
 

 

Kurmancî A1 Kursu / Kursa Kurdî A1 

Kürtçe başta Türkiye olmak üzere İran, Irak, Suriye konuşulan bir dildir. Resmi eğitim 

bazı bölgeler istisna olmak üzere Kürtçe ile verilmediğinden dolayı, dilin konuşucuları ya aile 

gibi sınırlı bir alanda dili konuşabilmekte ya da tamamen kullanmamaktadırlar. Bu durum da 

Kürtçe’nin farklı seviyelerde kullanılmasına sebep olmaktadır. Kürtçe konuşucuları ya sadece 

sınırlı bir şekilde dili anlayabilmekte ya da yine belirli bir seviyeye kadar dili konuşup 

anlayabilmektedir. Çoğunlukla Kürtçe konuşucuları Kürtçe yazıp okuyamamaktadır. Bu duruma 

binaen, Kürtçe (Kurmancî) A1 seviyesi kursu Kürtçe’nin Kurmancî lehçesini hiç bilmeyen veya 

çok az seviyede konuşup analayabilen kişilerin Kurmancî’yi temel düzeyde edinmesini amaçlar. 

Bununla birlikte, Kurmancî’yi iyi düzeyde konuşup anlayabilen fakat yazıp okuyamayan 

konuşucular da A1 Kurmancî kursunun hedef kitlesi içerisindedir. Birinci seviye kursta 

kullanılacak olan temel materyalimiz Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt 

Dili ve Kültürü bölümü hocaları tarafından hazırlanan “Mamoste 1 (Fêrkera Kurdî)” kitabıdır. 

Bu kitapta kullanılan yöntem bahsi geçen kurs için uygulanacaktır. Kolaydan zora bir öğretim 

yöntemi izleyen bu kitap gramer konularını belirli konulardan bahseden metin ve diyaloglar ile 

vermekte ve bunları alıştırmalar ile desteklemektedir.  

Kurmanci A1 seviyesi kursu ile hedeflenen; 

 Yukarıda bahsedilen kitlenin temel düzeyde Kurmancî okuma, yazma, dinleme ve 

konuşma becerisi edinmesini sağlamak, Kurmancî’nin temel gramer konularını standart 

Kurmancî’ye göre öğretmek. 

 

A1 Seviyesi: Syllibus (Kurdî) : İzlence (Türkçe) 

 
 

Hefte / Hafta Tema Rêziman 

Hefteya 1. 1. Hafta -Hevnasîn, Armanca Dersê,  

-Metoda ji bo Dersê Tê Bikaranîn, 

Naveroka Dersê. 

-Silav, hevnasîn, hevdîtîn. 

 

-Tanışma, dersin amacı, derste 

kullanılacak metod, dersin içeriği 

-Selamlaşma, tanışma, görüşme. 

-Alfabeya Kurdî. 

-Kürtçe Alfabe. 

Hefteya 2. 2. Hafta  -Pola Me 

-Li Zanîngehê 

 

-Sınıfımız 

-Üniversitede 

-Hevokên navdêrî. 

-Nerênîya hevokên navdêrî 

-Hevokên Pirsê yên Navdêrî 

 

-İsim Cümleleri, olumsuz ve 

soru şekilleri 

Hefteya 3. 3. Hafta -Ajalên Gundê Me 

-Rojeke Mehebadê 

-Jimar 

-Saet Çend e 



 

 

-Saleke Barzan Li Hewlêrê 

 

-Köyümüzün Hayvanları 

-Mahabad’ın Bir Günü 

-Barzan’ın Hewlêr’de Bir Yılı 

-Rojên Hefteyê, Navên Mehan, 

Navên Demsalan 

 

-Sayılar 

-Saat Kaç? 

-Haftanın günleri, ay isimleri, 

mevsim isimleri 

Hefteya 4. 4. Hafta -Hezkirina Siruştê 

-Em Kovarekê Derdixin 

 

-Doğa Sevgisi 

-Bir Dergi Çıkartıyoruz 

-Navdêrên Şênber û Razber 

-Rewşa Gazîkirinê 

 

-Somut ve Soyut İsimler 

-Seslenme Durumu 

Hefteya 5. 5. Hafta -Serdana Bapîr 

 

 

-Büyükbaba Ziyareti 

-Cînavkên Kesî Yên Xwerû di 

Erka Biker de û -Veguhestina 

wan Digel Lêkera Bûnê 

 

-Direk durumdaki kişi zamirleri 

ve olmak fiili ile uyumu 

Hefteya 6. 6. Hafta -Ferhad Hînê Rengan Dibe 

 

-Ferhad Renkleri Öğreniyor. 

-Cînavkên Nîşanê 

 

-Gösterme Zamirleri 

Hefteya 7. 7. Hafta -Malbata Rêzan 

-Cejn 

 

-Rêzan’ın Ailesi 

-Bayram 

-Zayenda Navdêran 

-Zayend Di Hevokê De 

 

-İsimlerde Cinsiyet 

-Cümlede Cinsiyet 

Hefteya 8. 8. Hafta -Kaweyê Hesinkar û Newroz 

-Jîngeha Min 

 

-Demirci Kawa ve Nevroz 

-Hayat alanım. 

-Zayend di Ravekê de 

-Ravekên Navdêran 

 

-Tamlamada Cinsiyet 

-İsim Tamlaması 

Hefteya 9. 9. Hafta -Azmûn 

 

-Sinav 

 

 

 

 


