybeti nişan nekiriye:
1- Ewi ev deng, nêziki dengên ç, p, k, t yên adeti ditine.
2- Pêşi, pişti sehêtikirma li ser sê zaravên Kurdi, ewi sih û yek 
dengên bingehin ji bo alfabeya xwe esas girtiye û ji bili tipên ji 
bo van dengan, nexwestiye hejmara tipên alfabeya Kurdi ya 
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latini bi hin deng û rengên dengan zêde bike. Jixwe, li gor wi 
“...hemî elîfbêyên Awropî di navbera 29-31 tîpan da ne... ” 
Bi qasi ku ez pê dizamm, ji rehmeti Apê Osman Sebri pê va, 
keseki din di van si çil salên vê dawiyê da, bi îsrari dawe 
nekiriye ku, divê ji bo van dengan hin tip bên peyde kirinê. 
Herçend Kemal Badilli li ser van dengan disekine û dibê divê 
ji bo wan hin tip bên nişankirmê, lê ew h ser vê hewcedariyê 
îsrar nake û çareserkirina vê pirsê ji bo pêşerojê dihêle.

Herweki me bi hmceta hm meselên din ji çend caran behs 
kiribû; di sala 1983 an da, bi pêşengiya Enstituya Kurdi ya 
Parisê, pisporên kurmanci civinek çêkirin. Di vê civinê da, 
ewan h ferhenga Qanadê Kurdo ya ku ji 34 000 gotinan 
pêkhati ye, mhêrtin û li ser nisbeta van dengan xebitin. Li gor 
encama vê xebatê, di nêziki 40-50 gotinên kurdi da (zaravayê 
kurmanci) “ç” ya “hişk” (pisporên me ji vi dengi ra dibên “ç’ 
ya kerr”) heye. Û her wesa “gotinên ku bi ç yên cihê tên 
bilêvkirin û wekihev tên nivîsîn ji dehi kêmtir in û talûka tevli- 
hevbûna wan nîne. ” . Çend mmûnên ji vê xebatê:

Çar : jmara 4 Ç‘ar: xêli
Ço ! (Di ajotina kerê da) Ç’o: dar

Di fonetika Kurdi da, li gor pisporên Kurmanci, “k” ya kerr 
(hişk) di nêziki 70-80 rayên (qirnên) bêjeyan da dixuyê. Çend 
mmûne:

Ker: heywanek K’er: kesê nabihize
Kew: kewandin K’ew: K’ewa gozel
Kêm: edaba birina kulbûyi Kêm: hmdik

Disa li gor pisporan, di zimanê me da gotinên bi “p” ya kerr 
(hişk), gelek kêm în û hejmara wan naghije dehan. Çend 
mmûne:

Par: beş, para min 
pir: 1-pergal, edeb

p’ar: sala çûyi 
p’ir: jina extiyar
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Nisbeta “t” ya kerr ji, di zimanê kurdi da gelek kêm e. Çend 
mmûne:

ta: heta ta: ta girtin ta: dezi

Di vê civina pisporan da, her wesa li ser pirsa “r” ya stûr ji 
hatiye sekinandm. Li gor vê xebatê, “Hejmara gotinên ku r ya 
zirav bi kar tînin bi çend sedan e...” Û bi qasi ku dixuyê 
“gotinên r yên cihê tên bilêvkirinê lê wekîhev tên nivîsîn û di- 
karin di têgihiştinê de şolîtî bidin peyda kirin.. ” ji dehi kêmtir 
m. Lê divê li ser hejmara wan ya rasti lêkolin bêne kirmê. 
Gava talûka tevliheviyê hebe, pisporên me pêşniyar dikin, ku 
h şûna dengê reya stûr du r (rr) bê mvisandm. Wek:

Pir: Pira Mala Badê Pirr: gelek, zehf
Ker: Heywanek Kerr: Kesê nabihize

Pişti vê lêkolinê, pisporên kurmanci ev biryar girtme: Ji bo 
dengên ç, k, p, t yên hişk (kerr) danina hin tip an işaretan “ne 
licih e û hin mahzûran dide peyda kirin. Ji ber:

1- Hejmara gotinên ku bi van 4 dengan tên bilêvkirin kêm e û 
gava ku ew bi tîpên ç, k, p, û t yên adetî tên nivîsîn talûka 
tênegihîştin an tevlîhevkirina wan yekcar hindik e... ”

2- Sedemên pedegojiki: Piraniya gelê Kurd nexwendewar e û li 
welêt şert û mercên hinbûna xwendinê dijwar m û rê nadin ku 
ev ferqên di warê fonetiki da bi rêk û pêk bêne serwext kirinê. 
“..hin gotinên ku li hin navçeyan bi k’ tên bilêvkirin li cihine 
din bi k tên gotin û ewê xwendewar timî di nav dudilîyê de 
bimînin.. ”

3- Sedemên tekniki: “...Divê ku em dijwarîyên nû. saz nekin û 
pirsên teknîkî, yên pêşveçûnên teknolojîyê timî bi bîr bînin, ji 
veguherîniyên dinyayê dûr nekevin û bêpar nemînin. ”

4- Alfabeya Hawarê têra xwe dirêj e. “Biservekirina tîpên nû 
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ewê wê hê girantir û dirêjtir bike. ” (92).

Li ser vê pirsê meriv bi hêsani dibine ku, di navbera nêrinên 
pisporên zaravê Kurmanci,- ku li ser encama lêkolineke têne 
pêşkêş kirmê- û yên Mir Celadet Bedirxan da, ferqeke zêde 
mezin tunin. U bi ditina min ev her du ditin ji, ditinên zanisti û 
emeli ne. Loma ji, li ser vê pirsê di nav Kurdan da 
hhevkirmeke (consensus) bi gişti çêbûye. Heke carna ev pirs ji 
nû va tê bira hin hevalan, sedemê vê yekê ne ku ev pirs bi xwe 
ye, lê disa munaqeşeyên h ser “î”(i) û “i”(i) yê ne. Mixabm, ji 
nûva bibiranina van, ne ji bo çareserkirina hin pirsan e, lê ji bo 
zêdekirina geremolan e.

Beriya ku em vê pirsê biqedinin, divê çend gotin h ser nisbeta 
van dengên hişk (kerr, cêwi) ji bên gotin. Li gor lêkolina Baran 
Rizgar, ji sedi 68 ê dengên “k” ya Kurdi û ji sedi 42 yê dengên ' 
“ç” ya Kurdi, dengên hişk în. Li gor van nisbetan, me lêkolina 
Mir Celadet ya ji sala 1932 an ji nû va di ber çav re derbas kir. 
Bi vi awayi me xwest ku, em ji pirsa ku nisbeta van dengên 
hişk û “r” ya stûr ka di nav hemû dengên Kurdi da çiqas în, 
bersivekê bibimn. Pişti hin hesaban, em gihiştin vê encamê: 
Nisbeta “ç” ya hişk ya di nav hemû dengên Kurdi da % 0.35; 
ya “k”ya hişk: % 2,5; ya “p”ya hişk: % 0.25; ya “t”ya hişk 
%1.6 û ya “r” ya stûr: % 1.5 derket.

Di navbera van nisbetan û lêkolina pisporên Kurmanci da, 
ferqine mezin hene. Ew dibêjin, “..k ya kerr.. ” di 70-80 qirnên 
bêjeyan da dixuyên. Lê li gor ku me hesiband, hejmara “k” yên 
hişk ji hezari gelek zêdetir în. Her wesa ev ferq di nisbeta dengên 
“ç”, “p”, “t” ya hişk û “r” ya stûr da ji diyar in.

Li gor me hesiband (li jêr binêre), di sedi not gotiiiên kurdi da, 
di navbera çar heta heşt deng (tip) hêne û gotinên ku bi pênc 
tip m yên heri zêdetirin în (% 25.5). Heke em vê reqemê ji bo 
hemû gotinan esas bigrin (li gor hesibandina statistiki ev yek 
rast e, ango meriv dikare reqema pênc-herfi ji bo hemû gotmên 
Kurdi qebûl bike), bi ihtimalek gelêk mezin di ferhenga 
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Qanadê Kurdo da 34 000 x 5 = 170 000 deng (tip) hene. 
Heke hejmara “k” yên hişk di navbera 70-80’i da bm, nisbe- 
tek gelek cihê dertê (% 0.047). Tişteke xerib û balkêş ev e ku, 
di navbera lêkoiinên nû û yên kevn da, di pirsa nisbeta dengan 
de tu têkiliyek tuneye; ango hesibandinên nû nisbeta dengê 
“k” ya hişk, h gor lêkolina kevn, 50 cari zêdetir nişan didin. 
Bê şik xebatên li ser dengên ku nisbetên wan geleki kêm în, 
xebatên akademiki ne, û divê encamên van xebatan ditina me 
ya h ser pirsa alfabeyê û dengên hişk ne guhênn. Ji bo danber- 
heva nisbeta dengên ku babeta vi beşi ne, h wêneya jêrê 
binêre.

Danberheva htn dengên ztmanê Kurdi
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5.2.3. Dengên ‘eyn, h’ û x’:

Malmisanij û M. Lewendi li diji rakinna kumik û mqutê ne. Ji 
tevliheviyên kumik û mqutê bêtir, ew bala xwe didin ser hm 
dengên ku di alfabeya Kurdi ya latini da nehatine nişankirin. 
Her du ji li ser hin dengan,-dengên “’E” ya ‘“Eli”, “x’” ya 
“ax’a” û “H’” ya “H’esen”- disekimn û hin pêşniyariyan tinin.

Ev her sê deng, di alfabeya erebi da, bi sê tipên cihê hatme 
nişan kirin: ( £ ), ( £ ) û ( C ).

Li miqabilê bi “zêr û ziber” kirina tipa ‘eyna erebi, çend tipên 
latini yên dengdêr divê bên danini: Malmisanij çend nimûnan
dide:

‘I: ‘inte-int
‘I: ‘Isa
‘O: ‘orrî..., ‘orre ‘or
‘U: ‘Usman ”

Û him ew û him ji M. Lewendi pêşniyari tinin, ji bo ku ev 
deng di alfabeya Kurdi da bi apostrofekê (‘..) bête nişan kirin. 
Malmisamj dibê her çend dibe ku iro zehmet be ji, lê heke 
dengên “h’ ” û “x’ ” bi herfên cihê bêne ifadekirin dê baştir 
be. M. Lewendi ji, ji bo dengê “h’ ”, di vê nêrinê da.ye.

Di danina alfabeya xwe da Mir Celadet li ser dengên “h’ ” û 
“x’ ” ya li jor ji sekiniye. Di hejmara yekê ya Hawarê da Mir 
Celadet weha dibê: Ji sih û yek herfan “..pêve du herfên 
biyanî hene ko birek ji kurdan wan dibêjin. Lewre ko ew 
herfên ha di eslên xwe de ne kurdî ne.
Me ew ne êxistine nav elfabêya xwe. Ew jî ( C ) û (t ) ne, me 
ew du herfbi danîna du deqan ser ‘h’ û ‘x’ nîşan kirine.
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h - hal ........ ... x-xar
Ko ev du deq ketin ev herfên ha vedigerin ser herfên kurdî û 
dibin h’ û ‘x’.
Ji xwe piranîya kurdan şûna ( £ ) ( C) dibêjin;

xeyîdîn ...., xeyîdîn .... ” (93)

Her wesa di kitêba Celadet Bedirxan & Roger Lescot ya bi navê 
“Grammaire Kurde”(wergera tirki-“Kûrtçe Grameri”) da, ev 
du deng di alfabeya Kurdi ya latini da, bi awayê li jor hatine 
danin (h, x). Di vê kitêbê da tê mvisin ku, ev her du deng ne du 
dengên ku bi tevayi di nav kurmanciaxêvan da têne bikaraninê, 
lê du dengên ku mexsûsê hin devokên kurmanci ne (94).

Çewa Malmisamj û M. Lewendi ji dibêjm, wek deng eslê wan 
ji kijan zimani hatibe bila bên, iro ew di zimanê Kurdi da hene 
û ev hebûn ji, di dirokê da ji zarûreteke civaki hatiye pê. 
Beriya ku em bersiva pirsa ku, ka hewcedariya hin tipên tay- 
beti ji bo van dengan heye an na bidin, divê em binêrm ka nis- 
beta van a di nav dengên zimanê Kurdi da çme. Kêm bin ji, 
hin lêkolin di vi wari da hatine kirm. Di nav wan tipên ku bûne 
bingeha lêkolina Baran Rizgar (72 521 tip) da, me nisbeta 
dengên “h’ ”, “x’ ” û “ ‘e” hesiband (95). Li gor vê hesibandinê 
nisbeta dengê “h’ ” ya Kurdi di nav hemû dengên zimanê Kurdi 
da % 0.5; dengê “x’ ”ya Kurdi % 0.15 û dengê “ ‘e” ya Kurdi ji 
%0.16ye.

Li gor lêkolina Baran Rizgar, dengê “h’ ” % 21 ê hemû 
dengên “h” yên Kurdi ye; dengê “x’ ” % 10 ê hernû dengên 
“x” yên Kurdi ye û dengê “ ‘e” % 1.4 ê hemû dengên “e” yên 
zimanê Kurdi ye. Li gor van reqemên dawiyê, di nav hemû 
dengên lêkolina Mir Celadet da, me nisbeta van dengan 
hesiband. Encama vê hesibandinê bi vi awayi ye: Nisbeta 
dengê “h’ ” yê di nav hemû dengên lêkolina Mir Celadet 
Bedirxan da (17680 deng), % 0.4; ya “x’ ” yê % 0.19 û ya “ 
‘e” yê ji dibe % 0.17 ê hemû dengan.
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Wek dixuyê, nisbeta dengên “h’ ” û “x’ ” di nav hemû dengên 
zimanê Kurdi da baş zelal e. Lê belê, heke em lêkolina Baran 
Rizgar ji bo xwe esas bigrin, nisbeta wan dengên ku, Malmi- 
sanij bi A , b , 1 , 1, Ou U nişan aike, ai
nav hemû dengên zimanê Kurdi da diyar nabe. Loma ji me 
lêkolinek nû çêkir û nisbeta van hemû dengên ku miqabdê 
“zêr û ziber”a harfa ‘eyna erebi ne, hesiband. Ji bo vê 
hesibandinê me ferhenga D. îzoli, ku ji nêziki 30 000 gotinan 
pêk hatiye, bmgeh girt. Ango, me nisbeta van dengan di nav 
hemû xezina gotinên Kurdi da hesiband. Li gor vê lêkolinê, di 
ferhenga D. îzoli da 288 caran dengê ‘eynê derbas dibe. Ji 288 
dengên ‘eyn, 155 deng yên “ ‘E”; 85 deng yên “ ‘A”; 30 deng 
yên “ ‘I-î”; 15 deng yên “ ‘U-‘Û” û 3 deng ji yên “ ‘O” yê ne. 
Bi gotmek dm, dengên “ ‘E” û “ ‘A” bi hevra, miqabdê nêziki 
% 83 ê hemû dengên ‘eyna zimanê Kurdi ne. Ger em nisbetên 
van dengan, bi şikil bidin ber hev, dê ev wêne çêbibe.

Lê belê hê ji diyar nine, ka nisbeta van dengan, ku ji dêlva 
hemûyan va em ê tipa “ ‘e” nişan bikin, di nav hemû dengên 
xezna zimanê Kurdi da çiqasin. Ji bo ku meriv kanbe bersiva 
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vê pirsê biiJe, divê meriv zambe ka di ferhenga D. îzoli da 
çend deng (tip) hene.

Bi awayê rasthati (korfelaqi-random) me hesiband, ka sedi 
çend gotinên Kurdi bi çend tipan tên mvisandin. Bi gotinek 
din, di vê ferhengê da çend gotinên ku ji 1, 2, 3,....11, 12 
tipan pêk hatine hene, me hesiband.

Encama vê lêkolinê bi vi awayi ye: Di xezna gotinên Kurdi da, 
nisbeta gotinên ku ji yek herfê pêkhati % 0.1; nisbeta yên ku 
ji du herfan pêkhati % 2.3; yên ji sê herfan pêkhati % 9; yên 
ji çar herfan pêkhati % 13.3; yên ji pênc herfan pêkhati 
%25.5; yên ji şeş herfan pêkhati % 20; yên ji heft herfan 
pêkhati % 13.2; yên ji heşt herfan pêkhati % 9.3,... û hwd. 
Me ev nisbet bi diyagramekê nişan kirm û li jêr danin.

Wek dixuyê, ji sedi not gotinên Kurdi ji sisê heta heşt herfan pêk 
hatine. Û li gor qaideyên zanyariya statistikê, menv kare 
reqema 5,5 herfan, ji bo hemû gotinên Kurdi yên di xezina 
ziman da hene, esas bigre. Ev lêkolin h ser Ferhenga D. îzoli hat 
çêkirin. Wê çaxê em dikarin bihesibinm ka çend deng (tip) di 
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gotmên vê ferhengê da hene: 30 000 x 5.5 = 165 000 (Binêre 
Îlawe-I).

Sedi çend gotinên Kurdi bi çend tipan tn.

B 1
□ 2
H3
04
® 5
E3I 6
B 7
0 8
fflD 9
□ 10
8 11
□ 12

0,1«
2,6«
9,0«

13,3« 
25,5« 
20,0« 
13,2«
9,3«
3,2«
3,0«
0,6«
0,1«

Ji xwe me berê da zanin ku, di vê ferhengê da, dengên ‘eyna 
Kurdi 288 caran derbas dibû. Wê gavê menv dikare bêje ku, 
di nav 165 000 dengên (tipên) ku di xezna zimanê Kurdi da 
hene, tenê 288 ên wan dengê ‘eyna Kurdi ne. Ji vê encamê ji, 
ev nisbet dertê: Di xezina gotinên zimanê Kurdi da nisbeta 
dengê ‘eynê ('e) % 0.17 ye. Bi gotinek din, ji deh hezar dengên 
Kurdi tenê 17 deng, dengê ‘eyna (‘e) Kurdi ne. Bê şik ev nisbet, 
nisbeteki gelek kêm e. Nisbeta ku me derani (% 0.17) û ya ku 
Baran Rizgar dide (% 0.16) hema hema wek hevin.

Li vir divê em disa vegenn ser ditinên Malmisamj û M. Lewen- 
di. Her du ji xwe bi tiştên, ku divê di dereca sisiyan an çaran 
da bên munaqeşekirmê mijûl dikin. Ango, ew dev ji “gamêşa 
qirase ber didin û serê xwe bi mêşê” diêşinin. Gava menv nis- 
beta wan dengên ku her du mviskarên me di nivisarên xwe da 
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qal dikin, dide ber hev, ev yek baştir diyar dibe. Di nav deh 
hezar dengên Kurdi da, 1020 degên “i”; 400 dengên “i”; 17 
dengê ‘eyn (‘e), 40 dengên “h’ ” û 19 dengên “x’ ” hene. Em 
hejmara wan dengên ku Malmisamj û M. Lewendi giring 
dibimn bidin ser hev, dibe ji 10 000 dengan 76 deng. Gava em 
wan dengên ku bi rasti ji gelemşe û sergêjayiyan dertinin, lê 
mixabin her du mviskarên me naxwazm ku ev tevlihevi zû 
bêne çareserkfnnê bidin ser hev, dibe ji 10 000 dengan 1420 
deng. Li ser vê pirsa giring Malmisamj dibê, ji ber ku heta iro 
weha hatiye, bila weha ji here; M Lewendi ji dibê, ji ber ku ev 
mesele gelek hessas e divê neyê lezandin, lê belê di eyni wexti 
da ew sedemê vê sergêjiyê, ango kumik û mqutê diparêze. Ji 
ber vê yekê ye, mixabin ditinên her du yan ji, ji bo 
çareserkinna vê pirsê tu ronayiyekê naymn, ew gelek li rû li vê 
meselê dinêrin.

Bi ditina min, maka hemû gotûbêjên ku li ser alfabeya Kurdi 
ya latini têne kinnê, pirsa “î” ya bi kumik û “i” ya bi mqut în. 
Loma ji, divê rojekê zûtir ev pirs bê helkinnê. Ji ber wan 
sedemên ku me berê dani û yên ku di rûpelên pêş da ez ditinên 
xwe h ser ava dikim, helkinna heri maqûl û hêsan, rakinna 
kumikê ye. Bi vi awayi pergala (rêza) herfên alfabeya Kurdi, 
wê bibe wek pergala alfabeyên din yên latini. Ango, wê tipa 
“i” beriya tipa “î” bê. Ji ber ku, berê tipa adeti ji bo dengê 
adeti tê nişankmn û paşê ji, bi guhertina wê tipê, ji bo dengeki 
ku cihderka wê nêziki ya dengê tipa adeti ye, tipeke nû tê 
çikinn. Lê divê tipa nûçêkiri li dû ya adeti bê, ne ku li pêşiya 
wê bê.

Di pirsa dengên “h’ ” û “x’ ” yê da rewş piçek cihê ye. Ji ber 
ku piri caran ev deng dengên herêmi ne û nisbêta wan di nav 
hemû dengên Kurdi da gelek kêm m, ne hêja ye em ji bo van 
her du dengan tipên nû deynm û bi vi awayi herfên alfabeya 
xwe hê zêdetir bikm û wê bi nişanên nû “kirêt” bikin. Ji xwe 
piraniya maneyên ku ev deng didin, di nav hevokê (cumlê) da 
xweş diyar dibin û talûkeya tevlihevbûna van dengan bi 
dengên “h” û “x” ya adeti ra, pir kêm e. Heçi pirsa ‘eyna 
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Kurdi ye, bi ferqek, ez ditma Malmisanij û ya M Lewendi 
maqûl û li ci dibimm. Ango, ne ji bo bikaranina rojanê, lê ji 
bo transkripsiyona klasikên Kurdi, bikaranina apostrofekê, 
wê têgihiştina wan hêsantir bike. Her çend, ji bo bikaranina 
rojanê ez ne aligirê bikaranina apostrofê bim ji, lê ji ber ku ev 
işaret nabe sebebê ku tipek nû li alfabeyê zêde dibe û her wesa 
ji, ciyên ku divê ew bên bikaraninê geleki kêm m (ji ber ku ev 
deng bi xwe kêm e), û bi ser da ji jiyanê car car wek zarûretek 
bi hin mviskaran vê işaretê daye emilandin, hewce nake meriv 
bi ser hişki li dij bikarnanina wê derê. Ji xwe işaretên bi vi 
awayi, bêyi ku ew di pergala (rêza) herfên alfabeyê da wek 
herfeke taybeti bên dayinê, di gelek zimanan da hene.Wek 
mmûne, di “êmigrê” û “êlan” a Ingilizi da, di “entrê” û 
“nattinê” ya Swêdi da, tipa “ê” tê bikaranin. Lê di alfabeyên 
van her du zimanan da, wek tipek serbixwe, tipek bi vi awayi 
tune.
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6. ÇEND BÎR Û RAY LISER ALFABEYA HAWARÊ

6.1. Destûrên C. Bedirxan û pirsa kurmk-niqutê:

Herçend Mir Celadet dibê, “Gora destûrên me ên bingehî, 
...diviya bû ko em bê sebebeke zor ji elfabêya Tirkan dûr me- 
kevin.
Li hir e, di herfên (i) û (î) de em ji ya wan dûr ketm.”(Ji 
destûra yekê dûrketin), lê bi ditina min, bi vi tehri Mir Celadet 
ne ku ji destûrekê bi tenê, lê ji çar destûrên xwe dûr dikeve.

a- Em destûra pêşi bidin aliki, ji ber ku ew bi xwe dibê, bi 
neqandina van tipan, ew ji destûra xwe ya yekem bi dûr 
ketiye.

b- Di destûra diduyan da ew dibê: “Herçend dibe, ewçend 
dengên herfên latînî ên adetî ko di zmanên din de nas in, di 
elfabêya kurdî de hilanîn û neguhertin. Bi vî awayî kurd dê bi- 
karin elfabêya biyanîyan û biyanî ya me bi hêsanîtî fêr bibin. ” 
Heçi dengê herfa latini ya adeti “i” ye, ji bili zimanê Romany- 
ayi, di hemû alfabeyên latini de bi şiklê “i” tête nişankinn. 
Mir Celadet dengê vê herfa adeti hilnayne nav alfabeya xwe û 
bi ser da ji, vê tipê diguhêre, niqtê radike û kumikekê dide 
serê. Ev yek, ji sedi sed li dij vê destûrê ye.

c- Di destûra çaran da Mir Celadet dibê, “Her dengî bi herfe- 
ke cihê nîşan kirin, yanî ji awayê nîşankirina çend dengan bi 
herfekê ....xwe dan alî.” Ne qabil bû ku, vê sosreta iro ya ku 
di nav Kurdan da heye û h jêr hatiye qalkirin, ewi hê di wê 
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demê da karibûya bidita. Lewra di rastiya iro da, tipa “i” ya 
Hawarê, ji ali wan kesan va ku di mektebên Tirki da bi salan 
perwerde bûne, wek “i” ya alfabeya Tirki tête xwendin. Ev 
dijwariya hanê, bi kêmasi di destpêka fêrbûna alfabeya Kurdi 
da gelek berbiçav e. Heke em li xwendevanê Kurd mêzekin, ka 
nisbeta xwendina wi/wê çiqas bi Tirki û çiqas ji bi Kurdi ye, 
ev dijwari baştir zelal dibe. Kurdên siyasi ji di nav da, bi qasi 
ku Kurd bi Tirki dixwinm, ji dehan yekê wê bi Kurdi 
naxwimn. Mixabin, ji xwe piraniya kovarên ku h welat 
nivisên Kurdi ji diweşinin, ji nivi bêtir mvisên xwe bi Tirki 
dighijinm xwendevanên Kurd (!?).

Eyni tip (i), gava di mvisandina Tirki da ye dibe dengê “i” ya 
adeti û gava di ya Kurdi da ye dibe dengê “1” yê (i-ya 
Hawarê). Baş e ka li ku derê ma, ku xwe “..ji atuayê 
nîşankmna çend dengan bi herfekê.. ” dûr xistin. Dibe ku hin 
heval xwe neqayil bikin û bêjin: “Tu çtma tip û dengên du 
ztmanên serbtxwe tevi hev dtki?”. Rast e, Kurdi û Tirki du 
zimanên ji hev cihê, du zimanên serbixwe ne, lê gava Kurd bi 
hemdê xwe ji Kurdi bêtir bi Tirki dixwinin û rûmetê didin 
tiştên bi Tirki mvisandi, wê gavê ez bawer îm ev pirs dê 
pirseke di cida nin be. Li pêş, bi firehi ezê disa vegenm ser vê 
meselê.

ç- Li gor destûra pêncan, diviya Mir Celadet di çêkinna alfa- 
beya xwe ya latini da, xwe “Herçend heye, ji barkirina herfan 
bi nîşanên nû..” dûr bixista. Ew dibê,“Nifflrt ji hêlekê di 
nivîsandmê de bi vegera qelemê wextî dide wenda kirin. Ji 
hêla din bi jibîrkirina nîşanê herf vedigerin ser şiklên xwe ên 
eslî, bênîşan, û tevlî-hev dibin.

Pejirandina çend nîşanan bi hev re ev jî dişwarîke din e. Jt 
lewre ji böna tevayiya herfên bi nîşan me ev (^) pejirand, û bi- 
lindek nav lê kir...Ji xwe boş bûna nîşanan nivîsandinê kirêt 
dtke.” Li ciyê ku qet hewce nake, Mir Celadet tipa “i” ya 
adeti ya latini, bi nişanek nû bardike û ew dibe “î”. Livandina 
qelemê ji bo kumikê, ji ya niqtê zêdettr wext digre. Loma ji, bi 
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vê nişana nû di nivisandina Kurdi da wext kêm nabe, zêdetir 
dibe. Bi terikandina “i” ya adeti ya latini, ew mecbûr dtbe 
kumikê qebûl bike. Ji hêla din va, bi anina mqta h ser “1” yê, 
çar tevlihevi çêdibin:

Yek, biyani “i” ya Hawarê (dengê “1” yê), wek “i” ya latini ya 
adeti dixwinm;

Dido, hejmara nişanên cihê zêde dibin;
Sisê , bi zêdebûna nişanên li ser tipan ra, nivisandm qirêj 
(kirêt) dibe.

Û ya çaran, bi du nişanan (niqut û kumik) wextê ji bo 
livandina qelemê, ji wextê ji bo livandina yek işaretekê dirêj- 
tir e.

Heke Mir Celadet tipa adeti ya latini “i” yê ji dêlva dengê “i” 
ya Kurdi bigirta û wek di çend tipên ku di alfabeya latini da 
tunin (c, ç, ş), ji dêiva dengê “1” ya Kurdi, tipa “i” ya di alfa- 
beya Tirki da bigirta, dê ev tevliheviyên h jor çênebûna. Ji 
xwe, di warê zimanzaniyê da tu xisûsiyeteke mqta li ser “i” ya 
Hawarê nine. Heke ji vê niqtê mexsed nişankirina dengdêrên 
kin bûya, diviya bû ev mqut bihata ser herdû dengdêrên kin 
“e” û “u” ji. Nexwe, ji serhişkiya me pêva, çi sedemek heye 
ku em iro vê niqutê li xwe dikin bar û alfabeya xwe bi wê 
“kirêt” dikin ?.

6.1.1. Tevliheviya di pergala alfabeya Mir Celadet da:

Di pergala alfabeya Mir Celadet da, piçek tevlihevi heye. Gava 
meriv alfabeya latini û alfabeyên din yên ku ji ber wê hatine 
çêkirinê, dide ber hev, hm tişt bala meriv dikşimn. Wek 
nimûne, her miletê ku alfabeya latini ji bo alfabeya xwe 
bingeh girtiye, wek di destûra Mir Celadet ya diduyan da ji tê 
diyarkirin, berê herfên (tipên) latini yên adeti, ku miqabilê hin 
dengên zimanê wan în, digrin nav alfaba xwe. Paşê, ji bo wan 
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dengên ku di aifabeya latini de berdêla wan hiç tip ninin, 
tipên nû çêdikin. Di çikinna tipên nû da, wek prensib ji tipên 
latini yên adeti tê istifadekirin. Cihderka wi dengê xasê wi 
zimani, nêziki cihderka kijan dengê ku bi tipa latini hatiye 
nişankirinê be, li ser wê tipa latini ya adeti hin guhertin tên 
çêkirinê û bi şiklê guherti, ev tipa nû ji bo wi dengê xas dibe 
tip.

Hm ziman van tipên nû di dawiya rêza alfabeya xwe da nişan 
didin. Di piraniya alfabeyên zimanên din da, ev tipa nû pişti 
tipa ku hatiye guhertin tê. Ji hin alfabeyên cihê çend nimûne:

Ji bo birra pêşi, alfabeya Swêdi; di dawiya vê alfabeyê da ev 
tip hene: a, a,ö.

Nimûnên ji bo bira diduyan:

Alfabeya Poloni, a-a, c-c, e-ç, n-n, s-s, z-z;

Ya Serbokratki: c-c-c, s-s,z-z;

Ya Çeki: a-a, c-c, e-e, n-n, r-r, s-s, t-t, u-u-u, z-z.

Di vi wari da, him di alfabeya Tirki da û him ji di ya Kurdi da 
şaşiyek heye. Di rêza tipên ku dişibin hev da tevliheviyek 
çêbûye. Alfabeya Tirki di rêza tipên c-ç, g-g, s-ş, o-ö, u-ii da, 
kirine wek alfabeyên din. Herweki di alfabeya Kurdi da, ji bo 
van tipan bi wi awayi hatiye kirin: c-ç, e-ê, s-ş, u-û. Di van 
hemû cottipan da, ya pêşi ya latini ya adeti û ya bi dûra ya 
nûçêkiri ye. Lê, gava em h tipên î-i (alfabeya Tirki) û i-î (alfa- 
beya Hawarê-alfabeya Kurdi) dmêrin, ev tişt berepaşki ye.

Her çiqas di şikli da “i” ya Hawarê wek “i” ya adeti ya latini 
be ji, wek me berê got, ev tip ne miqabilê “dengê herfa latini” 
ye. Loma ji ev rêzkirma şaş intibayeka wesa dide meriv, ku 
wek “1” ya alfabeya Tirki û “i” ya alfabeya Hawarê tipên 
adeti yên latini bin û “i” ya alfabeya Ttrki û “î” ya Hawarê, ji 
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guhertina van tipên adeti hatibin bidestxistin. Lê belê, rasti 
ber‘eksê vê yekê ye. Bi ditina min ev yek giring e. Lewra, heke 
Mir Celadet di çêkirina alfabeya xwe da, rêza tipên alfabeya 
Tirki ji bo ya xwe bmgeh girtibe, ev yek dibe ku wi mecbûr 
hiştibe, beriya ku ew tipa “i” ya latini ya adeti têxe alfaba 
xwe, ji bo dengê “1” ya zimanê Kurdi li tipekê geriyabe. Û 
gava ew, wê gelemşa di zimanê Tirki da ya ku h ser “1” ya ku 
di nav hin tipan da wenda dibû, dibine, “i” ya adeti ya latini ji 
ber bi mqute û di nav hin tipan de wenda nabe, ji dêlva dengê 
“i” ya Kurdi digre nav alfabeya xwe. Ji xwe Tirkan ji, ji bona 
veqetandina tipa “1” yê ji hin tipan, işaretek dianin ser wê 
herfa beriya tipa “1” yê. Ji ber hêdi di destê wi da tu tipên din 
ji bo dengê “i” ya Kurdi namine, ew mecbûr dibe ku, niqta h 
ser “i”-ya adeti bavêje û kumikekê deyne şûna wê. Gava Mir 
Celadet bi vê pirsê mijûl dibe, di semfandina tipên adeti yên 
latini û yên ku divê bi guhertmên li ser wan bên bidestxistmê 
da, h gor alfabeya Tirki diçe. Ew weha dinvisine:
(C • A Ae, t -e, t........
Di destê me de tu herfên din ne ma bûn, û gora destûreke me 
diviya bû em herfên hevduanî (hevedudani-CÇ) emel mekin. Ji 
lewre ji bona nîşankirina tofa paşîn (ê, î-CÇ) me ev ( A ) 
nîşana ha pejirand û navê wê kir bilindek” Wek dixuyê, yên 
“tofa pêşîn” yek jê (e) dengê tipa latini ya adeti dide, lê ya dm 
(i) ne dengê tipa adeti ya latini ye, miqabilê dengê “1” ye.

6.1.2. Feyde û zerarên kumik û niqutê;
Nisbeta dengên “i” û “i”-yê:

Gava Mir Celadet bi pirsa danina tipên “v” û “w” mijûl dibe, 
çewa me berê ji qal kir, ew dibine ku nisbeta tipa “w” ji ya 
tipa “v” zêdetir e. Li ser vê yekê ew ji xwe dipirse: Tipek (w) 
ku nisbeta wê ji ya din (v) bêtir e, lê di nivisandinê da ji ya 
kêmnisbet zêdetir wext digre. Ew dibê, ev yek li dij destûreke 
wi ye. Lê ji ber feyda ku, bi van tipan ra wekheviya alfabeya 
Kurdi û yên navnetewi pêk tê, ew vê destûra xwe feda dike. 
Baş e, divê li vir bê pirsin: Bi tipa “î” ya Hawarê, alfabeya 
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Kurdi him ji alfabeya navnetewi dûr dikeve û him ji di 
nivisandinê da, li gor alfabeya navnetewi (i), zêdetir wext 
digre. Heke em li gor awayê Mir Celadet li vê pirsê binêrin, 
divê em cardin bipirsin: Baş e, ji bo em van herdû dijwariyan 
têxin nav al-fabeya xwe, feyde û qazanca me çiye ?. Mixabin, 
hiç tiştek ji nine. Gava meriv li nisbetên “v”(% 1), “w” (% 
1.6) û “î” yê (%4) dinêre, diyar dibe ku di zimanê Kurdi da 
dengê “i”(î) yê, li gor dengên “v” û “w”, dengeki bingehitir 
e.(Li ser nisbeta dengên “v” û “w” di dest da, reqemên cihê 
hene. Yên Ii jor, yên Mir Celadet bi xwe ne. Li vir, ji reqeman 
bêtir, awayê mantiqa wi ji bo me giring e.)

Em vegerin ser tipa “i” ya Hawarê (1). Li gor metoda Mir Ce- 
ladet ya ji bo sivik û rewan kirina nivisandina zimanê Kurdi, 
divê niquta h ser “i” ya Hawarê bête rakinn. Li miqabilê vi 
dengê Kurdi, wek me berê ji da zanin, di alfabeya latini ya 
adeti de, dengê tipekê tune. Lewra divê tipek bête çêkirinê. Em 
ji nêz va lê hûr bûn, ka bi çi awayi “i” ya Hawarê peyda bûye. 
Û her wesa, li jor me got ku di warê zimanzaniyê da tu 
xisûsiyeteke (fonksiyoneke) mquta li ser “i” ya Hawarê tune. 
Di danina aifabeya xwe da, li gel şeş destûrên xwe, wek me 
berê da zanin Mir Celadet ehemiyetek gelek mezin daye nisbe- 
ta dengan. Hin dengên ku nisbeta wan gelek kêm bûne, 
negirtiye nav alfabeya xwe, wek “h’ ” û “x’ ”. Û her wesa, 
ewi gelek hewil daye ji bo ku dengên bi nisbetek bilind, bi 
awayek zelal û hêsan bêne nivisandin. Gava em li tipa “i”ya 
Hawarê (1) dinênn, ji ber sedemê ku berê hat behskinn, ev 
prensib neçûye seri. Heçi dengê “1” ya Kurdi ye, di nav sih û 
yek dengan da, pişti dengê “e” yê, dengê ku heri zêdetir e. Ji 
xwe Mir Celadet ji bo dengên “e” û “î” dibê, ew “btngehê 
dengdêrên ztmanê Kurdi” pêk tinin (96).

Ev rasti, ne tenê di lêkolinên Mir Celadet bi tenê de dixuyê, lê 
di çend lêkolinên nû da ji baş diyar dibe. Li gora lêkolineke 
M. Celadet nisbeta dengê “i”(i) yê % 10.2; h gora lêkolina 
Zagrosê Hajo, % 10.26 (97) û h gora ya Baran Rizgar, % 8.5 
ye (Li wêneyan binêre).
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Vêca em ê çima mquteke bê mane li ser tipa vi dengê, ku di 
zimanê Kurdi da dengeki bingehi ye, bihêlin. Û bi vi awayi ji, 
xwe ji prensibek Mir Celadet dûr bêxin. Ji xwe, ew 
sergêjayiya ku bûbû sebebê vê tevliheviyê ji, iro nemaye.

accented 
unaaplrattd

unacctnied 
atpiraled (otal % accented 

unaiplratcd
uiMcccnted 
atpirated tnlal %

■ 5882 8
n 5806 8

b 3IK0 4.4 T 1316 1.8
c 661 0,9

p %J7 417 %6J 723 H4U 1.6

Ç %42 350 %58 475 825 1.3
9 1002 1.4

d 2744 3.8 r %25 1344 %75 4036 5380 7J

e %l.4 116 %98.6 8394 «510 1146 > 1914 2.6

ê 1577 2.2 1443 2

r 677 0.95 1 % 27 660 %73 1799 2459 3.4

t 1426 2 797 1.1

h %21 3S6 »79 1476 1862 2J 0 904 1J

i 6190 8J V 1363 1.9

1 3855 53 * 1153 >t
j 620 0.95i > %IO 110 %90 996 1106 IJ

k %68 1770 %32 820 2590 3.6 7 731 1
—t------------

1 2237 3.1 1 1283 1.8

n, 1888 2.6 8.7 6.292 %9IJ 66229 72321 100

Nisbeta dengên Kurdi li gor Baran Rtzgar (98)
Ji hêla din va, çewa me berê ji dit, bi vê mquta li ser “i” ya 
Hawarê, ev tipa ha bi tipeke alfabeyên biyani tevlihev dibe. 
Wek “i” ya Tirki, ya îngilizi, Almani, Fransizi, Swêdi,... û
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hwd. Heke ev tip miqabilê dengeki kêm yê zimanê Kurdi 
bûya, meriv kanbû bigota, xem nine ev tevlihevi sergêjayiyeke 
biçûk e. Lê mixabin ne wesa ye. Ev tip, wek me berê ji got, 
yek ji wan du dengan nişan dike, ku heri bingehin yên zimanê 
Kurdi ne. Ez bi xwe mkanm, loma ji ez ê ne carekê sed carên 
din ji bipirsim, gelo çima em pê dikutm erdê, ji xiştina xwe 
nayên xwarê û vê mqutê diparêzin; ji sergêjayi, tevlihevi û 
gelemşan pêva, feyde û qazanca vê niqutê ji bo me çiye ? Divê 
em xwe disa bispêrin himdarê vê alfabeyê; Mir Celadet 
Bedirxan. Di danina alfabeya xwe da, ew li ser çend dengan bi 
dûr û dirêj difikire, hin tecruban çêdike û paşê digije hin enca- 
man.

%
a 8.4
b 3.2
c 0.4
Ç 0.8
d 5.1
e 10.5
ê 5.3
f 0.3

9 1.4
h 2.5
1 10.3

8
1 3.0
1 1.4
k 3.6
1 2.7
m 2.5
n 9.0
0 1.5
p 1.0
q 0.2
r 5.6
s 2.0

X
9 1.5
t 3.5
u 1.4
û 2.7
V 2.0
w 3.0
X 1.6
y 2.3
z 1.1

31 tip too.o
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Wek me berê ji dit, du tipên ku di vi wari da bi mehan ew 
mijûl kinne, tipên “k” û “q” ne. Pişti ew ji nêzik va dina xwe 
dide ser gelek zimanên Ewrûpî, bi gelek kesan dişêwire û hin 
gotmên bi van dengan bi wan dide bilêvkirm, ew biryara xwe 
dide, ku ji bo dengê “k” ya Kurdi tipa “q” û ji bo dengê “q” 
yê ji, tipa “k” yê bi kar bine. Sal û du meh bi van her du tipan 
di Hawarê da tişt tên weşandin. Pişti vê dema ceribandinê, ew 
pê dihise ku di vi wari da şaşiyek heye û bêyi ku ew, vir da wê 
da jêra maniyan bigere, di yek carê de, van her du tipan bi hev 
diguhêze. Baş e çi ferq heye, wê demê tipa “q” ya Mir Celadet, 
miqabilê dengê tipa “k” ya gelek zimanan bû. Ewi ev rasti dit 
û şaşiya di alfabeya xwe da rast kir. tro ji, “i” ya Hawarê (1) 
di warê şikil de, wek “i” ya navnetewi ye, lê di warê deng da 
ne miqabilê wê ye. Wê çaxê tiştê ku divê bête kirmê, her wek 
Mir Celadet kir, rakirina mquta li ser “i” ya Hawarê ye. Wê 
demê tipa nû ya vi dengi (1), wek deng bi xwe, wê bi hiç tipên 
din tevlihev nebe. Bi qasi misqalekê şika min lê tune; heke 
dema ku Mir Celadet alfabeya xwe dani, di nav Tirkan da li 
ser tipa “1” yê gotûbêj tune bûna, bêyi ku ewende ji destûrên 
xwe dûr bikeve, dê ewi yekser ev tip (i) têxista nav alfabeya 
xwe. U herwesa, ez di wê baweriyê da me, heke ku Mir Cela- 
det iro li jiyanê bûya, ji ber ku di nav Tirkan da tu gotubêj h 
ser vê tipê (1) nemane û bi ser da ji, “i” ya Hawarê bi xwera 
gelek gelemşên nû ji bo Kurdan deranine, dê wi di nav bist û 
çar seetan da ev mquta li ser “i” ya Hawarê biqewiranda.

Em ê destûr, prensib û mantiqên ku Mir Celadet di danina al- 
fabeya xwe da, li ber çavan girtine, h vir biqedinm û ji çend 
aliyên din va h ser vê pirsê hûr bibm.

6.2. Kumik-niqut û asimilasyon:

Bi ditina min, di navbera tevliheviyên di alfabeya Hawarê û 
bişaftm û helandma (asimilasyona) zimanê Kurdi da hm têkili 
hene. Me ji xwe ra kiriye adet, gava dor tê ser axaftma li ser 
asimilasyonê, em yekser berê tirên xwe yên tûj didin ber bi ni- 
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jadperesti û hovitiya siyaseta Dewleta Tirk. Bê şik, di vê kirina 
xwe da, em her çi bikin, heqê me heye. Lê di vê bendê da me- 
besta min ne ew e, ku ez ji, wek piri mviskarên Kurd, hemû 
lanetê h vê siyaseta hov û har bibarimm û bi vi awayi piçeki 
dilê xwe rehet bikim. Heçi Dewleta Tirk e, ew dijrmn e. Û ji 
ber ku dijmin e ji, bê mineti ye. Lê gelo, di bişaftin û 
helandina zimanê xwe da, hin malxerabiyên ku em Kurd bi 
destên xwe dikin tunin ? Çewa tunin, çi bi zanin be û çi ji ji 
nezaniya me be, hin tiştên ku em bi xwe dikin, karê dijmmê 
me hêsantir dike. Ez ê, raste rast wenm ser pirsa ku em lê 
mijûhn. Bi ditina min, herçend tiştinê ku di alfabeyê da hene, 
ku di xwendina Kurdi da dibin sebebê sergêjayi û tevliheviyê, 
ewçend ew xwendevanê Kurd ji xwendina Kurdi sar dikin û 
sur'eta xwendina wi kêm dikin, di xwendinê da pê tavên berê 
û wi dihciminin. Û herçend tiştên ku Kurdan ji xwendina 
Kurdi sar dikin, dibin sedemê ku ew kuli kuli dixwinm, 
xwendina Kurdi li ber çavên Kurdan dixin wek giteki mezin, 
ewçend ew tişt xizmeta asimilasyonê dikin. Te divê ev tişt, 
tipeka alfabeyê be, ku bi xwendevan ra sergêjiyê çêdike, an ji 
gotinek naylon be, ku ji bili xwediyê gotinê kesi din jê fêm 
nake, qet ferqet tune ye. Her du ji, xizmeta asimilasyonê 
dikin. Çima?

6.2.1. Zimanê axaftmê û yê xwendin-mvisandmê:

Gava zarokek çêdibe, ew hê beriya ji dayika xwe bibe, zimanê 
xwe yê zikmaki dibihize û ji bûyina xwe û bi şûnda, roj bi roj 
zimanê dayika xwe, wek şirê wê, ji derûdora xwe dimije. Di 
nav du sê salan da, bêyi ku yek jêra bêje dengên Kurdi weha 
weha ne, navdêr, lêker, rengdêr, daçek, hoker,...hwd; her yek 
ji wan li kuderê û bi çi tehri divê bên bikaraninê, ew van hemû 
deng û piraniya qaydeyan, bêyi ku pê bihise, hin dibe. Û di 
nav salan ra, zimanê xwe dixemiline, wê şirintir, zelaltir û 
dewlementir dike. Gava ew heft sali ye, di axaftina xwe da, ji 
bo ya dilê xwe bêje, tişteki bixwaze, behsa tişteki ku qewimiye 
bike, tu zehmetiyekê nakişine.
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Gelo zimanê vi zarokê Kurd, di her wari da ediliye ? Na, ne 
ediliye. Ew di axaftinê da, ji hevsalên xwe yên Tirk, îngiliz, 
Ereb, Çini.. ne kêmtir e û ne ji çêtir e. Lê belê axaftm tenê bi 
serê xwe beşeki ji ziman e, ne ku hemû ziman e. Ji bo keseki 
ku di warê ziman da bikemile, divê ew beşên din yên ziman ji 
hin bibe. Ev beş çine ? Xwendin û nivisandin în. Ango, zimanê 
ku tenê di qonaxa axaftinê da dimine, zimaneki kêm e. Divê 
yên ku wi zimani diaxivin, wi bighijinin qonaxên bihndtir, 
qonaxên xwendin û mvisandmê.

Wek me h jor da zanin, di hinbûna axaftmê da, zarok bê ma- 
moste, bê mekteb û bê hemdê xwe, ji heqê vi kari dertê. Lê 
heçi xwendin û nivisandin e, ne bi vi awayi ne. Ji bo van 
tiştan, mamoste, mekteb, taiim û terbiye divê. Û ji bo vê yekê, 
ne ku talim û terbiyeke (perwerde kirineke) çend rojan, lê belê 
ya çend salan divê. Ev yek ne tenê ji bo zarokên Kurdan, ku 
ew ne xwediyê mamoste û mekteban în, lê ji bo zarokên wan 
miletên ku ji bili zimanê xwe yê zikmaki, hiç zimanên din 
xeber nadm ji, zarûretek e. Bi gotmeke din, çiqas meriv jir be, 
xwedi dewlet û dewlemendi be, disa ji bêyi alikariya hman 
(mamostan), meriv nikare hini xwendin û nivisandinê bibe. 
Loma ji, li hemû welatên dinyayê, mektebên ji bo vê armancê 
hene.

Li vir, heye ku xwendevan bipirse, ka têkiliyên van tiştan û 
babeta ku em pê mijûl dibin çine ?. Gelek têkiliyên vê prosesê 
û babeta me bi hev hene. Ji ber ku, Kurd di zarotiya xwe da 
hini axaftma zimanê xwe yê zikmaki dibin û ji şeş-heft sali û 
bi şûn da ew diçm xwendin û nivisandmê bi zimaneki biyani 
(Tirki) hin dibin. Baş e, ev rastiya tehl çiqas kare zimanê 
Kurdi yê axaftinê di warên xwendin û mvisandmê da biediline 
? Bêyi ku menv bi talim û terbiya çend salan, zimanê xwe yê 
axaftinê gihandibe qonaxên xwendin û nivisandinê, gelo 
menv dê çiqas karibe ji heqê xwendin û mvisandina zimanê 
xwe yê zikmaki derê ?. Gava menv, di zimanê xwe yê zikmaki 
da di qonaxa axaftinê da asê ma be, û bi salan di prosesa alfa- 
betizebûna zimaneki biyani da derbas bûbe, roja ku menv 
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hewil bide û bi zimanê xwe bixwine û binvisine, dê menv 
çiqas karibe xwe ji wê talim û terbiya bi salan (alfabeti- 
zebûyin) xelas bike, û meriv dê çiqas karibe xwe ji mudaxela 
awayê xwendin û mvisandina wi zimanê biyani dûr bêxine ? 
Tenê bi serê xwe û bêyi mekteb, ji nû va bi zimanê zikmaki al- 
fabetizebûyin, gelo çiqas kare şûna alfabetizebûna berê bigre ?

i. Pêvajoya (prosesa) xwendinê:

Ji bo em karibin bersiva van pirsên li jor bidin, divê em ji 
nêzik va li prosesa xwendinê binêrin. Me berê da zanin ku, di 
navbera axaftin û xwendinê da, hm ferq hene. Xwendin alika- 
riya ji derva divê, mamoste û mekteb divê, wext û talim divê. 
Axaftin, ne tişteki li ber çav xuyayi ye ku meriv dibine, lê 
meriv dibihize, û herwesa mvisa ku tê xwendin ji, tişteke ku 
nayê bihistm, iê tê ditin. Axaftm, bi kêmasi di navbera du 
kesan da derbes dibe û piri caran ew hev dibinin. Ango di 
warê zeman û mekani da, ew bi hevra ne. Li gel nermi, hişki, 
mzmi û bilindi ya dengê axaftinê, her wesa yên ku diaxivin ji 
rû û rûçikên hev hin manan dertinin ku, ew axaftinê temam 
dikin. Kesê ku diaxive, heye mirûzê xwe dike an dev biken e, 
bi hêrs e an tirsiyayi ye. Ev tiştine tev di axafttnê da diyar 
dibin. Meriv dikare hevokeke Kurdi bi deh teşeyi bêje. Yên ku 
bi hevra diaxivm karin tesirê li ser axaftina hev bikin, berê wê 
ber bi ciyê ku ew dixwazin va bikşimn.

Heçi xwendin ne, ne bi vi awayê li jor e. Di xwendinê da 
meriv tenê bi serê xwe ye. Ew kesê ku wê mvisarê nivisiye ne li 
ber çavan ne û piri caran ji, ji nêz va nayê naskinn. Ki zane, 
ka ewi ev mvisara xwe kengê û di rewşeke rûhiya çewa da 
mvisiye. Xwendevan mkare tesirê li ser mvisarê bike û wê 
biguhêre. Xwendevan û hinde işaretên li ser kaxezeki spi bi 
tenê ne û her du wek kerr û lalan, li rûyên hev dinêrm. Divê 
xwendevan li wan işaretên li rex hev binêre û ji wan maneke 
derine, ku bê fêmkirinê . Ji ber van sedeman, xwendm talim û 
terbiye divê. Loma ji, li hemû derên dinyayê, zarok di mekte- 
ban da, bi salan tên temrin (talim) kirm, ji bo ku ew karibm vi 
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huneri bi dest bixin.

Her çend ferqine di navbera axaftin û xwendinê da hebm ji, 
divê neyê jibirkirin ku, her du ji hev nabm û her yek ji wan 
xisûsiyeteke ziman pêk tine. îca em vegerin ser pirsa xwe. Li 
gora hin hesaban, h welateki wek Amerika, ku xwediyê gelek 
mekteb û imkanan e, tê hizirkirm ku mziki % 15-20 ê mfûsa 
di mekteban da derbasbûyi, di xwendmê da zehmetiyan 
dikşimn. Ev nimûne, tenê bi serê xwe nişan dide ku, xwendm 
proseseke hêsan nine.

Hemû prensiba ku xwendin li serê tê avakirmê ev e: Bi talim û 
terbiyê, bi zarokan didin fêmkirinê ku ew dengên (fonemên) 
ku ew di axaftinê da bi kar tinin, bi hin nişanan li ser kaxez 
hatine sekinandin. Lê tenê hinbûna van nişanan bi serê xwe, ji 
bo xwendinê têrê nake. Ji ber ku, divê ev nişan bên rexên hev 
û gotinan çêbikin û xwendevan di demeke gelek kurt da, 
hemû nişanan bighijine hev û jê maneyeke derine. Bi gotineke 
din, divê zarok di demeke dûrûdirêj da ewende bên talim kirm 
ku, ew bêyi ku bifikinn û bimn bira xwe, ka ew işaret 
miqabilê çi dengi ne, yekser di derbekê da deng û işaretê 
bighijinm hev. Ev tişt tê wê manê, ku çewa çav işaretê bibine, 
bêyi ku ji mêji bipirse ka ev çi deng e, divê bi awayê otomatiki 
işaretê bighijine deng. Heke di xwendinê da, ji bo her 
işaretekê meriv bi hemdê xwe h dengan bigeriya û bianiya bira 
xwe û paşê bixwenda, wê çaxê tu xwendin mimkûn ne dibû. 
Ji xwe, hemû armanca perwerdekirma mekteba salên pêşin, 
pêkanina vê otomatikkinna di navbera işaret û deng da ye. 
Gava meriv wext digre û dihesibine, ka keseki ku dixwine, di 
deqiqekê da çend işaret û dengan dighijine hev, ev pirs zelaltir 
dibe. Hin camêr rûmştine û ji me ra ev tişt hesibandine. Li 
gora van hesaban, gava meriv tişteki nivisandi dixwine, di de- 
qiqekê da, di navbera 400-800 deng (fonem) dixwine. îca 
wextê ji bo her tipekê, ji bo ku xwe bi dengeki biguhêze, li dor 
4,5-9 sanise ye. Di demek ewende kurt da, li ser tip û deng 
fikirandm qabil nine. Ji xwe, wek me berê ji got, zarok bi 
salan tên talimkirinê ji bo ku, ew ewçend di vi kari da bibin 
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otomatik ku bêyi hemd û irada xwe tip û dengan bighijimn 
hev.

Ev rasti, rastiyeke zamsti ye. Loma ji, gava zarokên Kurdan bi 
salan di mektebên Tirkan da, li gor alfabeya Tirki talim û ter- 
biye dibin, ew çewa tipa “i” dibinin, ewê yekser wek dengê 
“i” dixwimn. Ji hêla din, çaxa zarokên Kurd ji bo zimanê 
Kurdi di vê talim û terbiyê da derbas nebûbin (Ev yek, şertê ji 
bo otomatikbûyina xwendmê ye) û çaxa “i” ya Hawarê 
bixwinm, dê çewa di 4,5-9 sanisan da bê bira wan, ku ev tip, 
ne tipa ji bo dengê “i” yê ye, lê ji bo dengê “i” yê ye. Ez 
mzamm, meriv wê bi çi aqli vê daxwaz û hêviyê ji zarokên 
Kurdan bike. Rasti çiqas tehl be ji, divê meriv bêje. Zarokên 
Kurd, çi li Tirkiyê be û çi ji li dervayi welat be, çewa tipa “i” 
dibinin, bê irada xwe, ewê yekser wek dengê “i” ya adeti bi 
lêv dikin, ne ku wek dengê “1” ya Kurdi.

Herwek me berê da zanin, dengê “1” ya Kurdi, di zimanê 
Kurdi da dengeki bingehi ye û bi tevlihevbûna vi dengi û deng- 
eki din, sergêjayi û alozi tê pê, ku ev yek bi xwe, zarokên 
Kurdan ji xwendinê sar dike, xwendina Kurdi bi wan 
dijwartir dike. Bê şik, ev yek ji bo zi-manê Kurdi ne qazancek 
e. Lê ji bo asimilasyonê hacetek e.

6.2.2. Bingehê tevliheviyê:

Gava di zimaneki da, dengek (fonemek) bi dengeki din tevli- 

hev bibe, ev xeterek gelek mezin e. Herweki em dibinin, “i” ya 
Hawarê ji dêlva dengê “1” ya Kurdi tête bikaranin. Me berê 
da zanin ku, tipa “i”, ji bili alfabeya Romanyayi, di hemû 
zimanên ku alfabeyên latini bi kar tinin da, miqabilê dengê 
“i” yê ye. Heke Kurd xwedi dewlet û mekteb bûna, xem nin 
bû, bila ev tipa Hawarê bimaya. Wê gavê, bi talim û terbiya di 
mektebên Kurdi da, dê Kurd fêr bibûna, ku ev tip miqabilê vi 
dengi ye. Lê sed heyf û mixabin, ne dewleta me û ne ji 
mektebên me hene. Em di prosesa alfabetizebûnê da, ne bi al- 
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fabeya Hawarê, lê bi alfabeya latini ya ku kirasê alfabeya 
Tirkan lêkiri ye, derbas dibin. Prosesa alfabetizebûnê çiye û 
çewa ye, li jor em li serê rawestiyan. Gava zarokên Kurd, tipa 
“i” ya Hawarê, ne wek dengê ‘T’ya Kurdi, lê wek dengê “i” 
ya adeti dixwinin, gotin tu mane nadin.

Em bêjin, di hevokekê (cimle) da pênc-şeş gotm hene. Gava 
gotma, ku çend “i” yên Hawarê têda hene, wek dengê adeti 
yên “i” tên xwendinê, ew gotin tu mane nade. Bi gotinek din, 
çav vê gotinê dibine û dişine ba mêji. Mêji ji, li nav xezna xwe 
ya gotinan digere û dike û nake, tişteki h miqabilê wê nabine. 
Ji ber ku, xwendevan mana gotinê fêm nekiriye, mecbûr dibe 
eyni gotmê bi baldariyek zêdetir dixwine û pê dihise, ku tipa 
“i”, ne dengê “i” yê, lê dengê “1” ya kurdi dide. Vê carê, mêji 
mesaja ku ji çav hatiye di nav xezna gotman da, dighijine 
gotma rast û bi vi awayi, xwendevan wê gotinê fêm dike.

Ka em piçeki ji nêzik va, h vê prosesa h jor binêrin. Beri her 
tişti, xwendevanê Kurd, di xwendina hevokê da, tê li gotmekê 
dilukume. Bi vi awayi, sur'eta xwendina wi kêm dibe. Ji ali 
din va, ew mecbûr dibe, ku zêdetir bala xwe bide ayni gotinê 
û ji nûva bixwine. Ev yek ji, bi wi wext dide wendakirmê. 
Heke ew hevoka, ku ew dixwine piçek dirêj û tevlihev be û 
çend gotinên bi vi awayi tê da hebm, xwendevan di xwendma 
xwe da dê gelek xewt wenda bike. Heçi mêjiyê mirov e, 
xwediyê du cure hafize (hiş) ye. Hafiza kin û ya ji bo demek 
dûrûdirêj. Di xwendina hevokan da, em ji hafiza mêji ya km 
istifade dikin. Di xwendinê da, gava em tên dawiya hevokê, bi 
saya vê hafiza km e, ku em karin gotma dawiyê û gotmên pêşi 
yên hevokê bighijinm hev û ji wan maneyeke gişti derênin. Lê 
belê, ev hafiza mêji ya km, wek nav h ser e, zêde dirêj nine. Li 
gora hin hesibandinan, ev hafiza kin li dor çend saniyan e. 
Gava xwendevanê Kurd, di hevokekê da h çend gotinan 
dilukume û mecbûr dimine wan ji nû va bixwine, ji bo wi ew 
wextê hafiza km derbas dibe. Ji ber vê yekê ji, ew gotinên ku 
di destpêkê da hatine xwendin, nayên bira xwendevan. Loma, 
divê ew vegere serê hevokê û wê cardin bixwine. Ev tişt, 
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yekcar wextê xwendevan digre.

Bi kurti, ev yek ji çend sedeman sedemek e ku diyar dike, çima 
Kurd Kurdi gelek hêdi û kuli-kuli dixwinm. “i” ya Hawarê, vi 
kari hisantir nake, mixabin dijwartir û aloztir dike. Bê şik, ev 
yek di riya ber li asimilasyonê girtinê da, me qels dike.

Ji xwe tiştek veşarti nine ku, Kurdên siyasi ji di nav da, 
Kurdên Kurdistana Bakur, tiştên bi Tirki nivisandi, ji yên bi 
Kurdi mvisandi siviktir û rewantir dixwinm. Ev yek, ji bo sedi 
not û pêncên Kurdên ku ji vi perçê Kurdistanê ne, rast e. Ev 
rastiya tehl û nexweş baş nişanê me dide ku, talim û terbiya bi 
saian di mektebên Tirkan da, xwendina tipên zimanê Tirki 
çiqas otomatik kinne. Heke ayni mvisandin bi zimanê Tirki ji 
bo xwendevanê Kurd deh deqe kişandibe, dê ya Kurdi bi 
kêmasi panzdeh deqe bikşine (bê şik, ev wext ji bo hemû 
Kurdan rast nine. Ji bo Kurdên ku hê nû dest bi xwendina 
Kurdi kinne, dirêjtir; ji bo ew kesên ku bi salan bi xwendin û 
mvisandina Kurdi mijûl bûne, kurttir e).

6.23. Tevlihevkirina dengan û mêji:

Gotmên biyani û yên “naylon” gava di mvisandinê da tên 
bikaranin, ew ji bo xwendevanan hin dijwariyan dertinin. 
Xwendevan çaxa gotinên welê dixwinm, tê nagihijm. Ev yek 
ji, tama xwendinê kêm dike, xwendevan ji xwendinê sar dike. 
Lê belê, ev gotinên biyani û yên beji, bi qasi tevlihevbûna 
dengan sergêjayi û gelemşan dernaynin pêşberi meriv. Em 
bêjm, di destê me de nivisarek yek rûpeii (A4) heye, û di vê 
nivisarê da, sê-çar gotinên biyani yan ji yên “naylon” hene, ku 
xwendevan tê nagije. Gava ew, wan cimlên bi van gotinan 
dixwine, dibe ku wan baş fêm neke. Lê ji tevayiya mvisarê, ew 
kare hizir bike, ka manên wan gotinan çine. Di nivisarek yek 
rûpeli da, li dora 2000-2500 tip têne nivisandin. Li gor 
hesibandina Mir Celadet, di nav hemû dengên Kurdi da, nis- 
beta dengê “1” ya Kurdi % 10.2, ya “i” ya Kurdi % 4.0 e. Bi 
van nisbetan, di vê nivisara yek rûpeli da, mimkûn e ku dengê 
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“i” ya Kurdi 200-250 caran û dengê “i” ya Kurdi 80-100 
caran derbas bibin. Heke dengê “1” ya Kurdi bi “i” ya 
Hawarê hatibe nişankirin, dibe ku xwendevan wan yekcar 
wek dengê “i” ya adeti bixwine. Bi vi awayi, ji nişka va nisbe- 
ta dengê “1” ya Kurdi dadikeve reqemek gelek kêm û dengê 
“i” ya adeti, ji du qatan zêdetir dibe. Bê şik ev tevlihevi, ji 
bikaranina çend gotinên biyani zêdetir zerarê dide zimanê 
Kurdi. Loma ji, gelek giring e ku, divê ew tipên ji bo wan 
dengên bmgehin yê zimanê Kurdi ne, zelal û baş diyar bin û bi 
hiç awayi bi hin tipên dengên dm tevlihev nebm.

Baş e, gava di gotinekê da dengek bi dengek dm tevlihev dibe, 
çira sergêjayi çêdibin?

Me berê da zanin ku, di salên pêşi yên zarotiyê da, bêyi ku 
meriv pê bihise, meriv zimanê xwe yê zikmaki digre. Zimanê 
zikmaki, bi dengên xwe va, bi gotin û qaideyên xwe va di 
mêjiyê meriv da tê qeyd kirin (depo kirin). Gotinên ku di nav 
salan da menv fêr dibe, wek hafize (hiş), di mêji da tên 
bicikirin. Ev e, ku em jêra dibêjm xezina gotinan (keliman). 
Gava em bi yekê ra xeber didin, ew gotmên ku yê li himberê 
me diaxive, yek bi yek bi bihistmê dighijin mêji û eyni kelimên 
ku di mêji da depokiri ne, hişyar dikin. Ji xwe bi vê 
hişyarkirinê ye, ku meriv ji hev dû fêm dike. Bê şik, ev proses, 
di nav sanisan da pêk tê. Prosesa xwendinê ji, wek me h jor 
dit, nêziki vê prosesê ye. Di axaftinê da, deng bi riya bihistmê, 
û di xwendinê da ji, tip û komên tipan bi riya ditmê, dighijm 
mêji. Ji bo ku dêng, tip û komên tipan kanbin deriyên di mêji 
da yên ku, mana wan gotinan di pişt da qefilkirine vekin, divê 
gotm rast hatibm bilêvkirm û xwendina tipan ji, bi dengên wi 
zimani hatibe kinn. Gava di xwendmê da, şiklê du tipan dibin 
sebebê ku hm deng tevlihev dibin, tiştê ku çav dibinin û 
digijinin mêji, mkarin wan deriyan vekin. Loma ji, tiştê ku 
hatiye xwendin nayê fêmkirm.

Tevlihevkinn, çiqas piçûk dibin bila bibin, disa ji, di 
têgihiştinê da hm sergêjayiyan çêdikm. Herweki du miftên me 
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hebin û ew bi girani, bi şikil û mezinayiya xwe weki hevbin, lê 
tenê yek diranên wan ji hev cihê be. Bi her du miftan yek deri 
venabe; her yek deriki cihê vedike. Wek, gava meriv di 
radyoyê da h istasyonekê digere. Ji bo ku ew istasyon derê, 
divê meriv pêla wê bibine. Ji dervayi pêla wê, ew bi tu pêlên 
dm venabe. Gotinên ku di mêji da qeydkirine ji, bi vi awayi 
ne. Ji bo ew bên hişyarkirin, divê di dengên ku dighijin mêji 
da zelali hebe, tevlihevi tunebe.

6.2.4. Tevlihevkmna dengan û morfolojiya (*)

*M.orfoloji: Beşeki ztmannasiyê (lenguistic) ye. Ew derheqê qayde û awayên 
tewandtna gottn û çêktrtna gottnên nû ye.

ziman:

Herçend dengên (fonemên) “a” û “e” du dengên ji hev cihê û 
serbixwe bin, dengên zimanê Kurdi “1” û “i” ji, ewçend du 
dengên serbixwe û ji hev cihê ne. Dibe ku cihderka wan nêziki 
hevbin, lê cardin ew du fonemên cihê ne. Loma ji, di alfabeyê 
da, ha dengên “a” û “e” tevlihev dibin, ha ji yên “1” û “i” tev- 
lihev dibin, di derketina sergêjayiyan da, zêde ferqek tune. Ev 
tevlihevbûn, ne tenê ji bo xwendevan aloziyan dertine, lê her- 
wesa morfolojiya gotinên Kurdi ji xera dike. Ji bo baş serwex- 
tkinnê, em ê li ser nimûneyekê vê ditina xwe piçek vekin.

Em rahêjne gotma “mar” û piçeki ji nêzik va, lê bmêrin. Ev 
gotm, gotmeke Kurdi ye û heywaneki dinimine. Ev nav ji sê 
dengan pêk hatiye; du dengdar û dengdêrek. Em her du deng- 
darên xwe h ciyên wan bihêlin (m ... r) û tenê dengdêran 
biguhêzm. Gava dengdêra “e” tê navbera “m” û “r”, ew dibe 
“mer”. Ev ji gotinek bi mane ye. Wek tê zanin, “mer” hacetek 
wek bêrê ye ku meriv pê erdê dikole. Em dengdêra “i” binin, 
ew dibe “mir”. Ev ji gotmek Kurdi ye, wek Mirê Bota. Em 
“dengdêra “1” binin, ew dibe “mir”, yani tiştek bi can, miriye. 
Em dengdêra “o” binm, ew dibe “mor”, ku navê rengeki ye. 
Em dengdêra “ê” binin, ew dibe “mêr”...û hwd. Wek dixuyê, 
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tenê bi guhertina dengeki, morfemek tê guhertin, dibe yeka 
din û bi vi awayi, mana gotinê tê guhertin.

Her car bi guhertinê, tiştên bi mane nayên pê, carna gotin an 
ji morfema nû bê mane dimine. lca, gava dengê “1” ya Kurdi, 
bi tipa “i” ya Hawarê tête nişan kirin, wek me berê ji dit, ew 
tip wek tipa “i” ya adeti tê xwendin û dengê “1” ya Kurdi 
wenda dibe. Bi guhertina deng ji, gotin (an ji morfem) tê 
guhertin û mana wê gotmê, yan wenda dibe, yan ji maneyeke 
nû dertê holê -wek nimûnên h jor-(mir, mir). Gava gotin bê 
mane dibe, xwendevan mecbûr dimine disa li wê gotinê 
vedigere û wê ji nûva dixwine. Gava mane tê guhertm û ma- 
neyek din dertê (mir dibe mir), wê çaxê, tiştê li ser kaxez ku 
çav dibinin û bi şiklê guhasti dighijinin mêji, diçe li deriyeki 
şaş dixe û qefla wi deri vedike. îca, gotina nû û yên dm h hev 
nayên û xwendevan divê disa vegere ser eyni hevokê û wê ji 
nûva bixwine.

Gava hin tipên alfabeya zimanê Kurdi dibin sebebê tevli- 
hevbûna hin dengan, ew tip bi morfolojiya zimanê Kurdi 
dileyizin û ji bo xwendevanê Kurd gelemşe û dijwariyan 
derdixin. U ji ber van sedeman ji, ev rewş ji bo zimanê me ne 
feyde ye, lê zerar e û xizmeta asimilasyonê dike.

6.2.5. Kurdi xwendin-mvisandm şêleke siyasi ye:

Zarokên Kurd h Kurdistana Bakur di mekteban da bi Kurdi 
naxwimn. îro bi Kurdi xwendin şêleke siyasi ye. Ji bo ku aqilê 
menv ji siyasetê bigre, divê di warê biyolojiki û hişda meriv 
gihiştibe qonaxeke bilmd. Lewra, welatevini, şoreşgeri, din, 
welat,...hwd, gotin û ramanên abstrak (muceret) în. Loma ji, 
xort û keçên Kurd ancax pişti 15-16 salibûnê, pişti kamilbûn 
û piçek bi siyasetê eglebûnê, hewil didin ku bi Kurdi 
bixwinm.

Zarokên miletên din yên xwedi dewlet û dezgeh, hê ji şeş heft 
saliya xwe va, bi zimanên zikmaki dest pê dikin, hini xwendtn
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û mvisandinê dibin. Ev tê wê manê ku, bi kêmasi nivê ûmrê 
xort û keçên Kurd di mektebên Tirkan da derbas dibe û paşê 
ji, hin ji wan -mixabin ne ku hemû-, piri caran bi nivdilki dest 
pê dikin, bi alfabeya Kurdi dixwinm. Bê mamoste û bê dezgeh, 
bi tiştên li ber dest û bi tewrek siyasi, ew biryara xwe didin û 
dikevin ser şiverêyekê...

Tevi vê rastiya tehl ya li ber çavan, hin radibin û dibên: “Ma 
çiye !? Yê btxwaze, kare çend tipan hin bibe !!. ”

6.2.6. Alfabetizebûyina derengmayi:

Di jiyana meriv de, demek heye ku mêji her dikemile û di her 
wari de pêş ve diçe. Ev dem di navbera ji dayik bûyinê heta 
bahxbûnê de ye. Tiştên ku meriv di vê demê de hin dibin, 
qurm û rehên gelek qayim di mêji da datinin. Yek ji van tiştan, 
zimanê zikmaki ye. Ev ziman, bi awayê axaftinê be ji, ji giyan 
(ruh) û laşê menv venaqete, dibe beşek ji huviyeta meriv. Ev 
yek, heta radeyek ji bo alfabeyê ji rast e. Kijan alfabeyê meriv 
bi zaroti hin dibe, ew ji meriv ra dibe alfabeya bmgehin. Loma 
ji, alfabeya ku meriv pişti bahxbûnê, an ji pişti bist salibûnê 
fêr dibe, -gava şert û mercên civatê bi tevayi neyên guhertin, 
gava meriv ji nû va di prosesa sosyalizasyoneka nû ra derbas 
nebe û bi vi awayi neyê asimile kirin, an ji meriv ji civata xwe 
bi dûr nekeve-, ew tucar mkare şûna alfabeya yekem bigre. Ev 
di warê biyoloji û fizyolojiya mêji da qabil nine. Xwendina ku 
pişti 15-16 saliyê dest pê dike, wek ya 7-14 sali nabe otoma- 
tik. Mixabin, vê dema ku carek din bi destê tu kesi nakeve, di 
mektebên Tirkan da ji zarokên Kurdan tê dizin.

Her weha Kurd, ji alfabeya latini ya Romaya Kevn derbasi ya 
Kurdi nabm, lê ji ya Tirki derbasi ya Kurdi dibin. Şopa vê der- 
basbûnê di xwendina tipan da diyar e. Lewra gava ku Kurd 
kit kit tipan bi lêv dikin, ne wek alfabeya esli ya latini, lê wek 
alfabeya Tirki, wan bi Iêv dikin: be, ce, çe, de, fe, ge...
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6.2.7. Kurdên asimilebûyi: 

îro tiştek veşarti nine, ku hema hema nivê nufûsa Kurdistana 
Bakur, ji ber sedemên cihê cihê, di nav Tirkan da dijin. Bi mi- 
lyonan zarokên Kurd, ne tenê di mektebên Tirkan da, lê 
mixabin di malên xwe da ji bi Tirki dipeyivin. Baş e, wê roj bê 
ev zarok mezin bibm, wê ew bi welateviniyê, bi kurdbûna xwe 
bihisin. Ji bo ku xwe ji wê valayiya bêkokbûn û ji xeribbûna ji 
civata xwe xelas bikm, wê ew bixwazin û hewl bidin ji nû va 
zimanê xwe hin bibm. Gelo ev Kurd dê çewa karibin “i” ya 
Hawarê wek dengê “i” ya Kurdi bixwimn. Ew bê irada xwe, 
bêyi ku pê bihisin, dê yekser “i” yê wek “i” ya Tirki bixwinm. 
Bi vi awayi, dengê “i” ya zimanê Tirki dê bikeve nav Kurdi.

Ji bo ku ev kesên asimilebûyi kanbm ji van gelş û tevliheviyan 
dûrkevin, heke hin tişt di destên me da bin û ji me bên, em ê 
çima ji vi kari birevin ? Heke em çav h vê tevliheviyê bigrin û 
mudaxele nekin, wê çaxê em bi xwe sûcdar m, ku em insanên 
xwe dehf didm ji bo bibm Tirk. Ji ber ku, yên ev asteng dera- 
niye pêşberi wan, em bi xwe ne, ne ku dewleta dijmin e. Vêca 
ev astenge di xizmeta asimilasyonê da nin be, lê di ya kê da 
ye?

6.3. Xwe nêzikkirina alfabeya Tirki û pedegoji:

Mir Celadet ji bo xwendina Kurdi hêsantir bike, ji bo zimanê 
Kurdi bi Kurdan şirintir bike, pişti diyarbûna alfabeya Tirkan, 
dev ji çend tipên alfabeya xwe berdide, hin destûr û prensibên 
nû dide ber xwe. Mir Celadet bi hêvi bû ku, wê rojekê Kurd ji 
xwe ji nirê dijmin xelas bikin. Lê disa ji, ewi tesira mektebên 
Tirki li ser zarokên Kurd didit. Ewi bi rasti ji dûr didit. Di 
dema wi da (1933), h hemû Kurdistanê yek liseyek tune bû. Ji 
çend bajarên Kurdistanê (Diyarbekir, Wan, El'eziz) pê va, li tu 
deran mektebên navin (“ortaokul”) ji tune bûn, Ji zarokên 
Kurdan, tenê ji sedi 3,5 ên wan di mektebên Tirkan da 
dixwendm (99). Lê disa ji, Mir Celadet digot: “Ji wan niqtan 
pêve ko xasê denganîya kurdî ne, di şikl û dengên herfan de, 
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herçend heye, xwe li elfabêya tirkan nîzing xistin û jê ne 
dûrketin...
..bi vî awayî kurdên welatê jorîn û heçî ko elfabêya tirkî dina- 
sin dê
bikarin bê dişwarî ya kurdî hîn bibin û komel û kitêbên me 
bihêsanîtî bixwînin. ” (destûra pêşi)

Bê şik, iro hejmara “lise” û “ortaokuP’ên Tirkan yên ku h 
Kurdistanê ne, bi sedan, belku bi hezaran în. Heçi kesên ku 
iro alfabeya Tirki dinasin, ewende pir în ku, hêdi h yên çaxa 
Mir Celadet nayên miqayesekirm. Ev yek baş nişan dide ku, 
Mir Celadet di danina alfabeya xwe da hm prensibên pedego- 
jiyê ji dane ber çavan. Di zanyariya pedegojiyê da, beri her 
tişti ev prensib heye: Bi alikariya tiştên ku tên zanin, meriv 
xwe dighijine tiştên nû.

Çi Mir Celadet be û çi ji heval û hogirên wi bin, yên ku di çêkirma 
alfabeya wi da xizmet kirine, di mektebên Tirki, yên bi alfabeya 
latini da ne xwendine. Loma ji, ne mimkûn bû ku, ewan hê ji wê 
rojê va hemû pirs û pirsgirêkên ji alfabeya latini yên ku ji bo 
Kurdên bakur dertên, karibûna biditina.

Disa ji, meriv bi dilgeşi, bi serbihndi û bi pesin kare bêje ku, 
çewa ji nimûnên li jor ji diyar dibe, Mir Celadet hin tişt bi bir 
birine û hizir kirine.

6.3.1. Sedemên ku alfabeya Kurdi û ya Tirki nêziki hev dikin:

Di nav wan munaqeşên li ser alfabeya Kurdi ya latini da ku vê 
dawiyê bi insiyativa Enstituya Kurdi ya Stenbolê li dar ketin, 
h ser nêzikayiya ku di navbera alfabeya Kurdi û ya Tirki da 
heye, hm sergêjayiyên nû peyda bûn.

Gava meriv alfabeya Kurdi ya latini û ya Tirki dide ber hev, 
gelo çima ew ji alfabeyên latini yên miletên din zêdetir nêziki 
hev m ?. Ji ali din va, herçend di warê ortografiyê da ev 
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nêzikayi hebe ji, lê di warên fonetik, morfoloji, sentaks, leksi- 
koloji da, di navbera her du zimanan da, ferqên gelek mezin 
hene. Li gor van pivanên zimanzaniyê, zimanê Kurdi, ji 
zimanê Tirki bêtir, nêziki zimanên din e yên ku alfabeya latini 
bi kar tinin. Lewra, zimanê Kurdi endamê gruba zimanên 
Hindo-Ewrûpayi ye. Lê belê, wek tê zanin, zimanê Tirki 
endamê gruba zimanên Ûral-Altayi ye. Di navbera van her du 
grûban da, ne tenê ferqine di warê zimanzaniyê da, lê yên 
berbiçav yên di warê tarixi da ji hene.

Nexwe, ev nêzikiya ku di warê ortografiyê da heye, gelo ji çi 
sedeman tên pê? Bi ditina min, sê sedemên bingehin hene ku 
her du alfabeyan nêziki hev kirme:

1- Ev sedem, sedemeke tarixi ye. Çi Kurd û çi ji Tirk bm, 
ewan bi sedan sal alfabeyek muşterek bi kar anine. Her çend 
tipên alfabeya erebi (h gor “zimanê Osmani” modifiyekiri) ji 
ali her du aliyan va hatibm bi kar anin ji, lê her miletek, ew 
tip li gor xisûsiyetên zimanê xwe bi lêv kirine. Paş ewqas 
salan, her du milet,-kêm zêde di eyni tarixê de-, her yek bi serê 
xwe, biryar digre ku wê dev ji vê alfabeyê berdin û di şûna wê 
da alfabeyeke nû wê bi kar bimn.
2- Ji bo alfabeyeke nû, her du milet ji terciha xwe h ser yek al- 
fabeyê, ango alfabeya latini dikin. Bi vi awayi, alfabeya nû ji, 
wek ya kevn bi hin ferqên piçûk dibe alfabeya muşterek (alfa- 
beya latini). Gava meriv piçek ji nêzik va h vê prosesê binêre, 
baş diyar dibe ku, problemên her du miletan, kêm zêde nêziki 
hev bûn: “ Jt bo ftlan tipa erebi ku mtqabtlê ftlan dengême ye, 
dtvê em kijan tipa alfabeya latini bt kar bintn; jt bo bêvan tipa 
erebi ku mtqabtlê bêvan dengê me ye, dtvê em kijan tipa alfa- 
beya latini bt kar bintn...?” Piraniya wan tipên alfabeya erebi, 
di alfabeya her du zimanan da wek hev bûn. Loma ji, her du 
ali - ango Kurd û Tirk-, ji bo tipên muşterek yên erebi, h hin 
tipên latini geriyane. (Bê guman, ne ku ew bi hev şêwirine û 
wan gotûbêj kirine).

Mir Celadet Bedirxan ji sala 1919 an û pêva li ser alfabeya 
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Kurdi ya latini dixebite. Ew geh tipan lê zêde dike, geh jê kêm 
dike, geh tipên alfabeyên cihê cihê tine ba hev, geh wan ji alfa- 
beya xwe derdixe, geh tipên hevedudani bi kar tine, geh ji 
dêlva wan va “bihndekek”ê datine ser tipekê adeti ya latini... 
Bi vi awayi, ew heta sala 1928 an, her cehd dide ku, alfabeye- 
ke tekûz û Iihevhati pêk bine. Gava Tirk di sala 1928 an da 
dev ji alfabeya erebi berdidin û dest pê dikin ya latini bi kar 
tinin, Mir Celadet ji xwediyê alfabeyeke latini ye, ku ew ji bo 
zimanê Kurdi bi kar tine. Wek me berê ji dit, ev alfabe ji bist û 
pênc tipên adeti û du tipên hevedudani (diftong) pêk dihat. 
(Bmêr rûpel 29 ).

Di alfabeya sala 1928 an da hin tevlihevi hene. Ewi çend deng 
bi herfek nişan kirine; Wek di nimûnên dengên “v”-“w” (bi 
tipa “v”), “g”-“x” (bi tipa “g”) û “i”-“i”-“ê” (bi tipa “i”) 
da. Her wesa ji bo du dengên zimanê Kurdi herfên serbixwe bi 
kar ne anine, lê yên hevedudani bi kar anine; wek di mmûnên 
dengên “ş” (herfên “ch”) û “û” (herfên “ou”) dixuyê.

Di eyni salê da Tirk dest pê dikin alfabeya latini li gor zimanê 
xwe modifiye dtkin û bi kar timn. Roger Lescot dibê, alfabeya 
Tirki ya latini tesir h C. Bedirxan kiriye (100). Bê şik, Mir Ce- 
ladet ji nêzik va bala xwe dida ser Tirkan, ka ew ji bo 
çareserkirma hin pirsên alfabeyê yên ku “bûbû mijulahîya wî 
ya hergavî”, çi rê didane ber xwe û bi çi awayi wan munaqeşe 
dikirm. Ev baldayina li ser alfabeya Tirki, tişteki gelek tabii û 
rast- e ji. Ji ber du sedeman tabii ye:

a- Herçend Mir Celadet zimanzan bû û geiek ji jir bû, lê disa ji 
ewi di şertên gelek dijwar da ev xebat didomandin. 
Rewşenbirên li derûdora. wi di warê zimanzaniyê da xwedi 
mehareteki akademiki nin bûn. Alikariya wan heta ciki, 
mehdût bû. Lê belê, çewa Roger Lescot ji dibêje, Tirkan ji gelek 
zimanzanên biyani yên bi navû deng alikari digirtin. Loma ji, 
Mir Celadet di nav çar salan da, ji nêzik va h vê alfabeyê guhdari 
kir, da ku zambe ka di emilandina wê da, çi sergêjayi û tevlihevi 
ji bo xwendevanên Tirk dertên.
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b- Mir Celadet, bi zanin xwest ku piraniya dengên zimanê 
Kurdi bi alfabeyeke bi tipên muşterek nişan bike, da ku 
Kurdên Kurdistana Bakur hêsantir hini alfabeya Kurdi bibin, 
wê bixwinm û bi wê bimvisin. Ji xwe wek tê zanin, Mir Cela- 
det, di sala 1932 an da ev xala dawiyê, wek destûrekê ji bo 
himên çêkirina alfabeya xwe datine.

3- Sedemê sisiyan yê ku her du alfabeyan nêziki hev dike, him 
û bingehên ji bo damezrandina wan m. Gava menv her du al- 
fabeyan dide ber xwe û h wan hûr dibe, baş dixuyê ku “esas û 
bingehên” ku ji bo her du alfabeyan bûne him, hema hema 
yek ninbin ji lê pir nêziki hev m. Bi taybeti bendên sisê û çar 
yên destûrên Mir Celadet, ji bo danina alfabeya Tirki ya latini 
ji rastin. Ango, Tirkan ji her dengeki zimanê xwe bi herfeke 
serbixwe nişan kirine û xwe ji bikaranina herfên hevedudani 
dûr xistine (Destûra sisiya ya Mir Celadet) û her wesa Tirkan 
ji, her dengek bi herfeke cihê nişan kirine, bi gotineke din, 
xwe ji “awayê nîşankirina çend dengan bi herfekê an dengekî 
bi çend herfan” dane ali (Destûra çaran ya Mir Celadet).

Ji xeynê destûra pêşi ya Mir Celadet, ku derheqê alfabeya xwe 
nêzikkirina alfabeya Tirki ye, destûrên dm ji, du kêm çar zêde, 
ji bo alfabeya Tirki rast m. Lê nemaze destûrên sisê û çar m, 
ku alfabeya Kurdi ya latini ji alfabeyên zimanên din (îgilizi, 
Fransizi, Spanyayi, Almani) dûr dixin û nêziki ya Tirki dikin. 
Ji ber ku di alfabeyên van zimanan da, ji bo nişankirma deng- 
eki carna çend herfên cihê yan ji yên hevedudani (h dij destûra 
sisiyan) û carna ji herfek ji bo çend dengan (h dij destûra 
çaran) têne bikaraninê.

Sedemê ku Mir Celadet van her du destûran danine, sedemeke 
h ser prensiban e. Lewra ewi xwestiye, alfabeyeke fonetik 
çêbike. Bi gotinek din, alfabeyeke wesa dayne ku, heta ji dest 
bê, tipên serbixwe miqabilê dengên bingehin yên Kurdi bm 
(deng=tip). Ew vê prensibê, ji sedemên zanyariya pedegojiyê, 
diecibine. Ji xwe jiyanê ji nişan daye ku, ecibandma vê pren- 
sibê biryareke rast û di ci da bû.
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Ev hevnêzikbûna alfabeyên latini yên Kurdi û Tirki, 
nêzikbûneki di şikli da ye. Kurd tipên alfabeya xwe li gor 
denganiya zimanê Kurdi, Tirk ji yên xwe h gor denganiya 
zimanê xwe bi lêv dikin. Bi gotineke din, nêzikbûna du alfa- 
beyan, nayê wê manê ku, du ziman nêziki hev dibin.

6.4. Alfabeya Hawarê li Kurdistana Bakur:

Hawar pişti sê sal û sê mehan, nema derket û di sala 1935 an 
da, pişti hejmara 26 an, heta sala 1941 i rawestiya. Dr 
Nûredin Zaza li ser sedemên vê rawestandinê weha dinvisine: 
“Sebebên sekinandina wê pir bûn. Bi kurtî bêjin ku xwende- 
vanên wê kêm bûn û perê ku ji wan dihat nedihişt ku ên pê 
mijûl bûn têra xwe nan bixwin. Kiriyarên (abonên-CÇ) 
HAWARê çend Kurdên Sûriyê û çend Behdînaniyên lraqê 
bûn. Bi tenê carna, û bi dizî, dikete Kurdistana Tirkîyê. ” 
(101).
Loma ji, di nav wan salan da û saiên bi dû da, alfabeya 
Hewarê di nav Kurdên Kurdistana Bakur da nehatibû 
ceribandin, ku ji bo himdarê vê alfabeyê diyar bibe, ka bi vê 
alfabeyê ji bo xwendevanên Kurd çi gelş û sergêjayi dertên pê. 
Hemû xewn û xeyala Mir Celadet, daxwaz û miradê wi ew bû 
ku, rojekê Kurdên Kurdistana Bakur bi alfabeya wi hin bibin, 
bixwinin û bimvisin. Ji ber vê yekê ye, ewi xwestiye alfabeya 
xwe nêziki ya Tirki bike. Heke daxwaza wi, ne wulo bûya, dê 
ewi alfabeya xwe nêziki ya Fransizi û îngilizi bikira. Lewra, 
wê demê Sûriye di bin hukmê Fransayê da û Iraq ji di bin yê 
Britanyayê da bûn. Heke daxwaza wi ya sereki, ji bo fêrbûna 
Kurdên Sûriyê, Behdinan û yên dervayi welat bûya, dê ewi 
ewçend giringi neda ser nêzikkirina alfabeya Tirki.

Bi kurt û kurmanci: Her pirsa kumik û niqutê ye, yê ku her 
car pirsên dinê yên h ser alfabeya Kurdi ya latini tinin pê. 
Loma ji, divê ev pirs hêdi ne yê gemirandin û rojekê zûtir bê 
helkirm. Bi vê helkirinê ra, em ê him ji tevlihevi û sergêjayiyên
..
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ku li jor hatin qalkinn bifilitin û him ji, ji hm gelemşên ku bi 
gotûbêjên li ser vê babetê car car dertên pêşberi me, xwe xelas 
bikin. Dem ji bo vê guhertinê (modifiyekirmê) hatiye û derbas 
ji dibe.
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7. ENCAM

Di vê xebatê da tevi pirsa kumika h ser “î” û niquta li ser “i” 
yê, hin pirsên din yên alfabeya Kurdi-latini ji hatine vedan. 
Giraniya vê xebatê li ser pirsa kumik û mqutê ye. Heta ji dest 
hati, min ji nêzik va li wan nêrin, iddia û delilên ku ji bo 
parastina kumik û niqutê tên holê nihêrt, wan da ber ditênên 
himdarê vê alfabeyê, pivanên zimanzaniyê û tecrûbên ji welêt.

Bi vê lêkolinê ez gihiştim van encaman:

1- Xebatên ji bo alfabeya Kurdi-latini beriya xebatên Mir Ce- 
ladet Bedirxan dest pê kirine.

2- Bi vê lêkolinê alfabeya Mir Celadet ya ji sala 1928 an 
derdikeve ronahiyê. Ev alfabe ji 25 tip û du diftongan pêk tê. 
Di vê alfabeyê da tu kumik nehatine bikaranin.

3- Di danina alfabeya xwe da, di gel şeş destûrên xwe Mir Ce- 
ladet nisbetên dengan ji dane ber çavan.

4- Ji bo ku Kurdên bakur bi hêsani hini xwendin û 
mvisandinê bibin, ewi bi zanin alfabeya xwe nêziki ya Tirki 
kiriye. Ji xwe wan destûrên ji bo danina alfabeya wi û yên ji 
bo danina alfabeya Tirki geleki nêziki hev bûn.

5- Sedemê danina mquta ser “i” yê, ne ji xisûsiyeteke zimanê 
Kurdi tê. Ev sedem ji “î” ya alfabeya Tirki tê, ku ew di nav 
hin tipan da wenda dibû û ji bo xwendevanên Tirk dijwariyan 
derdiani.
6- Di pergala (rêza) tipên alfabeya Mir Celadet û di ya tipên 

161

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



alfabeya Tirkan da tevliheviyek heye. Tipa ji bo dengê “i” ya 
adeti di her du alfabeyan da pişti tipa neadeti (modifiyekiri) 
tê. Wesa dixuyê ku pişti ku Mjr Celadet tipa “i” yê ji bo 
dengê “1” ya Kurdi bi kar aniye, ji bo dengê “i” ya Kurdi tu 
tipên adeti di destên wi da nemane. Loma ji ji bo dengê “i” ya 
Kurdi ew mecbûr dimine kumikekê bine ser tipa “î” yê.

7- Bi danina kurmka Ii ser “î” yê Mir Celadet ji çend destûrên 
xwe bi dûr dikeve.

8- Mir Celadet li gor tecrubên ji jiyanê, di alfabeya xwe da 
guhertin çikirine (Bo nimûne, tipên ji bo dengên “k” û “q” yê 
bi hev guhaztine). Ew di riya tekûzkinna alfabeya xwe da ne 
muhafezekar bû.

9- Cara yekem, nêziki sih sai pişti çikirina alfabeya Hawarê, 
ew li Kurdistana Bakur hat nasin û bikaranin. Himdarê vê al- 
fabeyê bi xwe di mektebên Tirkan da bi tipên latini nehatibû 
perwerdekirin. Loma ji ne qabii bû ku ewi hê di wan salan da 
bir bibira ku ka bi xwendina bi vê alfabeyê, dê ji bo zarokên 
Kurd çi sergêjayiyan deraniya.

10- Ji bo demek kurt be ji di destpêka salên 1960 i da Kurdan 
alfabeya Tirki ji bo mvisên Kurdi bi kar anine. Sedemê vê yekê 
nenasina aifabeya Hawarê ye. Pişti ku ev alfabe ji ali Kurdan 
va hatiye nasin, di her keysê da wan wê bi kar anine. Herwesa 
bi ceribandinên di jiyanê da, Kurdan ji dêlva “i” û “î” ya 
Hawarê bikaranina tipên “î” û “i” yê ji xwe ra qenctir ditine. 
Ji xwe di nav salên 1960-1980 an da li ser vê modifiyekirmê 
ne tu munaqeşe li dar ketme û ne ji bikaranina “i-i” yê ji bo 
hm kesan gelemşe û tevliheviyan deranine.

11- Munaqeşên li ser kumika “î” û mquta “i” yê, munaqeşên 
nû ne. Pişti sala 1980 an gava du tradisyonên ji ali mekan û 
tecruban va ji hev cihê li Ewrûpayê rasti hev hatm, van 
munaqeşan dest pê kirin. Kurdên ku ji mêj va li Ewrûpayê 
mabûn, yên nûhati ku wan tipên “1” û “i” bi kar dianin, bi 
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ithamên giran sûcdar dikinn. Pişti ku di sala 1983 an da Ensti- 
tuya Kurdi ya Parisê biryar girt ku divê kumik û mqut bê 
bikaranin, hêdi kesi nexwest ku mora “bêberpirsiyariyê” h wan 
bê xisttn. Bi vi awayi, ne bi baweri û ji dilûcan lê ji tirsa ithaman, 
hin kes û kovaran dest pê kirin kumik û niqutê bi kar anin.

12- Nêrin, iddia û delilên ku ji bal hin kesan va ji bo parastina 
kumik û niqutê tên pêşkêşkinn, ji zamstiyê dûr in. Ew hissi ne 
û loma ji mirovan qani nakin.

13- Pişti dengê “e” yê, dengê “î” ya zimanê Kurdi di nav 
hemû dengên zimanê Kurdi da yê ku nisbeta wê heri zêdetir e. 
Ji xwe ev her du deng (e, î) bi hev ra, bingehê dengdêrên 
zimanê Kurdi pêk tinin. Loma ji divê dengên nisbetzêde bi 
tipên zelal bên nişankirm da ku ew bi tu tipên din tevlihev 
nebin.

14- Bi alfabetizebûna bê mekteb û derengmayi, em nikarin “i” 
ya Hawarê (dengê “1” ya Kurdi) biparêzin. Lewra di hemû al- 
fabeyên serdest da (çi ya Tirki û çi ji yên miletên din) tipa “i” 
yê miqabilê dengê “i” ya adeti ye û gava zarokên Kurd vê tipê 
dixwinin, ew wê ne wek dengê “î” ya Kurdi, lê yekser wek “i” 
ya adeti dixwinm.

15- Tevlihevkinna du dengan, nevrofizyolojiya ziman serû- 
binê hev dike û herwesa bi morfolojiya ziman ji dileyize.

16- Hemû tiştên ku di xwendin û nivisandina Kurdi da ji bo 
Kurdan dijwariyan dertinin, wan dilukuminin û wan ji 
xwendina Kurdi sar dikm, keysê didin asimilasyonê ku ew hê 
kûrttr û berfirehtir bibe. Mixabin wan sergêji û tevliheviyên 
ku ji ber kumik û niquta h ser du tipên alfabeya Hawarê 
hatine pê, li dij asimilasyonê pişta me qayimtir nakin, lê qelstir 
dikin.

17- Bi rakirtna kumik û niqutê, zimanê Kurdi nêziki zimanê 
Tirki nabe. Jt ber ku em ii gora denganiya zimanê xwe tipan 
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bi lêv dikin; ne ku tip bi xwe h hemû derên cihanê xwediyê 
dengên standart în.

18- Bi modifiyekirina tipên “i-î” yên alfabeya Hawarê , Kurd 
dev ji vê alfabeyê bernadm, wê hê tekûztir dikin.

19- Rakirina kumik û niqutê, ne tenê ji bo Kurdên Kurdistana 
Bakur, lê herwesa ji bo yên Kurdistana Başûr û Rojhelat ji dê 
xwendm û mvisandina Kurdi hêsantir û rewantir bike.

20- Maka hemû munaqeşên ku di van salên dawiyê da li ser 
alfabeya Kurdi-latini h dar ketine, her pirsa kumik û mqutê 
bûne. Loma ji divê ev pirs rojek zûtirin bê çareserkirin. Ji bo 
çareserkirina vê pirsê, wesa dixuyê ku riya heri aqilane 
rakirina kumika li ser “î” yê ye. Bi vi awayi him pergala tipên 
alfabeya me wê tekûz bibe û him ji, wek di alfabeyên miletên 
din da, wê tipa “i” ya Hawarê bibe miqabilê dengê “i” ya 
Kurdi.

21- Ji ber ku di nav hemû dengên zimanê Kurdi da nisbeta 
dengên “h’ ” û “x’ ” yê geleki kêm în û herwesa piri caran ew 
dengên devokên herêmi ne, hewce nake ku em di alfabeya xwe 
da ji bo van du dengan tipên taybeti deynin. Heçi pirsa 
dengên “hişk” yên “p, ç, k, t” û “r” ya stûr e, di nav Kurdan 
da h ser tipên ji bo van dengan lihevkinnek (consensus) peyda 
bûye û divê ev hhevkirin bê parastin.

22- Bêyi ku ew wek tipeke serbixwe bikeve nav alfabeya 
Kurdi, ji bo transkripsiyonên klasikên Kurdi û di hin ciyên 
zarûri da, menv dengê ‘eyna Kurdi dikare bi apostrofekê nişan 
bike. Wek di nimûna ‘Eli da.

23- Pirsa yekitiya zimanê xwendin û nivisandinê, pirseke ku 
bi qebûlkirina alfabeyeke muşterek va girêdayi ye. Ji bo 
pêkanina alfabeyeke bi vi awayi, divê alfabeya Hawarê ya bi 
du tipan modifiyekiri bingeh bête girtin.
Ez hêvi dikim ku wê ev xebat munaqeşeyên ku di vi wari da 
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hene kûrtir û berfirehtir bike û hin lêkolinên nû teşwiq bike, 
da ku rojeki zûtir pirsên alfabeya me bi awaki îlmi bêne 
çareserkirin.
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8. ÇENDÎLAWE

8.1. ÎLAWE-I

Hesibandma di gotineke Kurdi da kêmzêde (bmavmci) çend 
deng/tip hene:

X= Hejmara dengan/tipan
f= Hejmara gotinên bi van dengan
fx= x . f
n= Ef= Yekûna hemû gotinên ku bx awayê randomi (rastha- 

ti) ji ferhenga D. îzoli hatine hilbijartm.
£fx=Yekûna hemû fx-an

x= Bmavinci (average)
Zfx 11584

x= ------ x= --------- x= 5,67
Xf 2042

n=2042 11584

X f fx

1.................. ................ 2.................... ................. 2
2.................. ................. 53.................... ............... . 106
3.................. ................ 184................... ................. 552
4-................. ................ 272.................... .................1088
5.................. ................ 521.................... ....... .........  2605
6.................. ................ 408.................... ................. 2448
7-................ • ................ 269.................... ...................1883
8-............... ................ 190.................... ...................1520
9.............. •• ................ 66.................... ................. 594

10.................. ................ 63.................... ................. 630
11........ .......... ................ 12.................... ...........   132
12-............... ................ 2.................... ................. 24
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8.2. ÎLAWE-II

TABLOYÊN CELADET BEDIRXAN:

TABLO -1

NÎSBETA HERFAN

NÎSBETA GIŞTÎ

a:......... ..... 1500 1:............ ..... 700 Ş:.............. .... 160
b:............... 650 j:......... ....  300 t:.......... .... 400
c:......... .... 120 k:........ ...... 650 u:...............  120
Ç......... .... 150 1:......... ...... 450 û:......... .....  450
d:............... 840 m:....... ...... 550 v:.............. 500
e:......... ..... 2200 n:........ ......1300 w:......... .... 350
ê:......... .....1000 o:........ ...... 400 x-x:...... .... 340
f:......... ..... 150 p:.....- ...... 120 y:.......... .... 200
g:......... ..... 200 q=........ ...... 140 z:.......... .... 150
h-h:..... .... 350 r:......... .....  1100
i:.......... ..... 1800 s:......... ..... 340
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TABLO - 2
NÎSBETA HERFAN LI GOR ZARAVÊN CIHÊ

BAKUR BAŞÛR ROAVAYÊ BAKUR 
(Palo)

ROAVAYÊ BAKUR
(Siwêrek)

a: 239 332 292 292
b: 73 90 67 68
c: 10 20 TJ 28
Ç= 29 24 27 26
d: 101 109 95 94
e: 378 564 386 386
ê: 170 85 151 167
f: 12 6 13 12
g: 44 51 40 38
h: 56 47 53 53
i: 337 291 308 296
î: 139 160 142 145
j: 62 10 0 5
k: 116 137 88 89
1: 64 130 66 63
m: 112 140 114 114
n: 260 231 238 253
o: 60 44 115 121
P: 27 28 30 29
q: 11 14 14 13
r: 191 209 212 222
s: 41 45 39 41
Ş: 57 69 75 55
t: 133 131 86 90
u: 29 37 38 38
û: 62 54 40 44
v: 65 0 69 71
w: 83 161 95 98
x: 50 33 39 41
y: 51 68 45 44
z: 38 36 77 76
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