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Alfabe 
Tîpên girdek 

A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T U Û V W X Y Z 

Tîpên hûrdek  

a b c ç d e ê f g h i î j k l m n o p q r s ş t u û v w x y z 

Tîpên dengdar 

b c ç d f g h j k l m n p q r s ş t v w x y z 

Tîpên dengdêr 

a e ê i î o u û 

Pevdeng 

xw 

 

Cînavkên kesane yên xwerû 

 

Cînavkên kesane yên tewandî 
Cînavk Mînak 

Min  Navê min Rodî ye. 

Te  Navê te Zelal e. 

Wî (nêr)  Navê wî Serdar e. 

Wê (mê)  Navê wê Rojda ye. 

Me  Navên me Ronî û Besna ne. 

We  Navên we Zelal û Şîlan in. 

Wan  Navên wan Hawar û Derya ne. 

 

Cînavk û qertafên kesane 
Cînavkên kesanê yên xwerû  Qertafên kesane 

Ez  -im/me 

Tu  -î/yî 

Ew  -e/ye 

Em  -in/ne 

Hûn  -in/ne 

Ew  -in/ne  

Cînavk Mînak 

Ez  Ez ji Dêrîkê me. 

Tu  Tu ji Qamîşlo yî. 

Ew  Ew ji Dirbêsiyê ye. 

Em  Em ji Amûdê ne. 

Hûn  Hûn ji Efrînê ne. 

Ew  Ew ji Kobanê ne. 
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Qertafên kesane 
Cînavk û qertafên kesane 

Cînavkên kesanê yên xwerû  Qertafên kesane 

Ez xwendekar im. 

Tu xwendekar î. 

Ew  xwendekar e. 

Em  xwendekar in. 

Hûn  xwendekar in. 

Ew  xwendekar in. 

 

Cînavkên kesanê yên xwerû 
Cînavk û qertafên kesane 

Cînavk  Qertafên kesane 

Ez  mamoste me. 

Tu   mamoste yî. 

Ew   mamoste ye. 

Em   mamoste ne. 

Hûn   mamoste ne. 

Ew   mamoste ne. 

 

Cînavkên şanîdanê yên xwerû 
Cînavkên şanîdanê yên xwerû  

Ev  (nêzîk) 

Ev pênûs e.  (yekjimar) 

Ev pênûs in.  (pirjimar) 

Ew  (dûr) 

Ew rojname ye.  (yekjimar) 

Ew rojname ne.  (pirjimar) 

Cînavkên pirsiyarî yên xwerû 
Kî   

Tu kî yî?  Ez Dilşa me. 

Ew kî ye?  Ew Zîlan e. 

Ew kî ne?  Ew Azad û Dîlan in. 

Çi   

Ev çi ye?  Ev lênûsk e. (yekjimar) 

Ev çi ne?  Ev jêbir in. (pirjimar) 

Ew çi ye?  Ew dep e. (yekjimar) 

Ew çi ne?  Ew çente ne. (pirjimar) 
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Cinavkên lihevxistî 
Cinavkên lihevxistî (I) 

Daçek Cînavka qertafî   Cînavka Iihevxistî 

li 

ê  

lê 

di tê 

bi pê 

ji jê 

 

Cînavkên lihevxistî (II) 

Daçek cinavkên berbihevî Cînavka lihevxistî 

bi 

 hev/ êk 

pev/ pêk 

di tev/ têk 

ji jev / jêk 

li lev/ lêk 

 

Rengdêrên şanîdanê 
Rengdêrên şanîdanê 

     Rengdêr 

yên xwerû 

navdêr  Yekjimar  Pirjimar  

Nêzîk   Ev  gul  bêhn dide.  bêhn didin.  
Dûr   Ew  

 

Rengdêrên şanîdanê yên tewandî 

  Nêr Navdêr Mê Navdêr pirjimar navdêr 

Nêzîk vî zilamî vê dayikê van zarokan 
Dûr wî wê wan 

 

Daçek 
Daçek mînak 

ji  Şermîn ji Bazîdê ye. 

li  Ronahî li Amedê ye. 

li ser  Çivîk li ser darê ne. 

li ber  Zarok li ber malê ne. 

li rex  Dibistan li rex dêrê ye. 

li hember  Ew li hember zanîngehê ye. 

di … de  Xwendekar di fêrgehê de ne. 

di bin … de  Lênûsk di bin pirtûkê de ye. 
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Daçek 

bi .... de / re / ve di….de / re  

Ez bi balafirê diçim. Di mala me de çar jûr hene. 

Kes bi min re nayê. Ew di daristanê re dibore. 

Tu bi ku ve diçî?   

Serheng bi ku de diçe?   

 

Daçek 

Jî… re / ve li 

Ew ji Amedê tê.   

Ji xwişka xwe re mebêje.   

Tevger ji jêr ve tê. Ew li gundekî biçûk dimîne 

 

Daçekên hevedudanî 
Daçekên hevedudanî 

Daçek mînak 

li ser Em havînê li ser banî radikevin. 

li ber Zarok li ber malê dilîzin. 

li bin Em her roj li bin wê darê rûdinin. 

li paş / li pişt Li paş mala me dêrek heye. 

li pêş Ew li pêş dimeşin. 

li dor Pîrika min zarokan li dor xwe kom dike. 

li cem Hogir li cem xwişka xwe dimîne. 

li hember   Li hember mala we kaniyek heye. 

li rex  Li rex mala wan mizgeftek heye. 

li nav    Ew li nav daran digerin. 

li jêr   Zarok li jêr dilîzin. 

li jor Reyona pêlavan li jor e. 

 

 

Hinek lêkerên kurmancî bi daçekan pêk tên, bêyî daçekan nayên bikaranîn. 

daçek Lêker 

li dar xistin / dar ketin / xwe kirin 

bi dawî bûn / dawî kirin / kar anîn / nav kirin / kêr hatin 

ji ber kirin / bîr kirin / holê rakirin / holê rabûn 

 

Lêkerên ku ji hev dibin 

daçek navdêr Lêker 

ji yekî/ê 

tiştekî 

hez kirin / fêm kirin / qetandin / qehirîn / pirsîn / bawer kirin 

li nihêrtin / guhdarî kirin / temaşe kirin / Qerîn / siwar bûn 

bi zanîn / kenîn / lîstin 
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Qertafên nebinavkirinê 
Qertaf Mînak 

-ek (yekjimar)  Zarokek, pirtûkek, pênûsek, darek 

-in (pirjimar)  Zarokin, pirtûkin, pênûsin, darin 

 

Qertafên tewangê 
Qertaf  Mînak 

-ê (mê-yekjimar)  Bavê Dîlanê parêzer e.  

Bavê wê parêzer e. 
-î (nêr-yekjimar) Diya Serhatî bijîşk e.  

Diya wî bijîşk e. 
-an (pirjimar) Keça mêvanan nexweş e. 

Keça wan nexweş e. 
Veqetandekên binavkirî 

Veqetandek  Mînak 

-a (yekjimar-mê)  Meta min 

-ê (yekjimar-nêr)  Bavê min 

-ên  (pirjimar) Birayên min 

Veqetandekên nebinavkirî 
Veqetandek Mînak 

-eke (mê/yekjimar)  Xwişkeke min heye. 

-ekî (nêr/yekjimar)  Birayekî min heye. 

-ine (pirjimar) Hevaline min hene. 

 

Heye / hene 
Mînak  

Di taxa me de mizgefteke biçûk heye.   (yekjimar) 

Di mala me de pênc kes hene.  (pirjimar) 

Di taxa me de dibistan tune ye.  (yekjimar) 

Tu birayên min tune ne.  (pirjimar) 

Dema Niha 
Dema Niha lêkera çûn 

Cînavk qertafa dema  niha rayek qertafa kesane   hevok 

Ez  di ç im Ez diçim / naçim. 

Tu  di ç î Tu diçî / naçî. 

Ew  di ç e Ew diçe / naçe. 

Em  di ç in Em diçin / naçin. 

Hûn  di ç in Hûn diçin / naçin. 

Ew  di ç in Ew diçin / naçin. 
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Dema niha lêkera peyivîn 

Erênî  Neyînî 

ez dipeyivim. ez napeyivim. 

tu dipeyivî. tu napeyivî. 

ew dipeyive. ew napeyive. 

em dipeyivin. em napeyivin. 

hûn dipeyivin. hûn napeyivin. 

ew dipeyivin. ew napeyivin. 

 

Dema niha lêkera rûniştin 

Erênî Neyînî 

Ez rûdinim. Ez rûnanim. 

Tu rûdinî. Tu rûnanî. 

Ew rûdine. Ew rûnane. 

Em rûdinin. Em rûnanin. 

Hûn rûdinin. Hûn rûnanin. 

Ew rûdinin. Ew rûnanin. 

 

Forma neyînî ya dema niha 
Forma neyînî ya dema niha 

lêker qertafa 

dema 

niha 

 pêşgir  rayek qertafa 

kesê/a 

yekemin 

forma dema niha neyiniya dema 

niha 

bûn  di -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

b  im dibim  nabim  

anîn  di - în  im tînim (dihînim)  nayînim  

hêlan  di - hêl  im dihêlim  nahêlim  

gotin  di - bêj  im dibêjim  nabêjim  

xwarin  di - xw  im dixwim  naxwim  

hatin  di - hê  im têm  nayêm  

xwendin  di - xwîn  im dixwînim  naxwînim  

lîstin  di - lîz  im dilîzim  nalîzim  

şûştin  di - şa  im dişom  naşom 

gerîn  di - ger  im digerim  nagerim  

kirîn  di - kir  im dikirim  nakirim  

kişandin  di - kişîn  im dikişînim  nakişînim  

rabûn  di ra  b  im radibim  ranabim  

vekirin  di ve  k  im vedikim  venakim  

raketin  di ra  kev  im radikevim  ranakevim  

wergerandin  di wer  gerîn  im werdigerînim  wernagerînim  
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Dema bê 
Erênî Neyînî 

Ez ê/dê biçim.  Ez ê/dê neçm.  

Tu yê/dê biçî.  Tu yê/dê neçî.  

Ew ê/dê biçe.  Ew ê/dê neçe.  

Em ê/dê biçin.  Em ê/dê neçin.  

Hûn ê/dê biçin.  Hûn ê/dê neçin.  

Ew ê/dê biçin.  Ew ê/dê neçin. 

 

Dema bê    

Ez ê kurdî hîn bibim. Hogir dê biçe bajêr. 

Tu yê kurdî hîn bibî. Şaredarî dê parkeke mezin ava bike. 

Ew ê kurdî hîn bibe. Koçer dê ji zozanan vegerin. 

Em ê kurdî hîn bibin. Karker dê îsal zêde bixebitin. 

Hûn ê kurdî hîn bibin. Dema ku baran pir bibare dê lehî rabe. 

Ew ê kurdî hîn bibin. Hevalên min dê alîkariya min bikin. 

 

Dema bê    

 Lêker Daçeka 
dema 
bê   

 Qertafa raweya 
merc   û 
daxwaziyê 

 Pêşgir Rayeka 
dema 
niha         

Li gorî 
kesê/a 
yekemin 

Li gorî dema bê hevok 

xwarin  dê/ê bi  - xw im Ez dê/ê bixwim / nexwim. 

çûn  dê/ê bi  - ç im Ez dê/ê biçim / neçim. 

birin  dê/ê bi  - b im Ez dê/ê bibim / nebim. 

kirin  dê/ê bi  - k im Ez dê/ê bikim / nekim. 

meşîn  dê/ê bi  - meş im Ez dê/ê bimeşim / nemeşim. 

bezîn  dê/ê bi  - bez im Ez dê/ê bibezim / nebezim. 

girtin  dê/ê bi  - gir im Ez dê/ê bigirim / negirim. 

şandin  dê/ê bi  - sîn im Ez dê/ê bişînim / neşînim. 

vekirin  dê/ê bi ve k im Ez dê/ê vekim / venekim. 

raxisti
n  

dê/ê bi ra x im Ez dê/ê raxim / ranexim. 

hilgirti
n  

dê/ê bi hil Qir im Ez dê/ê hilgirim / hilnegirim. 

 

Dema bê ya nêzik 
Dema bê ya nêzik 

Kirde  Lêkera raweyî  Lêker (çûn)  

Ez  dikim  biçim  

Tu  dikî  biçî  

Ew  dike  biçe  

Em  dikin  biçin  

Hûn  dikin  biçin  

Ew  dikin  biçin   
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Dema Boriya Têdeyi   
Li gorî Lêkerên negerguhêz 

Lêker  Rayeka dema borî Kirde Pêveber 

 Çûn     Çû 

Çû Ez Çûm 

Çû Tu Çûyî 

Çû EW Çû 

Çû Em Çûn 

Çû Hûn Çûn 

Çû Ew Çûn 

 

Dema boriya têdeyî 

Lêkerên negerguhêz Lêkerên gerguhêz 

Ez hatim. Min ew dît. 

Tu hatî. Te ew dît. 

Ew hat. Wê ew dît. 

Ew hat. Wî ew dît. 

Em hatin. Me ew dît. 

Hûn hatin. We ew dît. 

Ew hatin. Wan ew dît. 

 

Li gorî Lêkerên gerguhêz 

Lêker Rayeka 

dema borî 

Kirde Bireser Pêveber 

xwarin Xwar 

Min 

 sêv 

xwar / nexwar  

(yekjimar) 
Te 

Wî 

Wê 

Me xwarin / nexwarin 

(pirjimar) 
We 

Wan 

Dema boriya dûdar  
Dema boriya dûdar 

Lêkerên negerguhêz Lêkerên gerguhêz 

Ez hatime. Min tu dîtiye. 

Tu hatiye. Te ez dîtime. 

Ew hatiye. Wê ew dîtiye. 

Ew hatiye. Wî ew dîtine. 

Em hatine. Me hûn dîtine. 

Hûn hatine. We em dîtine. 

Ew hatine. Wan ew dîtiye. 
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(Li gorî Lêkerên negerguhêz) 

Lêker  Kirde  Forma dema          

boriya têdeyî 

Qertafên dema 

boriya dûdar 

Pêveber  

Çûn  

Ez  çûm  e  çûme / neçûme 

Tu  çûyî  (y)e  çûye / neçûye  

(çûyiye / neçûyiye)  
Ew  çû  ye, iye                                  çûye / neçûye  

Em  çûn  e  çûne/ neçûne                               

Hûn  çûn  e  çûne / neçûne 

Ew  çûn  e                                           çûne / neçûne 

 

 

Li gorî lêkerên gerguhêz 

Lêker         Kirde                 Bireser            Pêveber 

xwendin  

Min  

 pirtûk  

xwendiye / nexwendiye (yekjimar)  Te  

Wî/wê  

Me  
 xwendine / nexwendine (pirjimar)  We  

Wan  

 

 

Li gorî bireserê kişandina lêkerên gerguhêz 

Lêker        Kirde        Bireser  Pêveber  

 dîtin  Te    ez  dîtime  

Min    tu  dîtiye  

Wan  ew  dîtiye  

Wê  em  dîtine  

Me  hûn  dîtine  

wî  ew  dîtine  

 

Dema boriya berdest  
Dema boriya berdest (Li gorî lêkerên negerguhêz) 

Lêker  Qertafa dema 

niha  

  Rayeka dema borî        Kirde  Pêveber 

 çûn  di  

çûm   Ez            diçûm / nediçûm  

 çûyî Tu diçûyî / nediçûyî                            

çû   Ew  diçû / nediçû  

çûn             Em                 diçûn / nediçûn  

çûn Hûn        Hûn        diçûn / nediçûn 

çûn                 Ew    diçûn / nediçûn  
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Dema boriya berdest,  Li gorî lêkerên negerguhêz 

Lêker Qertafa 

 dema niha 

Kayeka 

dema borî 

Kirde Pêveber 

  ketin di ket 

Ez diketim. 

Tu diketî. 

Ew diket. 

Em diketin. 

Hûn diketin. 

Ew diketin. 

 

Li gorî lêkerên gerguhêz 

Kirde         Bireser           Pêveber  

Min  

çîrok   digot / digotin  

Te  

Wî/Wê  

Me  

We  

Wan  

 

Dema boriya berdest,  Li gorî lêkerên gerguhêz 

Lêker Qertafa 

d. niha 

rayeka 

 d. borî  

kirde bireser 

(yekjimar) 

Pêveber bireser 

(pirjimar) 

Pêveber 

  

birin 

  

di 

  

bir 

min   

name 

  

dibir 

  

name 

  

dibirin 
te 

wî/wê 

me 

we 

wan 
 

Dema boriya berdest,  Li gorî cînavkên lêkerên gerguhêz 

Lêker  Kirde Bireser Pêveber 

bihîstin wan 

ez dibihîstim. 

tu dibihîstî. 

ew dibihîst. 

em dibihîstin. 

hûn dibihîstin. 

wan dibihîstin. 
 

Dema boriya berdest,  Li gorî lêkerên pêkhatî 

lêker Kirde pêveber 

rûniştin 

Ez rûdiniştim. 

Tu rûdiniştî. 

Ew rûdinişt. 

Em rûdiniştin. 

Hûn rûdiniştin. 

Ew rûdiniştin. 
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Çîrokiya dema boriya têdeyî 
Çîrokiya dema boriya têdeyî 

Cînavk  Rayeka dema borî 

ya lêkerê 

Tîpa 

alîkar       

lêkera 

alîkar 

Qertafên 

kesane      

Çîroka dema boriya têdeyî 

Ez  

  ket  i                            bû  

m ketibûm / nehatibûm  

Tu  yî                          ketibûyî / nehatibûyî  

Ew   - ketibû / nehatibû  

Em n                          ketibûn / nehatibûn  

Hûn  n                          ketibûn / nehatibûn 

Ew  n         ketibûn / nehatibûn  

 

 

Çîrokiya dema boriya têdeyî, bi lêkerên gergûhêz 

lêker (kesên sêyem) 

ketin ketibû/ ketibûn 

hatin                        hatibû / hatibûn 

xwestin xwestibû / xwestibûn 

kirin kiribû/ kiribûn 

çûn çûbû / çûbûn 

bûn bûbû/ bûbûn 

şûştin şûştibû/ şûştibûn 

man mabû/ mabûn 

avêtin avêtibû/ avêtibûn 

 

 

Çîrokiya dema boriya têdeyî 

cînavk rayeka dema borî 

ya lêkerê 

lêkerên alîkar 

(bûn) 

qertafên 

kesane 

çîroka dema  

boriya têdayî 

ez 

hat bû 

-m hatibûm/ nehatibûm 

tu -yî hatibûyî/ nehatibûyî 

ew - hatibû / nehatibû 

em -n hatibûn/ nehatibûn 

hûn -n hatibûn/ nehatibûn 

ew -n hatibûn/ nehatibûn 

 

Tewang 
Qertafên tewangê Mînak:(binavkirî) Mînak:(nebinavkirî) 

/-ê (mê)  Ez darê dibînim. Ez darekê diçînim. 

/-î (nêr) Ew nanî dixwe. Ew nanekî dikire. 

/-an (pirjimar) Em hevalan dibînin. Ew hevalinan dibînin. 
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Hin daçekên bingehîn 
  

Ez ji bajarê Mêrdînê me.   ji  

Mala me li rojhilatê bajêr, di taxeke biçûk de ye.   li  

Di taxa me de mizgefteke biçûk heye.   di  ... de  

Li hemberî mizgeftê jî dêrek heye.   Li hemberî  

 

daçek 
  

Li  Ez li Amûdê dijîm. 

Li Ew firavînê li malê dixwe. 

Bi Dîlan bi serwîsê diçe dibistanê. 

Bi Serhat bi diya xwe re dipeyive. 

 Ji Ez ji malê têm. 

Ji Berfîn ji Kobanê ye. 

Ji Ew ji muzîkê hez dike. 

 

Daçek û bergeh 

  Li (aliyê) 

Başûr 

Bakur  

Rojhilat 

Rojava 

Başûrê rojhilat 

Başûrê rojava 

Bakurê rojhilat 

Bakurê rojava 

 

Hin daçekên hevedudanî 

di 

Ser 

re 

bin 

ber 

nav 

dor 

paş 
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daçekên hevedudan 
Hin daçekên hevedudan 

Li aliyê rastê  Li milê rastê 

Li aliyê çepê  Li milê çepê 

Li jor   

Li jêr    

Li pêş Li ber 

Li paş Li pişt 

Li rex Li cem / nik / kêlekê  

Li ser   

Li bin    

Li hember    

Lêkerên  gergûhêz 
Lêkerên  gergûhêz 

cînavk lêker 

min gotibe / negotibe 

te kiribe / nekiribe  

wî/wê  xwestibe / nexwestibe  

me  dîtibe / nedîtibe  

we xwaribe / nexwaribe  

wan anîbe / neanîbe  
 

Lêkerên gerguhêz 

Lêker kirde bireser dem (yekjimar) dem (pirjimar) navên deman 

xwendin  

  

min pirtûk 

(yekjimar) 

/ 

pirtûk 

(pirjimar) 

xwend xwendin dema boriya têdeyî 

te xwendiye xwendine dema boriya dûdar 

wî/ wê dixwend dixwendin dema boriya berdest 

me xwendibû xwendibûn  çîrokiya dema boriya têdeyî 
we       

wan        

Lêkerên negerguhêz 
Lêkerên negerguhêz 

Lêker Kirde D.B.têdeyî D.B.dûdar D.B. Berdest Ç.D.B. Têdeyî 

hatin 

ez hatim hatime dihatim hatibûm 

tu hatî hatiyî dihatî hatibûyî 

ew hat hatiye dihat hatibû 

em hatin hatine dihatin hatibûn 

hûn hatin hatine dihatin hatibûn 

ew hatin hatine dihatin hatibûn 
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Raweya Fermanî 
Raweya Fermanî 

Lêker pêşgir 
qertafa 

fermanê 

rayeka

 dema 

niha 

qertafên 

kesane 
Forma fermanî  Forma neyînî  

çûn  -  bi  çi 

 e 

(yekjimar)  

in 

(pirjimar) 

  

biçe/biçin 

(here/herin)  

meçe/meçin 

(mere/merin)  kirin -  bi  k bike / bikin  meke / mekin  

dîtin -  bi  bîn bibîne / bibînin  mebîne / mebînin  

birin -  bi  b bibe / bibin  mebe / mebin  

gotin  -  bi  bêj  bibêje/bibêjin  mebêje/mebêjin  

revîn -  bi  rev  bireve / birevin  mereve / merevin  

revandin -  bi  revîn  birevîne / birevînin merevîne / merevînin 

girtin  -  bi  gir  bigire/bigirin  megire/megirin  

kirîn  -  bi  kir  bikire/bikirin  mekire/mekirin  

domandin  -  bi  domîn bidomîne/bidomînin  medomîne/medomînin  

rakirin  ra -  k  rake/rakin  rameke/ramekin  

çêkirin çê -  k çêke / çêkin  çêmeke / çêmekin  

vebûn ve -  b vebe / vebin  vemebe / vemebin  

dagirtin  da -  gir  dagire/dagirin  damegire/damegirin  

neyîniyê ya raweya fermanî bi "ne-" yê neçin jî pêk tê. Mînak: meçe-neçe/meçin-neçin 

 

Raweya fermanî 

Lêker  Raweya fermanî  Neyînî  

çûn  biçe / biçin (here / herin)  meçe / meçin (neçe / neçin)  

hatin  bê / bên (were / werin)  meyê / meyên (neyê / neyên)  

kirin  bike / bikin  meke / mekin (neke / nekin) 

birin  bibe / bibin  mebe / mebin (nebe / nebin)  

xwendin  bixwîne / bixwînin  mexwîne / mexwînin (nexwîne / nexwînin)  

vekirin  veke / vekin  vemeke / vemekin (veneke / venekin)  

daxistin  daxe / daxin  damexe / damexin (danexe / danexin)  

 

Raweya merc û daxwaziyê 
Raweya merc û daxwaziyê 

Ez  dixwazim  tu  biçî.  

Ez  dixwazim  ew  biçe.  

Ez  dixwazim  em  biçin.  

Ez  dixwazim  hûn  biçin.  

Ez  dixwazim  ew  biçin.  
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Raweya merc û daxwazî -II (Pêknehatî) 

cînavk 

qertafa 

raweya 

fermanî 

rayeka 

dema 

borî  

tîpa 

kelijandinê 

qertafaên 

kesane 

qertafa 

raweya 

xwestekî 

raweya xwestekî 

ez 

bi hat a 

m 

a 

bihatama/ nehatama 

tu yî bihatayî/ nehatayî 

ew - bihata/ nehata 

em n bihatana/ nehatana 

hûn n bihatana/ nehatana 

ew n bihatana/ nehatana 

 

Raweya merc û daxwazî -III (hevedudanî) 

cînavk rayeka dema 

borî 

rayeka dema niha ya 

lêkera bûn 

qertafên 

kesane 

raweya merc û daxwazî 

ez 

hat b 

im hatibim / nehatibim 

tu î hatibî / nehatibî 

ew e hatibe / nehatibe  

em in hatibin / nehatibin 

hûn in hatibin / nehatibin 

ew in hatibin / nehatibin 
 

Bi lêkerên gerguhêz 

kirde bireser qertafa 

raweya 

fermanî 

rayeka 

dema 

borî 

tîpa 

kelijandinê 

qertafa 

raweya 

xwestekî 

raweya xwestekî 

min tu bi dît yî a bidîtayî /nedîtayî 

te ez m bidîtama/ nedîtama 

wî/wê ew n bidîtana/ nedîtana 

me hûn n bidîtana/ nedîtana 

we em n bidîtana/ nedîtana 

wan ew - bidîta/ nedîta 

Raweya Bilanî (kesên sêyem) 
Raweya Bilanî (kesên sêyem) 

bilanî  Kesê sêyem  forma fermanî  

Bila  ew  biçe/biçin  

Bila  ew  bixwaze/bixwazin  

Bila  ew  bigire/bigirin  

Bila  ew  bibe/bibin  
 

Raweya bilanî 

Bilanî  Kesên sêyem  forma fermanî  forma neyînî  

Bila  ew (yekjimar / pirjimar)  
bide / bidin  nede / nedin  

bike / bikin  neke / nekin  

bixwe / bixwin  nexwe / nexwin  
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Lêkera alîkar "xwestin" 
Lêkera alîkar "xwestin"   

cinavkên kesane lêkera alîkar raweya merc û daxwaziyê 

Ez dixwazim / naxwazim biçim. 

Tu dixwazî / naxwazî biçî. 

Ew dixwaze / naxwaze biçe. 

Em dixwazin / naxwazin biçin. 

Hûn  dixwazin / naxwazin  biçin.  

Ew  dixwazin / naxwazin  biçin.  

 

Lêkera alîkar xwestin 

Ez dixwazim 

Min xwest 

(ez) biçim / neçim. 

tu biçî / neçî. 

ew biçe / neçe. 

em biçin / neçin. 

hûn biçin / neçin. 

ew biçin / neçin.  

 

Lêkera alîkar "xwestin" 
Lêkera alîkar xwestin 

Ez dixwazim / naxwazim (ez)  biçim  

Ez dixwazim / naxwazim tu  biçî  

Ez dixwazim / naxwazim ew  biçe  

Ez dixwazim / naxwazim em  biçin  

Ez dixwazim / naxwazim hûn  biçin  

Ez dixwazim / naxwazim ew  biçin  

 

Lêkera alîkar "karîn" 
Lêkera alîkar "karîn" 

Cînavk  Lêkera "karîn"  Lêkera bingehîn  

Ez  dikarim / nikarim  biçim  

Tu  dikarî / nikarî  biçî  

Ew  dikare / nikare  biçe  

Em  dikarin / nikarin  biçin  

Hûn  dikarin / nikarin  biçin  

Ew  dikarin / nikarin  biçin  
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Raweya dançêker 
avaniya dançêker 

Dem Kirde Daçeka demê Bireser Dançêker Lêkera 

bingehîn Dema niha Ez   - malê  didim  siwaxkirin.  

Dema bê  Delal  dê  diyariyekê  bide  anîn.  

Dema boriya têdeyî  Min   - kincên xwe  dan  şûştin.  

Dema boriya dûdar  Şaredariyê   - gelek avahî  dane  avakirin.  

Raweya fermanî   -  - çend nivîsan  bide  xwendin.  

 

Raweya çêbiwar 
Raweya çêbiwar 

Lêker  Rayeka dema borî Qertaf Raweya çêbiwar 

biraştin biraşt 

  -î 

birastî 

veşartin  veşart veşartî 

girtin girt girtî 

parastin parast parastî 

vekirin vekir vekirî 

sorkirin sor kir sorkirî 

 

Payeya rengdêran 
Payeya rengdêran   

Rengdêr  Hevrûkirin  Payeya berztirîn  

mezin  mezintir  mezintirîn / herî mezin  

biçûk  biçûktir  biçûktirîn / herî biçûk  

nizm  nizmtir  nizmtirîn / herî nizm  

paqij paqijtir paqijtirîn / herî paqij 

dijwar dijwartir dijwartirîn / herî dijwar 

geş geştir geştirîn / herî geş 

berz  berztir berztirîn / herî berz  

 

Karîn 
Karîn   

Cînavkên kesane  Lêkera alîkar  Raweya merc û daxwaziyê  

Ez  dikarim/nikarim  bibezim.  

Tu  dikarî /nikarî  bibezî.  

Ew  dikare/nikare  bibeze.  

Em  dikarin/nikarin  bibezin.  

Hûn  dikarin/nikarin  bibezin.  

Ew  dikarin/nikarin  bibezin.  
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Divêtî 
Divêtî   

Divê  Ez  bixebitim.  

Divê  Tu  bixebitî.  

Divê  Ew  bixebite.  

Divê  Em  bixebitin.  

Divê  Hûn  bixebitin.  

Divê  Ew bixebitin.  

 

Divêtî 

Divê    Ez  biçim / neçim 

Divê   Tu  biçî / neçî 

Divê        Ew  biçe / neçe  

Divê   Em  biçin / neçin  

Divê    Hûn  biçin / neçin 

Divê   Ew  biçin / neçin  

Bilanî 
Bilanî 

Bila ew  biçe / neçe; biçin / neçin  

Bila ew  bibêje / nebêje; bibêjin / nebêjin  

Bila ew  bixwîne / nexwîne; bixwînin / nexwînin  

Piştî ku / Berî ku 
Piştî ku / Berî ku 

(raweya merc û daxwaziyê)                     (dema bê)  

Piştî ku ez taştê bixwim, ez ê rojnameyê bixwînim.  

Berî ku ez biçim malê,  ez ê hevalan bibînim.  

Dema ku 
dema niha dema niha 

Dema ku ez wê dibînim,  ez kêfxweş dibim. 

Dema ku bihar tê,  kulîlk vedibin. 

(raweya merc û daxwaziyê) (dema bê) 

Dema ku ez wê bibînim,  ez ê pê re bipeyivim. 

Dema ku ez encamê hîn bibim,  ez ê agahî bidim te. 
 

Dema ku / Gava ku ... (Demên Borî) 

Dema ku / Gava ku 

Dema ku ez diçûm malê, baran dibarî.  (D. B. Berdest) , (D. B. Berdest) 

Gava ku ez derketim derve, berf dibarî.  (D. B. Têdeyî) , (D. B. Berdest) 

Dema ku em diçûn malê, me qeza kir.  (D. B. Berdest) , (D. B. Têdeyî) 
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Dibe ku…   
 (raweya merc û daxwaziyê) 

Dibe ku   ez hinekî dereng bimînim. 

Dibe ku   em sibê biçin seyranê. 

 

Dibe ku 

Dibe ku 

ez biçim. 

tu biçî. 

ew biçe. 

em biçin. 

hûn biçin. 

ew biçin. 

Heke /Ku 
 

(raweya merc û daxwaziyê) (dema bê) 

Heke tu alîkariya min bikî,  ez ê karê xwe zû biqedînim. 

Heke tu werî,  em ê kêfxweş bibin. 

Heke baran nebare,  em ê biçin seyranê. 

Ku ew rastiyê nebêje,  ez ê pir biqehirim. 

Ku tu kedê bidî,  tu yê bi ser bikevî. 

JI bo bûyerên ku dema wan derbas nebûye 
JI bo bûyerên ku dema wan derbas nebûye  

Peyv û daçekên raweyî Kes  Lêker (anîn)  Navê raweyan  

  tu / hûn  bîne / bînin  fermanî  

bila  ew (yekjimar)  

ew (pirjimar)  

bîne / bînin  bilanî  

xwezî  bîne / bînin  xwestekî  

divê  bîne / bînin  divêtî  

heke  bîne / bînin  hekanî (merc)  

dê  bîne / bînin  dema bê  

dike    bîne / bînin  dema bê ya nêzîk  

Ji bo bûyerên derbasbûyî 
Ji bo bûyerên derbasbûyî 

Peyv û daçekên raweyî  Kes  Lêker (kirin)  Navê raweyan  

bila  

wî /wê 

bikira/ bikirana  bilanî  

xwezî  bikira/ bikirana  xwestekî 

divê  bikira/ bikirana  divêtî  

heke  bikira/ bikirana  hekanî (merc)  

dê  bikira/ bikirana  çirokiya dema bê  
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Avaniya tebatî 
Avaniya tebatî (demên borî) 

Bireser Lêkera alîkar "hatin"  Lêker 

Pirtûk hat / hatin   xwendin 

peyam  şandin 

Kinc hatiye / hatine şûştin, raxistin 

çîrok  gotin 

Stran  nehat / nehatin  guhdarîkirin 

Mêvan   pêşwazîkirin, birêkirin 

Kulîlk  nehatiye / nehatine çandin 

agahî  xwestin 

 

Avaniya tebatî (Dema borî) 

Bireser  Lêkera  alîkar Lêkera  bingehîn 

Erênî        Neyînî  

Rojname  hat/ hatin 

hatiye/ hatine 

dihat / dihatin 

nehat / nehatin 

nehatiye /nehatine 

nedihat / nedihatin 

belavkirin. 

Mêvan  pêşwazîkirin. 

Kulîk  çandin. 

Name  şandin. 

Pirtûk  xwendin. 

 

 

Avaniya tebatî (dema niha) 

Bireser Lêkera alîkar Lêkera bingehîn 
Erênî Neyînî 

Kinc  

tê / tên nayê/ nayên 

dirûtin. 

Xanî  avakirin. 

Sêv  xwarin. 

Kon  vegirtin 

Mêvan  pêşwazîkirin 

 

 

Avanîa tebatî dema niha 

Bireser Lêkera alîkar "hatin" Lêker 

pirtûk 
tê / nayê 

tên / nayên 

xwendin 

kinc şûştin 

stran guhdarîkirin 

mêvan pêşwazîkirin 

kulîlk çandin 
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Avaniya tebatî (Dema bê) 

Bireser Daçeka dema bê Lêkera alîkar lêkera bingehîn 

Erênî Neyînî 
Kovar  

dê 
bê / bên 

(were / werin) 
neyê / neyên 

çapkirin. 

Mêvan vexwendin. 

Kulîlk çinîn 

Name nivîsîn.  

Xelat dan 

 

Kişandina li gorî kesan 

Bireser (cînavk) Lêkera alîkar "hatin" Lêker 

Ez hatim / hatime 
dîtin 

vexwendin  

pêşwazîkirin 

Tu hatî / hatiye 

Ew hat / hatiye 

Em hatin / hatine 

Hûn hatin / hatine 

Ew hatin / hatine 

 

Kişandin li gorî kesan 

Bireser(cînavk) Lêkera alîkar "hatin" Lêker 

Ez têm/ nayêm 
dîtin  

vexwendin  

pêşwazîkirin  

Tu têyî / nayêyî 

Ew tê / nayê 

Em tên / nayên 

Hûn tên / nayên 

Ew tên / nayên 

 

  

Bireser Daçeka dema bê Lêkera alîkar"hatin" Lêker 

kovar 

dê 

bê / bên çapkirin 

dar çandin 

çêlek were / werin dotin 

xanî firotin 

 

  

Daçekên raweyê Bireser Lêkera alîkar"hatin" Lêker 

bila pirtûk bê / bên weşandin 

dibe ku gund avakirin 

heke trimpêl were / werin firotin 

dema ku kinc şuştîn 
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Hin lêkerên hevedudanî 
lêkerên hevedudanî 

ji ber  kirin ji ber kirin 

li xwe kirin li xwe kirin 

hîn  bûn hîn bûn 

hîn  kirin hîn kirin  

qelew  bûn qelew bûn  

ji xwe  kirin ji xwe kirin 

paqij  kirin paqij kirin 

şerm  kirin şerm kirin 

alîkarî  kirin alîkarî kirin 

Hin lêkerên hevedudanî  
Hin lêkerên hevedudanî 

Hêmana pêşîn lêker Lêkera hevedudanî 

lêkolîn kirin lêkolîn kirin 

ders dan ders dan 

li dar xistin li dar xistin 

nîqaş kirin nîqaş kirin 

beşdar bûn beşdar bûn 

gotûbêj kirin gotûbêj kirin 

dem derbas kirin dem derbas kirin 

nexweş kektin Nexweş ketin 

biryar dan biryar dan 

rêz girtin rêz girtin 

bêhn vedan bêhn vedan 

heyf hilanîn heyf hilanîn 

gav avêtin gav avêtin 

dereng mayîn dereng mayîn 

 

Lêkerên hevedudanî; Bi lêkera bûnê 

Hêmana pêşîn lêker lêkera hevedudanî 

derbas 

bûn 

derbasbûn 

bilind bilindbûn 

kom   kombûn 

hîn hînbûn 

geş geşbûn 

ava avabûn 

zêde  zêdebûn 

germ  germbûn 

dijwar  dijwarbûn 

kêm  kêmbûn 

 



Ş ê w a z ê n  R ê z i m a n î  24 | 26 

 

Hin lêkerên hevedudanî 

êrîşkirin                 Tu çima êrîşî min dikî? 

şerkirin                 Duh du kesan bi hev re şer kir. 

pêkhatin              Di sedsala bîstan de şerên  giran pêk hatin.  

pevçûn                 Ez û hevalê xwe em pev çûn. 

 

Lêkerên hevedudanî; Bi lêkera kirinê 

Hêmana pêşnîn lêker Lêkera hevedudanî 

mezin 

  kirin  

mezinkirin 

bilind  bilindkirin  

kom komkirin 

hîn hînkirin 

fireh  firehkirin 

xwedî xwedîkirin 

bawer bawerkirin 

diyar  diyarkirin 

ava  avakirin 

zêde  zêdekirin 

germ  germkirin 

dijwar  dijwarkirin 

kêm  kêmkirin 

 

Peyvên hevedudanî 
Peyvên hevedudanî 

Peyva yekemîn Peyva duyemîn Peyva hevedudanî 

huner  perwer hunerperwer 

mam hoste mamoste 

çav reş çavreş 

por lûle porlûle 

kêf   xweş kêfxweş 

roj name rojname 

tehm  xweş tehmxweş 

çav şîn çavsîn 

dil tenik diltenik 

por zer porzer 

xwîn    germ xwîngern 

çav belek çavbelek 

roj ava rojava 

roj hilat rojhilat 

mirov perwer mirovperwer 

bejn bilind bejnbilind 

rû   ges rûgeş 
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Peyvên pêkhati bi paşgira -î 
Peyvên pêkhati bi paşgira -î 

Peyv Paşgir Peyva pêkhatî 

civak 

î 

civakî 

çand çandî 

dilovan dilovanî 

Gund gundî 

bajar bajarî 

zarok zarokî 

ciwan ciwanî 

qenc qencî 

xemgîn xemgînî 

 

 

Peyvên pêkhatî bi paşgira -dar 
Peyvên pêkhatî bi paşgira -dar 

Peyv Paşgir Peyva pêkhatî 

ol 

-dar 

oldar 

birîn birîndar 

mal maldar 

evîn evîndar 

tobe tobedar 

deyn deyndar 

nav navdar 

 

Peyvên pêkhatî bi paşgira -istan 
peyvsazî 

peyv paşgir peyva pêkhatî 

çol 

-istan 

çolistan 

gul gulistan 

kurd Kurdistan 

dar daristan 

şar şaristan 

gor goristan 

morî morîstan 
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Rayeka dema niha 
Rayeka dema niha ya hin lêkeran dibe paşgir. 

Lêker  Paşgir  Peyvên pêkhatî  

dîtin  bîn  hûrbîn, dûrbîn, çakbîn, bedbîn, tengbîn, xweşbîn, pêşbîn ...  

gotin  bêj  çîrokbêj, dengbêj, stranbêj, pirbêj ...  

rêtin  rêj  xwînrêj, avrêj, rondikrêj ...  

kêşan  kêş  renckêş, şûrkêş, pêşkêş, serkêş ...  

kuştin  kuj  agirkuj, êşkuj, mirovkuj, birakuj, zimankuj, xwekuj ....  

birîn  bir  êşbir, rêbir, porbir, darbir, cawbir. ..  

firotin  firoş  nanfiroş, çekfiroş, rojnamefiroş, cilfiroş, gulfiroş ....  

kirin  ker  karker, hînker, zêrker, zîvker, têrker .....  

 

Wekî navdêr bikaranîna lêkeran 
Wekî navdêr bikaranîna lêkeran 

wekî lêker  wekî navdêr 

ez çûm Amedê. çûna Amadê min kefxweş dike. 

em kurdî hîn dikin. hînbûna kurdî pir xweş e. 

Berfo hevalê xwe dît. ez ji bo dîtina te hatim bajêr. 

Birayê min derî vekir. bi vekirina derî re hundir sar bû. 

min pirtûkek xwend. mirov bi xwendinê bi pêş ve diçe. 

wî gelek tişt gotin. bi vê gotinê re mirûzê gelekan tirş bû. 

 

Cîhan 
Cîhan 

WELAT NETEWE ZIMAN 

Tirkiye Tirk Tirkî 

Almanya Alman Almanî 

Îran Faris (Îranî) Farisî 

Amerîka Amerîkî Îngilîzî 

Japonya Japon japonî 

Kûba Kûbayî Ispanî 

Kurdistan Kurd Kurdî  

Iraq Ereb Erebî 

 


