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Kurte 

Bikaranîna wêjeyî bi hêmanên çandî re ji bo dersên hînkirina zimên pirsek 
demdirêj e û zehmet e ku bê bersîvdayîn. Dîtina mantiqa zimên û nêzîkatîyên (appraches) 
afirînerdema takekesîya zimanan bêfikîrin û berhevdayîn, wê dijwarbûna rewşa hînkirinê 
bi awayekî vekirî nîşanê me bide.  Di vêgotarê de, em ê hewl bidin çavdêrî, nirxandin, 
analîz û sîstematîzekirina hêmanên wêjeyê bi Hînkirina Zimanê Kurdî re bikin. Wekî baş 
tê zanîn, her ziman di warê xalên zimannasîyê de xwedîyê cudahîyeke taybet û xweser 
e. Dibe ku gelek rê û rêbazên cuda ji bo bikaranîna wêjeyê di hînkirina rêziman, hînkirina 
peyvan, çar şîyanên zimên (guhdarîkirin, xwendin, nivîsin û axaftin) hebin. Tiştê girîng 
ew e ku mamoste bikaribe agahîyên wêjeyê bi dersan re adapte bike ji ber ku ev hem 
tiştekî zehmet e hem jî tiştek e ku kêfweşîyê dide mamosteyan.  

Peyvênsereke: wêje, Kurdî, roman, HZK (Hînkirina Zimanê Kurdî) 

THE USE OF LİTERATURE IN LİTERATURE IN TEACHİNG KURDÎ 

Abstract 

It has been an arduous question how to integrate the literature work including 
cultural aspects with language teaching. To be able find a rationale and a variety of 
imaginative approaches especially when thinking the great difference of the languages 
might make the situation more difficult than it seems. In this article we try to observe, 
question analyze and systematize the current literary aspects with Kurdish Language 
Teaching. As known very well and born in mind that every language has its unique 
charachteristics in terms of linguistics points. There might be many different points to 
use literature in grammar, vocabulary, four skills teaching. The point to be able to adapt 
the knowledge of anything into the level of the class and thence to the indivual both gives 
the demanding part and the highest injoyment in terms of a teacher.  

Keywords: Literature, Kurdish, Novel, KLT (Kurdish Language Teaching) 
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Destpêk 
Wêje her tim, wekî baş têzanîn, bicûreyên cûrbicûr bala însanan dikişîne. Di van 

salên dawî de, eleqeyek mezin ji bona bikaranîna wêjeyê di hînkirina dersên zimên de 
dest pêkirîye. Di hemû zimanan de, jî helbet çandê wekî perçeyeke wêjeyê bikartînin. 
Loma hînkirina zimên bi saya wêjeyê li ser her deqê tê qebûl kirin. Herwiha bikaranîna 
wêjeyê bi awayekî giştî û vekirî bala gelek xwendekaran dikişîne. Armanca me ya 
yekemîn jî ev e ku em nîşan bidin bikaranîna wêjeyê di hînkirina zimên de xwedîyê 
roleke girîng û mezin e. Gelek mamosteyên zimên di pêvajoya hînkirinê de bi hêsanî 
dikarin bibînin ku hêza zimannasî (linguisticcompetence) û ragihandinê 
(communucative) bi pêş dikeve. Hînkirina peyvan, rêgezên rêzimanê, çar şîyanên zimên 
û gelek şîyanên ragihandinê tenê hinek hêmanên zimên in ku dikarin piştgirîya 
xwendekaran bikin. Loma bi gelemperî, wêje him ji bona xwendekaran him ji bona 
mamosteyan wekî çavkanîyeke bêdawî û dewlemend tê dîtin. Û bikaranîna wan hertim 
pêvajoya hînkirinê hêsantir dike. Collie&Slater (1987) îddîa dikin ku deqeke wêjeyê ya 
çîrokeke baş digel dijwarî yê zimên xwendekaran ji bona xwendinê motîve dike.  

Wêje hertim wekî xebata zimên ya esasî tê qebûlkirin û mirov nikare ji zimên 
veqetîne (Widdowson, 1985: 10). Ji bervê çavdêrîyê mirov dikare bandora çand û zimên 
di wêjeyê de bibîne. Collie û Slater (1989:5) jî îddîa dikin ku wêje konteksek dewlemend 
dîyar dike hêmanên leksîkî û sîntaktîk dikarin bi hêsanî bên bîra mirovan. Ku bên bîra 
mirov ev birehetî dibe sedema hînbûnê. Mirov hertim tiştên biwate di heşên xwe de 
dihêlin. Loma biwatebûna tiştekî xwedîyê roleke girîng e.  

Di pêvajoya hînkirina û hînbûna zimên de, wêje ji bona materyalên hêsan, 
bikaranîna hêmanên çandî, çavkanîyên wergirtina zimên û pêşxistin û baldarbûna 
xwendekaran bo zimên wekî çavkanîyeke xwezayî û girîng tê dîtin. Di heman demê de, 
wêje bi perwerdehîyeke berfireh ya fonksiyona perwerdehîyê ku dikare bibe şîyanên 
nirxandinê û baldarbûna hestîyarî ku alîkarîya perwerdehîya şexsan wekî tevahî zêde 
bike hat danasîn (Lazar, 1993; 15).  

Herwiha, hemû nêrîn ne erênî ne û hinek sînor jî tên pêşkêşkirin. Wêje, 
çavkanîyeke hînkirina zimên bi tevahî “nekêrhatî”ye. Ji ber ku xwendekarên zimanê 
duyemîn ne xwedîyê şîyana ziman û wêjeyî ne ku bikaribin deqan fahmbikin (Brumfit, 
1988: 79).Mirov dikare çîrok an jî deqên ku li gorî asta xwendekaran hatine amadekirin 
bikarbîne. Lê mixabin ji bona Kurmancî divê ev tekstên wiha bên bikaranîn. Çîrok û 
deqên astî di warê hînkirina peyv, rêziman û kontrol kirina naverokê de zehf bikêrhatî 
ne.  

Sedemeke girîng ji bona bikaranîna wêjeyê jî motîvasyon e. Mcrae (1991: 65) 
dibêje ku bikaranîna wêjeyê bi gelemperî motîvasyoneke mezin dide polê. Ji ber ku 
xwendekar di wêjeyê de tiştên girêdayî xwe dibînin, pê dilşad dibin û rewşa dilşadbûnê 
asta hînbûnê zêde dike. Hemana herî girîng belkî motîvasyon e ku mamoste bikaribe 
dersdayîna xwendekarên xwe zêde bike. Bi saya motîvasyonê xwendekar dikarin tiştên 
çandî yên nû yan jî kevn bi rehetî xeyal bikin an jî bîranînên xwe û mijara dersê bi hev 
ve girêbidin.  

Wekî tê dîtin, têkiliya wêjeyê (çand) û zimên dinivîsandin û vegotina wêjeyê de 
dîyar e ji ber vî tiştî mirov nikare çanda însanan wêjeyê ji zimanê wan biqetîne. Û ev tişt 
bixwe jî hêmana hînkirina zimên bixwe ye. Ji ber têkiliya çandê hertim wêje ji bona 
mamosteyan xelaskar e. Û li gorî Brumfit û Carter (1986: 41) wêje her tim di ser zimên 
re ye. Tiştê ku ji aliyê mamoste ve pêwîst e lêgerîn û adaptekirina materyalan li gorî 
dersan e.  
 

1-Pênaseyawêje û zimên 
Ferhenga Îngîlîzîya Nûjen ya longmanê (The Longman Dictionary of 

Contemporary English) (2007) zimên wekî sîstema peyvan ya nivîskî yan jî devkî pênase 
dike. Ferhenga The Oxford Wordpower Dictionary (1998: 370) wêjeyê wekî nivîsa ku 
dikare bibe karê hûnerê pênase dike. Ferhenga Cambridge Learner’s Dictionary (2009: 
436) wêjeyê wekî pirtûk, helbest, şano û tiştên hwd. ku wekî hûnerê tên qebûlkirin pênase 
dike. Di van pênaseyan de mirov dikare bi rehetî bibîne di wateyê de hinek têgeh wekî 
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pirtûk, helbest, şano ji aliyê însanan ve girîng tên dîtin û di ser re wêje bêtir wekî agahiyên 
di xebateke hûnerî de tê dîtin. Wêje wekî tiştekî çapkirî tê dîtin. Lê çawa bê dîtin jî giş 
di xizmeta alîkiriya hînkirina zimên de ne.  

Tiştekî wêjeyê din jî ew tecrubeya kesan ya xeyalî û serpêhatîyê ye. Ji ber ku 
tecrubeyeke çandî, civakî û şexsî tê de heye. Mirov dikare di çanda Kurdî de gelek destan, 
çîrok, mîtosan de gelek mijar, şexs û kesayetên girîng wekî yên jêr bibîne:  
 Mem û Zîn  
 Qeleha Eskîfê 
 Qeleha Dimdimê 
 Şahmeran 
 Ristemê Zal 
 Selehaddînê Eyyubî 
 Baba Tahirê Uryan 
 Evdalê Zeynikê 
 Kawayê Hesinkar 
 Bûyer û meselên pêxemberan 
 

Ger ku mirov bikare van mijarên navborî û gelek mijar û kesayetên wêjeyê di 
dersan de li gorî pêwistî û şîyanê bikar bîne, teqez dê motîvasyon û asta hînbûna 
xwendekaran zêde bibe.  
 

Gelek xebatên din jî bikaranîna wêjeyê wekî pêşxistina zimên bo ragihandinê û 
haydarbûna çandê jî dibînin. Yek ji wan jî O’Sullivan (1991: 2) e ku îddîaya wî bi deq û 
xebatên rast xwendekar dikarin di zimên de bigihîje asteke pisporîyê. Û dibêje ku êdî 
wêje ji ber hûrbûn û kûrbûna li ser zimên û bûyerên xwezayî ne wekî amraza (navgîn) 
rast ya hînbûna û pêşxistina zimên tê dîtin.  
 

2-Bikaranîna Wêjeyê di Hînkirina Zimên de 
Duff û Maley dibêjin ku ji bo hînkirina wêjeyê sê armancên girîng hene; 

armancên zimanî, metodolojîk û motîvasyonî (1990: 6). Di rastîya xwe de ev tiştên 
navborî krîterên derseke baş û serkeftî ne. Dema mamoste çavkanîyên xwezayî bikar 
tîne, karê hînkirinê siviktir dibe, haydarbûna zimên bi mînakên çandî û rast bilindtir 
dibin, hevraginhandina xwendekaran bi nirxandin û beşdarbûna dersan zêde dibe û bê 
hişmendî kesayeta mirovan ku her kesayet girêdayî çanda xwe ye bi mînakên zindî tê 
perwerdekirin û giş bi tevahî motîvasyona xwendekaran zêde dikin. Dema ku mirov ne 
tenê di dersan de di hemû qadên jîyanê de rastî tiştekî xwe çi çandî çi olî yan jî çi netewî 
dibe, xwe di derûnîyeke ewle de hîs dikin.  
Mirov dikare 

 Rojname (malperên înternetê) 
 Çîrok (yên gelêrî) 
 Roman 
 Helbest 
 Şano bikar bîne. 

 
 Ji ber ku xebatên ku hatin behskirin dê bala xwendekaran bikişîne dê beşdarbûn 
û kêfgirtina ji dersê bêtir bibe. Divê tekstên dirêj zêde neyên tercîhkirin. Bo mînak, divê 
xebatên ku dê bên bikaranîn ji du rûpelan ne zêdetir bin. Zimanê devkî divê ne pir be ku 
xwendekar bikaribe zimanê nivîskî jî hîn bibe. Divê argo tune be ku axaftina 
xwendekaran xera nebe û ev peyv û qalibên argoyê bandorê li ser kesayeta wan neke. 
Bûyer û şexsên ku nayên zanîn divê neyê bikaranîn yan na dikare bala xwendekaran 
nekişîne. Ji bo tiştên wiha agahdayîneke zêde pêwîst e.  
 Xalek din ku divê hertim di hişê mirov de cî bigire, hilbijartina û bikaranîna 
cûreyek çavkanîya perwerdehîyê ye. Mirov di heman demê de du yan jî sê tiştan 
bikarbîne, ev tişt dikare bi rehetî bala xwendekaran xera bike. Hebûna tekstê tenê ne bes 
e, divê amadekarîya mamoste, şîyan, tecrube û armancên hînkirinê jî neyê jibîrkirin. 
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Tiştekî din ku xwediyê giringiyeke mezin e divê teksta ku bê dayîn bi zimanekî xwezayî 
be ku xwendekar bikaribin tekstê fahm bikin.  
 

3-Bikaranîna Tekstên Wêjeyî di Hînkirina Zimên de 
Lêkolîn dîyar dikin ku bikaranîna tekstên cuda di dersên zimên de him şîyana 

xwendinê him jî kûrfahmkirinê pêş dixe. Lê divê rê û rêbaz bi awayekî rêk û pêk bên 
bikaranîn.  Li gorî gelek nivîskaran xebatên wêjeyê di nav xwe de naskirina peyvan, 
cûreyên peyvan agahîyên berê û bîranîna wan û binyada deqên ku ji bo hînkirinê de tên 
bikaranîn dihewînin (Lazar, 1993).Bi saya xwendinahemûmijar, peyv, qalib, 
taybetmendîyênzimên, afirînerî, hêzaxeyalî û hwd.têndîtin û çêtir dibin.  

Hêmaneke girîng jî hînbûna zimên ne tenê girêdayîyê zimên bixwe ye. Di heman 
demê de girêdayî “hînbûnê” ye. Di heman demê de girêdayî perwerdehîyê ye jî. Bredella 
wiha îfade dike: Tekstên wêjeyî di dersên zimanên bîyanî û çandî de ne tenê ji bo 
hînkirina zimên girîng in di heman demê de armancên perwerdehîyê yên girîng jî bixwe 
re tîne(2000: 380).  
 

Lê hêj jî ne tenê ji bona Kurmancî ji bona gelek zimanên din jî mirov dikare îddîa 
bike ku “wêje bi awayekî sîstematîk nehatiye organîzekirin û di pirtûkan de cîyê xwe 
negirtiye û bi awayekî sîstematîk û baş bi kar nayê. Ji ber sînora demê, fikira hevpar a 
hinek mamosteyan ew e ku tekstên wêjeyê bi awayekî metodolojîk di pirtûk û xebatên 
dersan de cî negire (Paran, 1998: 83). Dibe ku sazî, weşanxane û mamoste yan jî lijne 
bênavakirin ku xebatên bi vî rengî ava bikin û xebatên xwe çap bikin. Kramsh et al (2000) 
di gelek kovaran de li ser bikaranîna wêjeyê sekinîye û dibêje: wêje êdî wekî çavkanîyeke 
xwezayî ye û divê wekî xebateke elîtîst neyê dîtin.  
 
Tekstek ku bê bikaranîn dikare li gorî van çalakîyên jêr bê bikaranîn (Shackleton, 1992: 
55); 

1. Texmîn (prediction) 
2. Berawirdkirin (comparison) 
3. Bicîkirin (replacement) 
4. Temamkirin (completion) 
5. Rêzkirin (ordering) 
6. Senifandin (Taxonomy) 
7. Çalakîyên xebatê ji nû ve bo dayîna xebatên watedar û xweş (reworking activities 

to provide meaningful and enjoyable follow-up activities). 
 

Armanca wî bi van heft çalakîyan temamkirina xwendinê ye.  
Li gorî Stern (2001: 48) wêje ji bona dersa hînkirina zimen him wekî model û 

him jî wekî mijara dersê dikare dewlemend û îlhamdar be. Di axaftin û guhdarîkirinê de 
jî tiştên dîtbar û bî hîsdar hertim kêrhatî ne. Tiştên navborî jî hertim dikarin di xeyala 
xwendekaran de jî cîyek mezin bigirin. Mirov dikare materyalên dersan ji bo şîyanên din 
jî bifikire. Lê wekî ku baş tê zanîn, bi saya înternetê mirov li ku derê jî be dikare gelek 
materyalên zindî yan jî di forma doc, pdf, excel de amade bi destxe.  

 
Divê mamoste di warê peyvên dersê de baldar be, dijwariyê ku bibin pirsgirêk 

bifikire û xebat û çalakîyên zimên amade bike. Heger rêje û hejmara peyvan pirr zêde 
be, dê fahmkirin kêm bibe û xwendekar nikaribin bi awayekî baş ji xebatê fahmbikin û 
jê kêfê bigirin. Mamoste dikare çalakîyên hevyekkirin, hevwate, dijwate, texmînkirin, 
bikaranîna ferhengan, tijekirina valahîyan û hwd. bikarbîne. 

 
Divê mamoste materyalên ku bikarbîne li gorî şîyanan hilbijêre. Şiyanên axaftin, 

nivîsîn, xwendin û guhdarîkinê di her çalakîyê de diguhere.  
 
 
 



 

 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım 

31 

4-Rewşa bikaranîna wêjeyê li Kurdîstana Bakur 
Ji ber ku perwerdehî ticar bi fermî û bi zagonî nehatîye dayîn, kar û xebatên di vî 

warî de zehf kêm in. Pirtûkên ji bona dersan hatine amadekirin bala xwe bêtir dane ser 
kural û qeîdeyên rêzimanê. Kêm caran cî dane xebatên wêjeyê.  
 
Mînak: Hînker, Mamoste, Gav bi Gav Kurmancî pirtûkên navdar in. 
 

Weşanxane gelek pirtûkên wêjeyî li ser helbest, roman, çîrok, wergerên klasîk an 
jî wêjeyî  çap dikin. Lê herwiha armanca wan ne bikaranîna wêjeyê ye. Kêmasîyek zehf 
mezin di warê haydarbûna pedagojîyê de heye. Û mixabin zanîngeh, enstîtu, weşanxane 
û gelek sazî jî di vî warî de girîngîya xwe didin xebatên din. Dibe ku di bin hîşê mirovan 
de hînkirina zimên wekî tiştekî hêsan, bê teorî, bê rê û rêbaz jî bê dîtin. Dibe ku kar û 
barê mirov û sazîyan zehf zêde be, û dem ji bo kare teorîya perwerdehîyê niha tune be. 
Têkiliyek di navbera sazîyên perwerdehîyê yên li Iraqê, Îranê û Surîyeyê de kare siberojê 
hêsantir bike. Tecrubeyên her çar welatan dê rehetîyekê têxe navbera wan. Herwiha 
cudabûna bajar û welatan divê wekî avantajeke mezin bê dîtin.  
 

5-Astên dersa xwendinê 
a-Pêşiya xwendinê (pre-reading) 
Divê astê de xwendekar nizanin deqa xwendinê di derheqê çi de ye. Divê 

mamoste binaskirina mijarê xwendekaran motive bike û bi texmînên wan asta 
amadekirina derse derxe. Armanca vê astê amadekirina xwendekaran bo dersê ye ku bala 
xwendekaran bikşîne û wan motive bikin (Williams, 1984: 37) 

Di dersan de, nirxandina wêneyan, kapaxa pirtûkan, bîyografîya nivîskaran, 
pêyvên di derheqê mijarê de, hevyekkirina navê beşan û perçeyên deqan û bersîvdayîna 
pirsan e.  
 

b-Dema xwendinê (while-reading) 
Armanca vê astê, zelalkirina naverokê û fahmkirina peyama nivîskaran û binyada 

tekstê ye (Williams, 1984: 38). Di vê astê de, mamoste hewl dide ku xwendekar bikaribe 
li ser tekste bixebite û tekste di warê rêziman, peyv, ragihandin yanî xwendekar bi her 
awayî bixebitin û hîndekarîyên zimên de bikar bînin. Di vê astê de, li gorî mamoste, 
hîndekarî pir girîng in û çalaki divê bê çêkirin da ku mamoste bibine xwendekar dersê û 
xebata ku li ser hûrbûne tê fahmkirin yan na.  
Çalakîyên gelemperî ev in;  
pirsên rast û şaş, bersivdayîna pirsên berî xwendinê, hevyekkirina hevokên nêvî vala, 
çalakîyên texmînkirinê, tespîtkirina kê got, temamkirina nexşeyan, diyagraman, 
xaçepirsan, berawirdkirin, pirsên pir bijarde û hwd.  
 

d-Piştîx wendinê (post-reading) 
Di asta dawî de, armanca dîtina fahm kirina xwendekaran e. Di ser re, divê astê 

de tekst divê bêşexsîkirin û serpêhatî, hest, nêrîn û eleqeyên xwendekaran û li gorî tekste 
bê nirxandin. Ji ber vê, dema hilbijartina tekstan divê mamoste asta herî dawî bifikire 
gelo xwendekar dikarin têkiliyek di nav bera tekstê û tecrubeyên xwe şexsî de derxin yan 
na.  
Asta dawî di kare xebatên nivîsê jî di nav xwe de bihewîne; nivîsandina kurteyekê, nivîsa 
pêşnîyazekê, nameyek bo şexsekî nas yan jî nenas, nivîsa afirîner û hwd.  
 

6-Cureyên din 
a-Drama  
Drama alîkarîya xwendekaran dike ku bikaribin rastîyên zimên ji aliye 

perspektîfên kesên din ve fahmbikin û empatîyê zede bikin. Avantajeke mezin ji bo 
fahmkirina tekste zêdetir dibe ku stratejîyên wekî fahmkirin, şîrovekirin, nirxandin û li 
ser tekste hûrbûnê bên nirxandin û bikaranîn. Ji ber hebûna hevokên amade derûnîya 
xwendekaran jî rehettir, êdî nakevin nav tirsa gelo “hevoka min rast e yan na”. Ev jî 
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xwendekaran birehetî dikişine nav dersê. Zimanek kêrhatî dikare gelek mijarên ku bere 
hatine dîtin jî dubare bike. Bi saya van hevokên amade, xwendekar birehetî mijar û 
peyvan di nav konteksê de dibînin. McMaster (1998: 574) dibêje drama motîvasyona 
bihêz dide xwendekaran, hêmanên xebatê hîn dibin, stratejîyên xwendinê bipêş dixin û 
dinya û bûyerên dinyaya dora xwe dibînin. 
 

b-Helbest: 
Helbest belkî jî xebata wêjeye tenê ye ku mirov ji ber zimanê ku tê bikaranîn 

nikare di her astî de bikar bîne. Metafor, wateyên nedîyar an jî duwate, allîterasyon, 
kûrbûna wateyî, hinek hêmanên densgsazîyê rewşe tê dixe nav asteke dijwar. Dema 
mirov zimanê rojane yan jî yê helbestan dide berhev, cudabûna ku tê dîtin mirovan 
matmayî dihêle. 
 

c-Çîrok:  
Cûreya herî zede di dersan de tê bikaranîn çîrok in. Mirov dikare di hemû pirtûkên 

hînkirina zimên de, çîrokan bibine ji ber ku kin in, kêrhatî ne, di hemû ast û grûbên 
temenan de dikare bê bikaranîn.  

Gelek xwendekar tiştên kin û berdewamî hes dikin. Çîrok jî di vî warî de, ji bo 
xwendekar û mamosteyan jêneger in. Gelek xwendekar nikarin romanekê yan jî 
pirtûkekê biqedînin, lê gelek kes dikare çîrokan bixwîne û biqedîne.  

Çîrok ji ber hilbijartina peyvên taybet û astî, ji ber zimanê nûjen û zindî, ji ber 
dîyalogên gelemperî û balkişandina xwendekaran pir tên heskirin û bikaranîn.  

Ji bo nirxandina wanî pêwîst e ku mamoste azmûnek, wekî test an jî quîzê bikar 
bîne. Di van testan de hinek krîterên cüda divê bê berawirdkirin û stratejîya şexsîkirinê 
(personalization) bê bikaranîn. Herwiha ji bilî van testan mamoste dikare çavdêrîyên xwe 
yên domdar hilbijêrin.  

Divê mamoste heman xebatê û azmûnê di polen ku asta wan ji hev cuda ne jî 
bikar bîne û encaman bide berhev.  
 

7-Sedemên bikaranîn awêjeyê 
a. Sedemên zimannasîyê 
Tekstên wêjeyî dikarin zanebûna xwendekaran di asta peyvsazî û binyadî û di her 

astê de bipêş bixe (Hedge, 1985: 22). Gelek tiştên ku mamoste dixwaze bi xwendekaran 
bide hînkirin di xebatên derse bo wêjeyê de cî digire û ev jî hînkirina tiştan hêsan dike. 
Çiqas xebatên wêjeyî bên dayîn û dubarekirin dê xwendekar ji ber marûzmayîna gelek 
caran birehetî tiştan hîn bibe. Gelek nivîskar û mamoste him bi him asta wêjeyê di dersan 
de zêde dikin, ji ber ku wekî Williams (1984: 25) dibêje “wêje çavkanîya zimanekî 
xwezayî ye”. Çareserkirina pirsgirêka çareserkirina çavkanîyên dersan tiştekî girîng e û 
ev çareserî kare mamosteyan rehet dike. Avantajekwêjeyêjîwêjehertimzimanêrastî û 
zindî dide xwendekaran. Divîwarî de wêje ji bo zimannasîyê jî gelek tiştan rehet dike. 
Wekî tê zanîn, zimannas, nivîskar û mamoste ji ber hebûna hêmanên wêjeyê jî di şekle 
bikaranînên zimannasîyê de, form û peyamên nivîskî û devkî de xwendekaran bêtir dide 
naskirin, divê naskirinê de rexne, nirxandin, nîqaş, vegotin, îronî û hwd. dikare di dersan 
de derkeve hemberî mirovan. Ji bona ku mirov ji perwerdehîkirina xwe bawer be, 
bikaranîna wan di gelek xebatên cûr bi cûr de tê pêşnîyazkirin.  

 
b. Sedemên metodolojîk 
Armanceke bikaranîna tekstan an jî cûreyên din dîyarkirina bertekan, fahmkirin û 

şîrovekirina wan e. Cûdabûna fikran dikare ji bo nirxandinên nû û parvekerina hêstan ku 
hebûna wan tê wateya wêje hevraginandinê teşwîq dike. (Duff & Maley, 1990: 6 
Clandfield & Foord, n.d). Herwiha, afirînerî û xeyalkirin jî derdike vin holê û di asta 
hilberînê de, xwendekarên wêjeyê bêtir dibin afirîn û macerahez (Collie û Slater,1987:5)  
 

c. Sedemên motîvasyonî 
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Wekî li gelek deveran hatiye dîtin û qeydkirin, motîvekirina xwendekaran di gelek 
dersan de dijwar e. Li ser motîvekirina xwendekaran gelek nirxandin û çavdêrî hatine 
kirin ku xwendekar bikaribin bêtir motîve bibin. Duff û Maley (1990: 6) îddîa dikin ku 
wêje xwendekaran motive dike ji ber ku wêje bi bûyer û temayên ku nivîskar dixwaze 
hitap bike dide.  Di ser re bandora motîvasyona orjînalbûna deqên wêjeyê ji ber ku 
eleqedarî tecrubeyên şexsî bixwe ne bêtir bala xwendekaran dikişînin. Ji ber girêdana 
çandî, wêje di polen zimên de xwediyê bandoreke mezin e û divê teqez dixwazî di 
rêjeyeke hindik dixwazî dirêjeyeke pir de be bê bikaranîn. Bi saya bikaranîna wêjeyê, 
mirov dikare di dersan de tiştên şênber bidest bixe. Loma heya ku ji destê mirov tê, lazim 
e ku mamoste wêjeyê di şeklê notan, wêneyan, vîdyoyan an jî bi şeklekî din amade bike 
ku tiştên hazir bala xwendekaran bikişînin. Ger ev not senifandî bin, dê ji bo 
xwendekaran çêtir be. 
 

8-Nirxandin 
Mirov dikare bibêje ku hînkirina zimên û wêjeyê bi gelemperî wekî tiştên cihê tên 

dîtin. Di hînkirinê de mirov nikare ji hev veqetîne lê di kar û xebatan de tiştê ku tê zanîn 
li gorî lêkolîna tu xebata bi navê “bikaranîn an jî sûdwergirtina wêjeyê di zimên de tune 
ye”.  
 

Sedemeke din a bikaranîna wêjeyê ev e ku, wêje ji bo veguhestina wêjeyeke baş, 
guhertina reftaran, alîkarîya tunekirina pêşdarazîyan, derxistina empatî, tolerans û 
haydarbûna pirsgirêkên dinyayê hêzek mezin e. Bi saya wêjeyê mirov dikare gelek tiştan 
biguherîne. Dibe ku mirov bigihîje encamê bi saya wêjeyê û gelek alozî û pirsgirêkên 
dinyayê ji holê rabin û fahmkirina beramberî di nav netew û welatan de pêk bê.  
 

Encam 
Wekî ku me îfade kir çend sedemên girîng hene ku mirov wêjeyê di dersan de 

bikar bîne. Ji bilî berfirehkirin û geşedankirina dinyaya wêjeyî ya xwendekaran ji bo 
fahmkirina çanda xwe û ya din, derfetên îfadekirina şexsî jî dide û zanebûna (agahîbûna) 
xwendekaran peyv û rêzimanê bi pêş dixe. Nêzîkatiyeke hevgirtî di pola hînkirina zimên 
de derfetek baş dide xwendekaran bo şîyanên zimannasî û ragihandinê ku ev jî dibe 
sedema zanebûna zimên bixwe. Wekî encama teorî û xebatên ji bo zimên hatine kirin, 
mirov dikare bigihîje vê encamê ku bikaranîna wêje û materyalên wêjeyî di pêşxistina 
şîyanên zimên de û wêje di nav xwendekaran de xwedîyê roleke giranbuha ye. Wêje bi 
bikaranîneke baş dikare wekî amrazeke encamgir ji bo şîyanên nivîs û devkî bê 
tercîhkirin. Herwiha bi saya wêjeyê jî mirov bi rehetî dikare zimanê çanda ku dixwaze 
hîn bibe jî bidest bixe. Ji ber sedemên navborî, pêwîst e ku mirov xebatên wêjeyê di her 
astê de hilbijêre ku tahmek xweş di prosesa hînkirina zimên de pêk bê. Her cûreya wêjeyê 
bi awayekî dikare li gorî armanca dersan bê seni fandin û monotonîya dersan biguherîne.  

Wekî peyva dawî mirov dikare bîne zimên ku, di hînkirina Kurmancî de 
bikaranîna wêjeye hêj di asta destpêkê de ye û hewce ye adaptekirina wêje û zimên li 
gorî krîterên pedagojîya zimên be. Û dê ev pêvajo derfetên nû bide çavkanî, fikir, 
mamosteyan û kesên ku bi vî karî re eleqedar in. Gelek xwendekar hêvî dikin ku 
materyalên dersan hêsantir û xweştir bin, herwiha ev jî rasterast eleqedarî tiştên wêjeyê 
eleqedar dike ku wêje bixwe çand e û çand jî însan bixwe ye. Mirov nikare çandê ji 
wêjeyê, wêjeyê jî ji zimên veqetîne. Û çand, wêje û ziman jî di talîya talî de digihîjin 
perçeyên tevahîyê ne.  
 

Pêşnîyaz 
Mirov dikare ji bo gihiştina encamek baş dikare pêşnîyazên jêr bike. 

1. Hilbijartina materyalên rast zehf girîng e. Loma divê mamoste bala xwe bidin 
daxwazên xwendekaran. Materyalên zindî ji jîyanê di hînkirin û hînbûna zimên 
de zehf girîng in. Xwendekar dikarin tiştên derse di jîyanê de bi rehetî bikar bînin.  

2. Divê materyalên xwendin, nivîs, guhdarîkirin û axaftinê li gorî eleqe û temenê 
xwendekaran be ku bala wan bikşîne. 
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3. Materyal divê li gorî asta xwendekaran bê hesankirin an jî adaptekirin. 
4. Mamoste divê bi saya wêjeyê mijar, peyv, qalib, rêgez û tiştên ku dixwaze bide 

hînkirin di nav konteksekê de bide ku konteks watedarbûna mijarê zede bike. 
5. Mamoste dikare her hefte şîyaneke cûda bide yan jî şîyanan tevlîhev bike ku 

xwendekar ji mijar û dersan aciz nebin.  
6. Mamoste dikare bi şano, xwendin, dramaya afirîner, helbest an jî cûreyek wêjeyê 

xwendekaran beşdarî dersan bike. 
7. Mamoste dikare piştî dersan xebateke çandî yan jî wêjeyî ji xwenekaran bixwaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım 

35 

Çavkanî 

Bredella, L, Literary texts In Byram Teaching, Oxford University Press, Oxford, 2000, 
 
Brumfit, C, Reading Skills and the Study of Literature in a Foreign Language 
Literature 
and Language Teaching, Oxford University Press, Oxford, 1986, p184-190 
 
Brumfit, C. and Carter, R.A, Literature and Language Teaching. Oxford University 
Press, 1986 
 
Collie, J and Slater, S, Literature in the Language Classroom, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1987, p 65. 
 
Collie, J and Slater, S, Literature in the Language Classroom, Cambridge University, 
Press, Cambridge, 1989 
 
Duff, A and Maley, A, Literature, 1.ed, Oxford University Press, Oxford, 1990 
 
Hedge, T, Using Readers in English Teaching, Macmillan, London, 1985 
 
Huckin, T., Haynes, M.,&Coady, J.(Eds.). (1995). Second  Language Reading and 
Vocabulary Learning. Norwood: New Jersey, Ablex Publishing Corporation 
 
Kramsch, C and Kramsch, O, The Avatars of Literature in Language Study. The 
Modern 
Language Journal, 84.1,2000, p553–573 
 
Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching: A guide for teachers and trainers. 
Cambridge: Cambridge UniversityPress. 
 
McMaster, J, C, “Doing Literature: Using Drama to Build Literacy. The Reading 
Teacher, 51(7), 1998 
 
Mcrae, J, Literature with a Small 1, Macmillan, London, 1991 
 
O’Sullivan, R, Literature in the Language Classroom. The English Teacher, 1991 
Paran, A, (1998) “Helping Learners to Create and Own Literary Meaning in the ELT 
Classroom”Ideas Feb.1998: 83-84. 
 
Shackleton, M, Using Literary Texts in the Efl Class, Modern English Teacher, 
Vol.1,No.4. 1992 
 
Stern, S, An Integrated Approach to Literature in ESL / EFL” in Teaching English as 
a 
Second or Foreign Language. ed. Murcia, M. Boston: Heinle&Heinle 
Publishers, 1991 
 
Widdowson, H. G.. The Teaching, Learning and Study of Literature. English in the 
World. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
 
Williams, Eddie, Reading in the Language Classroom. London: Macmillan, 1984. 
 
 
 
 


