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Pêgotin 

Mîr Celadet Alî Bedir-Xan (1893–1951) mîrê kirmanciya modern e. 

Bi xêra wî, kirmanciya îro, ta dereceyekê, gihaye qunaxekê ko mirov 

dikare jê re bibêje qunaxa wekêkiya kirmanciya nivîskî. 

Heger mîr Celadet Alî Bedir-Xanî di nîvê pêiyê yê vê sedsalê de, bi 

zanîn û mahirî, elfabeyeka serast û lihevhatî danemezirandiya dê kir- 

manciya nivîskî di bin xeter û tevliheviyê de bûya û nedigiha qunaxa 

pêketî ya îro. 

Jinûveçapkirina Elfabêya kurdî  û  Bingehên gramera kurdmancî ji 

ber sê binasan giring e: 1) naskirin û  fêrbûna elfabeya kurdiyê ko 

mîr Celadet Alî Bedir-Xanî bingehên wê danîne, 2) rêlibergirtina 

dijminên elfabeyê  û 3) fêrbûna gramera kirmancî bi ravekên kir- 

mancî. 

Ji vê kitêba di destên we de diyar dibe ka mîr Celadet Alî Bedir- 

Xan di damezirandina elfabeya kurdiyê de çiqas sexbîr û mahirê karê  

xwe bûye. Wî gelek ziman û elfabeyên biyanî dizanîn û ew bi hemî  

zanîna xwe serdest û raserê denganiya zimanê kurdî bû. Mîr Celadet 

Alî Bedir-Xan ji 14 salan pirtir li ser elfabeya kurdiyê xebitiye û ew li 

gor denganiya zimanê kurdî edilandiye. Wî dengên hemî zaravayên 

kurdiyê ba nas dikirin û ba dizanî ka çi birha (tehsîra) denganiya 

zimanên biyanî li denganiya kurdiyê bûye. 

Bo nimûne ew di elfabeya kurdiyê de dengê »u«-yê wekî dengekê  

biyanî dide zanîn û bi ravekên bereqil izbat dike ko di kurdiyê de eslê  

wî dengî »wi« ye, yanî eslê bêjeya »kirmanc«-ê »kwirmanc« e, lêbelê  

paê ev deng, »wi«, li hinek deveran nêzîkî êk bûne û bûne »u« yanî  

»kurmanc«, li hinek deverên dî jî »w« ketiye û »i« maye, yanî »kir- 

manc«. 

Herwiha mîr Celadet Alî Bedir-Xan bi dûr û dirêjî li ser dengê »i«  
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û »î«-ya kurdiyê rawestaye û gotiye ka çima wî ev deng bi van herfan 

nîan kirine. 

Di van salên dawiyê de hinek kurd dijayetiya herfên »i« û »î«-yê  

dikin û dibêjin em van herfan bikin wekî  yên tirkan. Gava ko 

xwendevan vê kitêbê bixwînin dê bibînin ko ti bingeh ji dijayetiya 

wan kesan re nîne. 

Bi minasebeta vê minaqeeyê min jî nivîsareka dirêj nivîsandiye û  

ew di dawiya vê kitêbê de wekî servehî çap kiriye. 

  7 

Mîr Celadet Alî Bedir-Xanî elfabeya kurdiyê parçe-parçe di 

»Hawarê« de weandiye û paê jî ew wekî kitêbok derêxistiye. Pitî  

ko wî elfabeya kurdiyê wekî kitêbok derêxistî jî hinek parçeyên dî di 

»Hawarê« de weandine. 

Ev kitêba di destên we de ji hemî parçeyên ko di »Hawarê« de hatine 

weandin pêk têt. Di dawiya parçeya 15-ê de (»Hawar«, hjm. 23) wî  

»dûmahîk heye« nivîsandiye lêbelê min li ti deveran ew »dûmahîk«  

nedît. 

Parçeyên elfabeya kurdiyê di van hejmarên »Hawarê« de hatine 

weandin: 1–12, 17–18 û 23 

Herwiha mîr Celadet Alî Bedir-Xanî  »Bingehên gramera 

kurdmancî« jî parçe-parçe di van hejmarên »Hawarê« de weandiye: 

27–35, 37, 40, 42–48, 50–51 û 53–54 

Heta niho gelek kitêbên gramera kirmaciyê hatine nivîsandin lêbelê  

hertim ew bi hinek zimanên dî hatine rave kirin. »Bingehên gramera 

kurdmancî« kitêba pêiyê ye ko ravekên wê jî bi kurdî ne. Ji lewra em 

dikarin bibêjin ko mîr Celadet Alî Bedir-Xan di vê rêyê de jî pêengê  

me ye û her û her emê minetdarên wî bin. 

Wekî ko xwendevan dê ferq bikin »Bingehên gramera kurdmancî«  
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ne timam e, hemî beên gramerê tê de nînin. Bo nimûne bea lêk- 

eran, ya hokeran, ya daçekan, ya hevoksaziyê û hinek beên dî jê kêm 

in. Digel vê jî kitêb bi serê xwe aheserek e û divêt li ber destê hemî  

kurdên xwendekar û zimanzan hebe. 

Jixwe gramera kamil ya kirmancî, paê, ji aliyê Roger Lescotî ve  

bi ravekên fransî hatiye çap kirin. Ew berhem (Grammaire kurde –  

dialecte kurmandji) berhema mîr Celadet Alî Bedir-Xanî ye. Mixabin 

heta îro jî ew nehatiye wergerandin bo kirmanciyê. 

Min guhortin di tekstên mîr Celadet Alî Bedir-Xanî de nekirine û  

xwestiye ev kitêb, wekî ko heye, bigihît destên xwendevanan. 

Nêveroka ko di destpêka vê kitêbê de ye min lê zêde kiriye û her- 

wiha min sernivîsên be û nêvbean ji nû ve estetîze kirine. Min ser- 

nivîs ji rêzên tekstan derêxistine û danîne rêzeka xweser. Bi vî awayî  

xwendina tekstan hêsanîtir dibe. 

Stockholm, 15-ê îlona 1998-ê 

Arif Zêrevan 

8    

Elfabê ya kurdî 

Elfabê ya kurdî ji sih û yek herfan hevedudanî ye: 

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

Herf di dengdayiyê de du texlît in: dengdêr û dengdar. 

Dengdêr ew herf e ko dixwedeng e, û dengê wê bi serê xwe derdikeve 

û dengê  dengdaran derdixî ne. 

Dengdar ew herf e ko dixwedeng e, lê belê dengê wê bi serê xwe û bê  

arî kariya dengdê rê  dernakeve. 

Di zimanê kurdî de het dengdêr hene: 

a, e, ê, i, î, o, u, û 

Lewra ko di dengdaniya kurdî de dengdê rek geh kin û geh drêj nabe, 
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dengdê rên kurdî di drê jahiya dengên xwe de sersekinî ne: kin û drêj 

in. 

Dengdê rên kin: e, i, u 

e         der             fd                  er         ®                     ser            ® 

i           kin            م˜                  din          xd                     bin            م… 

u         kurd     dfç                  kur          ®˜                     kul             ل˜ 

Dengdê rên drêj: 

a           av              s  ٍ                   sar        f£                     bar            f£… 

ê           dêr           ®d                  êr        ®ç                     mêr         ®ç› 

î            tîr              ®ç†                  zîv       قg                     îv         قç 

o           dor           fzd                  sor       fç                     kor         fç 

û           kûr          fç                  ûr       fç                     dûr           fzd 

  11 

  

Di zimanê kurdî de bîst û sê dengdar hene: 

b           bar                 f£…              bav             s£…               ban              x£… 

c          car               f£‰              can             x£‰               cûn           xç‰ 

ç          çar              f£Œ              çûn           xçŒ               çem              âŒ 

d           dar                 fZd              dan              xZd               dîn              مd 

f           fanos    içœ£              filan           xë              find              ہ 

g           gav             s£™              gi ص               ™               garan      xZf£™ 

h           hîm              âç              hê ja            Z°ç               halan       xê£ 

j            jin                  xh              jor                 fzh               jajî              }hZh 

k          ka                    £˜              ker                 ®˜               kom            wç 

l            lo                     çš              law                zê               lez                  ¯š 

m        mar              f£›              mêj              °ç›               mak           t£› 

n           nan               x£œ              nerm           w®œ               nas             i£œ 

p           par                 f£ˆ              por              fç               pehn         م©ˆ 
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q           qîr                 ®ç–              qenc            ذہ–              qelî              ç¾– 

r           rê                   {f              rû                    zf               re               jf 

s          sar               f£              sebat        \£¤‡              sofî         {ç 

          or              fç              ev             ق               a                   £ 

t           têr                 ®ç†              taqet      ح–£‘               tûj                 hç† 

v           vajî            }h£—              vala              ê£—               virnî          çœ®— 

w         war                fZz              werîs      شfz              wek              tz 

x          xanî          çœ£‹              xwarin  xfZç‹               xar               f£‹ 

y          yar                f£     yek               ك               yarî             }f£ 

z          zor                fzg              zabit       ط…£               nafiz           -£œ 

Ji van pê ve du herfên biyanî hene ko birek ji kurdan wan dibê jin. 

Lewra ko ew herfên ha di eslê xwe de ne kurdî ne, me ew ne êxistine 

nav elfabê ya xwe. 

Ew jî »a« û »p« ne, me ew du herf bi danî na du deqean li ser »h« û  

»x« nî an kirine. 

  ٍ        a      ٍ alv£Š  

  ٍ  

p 

  ٍ ar        f£” 

Ko ev du deq ketin ev herfên ha vedigerin ser herfên kurdî û dibin 

»h« û »x«. 

12    

Ji xwe piraniya kurdan û na »p« »b« dibê jin: 

  ٍ eyidîn مçç” , xeyidîn مçç‹ 

»Hawar« dengê zanî nê ye. Zanîn ji me 

fZz£ {½œd {ہçœZg م ن çœZg h ن› 

re rê ya felat û xweiyê vedike. Her kesê 

yf £{f \ë z {çç‹ ن˜— ® ç±˜ 

ko xwe nas dike dikare xwe bide nas 
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ç yç‹ i£œ ن˜d yf£˜d yç‹ y… i£œ 

kirin. »Hawara« me berî her ti tî heyî na 

x®˜ ZfZz£ ہ† £²› }®… ® }¥ن çç 

zimanê me dê bide nas kirin. Lewma ko 

çœ£›g ن› {d y… i£œ x®˜ £›çš ç 

ziman erta heyî nê a pê în e. »Hawar« jû 

x£›g £‘® {ہçç م ٍ    ç²ˆ y fZz£ zh 

pê ve bi her ti tê ko kurdanî û kurdî tî pê 

 ˆç [ ® {¥²† ç çœZd®˜ z {¥d®˜ ç«ن

bendewar e dê mijûl bibe. 

yfZzہ… {d vz°› ن¤… 

Bi xê zên jorîn ve me rê berî û rê zaniya elfabê ya kurdî kuta kir. Ji niho 

pê de bi hûrhû nandina hevedudanî na wî dê mijûl bibin. 

[Esas û  bingehên elfabê yê] 

Herwekî di gelek ti tan de têt dî tin dibe ko di cara pê în de di elfa- 

bê ya me de jî kêm û zê de hin kê manî dê bikevin ber çavan. 

Ev kê maniyên ha di eslê xwe de ji kê maniyê bê tir paiya hin koteki- 

yan in ko mirov ji wan nikare xwe bide alî. 

Ji lewra pi tî dan zanî na elfabê divêt awayê  hevedudanî na wê û kitki- 

tên bingehên wê bên rave kirin. Da ko xwendevanên me qenc tê bi- 

gehin ko ew kê maniyên ha herwekî me got ne kê manî, lê di azî na 

elfabê de ti tinen adetî ne. 

Ev benda ha ji bona berhevdana wê hatiye nivî sandin. 

13 

Lê berî destpê kirina berhevdanê divêt herçî esas û bingeh hene ko ji 

me re bû ne hîm û elfabê li ser wan hatiye danîn bê ne xuya kirin. 

Me ev bingehên ha di dora e destû ran de gihandine hev. 

1. 
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Ji wan niqtan pê ve ko xasê  denganiya zimanê kurdî ne, di ikl û  

dengên herfan de, herç end heye, xwe li elfabê ya tirkan nê zîk xistin û  

jê nedûrketin. 

Armanca elfabê  sekinandina dengan li ser kaxezê bi iklan e, ikl bi 

herfan tên nî an kirin, û herf qebalewî û bihemd in. Ji lewra nî anki- 

rina dengê »b« bi »c« û yê »c« bi »ç« û  bihevguhartin û  cihguhastina 

wan wekhev û bê ferq e. 

Lê bi vî awayî kurdên welatê jorîn û heçî ko elfabê ya tirkî  dinasin 

dê bikarin bê di warî ya kurdî hîn bibin û komel û kitê bên me bi 

hê sanî tî bixwî nin. 

2. 

Herç end dibe, ewç end dengên herfên latî nî ên adetî ko di zimanên 

din de nas in, di elfabê ya kurdî de hilanîn û  neguhartin. 

Bi vî awayî kurd dê  bikarin elfabê ya biyaniyan û biyanî ya me bi 

hê sanî tî fêr bibin. 

3. 

Nî ankirina her dengî bi herfeke serxwe û ji awayê herfên heveduda- 

nî xwe dûr xistin. 

Bê ik e ko hînbûn, xwendin, nivî sandin û lêkdana herfên serxwe ji 

yên hevedudanî hê sanî tir e. 

4. 

Her dengî bi herfeke cida nî an kirin, yanî ji awayê nî ankirina çend 

dengan bi herfekê an dengekî bi çend herfan, xwe dan alî. 

Ev awa ji fikra çê kirina elfabê kê bi hindik herfan an ji qesda qenc 

lisersekinandina denganiyê  dikare bizê. 

14    

Lê pê herdu jî nakevin dest û di zimanî de bila sebeb pirsinen di iklî  

de cida peyda dibin û di nivî sandinê de tevlî hevî ke mezin berpê dibe. 
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Ji xwe di ti zimanî de denganî û nivî sandin ne lê vên yek in, û nivî san- 

din nikare bi tevayî  li denganiya wî zimanî bê. Lewra ko kitkit û ren- 

gên denganiyê bi elfabê yê nayin nî an kirin û li ser kaxezê  sekinan- 

din. Welê biwa diviya bû elfabê ya her zimanî ji 50–60 herfan heve- 

dudanî bibe. 

5. 

Herç end heye, ji barkirina herfan bi nî anên nû, xwe dan alî. 

Nî an ji hê lekê di nivî sandinê  de bi vegera qelemê wextî dide winda 

kirin. Ji hê la din bi jibîrkirina nî anê  herf vedigerin ser iklên xwe ên 

eslî, bê nî an û tevlî-hev dibin. 

Pejirandina çend nî anan bi hev re ev jî di warî ke din e. 

Ji lewra ji bona tevayiya herfên bê nî an me ev »^« pejirand, û bilin- 

dek nav lê kir. Ji ber ko dengên herfan hem diguhê rî ne hem bilind 

dike, û ji nî anên wek (. - , – ’) qenc têt veqetandin. 

Ji xwe bo bû na nî anan nivî sandinê kirêt dike. 

6. 

Herfên welê  bijartin ko di iklên xwe de li hev bên û bikevin hev. 

Ji lewra diviya bû ko em di nav herfên latî nî de bimî nin û ji elfabê- 

yên din wek yû nanî û rû sî herfan megirin. 

Me jî welê kir û elfabê ya xwe bi hindik guhartina dengên herfên latî- 

nî û  bi barkirina hinan bi bilindekê çê kir. 

Bi vî awayî û gora destû rên jorîn me elfabê ya xwe bi sih û yek herfan 

hevedu daniye. Herwekî di destpê kê de me da zanîn. 

Sehî tiya ko di her sê zarên kurdî de hatine çê kirin xuya kirine ko di 

15 

zimanê kurdî de dengên bingehî ev sih û yek deng in. Ew jî bi van 

sih û yek herfan hatine nî an kirin. 

Belê, herfin hene ko geh zirav, geh stûr, geh ji pê î, geh ji paiyê tên 
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xwendin. Lê ev ferqên ha ne ji guhê rî na cihderka dengan, lê belê ji 

guhê rî na rengên dengan tê ne pê, û ji lewra di elfabê yê de nayin nî an 

kirin. Ji ber ko elfabê tinê dengan nî an dike, ne rengê dengan. 

[Dengdar] 

Ezê bi dengdaran dest pê bikim. Ji sih û yek dengdarên kurdî, den- 

gên hevdehên jê rîn, di elfabê ya her zimanî de, bi ferqnên kiçik, yek 

in. 

b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, y, z 

Tinê di elfabê ya tirkî de »q« û »w« nî nin. Ji ber ko di zimanê tirkî de 

denginen cida wek »v« û »w«; »q« û »k« nayin dî tin. 

Dengê herfa »w« ji xwe di tirkiyê de peyda nabit. 

Herç end di hin pirsên erebî de ko ketine nav zimanê tirkî ji »t« pê  

ve »r« hebe jî, tirk van du herfan cida cida bi lêv nakin. »r« a erebî  

gora denganiya zimanê xwe wek »t«-ke stûr dixwî nin û dukan ji cih- 

derkekê  derdixî nin. Ji ber vê yekê van her du dengan bi herfa »k«  

nî an kirine û herfa »q« yekcar ne êxistin nav elfabê ya xwe. 

W 

Herwekî me got di elfabê ya tirkî de »w« jî nî ne. Tirk dengên »w« û  

»v« wekhev bi lêv dikin û »z«-a erebî wek »v«-a kurdî û frensizî dixwî- 

nin. Lê di zimanê me de herfên »v« û »w«, herwekî di zimanê inglî zî  

de heye, cida tê ne dî tin û kurd dengên van herdu herfan ji cihderkên 

cida derdixî nin. 

Gelek pirsên kurdî hene ko bi guhê rî na van herfan û bi ketina wan 

li û nên hev di mana wan pirsan de ferqinen mezin tê ne pê, wekî  

niho: 

16    

kevandin        kewandin 

dev                   dew 
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vir                      wîr 

ava                    awa 

evî                    ewî 

Herwekî têt dî tin me dengê »s« bi »v« û yê »z« bi »w« nî an kirin. 

Niho divêt em texmî na wan ti tan bikin ko di heqê awayê nî ankiri- 

na wan de dikarin bên gotin. 

Di paiya vê bendê de sê cedwel hene. Cedwela pê în ji me re nisbeta 

herfên kurdî nî an dide. [Li rûperê 33 û 34-ê fekire, Arif Zêrevan] 

Gora wê cedwelê di zimanê me de nisbeta »v« 329:33793 û ya »w«  

557:33798 herf hene »v« 329 û »w« 557 caran derbas dibe. 

Jê dixuye ko di zimanê kurdî de »w« ji »v« bê tir e. Ji lewra, me dengê  

»s« bi »w« û yê »z« bi »v« nî an bikirna çê tir ne dibû? Bi vî awayî me 

dengê van du herfan ji dengên xwe ên navmiletî – ko îro wek dengên 

wan ên adetî tê ne hesêb – dûr bixistana. 

Dûrxistina dengên herfan ji dengên xwe ên adetî, gora destû ra me a 

diwim, tinê  di kotekiyê de, an bi destxistina fê deke mezin de, bihata 

çê kirin. 

Kotekî yekcar nî ne, fê de hebe jî gelek kiçik e, ne welê ye ko em ji 

bona wê destû reke xwe a bingehî feda bikin. 

Belê »v« bi yek dran e, û »w« bi du dranan e. Lê herdu jî  bi derbekê, 

bi liveke qelemê tên nivî sandin, ne ko »v« bi derbekê û »w« bi du 

derban. 

Jû pê ve di denganiyê de »w« du »vv« tê hesêb, bi vî awayî deng û  

iklên wan jî li hev tên. Ji xwe di zimanê  frensizî û di hinên din de 

»w« re »double v« yanî »du car v« dibê jin. 

  17 

Y 

Ev herfa ha di hin zimanan de carinan dengdar û  carinan dengdêr e. 
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Herwekî berdê la wê a erebî »{« jî  carinan dengdêr û  carinan dengdar 

e. 

Me ew, tinê bi dengê xwe ê dengdarî êxist nav elfabê ya xwe. 

yar               f£ 

diyar         f£d 

derya        £fd 

beyar         f£ç… 

Ev herfa ha di nav pirsên kurdî de gelek hindik têt dî tin. Perî car dike- 

ve navbera du dengdê ran û wan digehî ne hev. 

derzî         derziya              Zî nê 

rê                rê ya                    welêt 

ba               bayê                  kur 

tilî               tiliyên                 wî 

Ji hê la din ev herfa ha hîn bi hîn dikeve nav zmên û pê de meyildari- 

ya ketinê  dike. Di zimanê  kurdmancî de gava pirsekê ko paiya wê bi 

»o« an »û« tê, dengdê reke biyanî dibit »w«-yek dikeve navbera wan û  

wan digehî ne hev. 

parsû        vê parsû wê     parsû wa stûr 

çilo             vî çilowî             çilowê ter 

Di hin deran de ev »w«-yên ha bi »y« re xwe diguhê rî nin: 

vê parsû yê            parsû ya stûr 

vî çiloyî                   çiloyê ter 

Gelo bi çi awayî ev du herfên ha pev diguhê rin? 

Birekî kiçik ji kurdmancan –  herwekî xelkê Botan – dengdê ra »û«  

zirav dixwî nin, yanî ne wek elmanan lê wek frensizan bi lêv dikin. 

18    

  

Ev kurdmancên ha dengdê ra »o« jî wek »û«-wa adetî – ko di frensizi- 
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yê de bi »ou« têt nî an kirin – dixwî nin. Bi vê ferqa ko di bilêvkirina 

wan de hergav meyldariyek ber bi »o« ve heye. 

Ev kurdên ha ko van du dengdê ran nerm dixwî nin ji bona hevgihan- 

dina van dengdê ran bi dengdê rên din – herwekî bi »ê, î, a« têt çê kirin 

– li û na »w« »y«-kê ditî nin. 

Ji ber ko bilêvkirina »y« ji ya »w« hê sanî tir û »y«  dengdareke nerm 

e, hê dî hê dî  dikeve zarên wan kurdan jî, ko dengdê ra »û« stûr û »o«  

wek xwe dixwî nin. 

Carinan jî di nav pirsan de dikeve û na »w«: 

Suwar—>siwar—>siyar 

Ji hê la din bi »h« re jî diguhê re: 

gerîn         gerihan            geriyan 

bezîn        bezihan             beziyan 

dihar                diyar 

mehîr                meyîr 

giha                  giya 

Ji aliyê din di pirsnen erebî de ko ketine nav zimanê me diguhê re û  

dibe »ê«: 

 g         Zeyneb           Zê nebجہ

®ç‹         xeyr                 xêr 

\®ç”عeyret             عê ret 

 g         Zeynel            Zê nelلہ

ç´ç         Feyzî               Fê zo 

Divêt bê te nî an kirin ko di zimanê erebî ê axaftinê de jî ev »y«-yên 

ha carinan diguhê rin û dibin »ê«. 

  19 

J, G 

Ji van du dengdaran me »j« êxiste nav elfabê ya xwe bi wî dengê ko 
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frensiz wê bi lêv dikin û »g« herwekî elman wê dixwî nin. 

Berdê lên wan di elfabê ya erebî de ev in: 

j —> h        g —> u 

 ق

Ev herf berdê la »j«-a erebî ye. Dengê vê herfê di frensizî bi »ch«, di 

elmanî bi »sch« û di inglî ziyê de bi »sh« têt nî an kirin. 

Ji herfên latî nî ji bona nî ankirina vî dengî di destê me de ti herf ne 

ma bûn. Gora destû reke me diviya bû ko em bi herfên hevedudanî  

emel mekin. Destû ra me a pê în em dixistin nî zî kî elfabê ya tirkan. 

Ji hê la din cihderka vî dengî gelek nî zî kî  cihderka herfa »s« ye. 

Miletên ko di zimanê wan de ev deng nî ne li û na wî »s« dibê jin. 

Di zimanê yû nanî de »« nî ne. Ji lewra yû naniyên ko nû dest bi fren- 

siziyê dikin û na »chambre–ambr«  »sambr« dibê jin û pirsa »paa«  

»pasa« dixwî nin. 

Di encamê de me ev deng wek tirkan, bi vê herfê nî an kir. 

Ji xwe ev ikl di elfabê ya xelkê  romanyayê de, ji mêj ve hebû. 

X 

Ev dengê ko di elfabê ya erebî de bi herfa »b« têt nî an kirin di hin 

zimanên arî de jî heye, wekî niho elman vî dengî bi »ch« nî an dikin. 

Lê miletên din, wek yû nan, bi »x« dinimî nin. 

Ev herfa ha di hin elfabê yan de, wek ya frensizan, du dengan bi hev 

re dinimî ne û dide xwendin, yanî dengekî wê dutakî  heye. Herwekî: 

Alexandre             Aleksandre 

Exemple                 Egzemple 
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Ji ber ko dengê wê ê dutakî ji me re ne gerek bû, me ev herfa ha wek 

yû nanan û hin miletên din ji bona nî ankirina dengê »b« êxiste nav 

elfabê ya xwe. 

K, Q 



Rêzimana kurdî | 20  

 

Dengên ko di erebiyê de bi »r« û »t« nî an dikin û ji hev bi gelekî  

cida ne dizimanê me de jî  cida cida peyda dibin. 

Digel vê hindê »r«-a kurdî ji ya erebî nermtir û  siviktir e. Mirov dika- 

re bibê je ko »r«-a me nî zîk wê »k«-yê ye ko di pirsa »kristal« de têt 

dî tin û frensiz »cristal« dinivî sî nin. 

Ji bona nî ankirina van dengan di destê me de du herf hene: »k« û  

»q«. 

Gelo bi kîjkê dengê  pê kî  û bi kîjkê dengê pa kî divêt bê te nî an 

kirin. 

Deng wekî ji pê iya devê  mirov derdikeve pê kî û gava ji paiyê der- 

dikeve pa kî ye. 

Herwekî »r« pa kî û »t« pê kî ye. 

Ji ber ko dengê »r« ji qirikê û dengê »t« ji pê iya wî  derdikeve. 

Di zimanê frensizî, elmanî, û di hinên din de »qu«  dengekî dide ko 

rast bi rast dengê wê »t«-yê ye ko di pirsa »kar – f£˜« de têt bihîstin. 

Xelkê eî ra Bêrtî ji çaryekê re carinan »kart« dibê jin. Di zimanê fren- 

sizî de jî »quart« heye û mana wê jî çaryek e. 

Tinê frensiz »t«-ya paîn naxwî nin û wek »kar – f£˜«-a kurdmancî  

bê »t« dixwî nin. Di van du pirsan de dengê »qu«-a frensiz û »k«-a 

kurdî wek hev in û di ti ti tî de ji yek hev ne cida ne, ne kêm, ne 

zê de ne. 

21 

Belê me goti bû ko »r«  dengekî pa kî ye. herç end ev deng, rast bi 

rast di zimanên arî de nîn be jî, di navbera »k« û »q« kêm û zê de fer- 

qek heye, û di wan zimanan de jî herfa »q« di eslê xwe de, gora dengê  

herfa »k« dengekî pa kî nî an dike. 

Zimanên latî nî ên îrû vî dengî perî car bi herfa »c« nî an dikin. Ji ber 

ko ev du herfên ha, di zimanên eslî de, berî hatina pê, zimaninen 
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latî nî ên îrû bi hev guherî ne. 

Di zimanê latî nî ê kevn de »k« bi tinê di pirsên »kaeso« û »kalendae«  

karî bû xwe hilî ne di ên mayîn de »c«-yek ketiye û na wê ko xelkê  

Romayê ew mî na »k«-yek bi lêv dikirin û  dixwendin. Herwekî di pir- 

sên »cable, café, corbeille, corbe, cristal« de, ko bi »c«-kê tê ne nivî- 

sandin, û ev »c« gora dengê »qu«-yê  dengekî pa kî dide. Lê belê di 

zimanê elmanî de ko ev »k«-yên ha bi »c« ne guhê rî ne ev pirsên ha bi 

»k« tê ne nivî sandin: »Kable, Korb, Kaffe, Koffer, Kristal« 

Niho divêt em hinikî bi bihayê »k«-ya kurdî ê dengî mijûl bibin. Ji 

bona wê jî ezê »k«-ya kurdî deynim ber »c«-ya frensizî û »‚«-a erebî. 

Dê  em pirseke frensizî bibin: »cri« dengê »c«-ya wê gelek nî zî kî »q«-ya 

me ye, û  di navbera vê »c«-yê û »q«-ya pirsa »qîr« hema ti ferq nî ne û  

mana wan jî yek e, »cri« di frensiziyê de »qîr« e. 

Wekî  niho, mirov dikare pirsa kurdmancî »qrên« bi elfabê ya fren- 

sizî wek »crên« binivî sî ne. 

Li ser berhevdanî na dengê van herfan min çend tecribe çê kirine ko 

di zanî na wan de hin fê de hene. Herwekî: 

1. Min ji hin xortên kurd re – ko ew hî nî elfabê ya kurdî kiri bûn 

– pirsa »cristal« da nivî sandin. Tevda li xwe geriyan û paê bi hev 

re herwekî di elmaniyê de tê te nivî sandin di iklê »Kristal« de nivî- 

sandin. 

2. Min ev pirs ji hin xortên kurd re da nivî sandin ko herfên erebî  

nas dikirin lê li erebî nizanî bûn. Bi »r«-kê ko di iklê »v£¥®–« de 

nivî sandin. 
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3. Min ev pirs ji kurdekî re da nivî sandin ko bi erebî dizanî bû bi salan 

di medreseyan de xwendi bû, melayê min berî ko binivî sî ne, hinikî  

sekinî, pirs çend caran bi lêv kir, di guhê xwe re kir û ji min re got: 
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4. Gora bilêvkirina kurdekî nezan ko bi erebî nizane divêt »v£¥±®–«  

bê te nivî sandin. Lê ko bi erebî hate xwendin dengekî pa kî dê bidit 

ko ji hundirê qirikê têt û  kurmancekî  nezan nikare derê xî ne û weke 

xwe bi lêv bike. Ji lewra bi imlake erebî û fesîh divêt »v£¥±®˜« bê te 

nivî sandin. 

5. Min ev pirs ji erebekî re da nivî sandin. Qet li xwe negeriya û tavil 

di iklê »v£¥±®˜« de nivî sand. 

Nisbeta »q« di zimanê kurdî de 150:33798 û ya »k« 1056:33798 e. Yanî  

di zimanê me de »k« ji »q« bê tir e, û nivî sandina »k« ji ya »q«-yê hê sa- 

nî tir, siviktir e, û »k« ji »q« zû tir tê te nivî sandin. 

Ji sebebên bingehî pê ve ko yek bi yek hatine rave kirin, ber vê yekê  

jî me nî ankirina »r«-ê bi »q« û ya »t«-ê bi »k« çê tir û rastir dî tin. 

C, ç 

Di destê me de »c« û »ç« mane. Me ev ji bona nî ankirina dengên 

»_« û »c« hilanî bûn. 

Gora eslê van herfan dengê »c« ji »ç« bê tir bi »c« dihat nî an kirin. 

Herwekî di latî niya kevn, di babelîska ea de, ko diket pê iya »e, i, y, 

 œ« dengê »c« a me dida, mî na dengê »z« ya elmanî, wekî niho di ,و

pirsên jê rîn de: »Ceres, Cicero, centum, circus, Cyrus, Cو sar, cœ tes, 

caremonia« 

Digel vê hindê me ev herf ji pê iya xwe vekir, dengê wê ê kevn da alî  

û em di warê  qebaleyê de man. Ji ber ko qebale li destû ra me a pê în 

çê tir dihat û ji bona fedakirina wê destû rê çi fê de çi kotekî hebû. 

Di zimanî de nisbeta van jî hema yek e: »c« 102:33789, »ç« 103:33789. 

Di encamê de me dengê »_« bi »c« û yê »c« bi »ç« nî an kirin. 
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Li hire dixwazim ti tekî di çavên xwendevanan re bikim. 
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Ew dengê ko di elfabê ya erebî de bi »c« tê te nî an kirin di hin deve- 

rên Kurdistanê û di pirsinan de ne wek dengê xwe ê nas lê bi awakî  

din têt bi lêv kirin. Bi awakî welê ko ser dengê »z« ya elmanî diçe. 

Dengdêr 

Herwekî me berê jî goti bû dengdê rên kurdî di drêj- an kinbû na den- 

gên xwe de sersekinî ne. Yanî dengdê reke drêj ticaran kin nabe û ya 

kin drêj [nabe]. 

Di yû naniya kevn de dengdêr holê bûn, dengdê rek geh kin geh drêj 

ne dihat xwendin. Tinê di yû naniya kevn de dengdê rinen navîn jî  

hebûn ko di zimanê me de nî nin. 

Dengdê rên kin ev in: e, i, u 

Dengdê rên drêj ev in: a, ê, î, o, û 

A, O 

Ev du dengdê rên ha di zimanê me de jî wek yên zimanên din tê ne bi 

lêv kirin, lê hergav drêj in û ticar kin na bin. 

Weko: 

A                çak                      dar                      pak                     bar 

O                 zor                       gol                      lor 

Tinê di zarê nîvro de carinan wek »eu«-ya frensizî û »o«-ya bi tirkî  

tê te xwendin. Hingê bi danî na du deqan li ser »o«-yê tê te nî an kirin: 

k  ٍ l, g  ٍ l. 

 ت

Gava me sehî tiya denganiya kurdî dikir em rastî  dengekî hatin ko 

nî zî kî »ن¾ç؛‡ Yن©¥«-yê erebî ye. 

Ev dengê ha ko di cara pê în de li »a«-yeke kin dimî ne di rastiyê de 
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ne »a«-yeke kin e, û nikare bibe jî. Ji ber ko di zimanî de »a«-ya drêj 

heye û kina wê nikare hebe. 
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Di encamê de xuya bû ko ev dengê ha ji »e«-ke stûr pê ve ne ti deng 

e. Belê ev dengê ha »e«-ke welê ye ko stûr tê te xwendin û herçî deng- 

darên ko didê re stûr dide xwendin. 

Ev dengê dengdê rê tinê di hin deverên Kurdistanê de tê te bihîstin, 

ne di hemî deran de. 

Hebû ko em vî dengî bi danî na du deqan li ser »e« nî an bikin. Her- 

wekî »e«-yên pirsên »pëz« û »sëd« ko bi herfên erebî bi »n« û »k«  

wek »ظˆ« û »«  dihatin nivî sandin û dengdarên wan stûr dihatin 

xwendin. 

Ji hê la din ev ferqa bilêvkirinê di hin pirsên erebî de ko ketine hun- 

dirê  zimanî tê te dî tin. 

esker         ereb                   elî 

ësker         ëreb                   ëlî 

Bê ik e ko awayê bilêvkirinê bi »pez, sed, esker, ereb, elî« li dengayi- 

ya kurdî çê tir tê û diristir e. 

Ez ko botî me van »ê«-yên ha ne wek piraniyê, lê  wek hindikayiyê, 

yanî stûr »ë« bi lêv dikim. Digel vê hindê, madam em îrû elfabekê  

ji bona zimanekî – ne ji bona zar û  zarawayan – çê dikin ev dengê  

ha nikari bû bê te nî an kirin. Herwekî me jî nî an ne kir û ne xiste 

elfabê ya xwe. 

Min pirsên jorîn, ji hin xortên eî ra xwe û eî rên dorê – ko hî nî elfa- 

bê ya kurdî kiri bûn – da nivî sandin. Qet li xwe ne geriyan û bi »e«-ke 

adetî nivî sandin. Hingî min ji wan re ji »ë«-ya stûr qal kir. 

Bi awakî welê li min vegerandin ko pê mesele safî kirin. Ji min re 

gotin: »Di nav wan herfan de ko te nî anî me kirin, me bê di warî ew 

herf peyda kir ko wî dengî  bikare xuya bike. Jê diyar e ko ew deng 
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tinê bi wê herfê tê te nî an kirin û ne bi herfeke din.« 

e, i, u —  ê, î, û 

Niho, me ev e herf hene ko di pê berê hev de du tovên di iklî de 

nî zî kî hev ditî nin pê. 

Em van çarên jê rîn bibin destê xwe û bi van mijûl bibin: 

e, i —  ê, î 

Lê herwekî me berê jî goti bû, di dengayiya kurdî de, dengdê rek cari- 

nan drêj nabit, yanî herçî dengdê rên ko kin in drê jên wan nî ne û  

herçî drêj in kinên wan peyda nabin. 

Ber vê yekê dengdê ra »e« herç end bê te drêj kirin ticar nabit »ê« ji 

ber ko cihderkên wan ji hev cida ne. Herwekî »i« jî bi drêjxwendinê  

nabit »î«. 

Di destê me de ti herfên din ne ma bûn, û  gora destû reke me diviya 

bû em bi herfên hevduanî emel mekin. Ji lewra ji bona nî ankirina 

tofa paîn me ev »^« nî ana ha pejirand û navê wê kir bilindek. 

Ev nî ana ha di hin elfabê yên din de jî heye. Lê bi vê ferqa ko di 

elfabê yên din de dengê dengdê ran weke xwe dihê le, cihderkên wan 

naguhê rî ne, tinê  bilind dide xwendin. Di elfabê ya me de du karên 

wê hene: Dengê dengdê ran diguhê rî ne û bilind dide xwendin. Lew- 

ma dengdê rên bi bilindek hemî jî drêj in û tucar kin nayên xwen- 

din. 

Gora destû rên me ên bingehî, ko ji bona çê kirina elfabê ya xwe me 

pêk anî û di pê iya vê bendê de me da zanîn, diviya bû ko em bê  

sebebeke zor ji elfabê ya tirkan dûr mekevin. 

Li hire, di herfên »i« û »î« de em ji ya wan dûr ketin. 

Tirk »i«-ya kin bi »i«-ke bê niqte nî an kirin. Heke me welê bikira û  
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»i«-ya kin bi »i«-ke bê niqte û ya drêj bi »i«-ke adetî nî an bikira çê tir 

ne dibû. 

No, ji ber ko »i« ke bê niqte di nav herfên »u, n, m« û di pê- û paê  

hin herfan de tevlî wan dibe û ji wan derê xistana wê dikeve di wari- 

yê. Ji xwe tirk jî pi tî çê kirina elfabê ya xwe pê hesiyan û ji bona veqe- 

tandina »i«-ke bê niqte ji herfên jorîn – ko ketiye rex an nava wan –  

ser herfa ko berî »i«-yê dihat iaretek berdidan. 

Bê ik e ko me nikarî bû  em bikevin nerastiyeke welê ko ji aliyê dani- 

yê xwe ve hati bû nî an kirin. 

Jê pê ve, herwekî  heta niho xuya bû, ji lewra ko dengayiyên van du 

zimanan cida ne, isû lê dengdê rên kurdî bivê nevê ji isû lê tirkan dûr 

ketiye. 

Tinê di heqê vê »i«-yê de ti tekî din heye. Dibê jin ko di zarê nîvro 

de ev »i«-ya ha carinan ziravtir tê te xwendin. Nemaze di izafetan de. 

Ji ber ko di zarê nîvro de mê û nêr ne mane, jê ketine û  izafeta erebî  

yekcar xwe xistiye nav wî zarî. 

Wekî niho, di zarê bakurî de, gora mê- û nêrbû na pirs û navan du 

ikl hene: 

kurê Remo                          keça Remo 

kurê di Remo                      keça di Remo 

Lê di zarê nîvro de, ji ber ko mê û nêr nî nin, ev terkî bên ha wek iza- 

fetê tê ne gotin. 

kuri Remo                             keçi Remo 

Ev izafetên henê di zarê bakurî de jî peyda dibin, lê ne di zimanê  

axaftin û nivî sandina adetî de, lê belê di zimanê dabê »edebiyat«-a 

kevn de, nemaze di ihran de ku bi wezna erû zê hatine nivî sandin. 

Di zimanê bakurî de ev izafetên ha wek pirs û terkî bên biyanî ne, di 
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nav dî wanan de mane û ne ketine zimanê xelkî. Weko: 

xZ®ç› ل±œ h ن ك  ydZ¯½… 

Bi elfabê ya me û gora bilêvkirina kurdiya xwerû, herwekî xelk bi lêv 

dikin ev misra’ divêt holê bê te nivî sandin: 

Begzade ye yek ji nesli-mî ran 

Navbera »nesli« û »mî ran« me xêzkokek êxist, pê iklê wî ê biyanî  

xuya dibe. 

Digel vê hindê  mirov nikare bibê je ko »i«-yên izafetên erebî hergav 

wek »i«-yên kurdî kin û stûr tê ne xwendin. Ji ber ko di wezna erû zê  

de ji bona destxistina ahengê ev »i«-yên ha ko »–«-a izafetê  ne carinan 

drêj û drêjtir jî tê ne xwendin. 

Lê heke di zarê nîvro de »i«-yin hene ko ji »i«-ya adetî  ziravtir tê ne 

bi lêv kirin ev ziravî ne ji guhê rî na cihderka dengî, belko ji guhê rî na 

rengê dengî tê te pê ko naye nî an kirin. 

Ji xwe di zimanê me û di her zimanî de dengdêr û  tevayiya herfan 

gora zar, zarawan kêm û zê de, bi ferqinan tê ne bi lêv kirin, zirav û  

stûr dibin, hewrwekî di birê xwe de bê te gotin. 

 غ

Ev dengdê ra ha, dengdê reke bilind e, herwekî di pirsên »dûr, kûr, 

zû« de tê te xwendin. 

Piraniya kurdan vê dengdê rê wek elmanan yanî stûr û  hindikayiyeke 

kiçik wek frensizan yanî zirav dixwî nin. 

U 

Ev dengdê reke welê ye ko di zimanî de hevala wê nî ne. Ev dengdê ra 

ha ji du herfan, ji dengdarek û dengdê rekê  hevedudanî ye. 

Ji bona qenc xuyakirina dengê vê dengdê rê berî ewilî emê bi dengi- 
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nen din mijûl bibin. Ew bi xwe dengê vê dengdê rê dê xuya bikin. 

Di her zimanê arî de pirs dikarin bi du dengdaran dest pê bikin, bi 

gotineke din herwekî dengdê rek di nava pirsê, di pê iya pirsê de jî  

dikare du dengdaran bidê re. 

Weko: blûr, xwar, stûr, qrên, standin, bra tin ... 

Di zimanê me de dengekî din jî heye ko li dengê vê dengdê rê dimî- 

ne. Ew deng jî dengê »xw« ye, wekî di pirsên jê rîn de: 

xwe           xwîn                  xwarin               xweh 

Ev dengê ha jî herwekî di pirsên »blûr, stûr, qrên, ...« de tê te dî tin 

ji du dengdaran hevedudanî ye û ketiye pê iya dengdê rekê. Lê bi vê  

ferqa ko di dengdarên din de herdu dengdar cida cida tê ne bi lêv 

kirin. Lê wekê »x« û »w« dikevin teni ta hev, »x« li pê iyê, »w« li pai- 

yê, ev herdu dengdar dikevin nav hev, li hev dikelin, û ji wan denge- 

kî welê dertêt ko mirov dikare bibê je ko ew ne dengê du herfan e, lê  

belê dengê  herfeke serxwe ye, ko di awayê bilêvkirina wê  de ferqeke 

e kere heye. 

Belê ev herdu dengdêr dikevin nav hev û pêk ve tê ne bi lêv kirin. 

Herwekî di pirsa »xwe« da. Di vî dengê  hevedudanî de dengê raser 

»x« ye û rind tê te bihîstin, û dengê din ko rengê wê diguhê rî ne »w«  

ye. Di zarê dimilî de pirsa »xwe« bû ye »we«. Jê xuya ye ko herfa 

paîn »w« ye û »x« ji pê iyê ketiye. 

Vê ca, wekê ev du dengdarên ha »w« û »i« ne ewç end dikevin nav hev 

û li hev dikelin ko ji wan dengekî nû û dengdê rî  derdikeve. Ev dengê  

ha diviya bû  bi herfeke serxwe bihata nî an kirin. 

Me evê ha bi »u«-yeke bê bilindek nî an kir û  »u«-ya bibilindek ji 

bona »û«-ya drêj hilanî bû, herwekî jor ve hate dî tin. 

Bi vî awayî ji bona dengdê rên kurdî  qeydeyek hate danîn; dengdê rên 

bilind bibilindek in û ên kin bê bilindek in. 
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Ev dengdê ra ha ko di xwe de dengdarekê vediê re; herwekî pê detir 

bê te rave kirin, dengdaran, nemaze çendekan, ji dengên xwe ên adetî  

stûrtir dide xwendin. 

Me goti bû ko »u« ne kina »û« ye. Ji ber ko di denganiya kurdî de 

dengekî dengdê rî  carinan kin û carinan drêj nabit. Herç end ji bona 

guhên nehînbû yî di cara pê în de wek nî zî kî hev xuya bibin jî di ras- 

tiyê de ji hev cida ne û cihderkên wan cida ne. 

Guhekî ko qenc hî nî  denganiya kurdî bû ye bê ti di wariyê dikare vê  

ferqê rind bibihî se û tê derî ne. 

Digel vê hindê  em dikarin birhaninen welê  peyda bikin ko bê arî ka- 

riya guhan, rast bi rast bi çavan bê ne dî tin û seh kirin. 

Ji bona vê yekê jî emê bala xwe ji hin dengdê rên biyaniyan re bidin 

ko wekê  dikevin zimanê me xwe diguhê rî nin. Ziman wan napejirî ne 

»qebûl nake« dengdê reke xwe dixe û na wan. 

 z« erebî »û«-yeke kin e. Lewma ko di zimanê me de« [emmeyaظ]

»û«-ya kin nî ne di wan pirsên biyanî de ko »z« hene ev »z«-yên ha 

dikevin û li û na wan »i«-yeke kurdmancî  radibit. 

Wekî niho di pirsên jê rîn de: 

mirad                      dZ®› 

midîr                        ®› 

mihtac                    _£¥©› 

misilman                x£؟¾±› 

Silê man                  x£؟ç¾ 

Ji lewra wekê zimanê me bi herfên erebî dihate nivî sandin di nî an- 

kirina vî dengî de di wariyeke mezin dihate pê. Ji xwe, ev deng di 

nivî sarên kevn de ticar qenc û rast ne hatiye nî an kirin. Ji ber ko di 
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nav herfên erebî de jê re berdêlkek ne dihate dî tin. 

Ji bona rindxuyakirina doz û gotina xwe em bi pirsa »sund« xerîk 

»mijûl« bibin. Di pirsa »sund« de dengê »u«-yê bi »z«-kê an bi »z«-kê  
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dihate nî an kirin û pirsa sundê di iklê »œç« an » ہ, ہ « de dini- 

vî sandin. Lê di herdu iklan de jî dengê »u«-yê  weke xwe xuya ne 

dibû. Ji ber ko bi »z«-ê dengê »û«  dihate nî an kirin û »z«  dengekî  

welê nî an dida ko di zimanê me de nî ne. Lewma ko [ùemmeya] »z«  

erebî ko »û«-yeke kin e di zimanê kurdî de nî ne. 

Lê bi her çî awayî jî hate nivî sandin ev dengdê ra ha dengê xwe ê pê în 

winda ne kir, di devê xelkê de weke xwe ma û gehi tiye me. 

Ji aliyê din ev dengdê ra ha di nav zimanî de bi dengdê rinen din digu- 

hê re û pê jî xuya dibe ko ev dengdê ra ha ne »û«-yeke qin e. 

Guhê rî na wê bi du awayan çê dibit: bi »i« û bi »o« 

Di iklê pê în de guhê rîn ne bi tevayî ye. Ji »u« ko ji »w« û »i« yê  

hevedudanî ye »w« dikeve û »i« bi tenê dimî ne: 

swiwar      suwar         siwar 

wi tin      u tin         i tin 

Di iklê diwim de »u« digel dengdê ra ko di pa wê re têt winda dibit 

û li û na wan dengdê reke bilind, »o«-yek radibit: 

cuht          cot 

suhtin      sotin 

Ev »u« carinan, dengdê ran jî bi xwe re dibit: 

bihurîn     borîn 

Ev dengên ha, berê di zimanê farisî de jî hebûn. Lê pê detir jê  ketine. 

Digel vê hindê di nivî sandinê de iklên xwe weke xwe hilanî ne: 

xwaher            xaher           ®Zç‹ 
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xwe                xo              jyç‹ 

xwasten          xasten         م¥Zç‹ 

xwace              xace             ن‰Zç‹ 
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Herwekî nivî sevanê  zimananazî veke farisî »çf£ }£؟ہf« qala wan 

kiriye, lê bi awakî natevav. 

»Di zimanê farisî de ji van pê ve du herfên din jî  hene ko mirov wan 

dikare bi »ç‹«-yeke bi sê niqtan û bi »ç–«-yeke bi sê niqtan nî an 

bike. Ev dengên ha hetanî îrû di zimanê farisî de dijîn û di dora Kur- 

distan, Xozistan û di قî razê de tê ne bi lêv kirin.« 

Mayî na van dengan di wan doran de ji hikmê  denganiya kurdî ye. Ji 

ber ko çiyayên Kurdistana Ecemistanî  heta Xozistanê drêj dibin û li 

 .î razê  gelek kurdên bextiyarî heneق

Ev »ç‹«-a ko bi sê niqtan tê te nî an kirin ji »xwe«-ya me pê ve ne ti 

tit e. »ç–«-a bi sê niqtan jî »q«-yeke kurdî ye ko »u«-yeke me ketiye 

pê iya wê. Ji xwe me berê jî goti bû ko »u«, nemaze hin dengdaran, ji 

ber ko di wê de dengdareke veartî heye, stûr dide xwendin. 

Nivî sevanê  rehnimayê rind bala xwe da bû ko ev »t«-yên ha ji ên 

adetî stûrtir, lê ji »r«-ê  siviktir tê ne xwendin. Ji lewra bi zê dekirina 

niqtekê ser »r«-ê  dil kiriye dengê wê  binermine û  dengekî navbera 

»t« û »r«-ê  bisekinî ne. Ev deng jî ji dengê »k«-yên pirsên jê rîn pê ve 

ne tu deng e: kul, kur, kun, kuç. 

Lê, ji ber ko zimanê farisî  zemanekî drêj bi herfên erebî hatiye nivî- 

sandin û pê dabeke wî mezin heye û gelek pirsên erebî tê ketine û  

denganiya erebî bi gelekî lê hikm kiriye, ew dengê ko me bi »u« nî an 

kir di zimanê eceman de yekcar winda bû ye û bû ye »z«-ke erebî. 

Nivî sevanê  rehnimayê ji ber ko nikari bû dengdê rê bibî ne, bawer kir 
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ko ev dengê  dengdareke serxwe ye, ji »t«-ê cida ye. Ji lewra ew bi 

»r« ke sê niqtan nî an kir. 

Herwekî  xwendayinen me ko di medresan de xwendine û di bin hik- 

mê isû lê  elfabê ya erebî de mane dibê jin ko di zimanê kurdî de jî, 

ji »r«-ê pê ve du »t«-ên din hene. Mî na dengdarên ereban: »i« û  

»k«, »\« û »m«. 

32    

  

Nisbeta herfên kurdî 

1. Nisbeta gitî 

a           1 500                 î              700                         160  

b            650                 j              300            t            400 

c              120                 k              650            u            120 

ç              150                 l               450            û            450 

d            840                 m             550            v            500 

e           2 200                 n           1 300            w           350 

ê           1 000                 o              400            x            340 

f              150                 p              120            y            200 

g             200                 q              140            z             150 

h             350                 r             1 100 

i           1 800                 s               340 

2. Di destpêka bêjeyan de 

a               97                 î                  12                         188  

b             238                 j                 22            t             275 

c               135                 k              417            u               0 

ç              179                 l                96            û               4 

d            282                 m             259            v              44 

e              120                 n               126            w             28 
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ê                 11                 o                  5            x            227 

f               111                 p              195            y                4 

g              184                 q               215            z             148 

h             258                 r               170 

i                16                 s               292 

Ev herdu cedwel û ya li rûperê 34-ê ji pirtûka Celadet Alî Bedir-Xanî  

û Roger Lescotî »Grammaire kurde – dialecte kurmandji« hatine gir- 

tin. 
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3. Nisbeta herfan di zaravayên cida de 

Bakur           Baûr        Rojavayê       Rojavayê 

                                                bakurê          bakurê 

                                                 (Palo)      (Siwêrek) 

a           239               232                292                292 

b            73               90                  67                  68 

c             10               20                  27                  28 

ç            29                24                  27                  26 

d          101              109                  95                  94 

e           378              564                386                389 

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 
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l            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 

            57               69                  57                  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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Rê manên berpê kî 

Gramêr 

1 Gramêr tevayiya qeydeyên rastaxaftin û rastnivî sandina zmên e. 

Zmanê  kurdmancî 

2 Zmanê kurdmancî zmanê miletê kurdmanc e. Kurdmanc pê daxê- 

vin, dinvî sî nin û bi gotinên din his û fikrên xwe pê e kere dikin. 

Hê manên zmên 
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3 Di zmanê devkî de hê manê bingehîn deng e. Deng bi tî pan tê ne 

sekinandin û bi wan zmanê nivîskî dest pê dike. Bi tî pan kît û bi 

kî tan bê je bi hev dikevin. Pirî car bê je an kesekî an ti tekî dinimî ne. 

 -gava çend bê je bi awakî  manadar digehin hev ji wan komek çê di غ

be. Komek fikreke tam dide zanîn. 

Bi peyhevketina komekan qiset tê te pê. Qiset bi mijarekê mijûl dibe 

û ew zman bi xwe ye. Ji gotinên jorîn dixuye ko hê manên zimên çar 

in: 

Tîp: a g ê y h o p m j 

Kît: ta, den, ser, co, rût, a, poz, ê 

Bê je: hesp, peyar, xanî, spehî, gotin, were 

Komek: Par ez çû bûm Rewanê. îro dinya sar e. Gundê me di navbera 

du avan de ye. 

Tîp 

4 Her dengê ko di dev û qirika me de peyda dibe, li ser kaxezê bi iare- 

tekê tê te sekinandin. Ji wan iaretan re tîp dibê jin. 

Tî pên zmanê kurdmancî 

5 Di her zmanekî de herç end deng hene ewç end jî tîp peyda dibin. Ji 

ber ko di zmanê kurdmancî de sih û yek dengên bingehîn hene ji 

lewre tî pên zmanê kurdmancî sih û yek in. 
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Hû rek: a b c ç d e ê f g h i î j k l m n o p q r s  t u û v w x y z 

Girdek: A B C ç D E ت I î J K L M N O P Q R S ق T U غ V W X Y Z 

5 Bi adetî û  gelemperî em bi hû rekan dinivî sî nin. Girdek kêm caran 

tên istî mal kirin. Komek bi girdekekê dest pê dike. Tî pa serenavekî a 

pê în hergav girdekek e. 

Dengdayiya tî pan 
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6 Tîp ji awirê  dengdayiyê ve bi du biran leva dibin: dengdêr û deng- 

dar. 

Dengdêr 

7 Dengdêr ew tîp in ko bi serê xwe ji devê me dertên û dengekî mû 

sî- 

qayî tî nin pê. Dengdê rên zmanê  kurdmancî het in: a e ê i î o u û 

Dengdar 

8 Dengdar ew tîp in ko bêî arî kariya dengdê rekê  nikarin ji devê me 

derkevin û dengekî musî qayî bî nin pê. Ew di devê me de dikevin hin 

cihan, wek lêv, dran û  ezmandev û ji wan pêjneke ker peyda dibe. 

Dengdarên zmanê  kurdmancî bîst û sisê ne: b c ç d f g h j k l m n 

p q r s  t v w x y z 

 ANEKق

Di pratî kê de dengdêr ji dengdaran bi awayê jê rîn tê ne derê xistin. 

Dengdêr bi serê xwe jî  dikarin kî tekê bî nin pê. Lê dengdar bêî deng- 

dê rekê tu kî tê nayî nin pê. Herwekî di kî ta »par« de heke me dengda- 

rên (p) û (r) xistin û (a) bi tenê hit ew (a) bi serê xwe jî kî tek e. Lê  

(p) û (r) bêî (a) yê, an dengdê reke din, nikarin kî tekê bî nin pê. 

Doma dengdê ran 

9 Dengdêr ji awirê domê ve bi du biran par dibin, kurt û dirêj: 

Dengdê rên kurt: e i u 

Dengdê rên dirêj: a ê î o û 

Dengdê rên kurt bi derbekê ji devê me dertên, devê me bi nî vî vedi- 

be, doma wan hindik e û ew tu caran dirêj nabin. 
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Dengdê rên dirêj gava ji devê me dertên dom dikin, devê me bi tema- 

mî vedibe û ew tucaran kurt nabin. 
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Herç end dengdê rên kurt (e i u) û dengdê rên dirêj (ê î û) ji aliyê ikilî  

ve nî zingî hev bibin jî, ji aliyê dengî ve ji hev dûr û gelekî biferq in. 

Ji ber ko cihderka heryekê cida ye. 

Xweseriya hin dengdê ran 

10 Dengdê rin hene ko nikarin bikevin pê î an paiya hin dengdaran. 

Hinên din jî di pê î an di paiya bê jeyan de peyda nabin: 

I 

Ev dengdê ra ha bi gelemperî nakeve pê î an paiya bê jeyan. Yanî bê je- 

yên kurdmancî ne bi (i) yê dest pê dikin ne jî pê temam dibin; ji hin 

daçek û  pronavan pê ve; mî na: li, di, ji, bi, çi 

Ji milê din bê jeyên ko di eslê xwe de ne kurdmancî ne, û ji zmanê  

biyaniyan ketine zmanê me bi »i«-yê dest pê dikin. 

Wek: »Ibret, icra, iflas, imza, inkar, insaf, iaret«. Ji xwe kurdmancên 

kevin gava ev bê jeya ha bi lêv dikirin »h«-yek didan pê iya wan û  

digotin: (hibret, hicra, hiflas, himza, hinkar, hinsaf, hiaret). Ev bilêv- 

kirina ha hetanî îro jî di hin cihên Kurdistanê de peyda dibe. 

 ANEKق

Dengdê ra »i« di hin bê jeyan de û gava kî tek bi wan bê jeyan ve dibe, 

naye xwendin, lê tê te nivî sandin; ji ber ko di esilê bê jeyê de »i« heye û  

gava kî ta ko wê nade xwendin jê dibe »i« tê te bi lêv kirin. Wekî niho, 

»i«-yên bê jeyên »qetil, bihin, remil, qifil, resim, eqil, qedir, qehir, 

rikin, kevin, ikil, qesir, fikir, ikir, sihir, tevin, tihin« gava bê je bi serê  

xwe ne tê ne xwendin. Lê heke kî tek bi paiya wan ve bû ew »i« nayi- 

ne bi lêv kirin. Herwekî: »qet’la wî, ev çi bih’n? bi rem’lê  dizane, bi 

qif’lê, van res’man, eq’lê te, qed’rê wî, ji qeh’ran, rik’nên Birca-Belek, 

ev kev’n e, di vî ik’lî de, qes’ra jorîn, bi vê fik’rê, ik’ra xwe, bi sih’rê, 

li ser tev’nê, ez tih’n im«. Lê ew di vê bilêvkirinê de jî vekî ta xwe a 

bingehîn hiltî nin û di iklên jê rîn de tê ne nivî sandin. 
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qetila wî, ev çi bihin e? bi remilê  dizane, bi qifilê, van resiman, eqilê te, 

qedirê wî, ji qehiran, rikinên Birca Belek, ev kevin e, di vî ikilî de, qesira 

jorîn, bi vê fikirê, ikira xwe, bi sihir e, li ser tevinê, ez tihin im. 

Lê heke pêr an parkî tek bi wan ve bû û pê bê jeyeke nû û  hevedidanî  

hate pê, heke (i) ne ketiya bê jeya nû naye nivî sandin. Ji ber ko ev 

pêr an parkît nema ji wê bê jeyê dibin û ev bê jeya hevedidanî bê jeke 

biserxwe ye û wê vekî ta xwe a xweser heye. (Kevin, kevnar. Bihin, 

bihnok. Tevin, tevnepîrk) 

Lê belê, heke ji bervajî ve di bê jeya nû û  hevedidanî de (i) hate bi  lêv 

 kirin tê te nivî sandin jî. (ikir, ikirdar; sihir, sihirbaz; qedir, qedir- 

giran) 

U 

Ev dengdê ra ha bi gelemperî dikeve paiya dengdarên »g, h, k, q, 

x«  û di paiya dengdarine din de kêm caran peyda dibe. »Hunda, 

hundir, guh, guher, gul, gulat, gulok, guman, guzvan, kuç, kul, kulî, 

kum, kurt, kurm, qub, qul, qurç, qunders, qure, qurm, qurtik, xubar, 

xumre, xur, xurdek, xurîn, xurt«. Bê jeyên wek »du« û »tu« awarteyên 

vê qeydê ne. 

Ji milê din tu bê jeya kurdmancî bi »u«-yê naqede, ji hin awartan 

pê ve; herwekî pê dest pê nake jî. 

Ji xwe ev dengdê ra ha hêj di zimên de biserketina xwe ne qedandiye. 

Ji lewra û li gora bilêvkirina kurdmancên ko »w« û »i«-yê bi temamî  

li hev naxin bê jeyên wek »xurdek« bi awayê »xwirdek« jî  dikarin bê ne 

nivî sandin. 

 î ,ت

Ev dengdê rên ha tucaran nakevin ber dengdara »y«-ê. Lê heke ev 
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dengdêr bi awakî bi »y«-yê ve bû ne hingê ev yanî »ê« û »î« bi deng- 

dê ra »i«-yê diguhê rin û ev »i« dikeve û na wan. Wekî niho: 

 ت

pê              piyên min               vî piyî 
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dê              diya te                       vê diyê 

rê                riya wan                  van riyan (1) 

î 

derî            deriyê me               vî deriyî 

tilî              tiliyên min               vê tiliyê 

xanî           xaniyê te                 van xaniyan 

kursî           kursiyên wî            van kursiyan 

Lê heke »y« bêî ko bi wan ve bizeliqe kete pê iya van dengdê ran, hin- 

gê (ê) û (î) herç end (i) bê ne xwendin jî di nivî sandinê de bi (i) yê  

nayine guhartin û weke xwe dimî nin. Herwekî di komekên jê rîn de 

(ê) û (i) ya bê jeyên (kî, kê, derê) »i« tê ne xwendin, yanî (ki, ki, deri) 

lê di nivî sandinê de di ikilên xwe ên eslî de tê ne anî kirin: Ev kî ye? 

Tu kurê kê yî? Ew xelkê kû derê ye? 

 غ

Dengdê ra (û) tu caran nakeve pê iya dengdara (w). Lê heke ev her 

du tîp bi awakî bi hev ve bû ne hingê (û) jî bi (i) diguhê re. Herwekî  

di bê jeyênjê rîn de: 

rû                   riwê min               vî riwî 

xwesû          xwesiwa te          vê xwesiwê 

ez bûm        ez biwam             tu biwayî 

ez çûm         ez biçiwam         tu biçiwayî 

 ANEKق

Nemaze kurdmancên ko (û) yê zirav bi lêv dikin, li û na (w) yê li ber 
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(u) yê (y) ekê dixin. Hingê (û) ji ber ko (û) û  (y) dikarin bigehin hev, 

weke xwe dimî ne û naguhê re. 

rû                rû yê min                  vî rû yî 

xwesû      xwesû ya te            vê xwesû yê 

(1) Ji kurdmancan birekî piçûk »ê«-yê bi »e«-yê diguhêrînin û dibêjin: 

pê              peyê min                vî peyî 

dê              deya min                vê deyê 
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Ji xwe di zmanê kurdmancî de bê jeyên ko bi dengdê rekê temam dibin 

kêm in. Herwekî yên ko bi dengdê ran dest pê dikin ne gelek in. 

11 Hersê dengdê rên mayîn, yanî (a, e, o) bi her dengdarê ve dibin û  

bi tu awayî bi dengdê reke din naguhê rin. Bi tenê dengdê ra (e) gava 

digihe (e) yeke din û (y) yek dikeve navbera wan, ji bo kurtiyê mirov 

dikare van her du (e) yan bi (ê) an bi (a) kê bide û (y) yê yekcar ji 

navê bê xe. Wekî niho: 

Maseyek                       masêk                      masak 

Perç eyek                       perç êk                      perç ak 

Perdeyek                      perdêk                     perdak 

Beyanameyek             beyanamêk            beyanamak 

Tî pa dubare 

12 Di zmanê kurdmancî de tî pa dubare nî ne. Ji lewre, heke di bê jeyekê  

de tî pek dubare bû, yeke wan ji ber xwe de dikeve û tî pek bi tenê  

dimî ne. Wekî  niho, parkî ta (tir) gava dikeve paiya bê jeyên ko bi (t) 

yê temam dibin yek ji wan her du »t«-yan dikeve. Ji lewre di nivî san- 

dinê de jî (t)-yek bi tenê tê te nivî sandin Ji ber ko di vekî ta kurdman- 

cî de tî pa ko naye xwendin, naye nivî sandin. 

Ev in çend misal: 
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xurt            xurt - tir            xurtir 

rast             rast - tir             rastir 

kurt            kurt - tir            kurtir 

çend misalên din: 

pa  - îv          paîv 

ba  - ev         baev 

yek - kî te         yekî te 

Tî pên tê vel, lê ji yek cihderkê, an ji cihderkên nî zingî hev jî nadin 

pey hev: 

rind - tir                                rintir 

pit - dawî                            pi dawî 
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bilind - tir                             bilintir 

dewlemend - tir                 dewlementir 

 ANEKق

Digel vê hindê  û ji ber hin bê gaviyên vekî tê, hin tîp – nemaze di 

daçekan de – herç end neyin jî bi lêv kirin, tê ne nivî sandin. Ew nayi- 

ne bi lêv kirin, ji ber ko bi awakî tî peke dubare ditî nin pê. Lê ew ne 

bi hev ve ne, ji hev cida, û yeke wê di dawiya bê jekê de û a din di 

destpê ka bê jeke din de ye. 

Ez di gund de bûm.         (gun’de) 

Dengbêj jî hene.               (dengbê’ jî) 

Serheng gî hotin.              (serhen’ gî) 

Ji gayê gewir re.                 (gew’ re) 

Ez ji kû zanim.                    (e’ ji) 

S 

Di hin cihên Kurdistanê de gava ev dengdar »s« dide pey dengdê rekê  
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wê hinek tîj weke »z«-kê dixwî nin. Ev awayê bilêvkirinê nakeve nivî- 

sandinê û »s«  hergav weke xwe yanî »s« tê te nivî sandin û bi »z«-yê  

nayeta guhartin. 

Awayê nivî sandinê               Awayê bilêvkirinê 

Biguhê sî ne                                 Biguhê zî ne 

Selete                                           Zelete 

Ez çûm Parî sê.                           Ez çûm Parî zê. 

Ez derbas bûm.                        Ez derbaz bûm. 

Ji pesnan di texile.                   Ji peznan di texile. 

Kît 

13 Bi vebûn û  hatingirtina devê me dengek tê te pê. Ji tevayiya wî dengî  

re kît dibê jin. Kît ji yek an ji yekê  bê tir tî pan hevedidanî ne. Di 

kî tên zmanê  kurmancî  de bi gelemperî ji yekê heta pêncan tîp peyda 

dibin. 

1. a ê û 

2. no an ez ma pê 
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3. dev erd pêr sto kar 

4. qenc dran deng pit 

5. stran stand 

14 Kî tên bê jeyê:  Herwekî di kî tan de, ji yekê heta pênca tîp peyda 

dibin, 

bê je jî an ji kî tekê an ji çend kî tan bihevketî ne. Bê jeya ko ji kî tekê  

hatiye pê jê re yekî te, û bê jeya ko ji çend kî tan hevedidanî ye jê re 

pirkî te dibê jin. 

Bê jeyên yekî te: dar, dran, got, strand, xwar, deng, têr, no 

Bê jeyên pirkî te: serok, dengbêj, mê vandar, hilfirandin, dixwî ne, qer- 
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miçandin, balafirgeh, rojnamevan. 

Not: Bê jeyên pirkî te li gora hejmara kî tên xwe binav dibin: Yekî te, 

dukî te, sê kî te, çarkî te, pênckî te ... 

Bê je 

15 Ti tê ko tê te bî rê û di dil de radibe fikirek e. Ev fikir carina ikilekî  

û  carina manakê dî tine pê. Ev her du awayên fikirê bi bê jeyan tê ne 

e kere kirin. Bi gotinên din her bê je nimî nendeyê fikirekê ye. Wek: 

dereng, hesp, re, wan, hatin, jê ... re, digel, ez, hevraz, berwar, mehder, 

lo, zû, dixwar, nêr, belek, çavre, tîj, dilovan. 

Birên qisetê 

16 Bê je li gora mana û  dehkerên xwe ji hev biferq in. Birekî wan mirov, 

heywan û  tebayine nerihber yên ko bi dest tê ne girtin an dikevin ber 

bî nahiya me anî  me didin. Birekî din ti tine welê pê me dikin ko 

ew bi dest nayine girtin lê di bîr û di ber çavên me de radibin. Ji aliyê  

din bê jeyine welê hene ko bi serê xwe nikarin tu ti tî raver bikin, lê  

gava bi bê jeyên din ve dibin û dikevin navbera wan mana wan diedi- 

lî nin, dibin serî û wan bi hev re girê didin. Ji lewra di her zmanî de 

bê je li gora manayên xwe û cihê ko di qisetê de dibin û wezî fa ko 

li ser xwe digirin bi çend biran leva dibin. Ji wan re birên qisetê an 

texlî tên bê jeyan tê te gotin. 
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Di zmanê kurdmancî de birên qisetê deh in: navdêr, veqetandek, reng- 

dêr, pronav, lê ker, jmarnav, hoker, daçek, gihanek, banean 

Guhêrbarî 

17 Birên qisetê ji awirê guhêrbariyê ve bi du biran leva dibin: guhêrbar 

û neguhêrbar. Ji birên qisetê pênc guhêrbar û pêncên din neguhêrbar 

in. 
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18 Bê jeyên guhêrbar: Bê jeyên guhêrbar ew in ko di qisetê de ikilên 

xwe 

ên eslî diguhê rî nin, tê ne tewandin û  dikevin ikiline din. 

Navdêr 

Cemîd, Sî nemxan, kaxez, kerî, î pane, piling, Herekol, can, qencî, spî- 

tahî, selef, mehder, xurdebîn. 

Veqetandek 

ê, a, ên, ek, in. 

Pronav 

ez, we, ew, yên min, evê ha, çi, kî, kê, ko, kî jan. 

Jmarnav 

yek, du sed, he tek, nîvyek, çare çar, yeko yeko, pênc bi pênc. 

Lê ker 

were, dixwar, dê  bihata, keti bû, divêt, nivî sandin, xwendi bûn, daket, 

çikandin. 

19 Bê jeyên neguhêrbar: Bê jeyên neguhêrbar ew in ko di qisetê de 

ikilên 

xwe ên eslî  tucaran naguhê rî nin û hergav weke xwe dimî nin. 

Rengdêr 

gewr, nû, qenc, bilintir, helesor, mezin, spehî, nizim. 

Hoker 

holê, îro, hingê, nik, bes, kêm, kû, kengê, niho, no, belê. 
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Daçek 

di, li, ji, di ... de, ji ... re, der, digel, berî, paî, pi tî. 

Gihanek 

wek, û, an, lê, ko. 



Rêzimana kurdî | 45  

 

Banean 

lê, lo, ax, hey, way, ho, ox. 

Vekît 

29 Vekît tevayiya isûl û qeydeyên nivî sandin û bihevebû na bê jeyan e. 

Bi 

gotinên din her bê je vekî ta wê, yanî ikilekî nivî sandina wê î xweser 

heye. Bi tenê bê jeyên ko bi çend awan tê ne bilêvkirin bi çend awan 

jî tê ne nivî sandin. Herwekî: »bihurin/borîn, rih/rî, reh/ra, nê zing/nî- 

zik, ehristan/aristan, teva/teba, bihin/bîn, birçî/birsî, nimêj/nivêj«. 

Ji milê din vekît ji me re bê jeyên ko biheve dibin û yên ko biheve 

nabin ji hev vedigerî ne û awayê bihevebû na wan anî me dide. 

Qeydeyên vekî tê  ji tevayiya gramê rê dertên. Di bihevebû na bê jeyan 

de qeyda gelemper ew e ko her bê je bi serê xwe tê te nivî sandin û bi 

bê jeyine din ve nabin; ji hin awartan pê ve. Wekî niho, di komeka 

»Ez dihî li nê çî rê bûm« de tu bê je bi yeke dî ve ne bû ye, ji ber ko her 

yeke wan ji birên qisetê texlî tekî din e. »Ez = pronav, dihî = hoker, li 

= daçek, nê çîr = navdêr, bûm = lê ker.« (ê) ya ko bi »nê çî rê« ve bû ye 

tewang e; û tewang hergav bi navdêr û pronavî ve dibin. 
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Niqteanî 

30 Qiset bi hin nî andekan ji hev dibe. Ev nî andek dawî û birên kome- 

kê pê me dikin. Bi danî na van nî andekan mana qisetê çê tir li hev bi 

der têt. Ji isû lê danî na nî andekan re niqteanî dibê jin. Ji milê din em 

bi niqteaniyê, di dema xwendinê de cihên rawes û wê sihê jî dizanîn 

û li gora nî andekan, cih cih û kêm û zê de disekinin û bihna xwe 

didin. 

31 Nî andekên niqteaniyê ên bingehîn ev in: 
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(.) Niqte 

(?) Niqtepirs 

(!) Niqtebang 

(:) Niqtecot 

(;) Niqtebihnok 

(,) Bihnok 

Ji van pê ve çend nî andekên din hene ko em wan kêm caran dixebi- 

tî nin; û wezî fa wan ji ên jorîn cida û bi awakî din in. 

( ) Kevanek 

« » Dunik 

—  Xê zek 

- Bendik 

Niqte 

Niqte paiya komekê anî dide. Ji lewre gava komek temam dibe li 

dawiya wê niqteyek tê te danîn: Hêv tariya evê  diedilî ne. Bi reandina 

avê ewat tê te veku tin. Bedena Diyarbekrê  bedeneke kevnare ye. Xwîn 

bi xwî nê nayê i tin. 

Niqtepirs 

Niqtepirs dikeve paiya komekên pirsiyariyê. Ji manê pê ve ew jî reng 

û dengê  pirsiyariyê  dide qisetê: Genco kengê ji welêt hatiye? Hevind çi 

dinivî sî ne? Te çend kew ku tine? Kî ji derincê de ket? 
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Niqtebang 

Niqtebang dikeve ber baneanan û li paiya komekên baneaniyê. Ax! 

ez çiqas tê im! Binve kezeba min; binve lo lo! Way li min ax ezo! Xwe- 

dêo! tu bi rehma xwe kî. 

Niqtecot 
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Gava li ber komekê ti tek tê te gotin an hejmartin; niqtecotek dikeve 

paiya komekê. Bavekî di dema mirina xwe de ji zariwên xwe re got: 

Zarono! ez ji we re navekî pak dihê lim; qedirê wî bizanin û wî weke 

xwe hilî nin. Mirovê hê ja bi sê ti tan hê ja ye: mê ranî, xebat û comerdî. 

Niqtebihnok 

Niqtebihnok dikeve navbera wan hevokên ko bi hev re girê dayî ne û  

mana hev diedilî nin û wê dibin serî. Dewlemendî bi hinarê ye; ne bi 

mal û pereyî ye. 

Bihnok 

Bihnok dikeve navbera wan bê jeyên ko di komekê de dane pey hev 

û bi gihanekekê  ne hatine girê dan. Di vî halî de bihnok, bi awakî  

cihgirtiyê gihanekê ye. Ji milê din ev nî andek dikare bikeve navbera 

birên komekê  ên kiçik jî. Bi ertê ko bi danî na wê mana komekê  

neyit guhartin. Temo, Cangîr, Hevind û  Ferzende brayên hev in. Sor, 

spî, kesk û zer rengên ala me ne. Mirov bi axaftin, nivî sandin û xwen- 

dinê ji heywanan tê te ferq kirin. Kurên min, hon çire bi ya min nakin 

û bi ya xelkê dikin. Em hemî, emê herin erê welêt. Belê, ez jî, ezê bi 

we re bêm. 

Rewes û vê sih 

32 Me goti bû ko nî andekên niqteaniyê, di qisetê de cihên rawes û  

vê sihê jî anî me didin. Herçî niqte ne cihê rawesê ne; yanî di wan de 

mirov qederekî  disekine. Herçî bihnok û  niqtebihnok in cihê vê sihê  

ne; û di wan de em hindik disekinin. Vê siha bihnokê ji hemiyan kur- 

tir e. 

33 Nî andekên mayîn. 

Kevanek 

Kevanek li pê î û li paiya wan pirsan tê te danîn ko bi sebebekê keti- 
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ne komekê û heke jê  hatine hilanîn mana komekê ne kêm dibe, û ne 

jî diguhê re.  Belayê (wê nexweiya xedar) ez gelekî êandim. Segmanên 

me hemiyan (qederê bîst û pênc mêr) li rê lê wer hatine û ergeh girtin. 

 ANEKق

Li û na kevanekan mirov dikare xê zikan jî bê xe. Belayê – wê nexwe- 

iya xedar –  ez gelekî êandim. Segmanên me hemiyan –  qederê bîst û  

pênc mêr – li rê lê wer hatin û ergeh girtin. 

Dunik 

Dunik dikevin pê î û paiya wan pirs û  komekên ko mirov wan ji 

derve ditî ne û tê xe qisetê. Te ne bihîstiye ko dibê jin: »Her tit bi zra- 

vî di kê; mirov bi stû rî«. Ehmedê Xanî ji bo kitê ba xwe gotiye: 

»Ev meywe eger ne avdar e« 

«Kurdmancî ye ev qeder li kar e« 

Xê zek 

Dema ko qiset dikeve iklê  axaftinê û carê ko xeberbêj diguhê re; li 

pê iya gotinê xê zekek tê te danîn; 

Mizgî nî dan kerê û gotin ê: 

 —  Dehik ji te re bû. 

Kerê li wan vegerand û got: 

 .mê min kêm, barê min zê de bûت  — 

Bendek 

Bendekê datî nin navbera du bê jeyên ko di navbeyna wan de hogiri- 

yek heye. Kariyê-belek, Kariyê-kelehê, Birca-Belek, Bedir-Xan. 

Ji milê din gava ji kêmbû na cih kî tên bê jeyê ji hev de dikevin ev 

nî andek wan kî tan bi hev re girê dide. Hingê  bê je dibe du perçe; 

perç ekî  wê di dawiya xê zekê de dimî ne û perçê din dikeve peiya 

xê zeke nû. 
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Gava ev bê gavî tê te pê, divêt bê je kît bi kît ji hev bê ne xistin; bêî ko 
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tî peke kî tê jê bibe û bikeve xê zeke din. Mesela heke (nermijandin) 

kete paiya xê zekê û tê de cih ne bû; ev bê je bi vî awayî tê te birîn: 

(ner mi jan din) û ji van çar kî tan hin divêt bikevin paiya xê zê û ên 

an a mayîn pê iya xê za nû, bêî ko ji tî pên her çar kî tan ne tu jî ji hev 

bibin. 
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Navdêr 

34 Navdêr ew bê je ye ko kesekî  heywanekî an ti tekî anî me dide. Ji 

lewre bê jeyên Zîn, pismam, êr, hesp, post û kursî navdêr in. Ji ber ko 

ji van her e bê jeyan dido hin kesan, didowên din hin heywanan û  

didowên mayîn jî hin ti tan pê me dikin. 

Hevenav û serenav 

35 Navdêr di nav xwe de û di bingehî de bi du biran leva dibin: hevenav 

û serenav. 

Hevenav 

36 Hevenav ji wê navdê rê re dibê jin ko ji yekî bê tir kes, heywan an ti- 

tan dinimî ne û wan bi hev re bi nav dike. Herwekî rê wî, hesp, çiya. 

Bê diro, gava em rê wî dibê jin; ev bê je navê her mirovî ye ko bi rê ve 

diçe. Bê jeya hesp jî welê ye; pê herçî heywanên wî cisnî hene tê ne 

seh kirin. Bi bê jeya çiya herçî  bilindcihên dinyayê hene ko ne gor, ne 

mitik in û ji wan bilintir in tê ne bî rê. Ev in çend hevenav: »agirt, 

xanî, evor, mase, can, bî nahî, derzî, kerî, pez, kevir, dar, qencî, xelk, 

zî wan, keskesor, navro, girav, eh«. 

Serenav 
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37 Serenav ew navdêr e ko bi tenê kesekî, heywanekî an ti tekî dini- 

mî ne û xweserî wî kesî, wî ti tî an wî heywanî ye. Herwekî: Sado, 

Bê lan, Herekol. Ev navdê rên ha yeko yeko xweserî  mirovekî, seyekî û  

çiyakî ne. Ev in çend serenav: Hevind, Sî pan, Xabûr, Hindistan, Hez- 

ro, Kerevan, Zîn, Dêrgul, Kurdistan, Agirî, Cemîd, Ferezende 

Guhêrbariya navdê ran 

38 Navdê rên zmanê kurdmancî ji du awirên tê vel ve guhêrbar in: zayend 

û mê jer. Ev guhêrbariya navdê ran bi tewangê tê te pê. 

Bi gelemperî dû paê navdê ran li gora zayend û mê jerê wan diguhê- 

rin. Carina jî ev guhêrbarî bi guhê rina tî peke rayekî tê te pê. 
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39 Zayend: Di zmanê kurdmancî de du zayend hene: mê û nêr. 

Zayendê nêr 

40 Navên mirov, heywanên nêr û navên ti tine nerihber yên ko kurd- 

mancan ew nêr hesibandine, tev de ji zayendên nêr in. Wek: »Cem- 

îd, mê, nê rî, ga, xanî, gir, Ferat, can, beran, Xurîd, derî, êzing, hi, 

çem, kevir, law, dirhav«. 

Zayendê mê 

41 Navên jin, heywanên mê û navên ti tine nerihber yên ko kurdman- 

can ew mê  hesibandine, tev de ji zayendê mê ne. Mî na: »Sî nemxan, 

jin, meh, dar, çê lek, mehîn, tifing, bizin, bîr, gol, pehnav, Herekol, 

Hezarom, co, enî, top, ejnû, Kurdistan«. 

42 Navên heyberên rihber: Di heyberên rihber de, carina mê û nê rê wê  

heyberê bi bê jeyine cihê û  biserxwe tê ne nî an kirin. 

Herwekî di bê jeyên jê rîn de: 

bra             xweh 

pismam     dotmam 
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bû ra           di 

kur             keç 

brazî          brazê 

hesp          mehîn 

yekane     mehû 

beran        mih 

nê rî            bizin 

dîk              mirîk 

Lê gava ew heyber bi awayê jorîn, bi bê jeyine biserxwe û cihê ne 

binavkirî ne, hingê bê jeyên »mê« û »nêr« bi ser wan ve datî nin û bi 

vî awayî  zayendê wan, yanî mê û nê rên wan didin zanîn. Di vî ikilî  

de veqetandekek dikeve navbera bê jeya rayî û bê jeyên »mê« û »nêr«. 

Veqetandek bi xwe jî zayendê wan anî  dide. Wekî niho: 

kewê nêr                kewa mê 

kerê nêr                  kera mê 
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pisingê nêr            pisinga mê 

sî xurê nêr              sî xura mê 

hirçê nêr                hirça mê 

gurê nêr                 gura mê 

fî lê nêr                    fî la mê 

kevro kê nêr        kevro ka mê 

43 Qeyda jorîn, qeyda gelemper e. Yanî mê û nê rên heyberên rihber, 

nemaze heywanan, bi gelemperî bi vî awayî tê ne nî an kirin. Lê kêm 

caran û ji vê qeydê der, bê jeyên »mê, nêr, dêl, mak, mang« dikevin 

pê iya bê jeya rayî û bêî tu ti tî bi wan ve dibin; bê jeke nû û  bihevketî  

ditî nin pê. Hingê ew bê je bi hev ve tê ne nivî sandin. Herwekî: »nê re- 
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ker, maker, mê kew, dê legur, mange« 

 ANEKق

Zayendê  heywanekî, carina, bi veqetandek û tewangê  jî  tê te nî an 

kirin. Gava em dibê jin: »hespa min bî ne« an »kera min bî ne« xuyaye 

ko em qala mehîn û makerê dikin. Dî san gava em dibê jin: »ez li hes- 

pê siwar bûm« an »ez li kerê siwar bûm« gelek kif e ko heywanê ko 

em lê siwar bû ne »mehîn« an »maker« e û ne »hespê nêr« û »kerê  

nêr« e. 

44 Mana zayend: Bê jeyin hene ko gava mana wan diguhê re zayendê 

wan 

jî tê te guhartin. Mesela »dar« gava bi mana dara heîn e mê ye »Vê  

darê ji min re daweî ne«. Lê ev »dar« bi xwe gava bi mana darê hik 

e nêr e »Vî darî ji min re bi kê nî ne«. 

45 Di zayendê hin navdê rên ko ti tine nerihber dinimî nin kurdmanc ne 

yek in. Hinan ew nêr, hinên din ew mê  hesibandine. Ji wan bê jeyan 

ti tê ko heta niho me kari bû em bisenifî nin bê jeyên jê rîn in. Heye 

ko hinên din jî peyda bibin: çax, wext, mixdar, qeder, sîng, kursî, bal- 

gih, xeber. 

Wezî feyên navdê rê 

46 Navdêr di komekê de gelek wezî fan dibî nin. 

Bi kurtî ên bingehîn ev in: 
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Kirar:                                                    Soro îro ji bajêr hat. 

Bireserê lê kerê:                                 Min Soro dît. 

                                                              Min ji Soro re got. 

Bireserê navdê reke din:               Kitê ba Soro nû ye. 

Pê veberê lê kerê:                             Xerî bî ne tu çek e. 
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Mê jer 

47 Di gramê rê de mê jer ew xweseriya navdê ran e ko navdêr pê 

heybere- 

ke bi tenê  an heyberine gelêr dikarin anî  bidin. Bi gotinên din mê jer 

yekejmarî û  gelejmariya navdê ran anî me dike û em pê  dizanin gelo 

di qisetê de qala heybereke bi tenê dikin an ji yekê bê tir. Heke nav- 

dêr heybereke bi tenê dinimî ne hingê ew yekejmar e; û heke ji yekê  

bê tir dinimî ne hingê ew gelejmar e. 

Yekejmar 

48 Navdêr yekejmar e, gava ew ji tit, mirov û heywanên ko dinimî ne 

yekî bi tenê raberî me dike. Navdê rên komekên jê rîn yekejmar in: 

»Mîr hat. Ez hespekî dibî nim. Ez çiyayê  bilind dibî nim«. Ji ber ko 

ew ji mî ran mî rekî, ji hespan hespekî û ji çiyan çiyakî bi tenê anî  

dikin. 

Gelejmar 

49 Navdêr gelejmar e, gava ew ji tit, mirov û heywanên ko dinimî ne ji 

yekî bê tir raberî me dike. Navdê rên komekên jê rîn gelejmar in: »Mîr 

hatin. Ez hespina dibî nim. Ez çiyayên bilind dibî nim«. Ji ber ko ew 

ji mî ran çend mî ran, ji hespan çend hespan û ji çiyan çend çiyan anî  

dikin. 

50 Herwekî ji mî salên madeyên 48 û 49 dixuye di zmanê kurdmancî de 

yekejmarî û  gelejmariya navdê ran bi çend awayên tê vel xuya dibin. 

Ew nemaze ji mê jerê lê ker, tewang û  veqetandekê dixuyin. 

Yekejmar                                             Gelejmar 

Ev mehîn e.                                       Ev mehîn in. 

Min mehîn dît.                                 Min mehîn dî tin. 
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Ez mehî nê dibî nim.                        Ez mehî nan dibî nim. 

Ez mehî nekê dibî nim.                   Ez mehî nina dibî nim. 

  

Ezê ji te re mehî neke qenc 

  

Ezê ji te re mehî nine 

  

                          [peyda bikim.                      [qenc peyda bikim. 
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Ev kurê kê ye?                                   Ev kurên kê ne? 

Mehî nê xwar.                                   Mehî nan xwar. 

Tu vî hespî dibî nî?                           Tu van hespan dibî nî? 

Gelejmariya serenavan 

51 Ji ber ko serenav xweserî ti tekî, mirovekî  an heywanekî ne, û pê bi 

tenê ew bi nav dibin, di rastiyê  de serenav tucaran nabin gelejmar. 

Lê bi mecazî û ji bo mî salê  bi gelejmarî tê ne gotin. Herwekî: Ez ji te 

re Melayên Cizerî, Ehmedên Xanî û Feqehên teyran ji kû peyda bikim. 

Tu di beyabanên bê dar û belg de li Bîngolan digerî. 
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Tewang 

52 Zimanê  kurdmancî zmanekî  tewangbar e. Yanî bê jeyên wî di qisetê  

de weke xwe namî nin û li gora cihê ko di qisetê de dikevin ê, û wezî- 

fa ko li ser xwe digirin tê ne tewandin û hin parkît bi wan ve dibin, 

an hin tî pên wan bi tî pine din diguhê rin. 

53 Ji birên qisetê bi tenê  ên guhêrbar tê ne tewandin. تn neguhêrbar 
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tucaran nayine tewandin û ew hergav weke xwe dimî nin. 

54 Bi gelemperî bê je di qisetê de an kirar an bireser in. Gava ew kirar in 

weke xwe dimî nin û gava dibin bireser hingê tê ne tewandin. 

Tewanga her birê qisetê herç end yekcar ji hev cida nebin jî ew kêm 

û zê de ji hev biferq in. Tewanga her birî di cih de û di devera wê de 

dê bê te gotin. 

Tewanga navdê ran 

55 Navdêr, hevenav bin serenav bin, li gora mê jer û zayenden xwe tê ne 

tewandin. Bi gelemperî û  di yekejmariyê de navdê rên nêr bi »î«-yê  

û navdê rên mê bi »ê«-yê û  gelejmara herdiwan bi »an«-ê tê ne tewan- 

din. Ev parkît bi paiya navdê ran ve dibin. 

Hesp hat.                              Hesp hatin. 

Mehîn hat.                           Mehîn hatin. 

Di komekên jorîn de navdê rên »hesp« û »mehîn« ne hatine tewan- 

din. Ji ber ko ew her du jî di wan komekan de kirar in û kirar nayine 

tewandin. Lê ev navdêr bi xwe di komekên jê rîn de hatine tewandin. 

Ji ber ko tê de êdî ne kirar lê bireser in. 

Ez hespî dibî nim.               Ez hespan dibî nim. 

Ez mehinê dibî nim.          Ez mehî nan dibî nim. 

Di mî salên jorîn de navdêr hemî bireserê lê kerê ne. Lê navdêr birese- 

rê navdê reke din jî dibin. Hingê jî navdêr tê ne tewandin. Herwekî: 
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Ev go tê çê lekê ye. Ava golê ê rîn e. Di çiyayên Kurdistanê de her texlît 

dehbe û  cenawir hene. Gola Wanê  goleke spehî ye. 

 ANEKق

Di nav bê jeyên ko bi »an«-ekê temam dibin, di hinan de ev »an« ji 

esil û rayekê bê jeyê ye. Mî na: Rewan, baran, peyman, garan, kevan, 
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diran h.d. Lê di hinên din de ev »an« bi xwe, tewang e, û ji ber sebe- 

bekê bi wan ve bû ye. Mî na: Serhedan, Botan, قêrwan, Xerzan, Hevêr- 

kan h.d. Ji lewre ev bê jeyên ha bi tu awayî  nikarin bê ne tewandin. Ji 

ber vê yekê herwekî mirov dibê je »Ez ji Rewanê têm« nikare bibê je 

»Ez ji Botanê têm«. Ji ber ko eslê bê jeyê »bot« e, »an« ko pê ve bû ye 

tewanga gelejmarê ye. Ji xwe gava em Botan dibê jin mexsed »cihê«  

an »eî rên Botan« e. Bê jeya »bot« bireserê cih û eî rê ye û ji lewre 

hatiye tewandin û bû ye »Botan«. Mî na bê jeya »dar«  gava dibe bire- 

serê bê jeke din tê te tewandin. Herwekî: »pê lên daran«. Bê jeyên wek 

Serhedan, قêrwan, Xerzan, Hevêrkan, Soran jî mî na wê ne û tev de 

yek hawî ne. 

Di vê navê de bê jeya »gulan« rexma ko ji vî cisnî ye tê te tewandin. 

Bi rastî eslê vê bê jeyê »meha gul, meha gulan« e; yanî »an« tewang 

e. Ji lewre diviya bu »gulan« ne hata tewandin. Lê ev bê je ji qeydê  

der û bi awarteyî  careke din tê te tewandin û dibe gulanê« û li û na 

ko bibê jin »meha gulan« dibê jin »meha gulanê«. Ji ber vê yekê »an«-a 

gulanê divêt ji eslê bê jeyê bê te hesibandin. 

56 Awarte: Bi tenê û ji qeydê der di lê kerên gerguhêz û  di zemanê 

wan 

ên borî de bireserên wan weke xwe dimî nin û ji berevajî ve kirarên 

wan tê ne tewandin. Ji lewre, di komekên jê rîn de rexma ko bê jeyên: 

»Zîn, hesp, çê lek, zarok«  kirar in, hatine tewandin û bê jeyên; »Sî sin, 

ceh, pencere« yên ko bireser in weke xwe mane û ne hatine tewan- 

din. 

Zî nê Sî sin dît. Hespan ceh xwar. 

çê lekan giha xwari bû. Zarokan pencere kê nand. 

57 Herçî navdê rên nêr in heke di wan de tî pên »ê« û »a« hene ev navdêr 

dikarin bi guhartina van tî pan bi »ê«-kê jî bê ne tewandin. Herwekî  
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di van komekan de: »Soro ji kê vir ket. Gurgîn çû ê. Balafir ber bi 

ezmên firî. Ez li hêsp siwar bûm. Ferzo ji bajêr têt. Kî li ser bên bû? 

Em ji xê nî derketin«. 

Bi vê qeydê ve, divêt di qisetê de hin navdê rên nêr bê tewang bimî- 

nin. Ji ber ko di hemî navdê rên nêr de dengdê rên »e« û »a« peyda 

nabin. Ji lewre û li nik kurdmancên ko bi vê qeydê ve diçin bê jeyen 

wek: »kum, got, dil, hi, mirov, mê rik, gir, kur, mîr, mêr, gund«  

nayine tewandin, ji ber ko di wan de ne »e« ne jî »a« heye. Ji ber vê  

yekê gava ew di qisetê de dibin bireser jî weke xwe dimî nin. Pi tî ko 

ev qeyda di zmên de cih bû ye navdê rên bi »e« û »a« jî di qisetê de bê  

tewang hatine gotin. 

Ji lewre herwekî  mirov dikare bibê je »ez ji kevirî an kê vir ketim« dika- 

re bibê je jî »ez ji kevir ketim« û bê jeya »kevir« netewî ne. 

 ANEKق

Ji raveka jorîn dixuye ko di navdê rên nêr de meyildariya zimên ber bi 

terikandina tewanga wan a yekejmar e; nemaze iklê pê în. Ji lewre 

her sê iklên jê rîn rast in 

Soro kevirî tavê je. 

Soro kê vir tavê je. 

Soro kevir tavê je. 

Gurgîn çû aî. 

Gurgîn çû ê. 

Gurgîn çû a. 

Balafir ber bi ezmanî firî. 

Balafir ber bi ezmên firî. 

Balafir ber bi ezman firî. 
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Ez li hespî siwar bûm. 

Ez li hêsp siwar bûm. 

Ez li hesp siwar bûm. 
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Ferzo ji bajarî têt. 

Ferzo ji bajêr têt. 

Ferzo ji bajar têt. 

Kî li ser banî bû? 

Kî li ser bên bû? 

Kî li ser ban bû? 

Em ji xaniyî  derketin. 

Em ji xê nî derketin. 

Em ji xanî derketin. 

58 Gava çend navdêr didin pey hev herwekî  mirov dikare wan navdê ra 

li gora mê jer û zayendê  heryekê yek bi yek bitewî ne, dikare bi tewan- 

dina hinekan jî bes bike. 

Navdê rên ko dane pey hev ne ji yek zayendî ne; lê tev de ji yek 

mê jerî  ne. Tewandina navdê ra paîn bes e. »Ez hesp û mehî nê dibî- 

nim. Ez hesp û mehî nan dibî nim. Hesp û mehî nan xwar«. 

Navdê rên ko dane pey hev, ne ji yek mê jerî ne. Her navdêr cihê û  

li gora mê jer û zayendê xwe tê te tewandin. »Ez mihê û  bizinan dibî- 

nim. Ez hêsp û mehî nan dibî nim. Mihê û  bizinan xwar«. 

Navdê rên ko dane pey hev ji yek mê jerî û tev de yekejmar in, lê ew 

ne ji yek zayendî ne; û navdê ra paîn nêr e. Ji ber ko di tewangê de 

esil navdê ra paîn e û hikim li mê jerê wê ye heke ew ne hatiye tewan- 

din navdê ra mê jî bê tewang dimî ne. »Ezê herim keçik û kurik bibî- 

nim. Tu Rewen û Felemêz dibî nî?« 
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 ANEK: 1ق

Herçî navdê rên ko bi »e« an bi »a«-yê temam dibin, çi mê çi nêr, 

ji ber kurtiyê, di yekejmarê de bi guhartina van tî pan bi »ê«-kê  jî  

tê ne tewandin. Di gelejmarê de ew »e« û »a« yekcar dikevin û »a«-ya 

tewangê dikeve û na wan. 

Li ser maseyê                      Li ser masê 

Li ser maseyan                   Li ser masan 
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Ber bi çiyayî                        Ber bi çiyê 

Ber bi çiyayan                    Ber bi çiyan 

çirayê vemirî ne                 çirê vemirî ne 

Perdeyê rake                       Perdê rake 

Perdeyan rake                    Perdan rake 

 ANEK: 2ق

Bê jeyên weke Frense, Sû riye, Emê rî ke, Efrî qe h.d.  yên ko bi »e«-kê  

temam dibin, heke ew bi guhartina wê  »e«-yê bi »ê«-kê  ne hatine 

tewandin û ketine bin hikmê qeyda gelemper ew »e« bi »a«-kê digu- 

hê re û ew bê je bi awayê jê rîn tê ne tewandin: »Ji Sû riyayê, ji Frensayê, 

ji Emê rî kayê, ji Efrî qayê. Lê iklê din, yanî iklê: Ji Frensê, ji Sû riyê, 

ji Emê rî kê, ji Efrî qê« siviktir e. 

Bireserê navdê rê 

59 Navdêr di komekê de an bi tena xwe ne, an bê jeyeke din bi wan ve 

bû ye û  hevaltiya wan dike. Ji wê bê jeyê  re bireser dibê jin; ji ber ko 

ew mana navdê rê  diedilî ne û dibe serî. 

Bireserên navdê ran, li gora cisnên xwe li pê î an li paiya navdê ran 

tê ne zede kirin. 

Bireser gava dikevin pê iya navdê ran bêî tu ti tî bi wan ve dibin: ev 
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keçik, kî jan mirov, çar xanî, hin çiya, çend kitêb, deh bizin, van zaro- 

kan 

Lê gava navdêr bi xwe li pê e û bireser dane pey, hingê  veqetandekek 

dikeve navbera navdêr û  bireser û wan digihî ne hev: Beriya Mêrdinê, 

hespê beza, mehî na spehî, çiyayê  bilind, pehnava çiyê, newala kûr, rê 

ke 

dirêj, stû na xê nî, destê bi tenê, dara ikestî, xencera min 

60 Navdê rek dikare çend bireseran bibe. Hin ji wan dikarin bikevin pê î  

hinên din jî paiya navdê rê. Bireserên ko ketine pê iya navdê rê û yên 

ko dane pey wê ji alî kî û tev de bireserên navdê rê ne û ji aliyê din ew 

bi xwe bireserên hev in: Min çend kitêb hene. Min çend kitê bên qenc 

hene. Ev xencera min e. Ev xencera xulamê min e. Ev xencera xulamê  

pismamê min e. Ev xencera xulamê cî ranê  pismamê min e. 

  61 

  

Veqetandek 

61 Veqetandek bê jeke kiçik e ko dikeve paiya navdê ran û paiya wan 

bê jeyên ko li û na navdê ran radibin û wan dinimî nin. 

Veqetandek carina di pê iya rengdê ran de jî peyda dibin. 

Veqetandek bi gelemperî mê jer û zayendê navdê rê anî didin û nav- 

dêr ji wekhevên wê vediqetî nin. 

Bi pê vebû na veqetandekê navdêr carina binavkirî û carina jî nebinav- 

kirî dibin. 

62 Di zimanê  kurdmancî de du texlît veqetandek hene: veqetandekên 

binavkirî û  veqetandekên nebinavkirî. 

Veqetandekên binavkirî 

63 Veqetandekên binavkirî  dikevin paiya navdê rên ko bireserek bi wan 

ve bû ye û ev veqetandek wan navdê ran binavkirî dikin. Ev navdêr bi 
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vî awayî ji wekhevên xwe vediqetin, dibin xweserî kesekî, ti tekî, an 

wesfekî wan didin zanîn. Veqetandekên binavkirî sisê ne: ê, a, ên. 

 .Ji bo yekejmara zayendê nêr   — ت

Hespê Soro, çiyayê  bilind, deriyê malê, dî warê hewê, pismamê min, 

mirovê qenc, kewê nêr. 

A —   Ji bo yekejmara zayendê mê. 

Mehî na Cemîd, newala kûr, dotmama wî, jina delal, stû na stûr, ava 

tenik, destmala Sî nemê, kewa mê. 

 .N —  Ji bo gelejmara her du zayendanت

Hespên Soro, çiyayên bilind, deriyên malê, dî warên hewê, pismamên 
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min, mirovên qenc, kewên nêr, mehî nên Cemîd, newalên kûr, dotma- 

mên wî, jinên delal, stû nên stûr, avên tenik, destmalên Sî nemê, kewên 

mê. 

Bi rastî, gava em »Hespê Soro« dibê jin, vî hespî  bi veqetandeka »ê«  

ji hespên din vediqetî nin, û xweserî Soro dikin. Bi vî awayî em diza- 

nin ko ev hesp hespê mirovekî ye ko navê wî Soro ye û ew ne hespê  

Gurgîn, Felemêz an mirovekî din e. 

Dî san di mî sala »çiyayê bilind« de jî  bi veqetandekê wesfê  bilindbû- 

nê em pê ve dikin û vî çiyayî ji wekhevên wî û nemaze ji çiyayê nizim 

cida dikin û ferqa bilind û nizimbû nê  dixin navbera wan. 

Gava em »dotmama wî« dibê jin, em çê lî wê dotmamê dikin ko ne 

ya min e, ne jî ya te ye, lê ya wî mirovî ye ko ew bi me her diwan 

nas e. 

Veqetandek di pê iya rengdê ran de 

64 Gava veqetandeka binavkirî dikeve pê iya rengdê rekê ew li û na wê  

navdê rê radibe ko berî bîstekê çêl li wê kirine û ew bi xeberbê jan nas 
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e. Hingê  veqetandek mî na pronavekî navdê rekê dinimî ne. Herwekî  

di bersivên komekên jê rîn de: 

 —  Tu kî jan kumî  dixwazî? 

 —  Ez ê  gewir dixwazim (yanî kumê  gewir dixwazim). 

 —  Tu kî jan destmalê  dixwazî? 

 —  Ez a sor dixwazim (yanî  destmala sor dixwazim). 

Di gelejmarê de: 

 —  Ez ên gewir dixwazim (yanî kumên gewir dixwazim). 

 —  Ez ên sor dixwazim (yanî  destmalên sor dixwazim). 

Veqetandekên nebinavkirî 

65 Veqetandekên nebinavkirî  dikevin paiya wan navdê rên ko ji wekhe- 

vên xwe hatine veqetandin, lê ne hatine bi nav kirin û bi biservebû na 
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van veqetandekan kesine an ti tine nebinavkirî anî didin. Du texlît 

veqetandekên nebinavkirî hene: 1) yên ko dikevin paiya wan navdê- 

rên ko hêj tu bireser bi wan ve nebû ne, 2) yên ko dikevin paiya wan 

navdê ran ko bireserek daye pey wan. 

66 EK, EK, IN 

EK —   Ji bo yekejmara zayendê nêr. 

EK —   Ji bo yekejmara zayendê mê. 

IN —  Ji bo gelejmara her du zayendan. 

Ev veqetandek dikevin paiya wan navdê rên ko hêj bi serê xwe ne û  

tu bireser bi wan ve ne bû ne. 

Hespek hat.                        Hespin hatin. 

Mehî nek hat.                       Mehî nin hatin. 

Min hespek dît.                  Min hespin dî tin. 

Min mehî nek dît.              Min mehî nin dî tin. 
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Ev hespek e.                        Ev hespinin in. 

Ev mehî nek e.                    Ev mehî nin in. 

Gava em »hespek hat« dibê jin, em vî hespî ji wekhevên wî vediqetî- 

nin, lê em wî nadin zanîn gelo ev kî jan hesp e? an hespê kê ye? Em 

wî bi vê  veqetandekê  nebinavkirî dikin. 

Wezî fa veqetandeka nebinavkirî ji hevdû bê ja jê rîn xwe  tê te seh 

kirin. Kur ji bavê xwe re dibê je: 

 —  Ezbenî min dît, hespek hat û kete hewê. 

Bav: – Gelo ew kî jan hesp e? an hespê kê ye? 

Kur: –  Nizanim ez herim lê fedkirim. 

Kur diçe, lê  fedkire, vedigere û ji bavê xwe re dibê je: 

 —  Ezbenî, hespê ko hat hespê kumêt e; an, hespê ko hat hespê Gur- 

gîn e. 

Bê diro, hetanî ko kur ne çû û li hêsp fenekirî, kur û bav bi tenê diza- 
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nîn ko yek ji heywanên ko jê re hesp dibê jin hatiye û ketiye hewê. 

Lê ji ber ko tu wesfê wî bi wan ne nas e, ew hesp bi wan ne binavkirî  

ye û ew nizanin ew kî jan hesp e. Ji lewre veqetandekeke nebinavkirî  

pê ve ye. Lê pi tî ko kur diçe lê fedkire û  vedigere, hingê kur û bav 

dizanin ko ew hesp, hespê kumêt e; an hespê Gurgîn e. Bi gotinên 

din ew hesp bi wan binavkirî  dibe. Ji xwe veqetandeka binavkirî »ê«  

pê ve bû ye. 

 ANEKق

Heke navdê rine ji yek mê jerî  dane pey hev veqetandekeke bi tenê  

besî wan e. 

Hesp û mehî nek hatin. Min keç û kurek hene. 

Li û na: 
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Hespek û mehî nek hatin. Min keçek û kurek hene. 

Lê heke navdêr ne ji yek mê jerî ne, hinên wan yekejmar û hinên din 

gelejmar in, hingê heryek ji wan cihê cihê  veqetandeka xwe a xweser 

dibe. 

Hespek û mehî nin hatin. Min keçek û kurin hene. 

67 EKî, EKE, INE 

EKî —   Ji bo yekejmara zayendê nêr. 

EKE —   Ji bo yekejmara zayendê mê. 

INE —  Ji bo gelejmara her du zayendan. 

Ev veqetandek dikevin paiya wan navdê rên ko bireserek daye pey 

wan. 

Hespekî delal hat.            Hespine delal hatin. 

Mehî neke delal hat.        Mehî nine delal hatin. 

Hespekî sor hat.                Hespine sor hatin. 

Mehî neke sor hat.            Mehî nine sor hatin. 
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Gelek e kere ye ko gava em »hespekî delal« an »hespekî Soro« dibê- 

jin, ev gotin ne bi mana »hespê delal« û »hespê Soro« ye. Em li mî sa- 

la »hespekî Soro« hûr bibin. Di gotina »hespê Soro« de qala hespekî  

welê dikin ko bi her awayî bi me nas e. Lê gava »hespekî Soro« dibê- 

jin ev hesp bi me bi temamî ne nas e. Bi tenê em dizanin ko ew, hes- 

pek ji hespên Soro ye. Lê ew kî jan hespê Soro ye; em pê nizanin. 

Veqetandekên nebinavkirî di pê iya rengdê ran de 

68 Veqetandekên nebinavkirî jî wek ên binavkirî, carina dikevin pê iya 

rengdê ran. Hingê iklê wan ev e: î, e, en. 

Hespekî min î qenc hebû. Hespine min en qenc hebûn. Mehî neke min 

e qenc hebû. Mehî nine min en qenc hebûn. 
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çend mî salên din: 

Ez çû me derên çeman, çem en ser in. 

Zozanên bavê te bilind in, berf û baran lê  dibarin. 

Kurê Haco ê mezin î xwenda. Hespekî min î sor hebû. 

 ANEKق

Gava çend navdêr bi bireserekî ve girê dayî ne û ew hemî ji yek mê je- 

rê ne, ji yek zayendî nebin jî, mirov dikare wan navdê ran bi yek veqe- 

tandekê bi bireserî ve girê bide. Veqetandek ji zayendê navdê ra paîn 

tê te bijartin, yanî heke navdê ra paîn nêr e, veqetandek nêr û heke ew 

mê ye, veqetandek jî mê  ye. Herwekî li û na ko mirov bibê je: »Meta 

min û mamê min hatine« »pismamê min û dotmama min hatine«. 

Mirov dikare bibê je: »Met û mamê min hatine«. »Pismam û dotma- 

ma min hatine«. 

çend mîsalên din: Hesp û mehî na Lezgîn. Keç û kurekî min hene. Mih û  

bizinine zozanan. 

69 Gava ji yekê bê tir bireser bi navdê rekê ve dibin û ew bireser tev de 

navdêr û pey hev bireserên hev in hingê her yekî wan li gora mê jer û  

zayendê  xwe veqetandekeke cihê dibe: 

66    

  

Ava me ê rîn e. 

Ava kaniya me ê rîn e. 

Ava kanî ke me ê rîn e. 

Ava kanî ne me ê rîn e. 

Ava kaniya gundê me ê rîn e. 

Ava kanî ke gundê me ê rîn e. 

Ava kanî ne gundê me ê rîn e. 

Ava kanî ke gundekî me ê rîn e. 
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Ava kaniyên gundê me ê rîn e. 

Ava kaniya gundê cî ranê me ê rîn e. 

Ava kanî ke gundê cî ranê me ê rîn e. 

Ava kaniyên me ê rîn e. 

Avên kaniyên me ê rîn in. 

Lê heke di nav wan bireseran de rengdê rek heye, hingê û ji ber ko 

rengdêr ji bê jeyên neguhêrbar e, û ji lewre tu veqetandek pê ve nabe, 

veqetandeka navdê ra ko rengdêr bireserê wê ye dikeve pê iya wê reng- 

dê rê û wê bi navdê ra xwe ve girê dide. Herwekî: gava em »kurê Haco 

ê mezin« dibê jin »ê«-ya ko ketiye pê iya rengdê ra »mezin ji »ê«-ya ko 

bi »kur« ve bû ye pê ve ne tu tit e. Yanî yê ko mezin e, kur e, û ne 

»Haco« ye. »Haco« biwa meê hingê bigota »Kurê  Hacoyê mezin«. 

Heke me çê lî keçên Haco bikira hingê meê »a mezin« bigota, ji ber 

ko veqetandeka keçê »a« ye. »Keça Haco a mezin« Lê heke me mezin- 

bûn bi aliyê Haco ve da hingê  veqetandeka »Haco« pê ve dibe: »Keça 

Hacoyê mezin«. 

çend mî salên din: Tifinga min a dirêj. Hespekî min î xurt û beza 

hebû. Kitê ba Hevind a peritî. Mehî na min a kumêt. 

Tewanga veqetandekê 

70 Ji veqetandekên nebinavkirî »ek, ek, in« gava dikevin paiya bê jeyên 

ko di qisetê de ne kirar lê bireser in, ew jî weke navdê ran, tê ne tewan- 

din û dibin: ekî, ekê, ina. 

Hespek hat.                        Ez hespekî dibî nim. 

Hespin hatin.                      Ez hespina dibî nim. 
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Mehî nek hat.                       Ez mehî nekê dibî nim. 

Mehî nin hatin.                   Ez mehî nina dibî nim. 
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 ANEKق

Ji qeydê der û di hin cihên Kurdistanê  de veqetandeka »in« carina bi 

»î« û »ê«-yê jî tê te tewandin; herç end »in«  veqetandekeke gelejmar e 

û parkî tên »î« û »ê« yekejmar in. Mesela: Li û na »go tî bide min« û  

»avê bide min« »go tinî bide min« û »avinê bide min« dibê jin. 

71 Gava navdêr bi dengdê rekê  temam dibin, dema ko veqetandek bi 

wan ve dibin mirov dikare hin tî pên ko navdêr û  veqetandekê bi 

hev re girê didin ji navê bê xe û  wan kutebir bike. Herwekî li û na ko 

mirov bibê je: 

»Piyekî, xaniyekî, çirayekê, maseyekê, coyekê, xwesû yekê, kursiyek, 

xaniyine, maseya min«. 

Dikare bibê je: »Pê kî, xanî kî, çirakê, masekê, cokê, xwesû kê, kursîk, 

xanî- 

ne, masa min«. 

 ANEKA TARî Xîق

Gramê ra frensizî dibê je ko zmanê frensizî  veqetandekên xwe ji pro- 

naveke latî nî  girtine. Gelo me yên xwe, ev bê jeyên hûr, ji kû girtine? 

Li gora tedqî qatên ko heta niho min çê kirine, me jî  veqetandekên 

xwe ji hin pronavan girtine, lê  ne ji pronavine biyanî, ji pronavine 

xwe. 

Belê, veqetandekên me ên binavkirî  ji pronavine me ên iarkî bi 

der hatine. Herwekî pê detir dê bê te gotin »yê, ya, yên«  pronavine 

iarkî ne û  veqetandekên me ên binavkirî ji wan hatine pê. Di esl 

û bingehî de gava ev pronav diketin pê iya navdê rekê û dibûn reng- 

dê rine iarkî »di«-yek dikete navbera wan û navdê rê. Mesela gotina 

»Hespê Soro« di eslê xwe de »Hespê di Soro« (1) ye. 

(1) Ev ikil hetanî îro di hin cihên Kurdistanê de peyda dibe. Lê tenê  

di gelejmarê de tê te gotin. Yanî li û na ko bibê jin »hespên Soro« »hes- 
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pê di Soro« dibê jin û  gelejmariya hespan bi »di«-yê didin zanîn. 
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Bê diro, pronavên »yê, ya, yên« di iklê »ê, a, ên« de bû ne veqetandek 

û bi paiya navdê ran ve zeliqî ne; carina jî ketine pê iya rengdê ran. 

Yanî »Ev hesp yê Soro ye« bû ye »Ev hespê Soro ye«. Mî salên jê rîn 

biserveketina veqetandekên kurdmancî bi temamî anî didin. 

Ev hesp, yê di Soro ye.                   Ev hesp, yê Soro ye. 

Ev, hespê di Soro ye.                      Ev, hespê Soro ye. 

Ev hesp, yên di Soro ne.               Ev hesp, yên Soro ne. 

Ev, hespên di Soro ne.                   Ev, hespên Soro ne. 

Ev mehîn, ya di Soro ye.               Ev mehîn, ya Soro ye. 

Ev, mehî na di Soro ye.                   Ev, mehî na Soro ye. 

Ev mehîn, yên di Soro ne.            Ev mehîn, yên Soro ne. 

Ev, mehî nên di Soro ne.               Ev, mehî nên Soro ne. 

Herçî  veqetandekên me ên nebinavkirî, me iklên wan ên pê în, yanî  

yên ko bi navdê reke bê bireser in, me ew ji pronavên xwe ên nebi- 

navkirî »yek« û »hin« girtine û ew xistine paiya navdê ran. 

Yek hesp hat.                      Hespek hat. 

Hin hesp hatin.                   Hespin hatin. 

Yek mehîn hat.                   Mehî nek hat. 

Hin mehîn hatin.              Mehî nin hatin. 

Herçî  veqetandekên nebinavkirî, yên ko dikevin paiya navdê rên ko 

bireserek bi wan ve bû ye, di pê kanî na wan de, pronavên iarkî û ên 

nebinavkirî arî kariya hev kirine û ew anî ne pê. Herwekî ji mî salên 

jê rîn dixuye. 

Ev hespek yê di Soro ye.                      Ev hespek yê Soro ye. 

Ev, hespekî di Soro ye.                          Ev, hespekî Soro ye. 



Rêzimana kurdî | 69  

 

Ev hespin yên di Soro ne.                    Ev hespin yên Soro ne. 

Ev, hespine di Soro ne.                         Ev, hespine Soro ne. 
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Ev mehî nek ya di Soro ye.                   Ev mehî nek ya Soro ye. 

Ev, mehî neke di Soro ye.                     Ev, mehî neke Soro ye. 

Ev mehî nin yên di Soro ne.                Ev mehî nin yên Soro ne. 

Ev, mehî nine di Soro ne.                      Ev, mehî nine Soro ne. 

Bi vî awayî  veqetandekên me ên binavkirî û ên nebinavkirî hatine pê. 

Di vê ravekê de kê mahiyek dikeve ber çavan. Gelo »î« û »e«-yên ko di 

gotinên »hespekî Soro« û »mehî neke Soro« de tê ne dî tin, ji kû pey- 

da bû ne. Divêt ev tehsî ra tewanga pronava nebinavkirî »yek« bibe. Ji 

xwe ev pronav di eslê xwe de jimarnav e û  jimarnav navdê ran ditewî- 

ne û ev tewang yanî û  tewanga jimarnavan di ser hemî tewangên din 

re tê te girtin. Heke me ew gotin vegerandine iklê jê rîn ew »î« û »e«  

jî bi der tên. 

Yek hespî Soro. Yek mehî ne Soro. 

Herçî »e«-ya »hespine Soro« ye ev »e« di eslê xwe de »en« bû û »n«  

jê ketiye û li û na »hespinen Soro« îro dibê jin »hespine Soro«. Ji xwe 

»n« iareta gelejmariyê; û ji ber ko di »ine« de »n« ek heye ji xwe jê  

re hewce namî ne. 
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Pronav 

72 Pronav ew bê je ye ko dikeve û na navdê rê. Pronav, mê jer û carina jî  

zayendê navdê rê dide zanîn. Ji hê la din pronav wezî feyên navdê ra ko 

dinimî ne li xwe digere û wan ditî ne cih. 

Di komekên jê rîn de: »Zimanê lalekî ji yê  virkerekî çê tir e. Du diz 
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ji bo kerekî dizî pev diçûn; yekî dixwest wî bifroe, ê din dixwest pê  

karekî  bike. Bayê  zozanan ji yê de tê xwe tir e. Ewê ko hat birayê  

min bû.« Bê jeyên »yê, yekî, wî, ê, pê, yê, ewê« pronav in. Ji ber ko 

ew ketina û na navdê rên: »zimanê, dizekî, kerî, dizê, bi kerî, bayê, 

mirovê«. 

Bê diro, heke me ev navdêr vegerandine û na wan pronavan ew komek 

dikevin iklên jê rîn. »Zimanê lalekî ji zmanê virkerekî çê tir e. Du diz 

ji bo kerekî dizî pev diçûn; dizekî  dixwest kerî bifroe, dizê din dix- 

west bi kerî karekî  bike. Bayê zozan ji bayê de tê xwe tir e. Mirovê  

ko hat birayê min bû«. 

Zayendê pronavan 

73 Pronavan sê zayend hene: mê, nêr û nê tar. 

Pronavên nêr 

Pronavên nêr ew pronav in ko dikevin û na navdê rên nêr. Lêzgîn got, 

wî got. 

Pronavên mê 

Pronavên mê ew pronav in ko dikevin û na navdê rên mê. Qeemê  

got, wê got. 

Pronavên nê tar 

Pronavên nê tar ew pronav in ko dikevin û na navdê rên her du zayen- 

dan û li gora zayendê navdê ra ko dinimî nin dikarin carina nêr û cari- 

na jî mê bê ne hesibandin. Lezgîn hat; ew hat. Qeem hat; ew hat. 
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74 Di zmanê kurdmancî de es texlît pronav hene. 

1. Pronavên kesîn 

2. Pronavên iarkî 

3. Pronavên girê kî 
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4. Pronavên pirsiyarkî 

5. Pronavên nebinavkirî 

6. Pronavên xwedîn 

Pronavên kesîn 

75 Ji van pronavan re pronavên kesîn dibê jin. Ji ber ko ew, nemaze, 

dikevin û na kesan û wan dinimî nin. Di qisetê de sê kes hene ko 

dikevin axaftinê. ت  xeberbêj, yanî yê ko daxê ve, û yê ko pê re tê te 

axaftin û kesê ko axaftin li ser wî ye. Di gramê rê de ji wan re kesê  

pê în, kesê diwim û kesê seyim dibê jin. 

1. Kesê pê în. Yê ko daxê ve: ez, min, em, me, xwe. 

2. Kesê diwim. Yê ko pê re tê te axaftin: tu, te, hon, we, xwe. 

3. Kesê seyim. Yê ko di axaftinê de qala wî dikin: ew, wî, wê, ew, 

wan, xwe, ê. 

Ji van pronavan »wî« nêr, »wê« mê û ên mayin tev de, yanî: »ez, min, 

tu, te, ew, em, me, hon, we, wan, xwe, ê« nê tar in. 

76 Pronavên lihevxistî. Ji pronavên nê tar hinên din hene ko ji wan re 

pronavên lihevxistî dibê jin. Ji ber ko ew bi lihevxistina daçek û pro- 

navekê tê ne pê. 

77 Pronavên kesîn du tofên biserxwe ditî nin pê:  pronavên kirar, prona- 

vên bireser. 

Pronavên kirar bi gelemperî  dikevin û na wan navdê rên ko di qisetê  

de kirar in. Herçî  bireser dikevin û na navdê rên ko di qisetê de bire- 

ser in. 
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Ji lewre ev pronavên ha nayine tewandin. Ji ber ko iklên wan ên 

bireser iklên wan ên tewandî ne. Lê herçî pronavên ko iklên wan 

ên tewandî nî nin, gava ew, di qisetê de dibin bireser, wek navdê rên 
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ko dinimî nin tê ne tewandin. 

Pronavên kirar                   Pronavên bireser 

ez                                             min 

tu                                            te 

ew                                          wî, wê 

em                                           me 

hon                                        we 

ew                                          wan 

78 Awarte: Herwekî di mada (56) de hate gotin, navdêr gava kirarê lê 

ke- 

reke gerguhêz in, di zemanên xwe ên borî de weke bireseran tê ne 

tewandin û ji bervajî ve bireserên wan ên sererast weke xwe dimî nin. 

Ji ber vê yekê di van lê keran de pronavên kirar bi ên bireser diguhê- 

rin û her yeke wan dikeve û na a din; yanî  pronavên kirar dibin bire- 

ser û ên bireser dibin kirar. 

Ji lewre lê kerên wek »gotin, xwarin, xistin« di zemanên xwe ên borî  

de bi pronavine bireser tê ne çevandin û  bireserên wan ên sererast bi 

pronavine kirar tê ne nimandin. Herwekî: min got, te xwar, wî xist, we 

got, wê xwar, wan xist, me xwar. çend mî sal: 

Zinê Sî sin dît.                                           Wê ew dît 

Hespan ceh xwar.                                  Wan ew xwar. 

Min qelem ji destê xwe xist.               Min ew ji destê xwe xist. 

Cî ranan em dî tin.                                    Wan em dî tin. 

Soro ez xapandim.                                 Wî ez xapandim. 

Pronavên kirar 

79 Pronavên kirar dikevin pê iya lê keran û lê ker rast bi rast didin pey 

wan: ez hatim, ew çû, min dixwar, wan goti bû, ezê herim, min dê  

bigota. 
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80 Carina û gava di komekê  de bireserin hene, hinekên wan dikevin 

navbera pronav û lê kerê: îro, ez ji Farqî nê hatim. Ew dihî berî nîvro 

çû  Diyarbekrê. Min nan xwar. Ez diçim nê çî rê. Wan ev tit ji min re di 

koçka we de goti bû. Ezê sibê bi birayê xwe re herim dibistanê. 

81 Heke lê kerê du kirarên tê vel hene pronavên ko dinimî nin, li gora 

rê za kesên xwe didin pey hev, yanî kesê diwim dide pey kesê pê în û  

kesê seyim dide pey kesê  diwim. Ji bo xurt kirina gotinê pi tî prona- 

va didowan pronaveke gelejmar û ji kesê pronava pê în tê te hildan. 

Ji lewre nabe ko mirov bibê je: ew û ez em hatin« lê divêt bibê je »ez û  

ew em hatin« an »ez û ew hatin«. Ji ber ko »ew« ji kesê seyim û »ez« ji 

kesê pê în e. çend mî salên din: Tu û ew hon çûn. Ez û tu emê herin. 

Te û wî we bigota. Min û te me ne xwar. Ez û ew em rabûn. 

82 Heke di komekê de çend lê ker, lê kirarekî bi tenê  heye hingê ne gerek 

e ko di pê iya her lê kerê de pronav bê te tekrar kirin. Ji lewre, li û na 

ko mirov bibê je: »ew çû, ew lê  fedkirî û ew vegeriya«  dikare bibê je û  

spehî tir e ko bê je: »ew çû, lê  fedkirî û  vegeriya«. Dî san li û na »Min 

kirî, min firot û min pê kar kir«  mirov dikare bibê je: »min kirî, firot 

û pê kar kir«. 

83 Lê heke lê ker tev de ne ji yek cisnî ne, yanî hin gerguhêz û hin jî  

negerguhêz in; hingê li gora pêkhatina komekê lê ker bi pronavekê an 

bi didowan tê ne çevandin. 

84 Pronava lê kera negerguhêz di pê iyê de: 

Vê ca her lê ker li gora cisnê  xwe bi pronavine cihê tê ne çevandin. Yanî  

lê kerên negerguhêz bi pronavên xwe û ên gerguhêz bi yên xwe. غ  

herwekî ji mî salên jê rîn dixuye hevokên ko lê keran ew anî ne pê dika- 

rin bi hevgihanga »û«-yê bi hev re bê ne girê dan: 
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Ez çûm, min ji xwe re hespek kirî. 

Ez çûm û min ji xwe re hespek kirî. 

Tu çû yî, te ji xwe re hespek kirî. 

Tu çû yî û te ji xwe re hespek kirî. 
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Ew çû, wî ji xwe re hespek kirî. 

Ew çû û wî ji xwe re hespek kirî. 

Em çûn, me ji xwe re hespek kirî. 

Em çûn û me ji xwe re hespek ki¦î. 

Hon çûn, we ji xwe re hespek kirî. 

Hon çûn û we ji xwe re hespek kirî. 

Ew çûn, wan ji xwe re hespek kirî. 

Ew çûn û wan ji xwe re hespek kirî. 

 ANEKق

Di kesê seyim de ikilên »ew çû û wî kirî« û » ew çûn û wan kirî« îro 

hesêb nayine gotin yanî ev ikil ji kar hatine êxistin. Di kesên seyim 

de pronavên didowan yanî »wî« û »wan« tê ne xistin û komek dikevin 

iklên jê rîn: 

Ew çû, ji xwe re hespek kirî. 

Ew çûn, ji xwe re hespek kirîn. 

Di vî ikilî de her du pronavên »ew« çi yekejmar çi gelejmar êdî ne 

pronavine kesîn lê  pronavine iarkî ne. 

85 Pronava lê kera gerguhêz di pê iyê de: 

Hingê her du lê ker bi yek pronavê tê ne çevandin, bi pronava lê ke- 

ra gerguhêz. 

Min çû ji xwe re hespek kirî. 

Te çû ji xwe re hespek kirî. 
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Wî (wê) çû ji xwe re hespek kirî. 

Me çû ji xwe re hespek kirî. 

We çû ji xwe re hespek kirî. 

Wan çû ji xwe re hespek kirî. 

Herwekî di mî salên jorîn de tê te dî tin, di vî ikilî de lê kera negergu- 
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hêz jî – wek lê kere gerguhêz – bê dû pa tê te çevandin. Yanî »çûm, 

çû yî, çû, çûn, çûn, çûn« tev de dibin »çû«. Mirov dikare bibê je qey 

lê kerên »çûn« û »kirîn« gihane hev û lê kereke hevedidanî wek »çûn- 

kirîn« anî ne pê. غ ji ber ko di lê kerên hevedidanî de hikim û îtibar 

li lê kera paîn e, û di karê me de lê kera paîn »kirîn« lê kereke gergu- 

hêz e, lê kera hevedidanî »çûnkirîn« lê kereke gerguhêz hatiye hesêb û  

welê hatiye çevandin. 

Pronavên bireser 

86 min, te, wî, wê, me, we, wan 

Herwekî di mada (77) an de hate gotin ev pronavên ha di eslên xwe 

de pronavine bireser in: ez te dibî nim, tu min dibî nî, em wan dibî nin, 

tu wê dibî nî, em we dibî nin, hon wî dibî nin, ew me dibî nin. 

Lê di lê kerên gerguhêz û di zemanên wan ên borî de ev pronav dibin 

kirar û heke lê kerê  bireserekî  sererast heye ew bireser bi pronaveke 

kirar tê te guhartin: min tu dî tî, te ez dî tim, wî em dî tin, wê hon dî tin, 

me tu dî tî, we ez dî tim, wan em dî tin. 

Lê belê  heke bireserê lê kerê ne sererast, lê nerê rast e; hingê û li gorî  

qeyda bingehîn pronav weke xwe dimî nin; min ji wan re got, te ji 

min stand, wî ji wan girt, wê li me da, me bi wan nikarî bû. 

87 xwe 

Ev pronava nê tar her du mê jer û zayendan jî dinimî ne; yanî  dikeve 
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û na mê û nêr, yekejmar û gelejmar: wî xwe kut, wê xwe kut, wan 

xwe kut 

Gava di komekê de kirar û bireser ji yek kesî û ji yek mê jerî ne û  

tevgera kirêr rast bi rast li ser wî bi xwe ye, hingê  pronava bireser bi 

pronava »xwe« tê te nimandin. Bi gotinên din pronavên ji yek kes û  

mê jerî û yeke wan kirar û a din bireser di komekê de nagehin hev. Ji 

lewre mirov nikare bibê je »ez min di neynikê de dibî nim« ji ber ko 

»ez« û »min« her du jî ji yek kesî û ji yek mê jerî ne; û yeke wan kirar 

û a din bireser e. Ji ber vê hindê divêt bê te gotin: »ez xwe di neynikê  

de dibî nim«. 
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Lê di komeka: »ez pezê me diçê rî nim« de du pronav ji yek kesî û  

yeke wan kirar û a din bireser gihane hev. Ji ber ko ew herç end ji 

yek kesî bin jî ne ji yek mê jerî ne; »min« yekejmar û herçî »me«  

gelejmar e. 

Lê ji milê din em dibî nin ko di komeka »ez te û birayê te dibî nim«  

de du pronav ji yek kes û mê jerî gihane hev. Ji ber ko her du jî bire- 

ser in û di wan de tu kirar nî ne. 

88 Awarte:  Pronava »xwe« ya ko di eslê  xwe de pronaveke bireser e 

cari- 

na û bi kirarekî dî ve di cihê kirar de tê te dî tin. Herwekî: »Ez û bira- 

yê xwe em hatin. Min û birayê xwe me got. Tu û birayên xwe hon 

ji min re sax bin«. 

Di vî halî de mî na ko di mî salên jorîn de tê te dî tin pronavên ji yek 

kes û ji yek mê jerî  nagehin hev. Lê heke mê jer guhê rî hingê ew dige- 

hin hev: Ez û birayê xwe em hatin. Min û birayên me xwar. 

89 [y]ê 
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Ev pronava nê tar bi tenê  yekejmarê dinimî ne û dikeve û na prona- 

vên »vî, vê, wî, wê« yên ko di komekê de pi tî lê kerê  hatine hildan, 

herwekî di mî salên jê rîn de: 

Min da vî, vê                        Min da ê 

Min da wî, wê                    Min da ê 

Ezê bidim vî, vê                  Ezê bidim ê 

Ezê bidim wî, wê              Ezê bidim ê 

Lê li û na »min da wan« »min da ê« nayê gotin; ji ber ko pronava »ê«  

nikare mê jerê  gelejmar binimî ne. 

Pronava berbihevîn 

90 hev, êk 

Pronava berbihevîn ew pronav e ko di qisetê du kesên tê vel bi hev re 

dinimî ne û li û na wan dikeve. Ferqa vê pronavê ji yên din ev e ko 

pronavên din bi tenê kesekî (kesê pê în, kesê diwim an kesê seyim) 

dinimî nin. Herçî  pronava berbihevîn divêt du kesan an sê kesan bi 

hev re binimî ne; an ji kesekî çend peyan. Ev pronava ha tucaran nika- 
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re kesekî bi tenê binimî ne. Herwekî li jor tê te dî tin ev pronav du ikil 

hene: hev û êk. قikilê paîn »êk« bi tenê li nîvrorohelatê  Kurdistanê  

de tê te gotin. 

Me got ko ev pronava ha du an sê kesên tê vel dinimî ne. Bê diro, 

gava em »em birayên hev in« an »em birayên êk in« dibê jin pronava 

berbihevîn; li gora hazirbû na kesan du an sê kesên tê vel dinimî ne. 

Heke yên hazir »ez« û  peyakî din e »hev« kesê pê în û diwim û heke 

yên hazir ji du kesan bê tir in, hingê »hev« her sê kesên qisetê dikare 

binî mî ne. 

1. Yên hazir »ez« û peyakî din e. Hingê komeka »Em brayên hev in«  
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mana jê rin dide: »Ez brayê te me, tu jî brayê min î«. 

2. Yên hazir »ez« û  peyayine din in. Hingê komeka »Em brayên hev 

in« bi awayê jê rîn tê te mana kirin: »Ez brayê we me, hon jî (yanî tu 

û ew ) brayên min in«. 

çend mî salên din. Medhelokê gotiye: »Kalo ji bê kesî, pî rê ji bê nefsî  

her diwan li hev pirsî«. Di vê medhelokê de »hev« ji kesê seyim du 

mirovan dinimî ne: kalo û  pî rê. Heke me medhelok ji hev de xist 

mana jê rîn jê bi der têt: »Wî (kalo) li pî rê pirsî; wê »pirê« jî li kalo 

pirsî. 

Dijminan xar berda hev. Yanî vî aliyî berda wî aliyî û wî aliyî jî berda vî  

aliyî. 

Em du heval in û em ji hev ne razî ne. Yanî ez ji wî ne razî me, ew jî ji 

min ne razî ye. 

 ANEKA TARî Xîق

Pronava berbihevîn bi biserveçû na zimên ketiye ikilê xwe ê îro »hev, 

êk«. Ev pronav di esilê xwe de ji sê bê jeyan bihevketî ye: »hev-û-din«  

an »êk-û-din«. Ji lewra berê li û na »em birayên hev in« »em birayên 

êk in« »em birayên hevû din in« an »birayên êkû din in«  digotin. Pit- 

re »û« jî ji navê ket û pronav bû »hevdin, êkdin«. Lê birê va di vî ikilî  

de jî hin tadîl hatine rû. Herwekî: Hevdi, hevdu, hevdû. تkdi, êkdu, 

êkdû. 
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 ikilê  bingehîn bi temamî winda ne bû ye û hetanî îro di hin derênق

Kurdistanê de weke xwe tê te gotin. Ji milê din, ji ber xwe dengiyê, 

nemaze di zimanê nivîskî de û gava pronavên berbihevîn didin pey 

hev an ev pronav ketine pê an paê bê jeyine yekî te di ikilên kevin 

de tê ne istî mal kirin. 
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Me ji hev re goti bû ko sibe em hev bibî nin. 

Me ji hev re goti bû ko sibe em hevdû bibî nin. 

Me hev nas ne kir. 

Me hevdû nas ne kir. 

Pi tî ko em li esilê vê pronavê hûr bûn emê wê ji hev de bê xin û li 

hê manên ko ew anî ne pê hûr mê ze bikin. 

Ji xwe di ikilê »êk-û-din« de mana her bê jeyê e kere ye. Bi tenê tê  

de »yek« bû ye »êk«. Herçî »hev-û-din« gelek heye ko »hev« jî bi mana 

»yek« e. Bê diro di zarekî kurdî, di zarê dumilî de ji »yek« re »jew« an 

»yew« dibê jin. 

Pronavên lihevxistî 

91 Ev pronavên ha herwekî di mada 76an de hate gotin bi lihevxistina 

hin daçekan bi hin pronavan hatine pê û li gora pêkhatina komekê  

ev wan daçek û  pronavan dinimî nin. Herçî daçek »ji, li, bi, di« ne. 

Herçî pronav an »vî, vê, wî, wê« ne, an »hev, êk« in. Ji lewre ev pro- 

navên ha du tofan ditî nin pê. 

92 Tofa pê în: jê, lê, pê, tê 

Min jê stand: min ji vî stand, min ji wî stand, min ji vê stand, min ji wê  

stand. 

Ez jê distî nim: ez ji vî distî nim, ez ji wî distî nim, ez ji vê distî nim, ez ji wê  

distî nim. 

Min lê pirsî: min li vî pirsî, min li wî pirsî; min li vê pirsî, min li wê pirsî. 

Ez lê dipirsim: ez li vî dipirsim, ez li wî dipirsim, ez li vê dipirsim, ez li wê  

dipirsim. 

  79 

  

Min pê karî bû: min bi vî karî bû, min bi wî karî bû, min bi vê karî bû, 

min bi wê karî bû. 
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Ez pê dikarim: ez bi vî dikarim, ez bi wî dikarim, ez bi vê  dikarim, ez bi 

wê  dikarim. 

Min tê da: min di vî da, min di wî da min di vê da min di wê da 

Ez tê didim: ez di vî didim, ez di wî didim, ez di vê didim, ez di wê  

didim. 

Herwekî ji mî salên jorîn ve dixuye ev pronavên ha bi tenê  yekejmarê  

dinimî nin û  nikarin bikevin û na gelejmarê. Ji lewre li û na »min ji 

wan stand« »min jê stand« nayete gotin. 

93 Tofa diwim: jev/jêk, lev/lêk, pev/pêk, tev/têk 

Me jev/jêk stand: me ji hev/êk stand. 

Me lev/lêk pirsî: me li hev/êk pirsî. 

Em lev/lêk dipirsin: em li hev/êk dipirsin. 

Me pev/pêk nikarî bû: me bi hev/êk nikarî bû. 

Em pev/pêk nikarin: em bi hev/êk nikarin. 

Me tev/têk da: me di hev/êk da. 

Em tev/têk didin: em di hev/êk didin. 

 ANEKق

Ji daçekên ko ji birekî  bihevketî ne û dikevin pê iya bê jeyan (li, bi, 

ji) tu daçek nikare bikeve pê iya pronavên lihevxistî. Ji ber ko ev di 

wê de hene. Ji lewre mirov nikare bibê je; Mozê bi wî pê veda. Divêt 

bibê je: Mozê bi wî veda. An: Mozê pê veda. 

Lê herçî daçekên ko ji du biran bihevketî ne (di  ... de, jê ... re, bi 

... ve) birê wan ê paîn dikare bide pey pronavên lihevxistî: ez tê de 

bûm, min jê re got, ev her du gund pev ve ne. Birê van daçekan ê pê în 

ji xwe di wan de ye. 

Ji milê din pronavên lihevxistî dikarin bidin pey hev. Ji ber ko di 

wan de daçekek û  pronavek heye û ji lewre gava didin pey hev jî pro- 
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navek dikeve navbera her du daçekan: Min jê lê pirsî. Yanî: Min ji vî  

li wî pirsî. 

Pronavên iarkî 

94 Pronavên iarkî ji kes tit û  heywanan bi tenê kesên seyim dinimî nin 

û  gava dikevin û na wan, wan bi iaretkirinê anî didin. 

95 Di zimanê  kurdmancî de du texlît pronavên iarkî hene: 

 n pî vene: ev, ewت

 n qersene: yê, ya, yênت

96 Pronavên iarkî ên pî vene pronavine nê tar in û ji ber ko ikilên wan 

ên kirar û  bireser cihê cihê  nî nin li gora mê jer û  zayendê navdê ra 

ko dinimî nin tê ne tewandin û  veqetandekên wan dibin. Ji veqetan- 

dekan, bi tenê ên binavkirî bi van ve dibin. تn nebinavkirî bi van 

ve nabin. Ji ber ko ev bi iaretkirinê ewç end binavkirî ne ko nikarin 

bibin nebinavkirî. 

Ev 

Ti tê nî zing an navdê ra ko di qisetê de pi tî  hemiyan hate gotin anî  

dide. 

Ev hat               Evî got, evê got, ez evî dibî nim, ez evê dibî nim. 

Ev hatin           Evan got, ez evan dibî nim. 

Ew 

Ti tê  dûr an navdê ra ko berî  çendekê di qisetê de hate gotin anî  

dide. 

Ew hat             Ewî got, ewê got, ez ewî dibî nim, 

                          ez ewê dibî nim 

Ew hatin      Ewan got, ez ewan dibî nim. 

 ANEKق

Ev pronavên ha di ikilên xwe ên tewandî de, gelek caran bêî »e«-yê  
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tê ne bi kar xistin: 
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Vî got, vê got, ez vî dibî nim, ez vê dibî nim, van got, ez van dibî nim. Wî  

got, wê got, ez wî dibî nim, ez wê dibî nim, wan got, ez wan dibî nim. 

Lê neêxistina »e«-yê çê tir e. Ji ber ko gava »e« hate êxistin pronava 

iarkî »ew« bi pronavên kesîn »wî, wê, wan« tevlî hev dibe. 

Yê, ya, yên 

97 Pronavên iarkî ên qersene sê pronav in: yê, ya, yên. Ev pronav li kes, 

tit û  heywanan bêî ko dûr an nî zingbû na wan bidin zanîn iaret 

dikin û di komekê de hergav kirar in û  tucaran nabin bireser. 

Yê ko hat birayê min bû. 

Yên ko hatin birayên min bûn. 

Ya ko hat dotmama min bû. 

Yên ko hatin dotmamên min bûn. 

Herwekî di mî salên jorîn de tê te dî tin ev pronavên ha tucaran ne bi 

serê xwe ne û  hergav bireserek dide pey wan. Ev bireser jî pronava 

girê kî »ko« ye. 

Ha 

98 Ev bê je jî texlî tek pronaveke iarkî ye. Ev pronav dikeve paiya pro- 

navên iarkî ên pî vene û  bi veqetandekê digehe wan û fikira iaretki- 

rinê xurtir dike: 

Evê ha                                   Eva ha                                            Evên ha 

Ewê ha                                   Ewa ha                                           Ewên ha 

Ji milê din ev pronava ha dide pey navdê ran jî û  bi veqetandekê bi 

wan ve dibe. 

Mirovê ha                             Mirovên ha 

Jinika ha                               Jinikên ha 
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 ANEKق

Hin pronavên iarkî, di zmanê devkî de, cih cih ketine ikiline din û  

esilê xwe winda kirine. Ev tit bi lihevxistina pronavên iarkî ên pî ve- 
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ne bi pronava »ha« hatiye pê. 

Evê ha                                   Eva ha                                            Evên ha 

vî na                                         vê na                                               vê na 

Ewê ha                                   Ewa ha                                           ewên ha 

wî na                                      wê na                                              wê na 

Di vî ikilî de mê û nêr yanî zayendê bê jeyê dî san xuya dike. Lê ti tê  

ko li aliyê  roavayê welêt qewimî ye ev ferq jî ji ortê  rakiriye û bi tenê  

ferqa mê jer hi tiye. 

Evê ha                                   Eva ha                                            Evên ha 

vaya                                       vaya                                                vana 

Ewê ha                                   Ewa ha                                           Ewên ha 

waya                                       waya                                               wana 

Nemaze ev ikil bi tu awayî  nikare bikeve zmanê nivîskî. 

Pronavên girê kî 

99 Pronava girê kî dikeve paiya navdêr an pronaveke din û wan bi 

komeka ko di pey wan re têt girê dide. Di zimanê kurdmancî de ji 

bo her du mê jer û zayendan bi tenê  yek pronava girê kî heye ew  jî  

»ko« ye. 

Pronava »ko« di komekê de, li gora navdê ra ko dinimî ne carina 

kirar û carina jî  bireser e. 

Kirar:                                      Mirovê ko tu dî tî birayê min e. 

                                                Yê ko tu dî tî birayê min e. 

Bireser:                                   Mirovê ko te dît birayê min e. 
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                                                Yê ko te dît birayê min e. 

çend mî salên din: 

Destmalên ko te kirî ne spehî ne. Ez îro li hespê ko te dihî ji gund anî, 

siwar bûm. çiyayê ko li pê me ye Herekol e. Mifta ko min pê ev derî  

vedikir winda bû ye. 
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100 Herwekî di cih û deverê de dê bê te gotin di zimanê  kurdmancî de ji 

»ko«-ya pronav pê ve »ko« ke din jî heye. Ew ko gihanek e û wezî fa 

wê di qisetê de weke din e. »Ko«-ya gihanek dikeve navbera hevokên 

komekekê û wan digehî ne hev. Ji lewre ev »ko« hergav dide pey lê ke- 

rekê: Min got ko ez nayêm. Ew hatin ko me biezimî nin. 

Ev ko bi xwe gava bi mana »heke« ye hingê beriya lê kerê tê te gotin: 

Ko Lêzgîn hat emê herin nê çî rê. 

Pronavên pirsiyarkî 

101 Pronavên pirsiyarkî  dikevin komekên pirsiyariyê û li gora pêkhatina 

komekê, carina kirar û carina jî bireser in. 

Kî, kê; çi, çî 

102 Ev pronavên ha herwekî tê te dî tin xwediyê du ikilan in, kirar û bire- 

ser; ji lewre nayine tewandin. 

Kirar                                         Bireser 

Kî hat?                                   Tu kê dibî nî? 

çi hat?                                   Tu çi dibî nî? (1) 

Pronavên »kî« û »kê« bi gelemperî û bi tenê kesan û pronavên »çi« û  

»çî« ti tên mayin û carina bi awakî nerê rast kesan jî dinimî nin. Ji van 

pronavan bi tenê »çi« carina veqetandekê dibe. 

Ev kî ye?                 Ev Hevind e. Ev zarokek e. Ev mirovekî min e. 

Tu kê dibî nî?         Ez Hevind dibî nim. Ez zarokekî dibî nim. 
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                                  Ez mirovekî xwe dibî nim. 

Tu kî yî?                  Ez dergevanê  dibistanê me. 

Ev çi ye?                 Ev kitêb e. Ev çiya ye. Ev xapandin e. 

Tu jî çi yî?               Ez jî ji xwe re zilamek im. 

Ev çiyê te ye?        Ev pismamê min e. 

(1) Piraniyeke kurdmancan e mezin pronava »çi« de kurt û dirêjbû na 

»i«-yê derpê nakin û »çi« û »çî«-yê bi yek awayî bi lêv dikin. Ji lewre 

her du jî di ikilî »çi« de dikarin bê ne nivî sandin. 
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çend mî salên din: 

Tu bi kê re hatî? Yê ko hat kî bû? Ez çi jê bikim? Ez pê çi bikim? Kê kî  

kut? Kî kê dikuje? Kê got? çi dest daye te? Kê dest daye te? Te çi xwar? 

Tu çi dixwî? Kê karî kê? Kî kare kê? Ev bi çî ye? Te destê xwe daye çi? 

Kî jik, kî jan 

103 Ev her du pronav mî na hev in, yanî ciyok in û bê ferq ji bo kesan û  

her ti tên din tê ne gotin û ji ber ko ikilên wan ên kirar û  bireser, 

cihê cihê nî nin, wek navdê ran û li gora navdê ra ko dinimî nin tê ne 

tewandin. 

Kî jik hat?                              Tu kî jikî, kî jikê dibî nî? 

Kî jan hat?                             Tu kî janî, kî janê dibî nî? 

Kî jik hatin?                          Tu kî jikan dibî nî? 

Kî jan hatin?                         Tu kî janan dibî nî? 

çend mî salên din: 

Kî janî got? Kî jikan hilgirt? Te ji kî janê re got? Wê ji kî jikî xwest? Kî jan 

rabû? Tu li kî janî siwar bû yî? Kê fa te ji kî jikê re têt? 

 ANEKA TARî Xîق

Herwekî ji xwe ber dixuye pronavên »kî jik« û »kî jan« bê jeyine heve- 
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didanî ne. Divêt ev ji bê jeyên »kî - ji - van - yek« bihevketî bin. Kurd- 

mancan gava ev bê je lihevxist û jê  pronaveke pirsiyarkî anî pê; hinan 

ji nav van bê jeyan »kî« »ji« û »yek« girtin û  ji pronava xwe re ikilê  

»kî jik«-ê dan. Hinên din li û na »yek«-ê »an«-a »van«-ê girtin û ji pro- 

nava xwe re ikilê »kî jan«-ê dane. 

Kî - ji - van - yek                  Kî jik 

Kî - ji - van - yek                  Kî jan 

Ji xwe em îro jî  dikarin bibê jin; »Tu kê ji van dixwazî«. Lê bi vî ikilî  

bi tenê mirov tê ne nimandin.« 
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çend 

104 Ev pronava ha bi tenê  gelejmarê dinimî ne: Ev çend in? Te çend dî 

tin? 

Tu çendan dixwazî? 

Ji ber ko ev pronav bi tenê  gelejmarê dinimî ne, herwekî di mî salên 

jorîn de tê te dî tin bi tenê  bi tewanga gelejmarê  tê te tewandin. Ev 

çend bi xwe carina pronava nebinavkirî ye. 

Kû 

105 Ev pronav bi tenê ji bo pirsiyariya cih tê te gotin: Tu çû yî kû? Ew li 

kû bû? Hon ji kû tên? 

Pronavên nebinavkirî 

106 Pronavên nebinavkirî  dikevin û na navdê rên ko di qisetê de bi awakî  

mibhem hatine anî kirin. Bi gotinên din ev pronav wan kes, tit an 

heywanan dinimî nin ko di qisetê de ne binavkirî ne. Ji ber ko van 

pronavan ikilekî bi tenê heye, gava ew dibin bireser wek navdê ran 

tê ne tewandin. 

Di zimanê kurdmancî de gelek pronavên nebinavkirî hene û li gora 
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pêkhatina komekê û mehcetê; ji bê jeyine tê vel; û ji nû ve hinên din 

jî tê ne saz kirin. 

 :n bingehîn ev inت

107 Yek, heryek 

Yek hat. Yekî got. Yekê digote yekî. Ez yekî dibî nim. Min ji yekê re got. 

Heryekê  digot. Heryekê  dixwend. Yekî din digot. Yeke din digot. 

108 Tu, kes 

 Min tu ne dît. Kes ne hat. Kesî ne got. Ez tiwan nabî nim. Tiwan ne 

xwar. 

109 Tukes, tutit 
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Tukesî ne got. Tukes nabê je. Tukes ne hat. Ez tukesî nas nakim. Min ji 

tukesî re ne got. Tu tit nî ne. Min tutit ne dît. 

110 Herkes, hertit, ti tek 

Herkesî digot. Min ji herkesî bihîst. Herkes dibê je. Ti tek ket. Hertit 

hazir e. Ji herti tî bê tir. Ti tek heye. Ez ti tekî dibî nim. 

111 Hin, hinek 

Hin hatin. Ez hinan dibî nim. Hinan got. Min hin dî tin. Hinek hatin.Hine- 

kan got. Ez hinekan dibî nim. Hinên din dibê jin. Hinekên din hene. 

Filan, behvan, filankes. 

112 Ev pronavên ha dikevin û na navên mirovan û li gora mê jer û zayen- 

dên wan tê ne tewandin. 

Filan hat, behvan ne hat. 

Soro hat, Hevind ne hat. 

Filanê digot. Mebê je filan û behvan, yek bi yek binav bike. Filankes çire 

ne hat? 

113 Ji van pê ve bê jeyên wek yên jê rîn hene ko gelek caran wek prona- 
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vên nebinavkirî tê ne istî mal kirin: çend, çendek, hemî, gi, gelek, heçî  

- h.d... 

Pronavên xwemalîn 

114 Pronavên xwemalîn ew pronav in ko li navdê rên ko dikevin û na 

wan iaret û  fikireke xwemaliyê bi van dikin. Bi gotinên din ev pro- 

nav xwediyên ti tên ko di qisetê de qala wan hate kirin anî didin. 

Ev pronavên ha ji du pronavên tê vel tê ne pê; ji pronaveke iarkî û ji 

pronaveke din, bi gelemperî pronaveke kesîn. 

Yekejmar 

115 Yekejmara vê  pronavê li gora zayendê ti tê  ko mirov xwediyê wî ye 
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bi pronavên qersene »yê« û »ya« tê te pê û pronavên din didin pey. 

 n mêت                                    n nêrت

yê min, xwe                        ya min, xwe 

yê te, xwe                            ya te, xwe 

yê vî, vê, wî, wê                  ya vî, vê, wî, wê 

yê me, xwe                           ya me, xwe 

yê we, xwe                          ya we, xwe 

yê van, wan                        ya va, wan 

Gelejmar 

116 Gelejmar vê pronavê  bi pronava qersene »yên« dest pê dike û 

prona- 

vên din didin pey. 

Gelejmara her du zayendan 

yên min, xwe                      yên me, xwe 

yên te, xwe                          yên we, xwe 

yên vî, vê, wî, wê               yên van, wan 
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117 Herwekî tê te dî tin ev pronavên hevedidanî bi her birekî xwe, di qise- 

tê de wezî feyine tê vel dibî nin. Birên pê în yanî  pronavên iarkî ên 

qersene, anî wan ti tan dikin ko me qala wan kirine û em xwediyê  

wan in. Herçî birên paîn, pronavên ko dane pey wan anî kes yanî  

xwediyan didin. Ji ber vê yekê pronavên pê în ji mê jer û  zayendê ti- 

tan û pronavên paîn ji mê jer û  zayendê  xwediyan tê ne bijartin. 

destmala min              ya min       destmalên min yên min 

  

gopalê min                  yê min       gopalên min 

  

yên min 

  

Di kesên seyim de pronavên ko xwediyan anî didin ji zayend û mê je- 

rê pê ve dûr û nî zingbû na kesan jî didin zanîn. »vî, vê, van« nî zing 

»wî, wê, wan« dûr. Herçî xwe kerem bikin fedkirin mada 87. 

118 Di zmanê  kurdmancî de, ji ên jorîn pê ve, hin pronavên din ên xwe- 

malîn hene û tê ne çê kirin jî. Herwekî: yê kê, ya tukesî, yên kî janê, ya 

hinekan, yê filanan h.d. 
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Rengdêr 

119 Rengdêr ew bê je ye ko bi navdê rê ve dibe û wesfekî wê dide zanîn; 

an 

wê navdê rê di mana wê de tayîn dike û texsîs dike. Herwekî gava em 

»hespê re, hespê beza, hespê xurt« dibê jin »re, beza, xurt« rengdêr 

in; ji ber ko ew yek bi yek wesfekî navdê ra hêsp didin zanîn. Dî san 

di gotinên »ev hesp, çar hesp, kî jan hesp, hespê min« de bê jeyên »ev, 
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çar, kî jan, hin, min« rengdêr in; çûnkî ev navdê ra hêsp di mana wê  

ne dî xesisî nin û dieyinên. 

120 Ji raveka jorîn dixuye ko rengdêr du cisin in: yên ko navdê ran diwe- 

sifî nin û yên ko mana wan tayîn û texsîs dikin. Ji ên pê în re reng- 

dê rên wesfîn dibê jin û ew xwerû rengdêr in. تn mayîn di esilên xwe 

de bê jeyine din in û gava di komekê de bi navdê rê ve dibin, wezî fa 

rengdê rê dibî nin û navdê rên xwe li gora tewangên xwe didin tewan- 

din û gava navdêr ji komekê  dikevin û ew bi serên xwe dimî nin hin- 

gê  vedigerin esilên xwe. 

121 Di nav navdê ran de bi tenê ên wesfîn yên ko xwerû rengdêr û ji bê 

je- 

yên neguhêrbar in; gava bi tena xwe jî dimî nin nayine tewandin û  

veqetandekê jî nabin. Lê herwekî di cih û devera wê de dê bê te rave- 

kirin vê qeydê jî  awarteyin hene. 

122 Di zmanê kurdmancî de e texlît rengdêr hene: 

1. Rengdê rên wesfîn 

2. Rengdê rên iarkî 

3. Rengdê rên jmarîn 

4. Rengdê rên pirsiyarkî 

5. Rengdê rên nebinavkirî 

6. Rengdê rên xwemalîn 

123 Ji van rengdê ran, ên wesfîn dikevin paiya navdê ran û bi du awan bi 

wan ve didin. تn xwemalîn hergav didin pey navdê rê û  veqetandek 

dikeve navbera wan. Herçî iarkî, pirsiyarkî û ên nebinavkirî  dikevin 

pê iya navdê ran û bêî tu ti tî bi wan ve dibin. تn jmarîn, hinek ji 

wan dikevin pê î û hinekên din paiya navdê ran. 
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Rengdê rên wesfîn 

124 Rengdê rên wesfîn gava bi navdê ran ve dibin wesfekî wan didin 

zanîn, 

ango wan diwesifî nin. 

Wekî niho, bê jeyên »re, spehî, bilind« rengdê rine wesifîn in; ji ber ko 

gava bi navdê ran ve dibin wesfekî wan didin zanîn. Herwekî: »Min 

hespê re dît. Ev hespê ha re e. Ez li ber gola spehî rû ni tî me. Bi 

min ev gol spehî ye. Felemêz hilkiiya bû ser vê dara bilind. Ev dar 

gelek bilind e«. Mî na ko ji van mî salan dixuye rengdê rên wesfîn di 

komekê de pi tî navdê rên xwe peyda dibin û bi du awayên tê vel bi 

wan tê ne girê dan. 

1. Bi veqetandekê: tifinga qenc, e derba dagirtî, mehî neke boz, xanî kî  

nizim, mê rekî ba, mirovine xirab, jinine spehî, destmaleke sor, çê leka 

doe. Hingê rengdêr bireserê navdê rê ye. 

2. Bi lê kera bû nê: ev tifing qenc e, ew xanî nizim e, e derb ne dagirtî  

ye, hespê min beza ye, mehî na ko hate avis e. Hingê rengdêr pê vebe- 

rê lê kera bû nê ye. 

125 Rengdê rên wesfîn li gora bastû rên xwe an sade an hevedidanî ne. 

 nت

sade ew in ko di zimên de iklekî wan î sabit heye û ji bê jeke bi tenê  

tê ne pê. Wek: sor, girtî, niviz, qels, xurt, ikestî, weza, dirêj, kurt, fireh, 

pehin, bilind, teng h.d. 

 n hevedidanî ew in ko ji bê jeyên tê vel tê ne pê. Ev rengdê rên ha diت

zimanê kurdmancî de bê pî van in û di dema xeberdan an nivî sandi- 

nê de hinên din, ji nû ve tê ne saz kirin. Mî na: pozberan, çavbelek, 

diltenik, xwe civat, nû za, dilikestî, kêmxew, sorboz, warxwe, destvala 

h.d. 

126 Bi gelemperî rengdê rên wesfîn di komekê de bi navdê rên xwe peyda 
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dibin. Lê gava navdê rên wan ne bi wan re ne, yanî ew ji komekê keti- 

ne, hingê navdêr bi veqetandekên ko rengdêr bi wan ve dibûn tê ne 

nimandin. Herwekî di madeyên (64, 68)an de hate gotin veqetandek 

dikeve pê iya rengdê rê û wê zî fa pronavê dibî ne. Heke di qisetê de, 

ji berê de, çêl li hêsp û mehî nê hati be kirin, hingê mirov li û na ko 

90    

  

bibê je: »ez hespê boz dibî nim« an »ez mehî na boz dibî nim« dikare 

bibê je: »ez ê re dibî nim« û » ez a re dibî nim« 

127 Lê  carina navdêr ji qisetê  yekcar dikeve û rengdêr wek pronavekê li 

û na wê  radibe. Hingê rengdêr, ji ber ko wezî fa navdê rê dibî ne û wes- 

fê xwe ê rengdê rîn winda dike, wek navdê rê tê te tewandin û veqe- 

tandek bi paiya wê ve dibe. 

Stranê gotiye: 

Tirsim bimrim ne bî nim esmera min 

Riya Mêrdî nê bi ka e, delala min. 

Bê jeyên »esmer« û »delal« herdu jî rengdêr in. Lê ji ber ko li hire bû ne 

navdêr û anî jin an keçikekê  didin veqetandeka mê bi van ve bû ye. 

Heke me malikê stranê  vegerandin esilên wan, hingê navdêr vedige- 

rin û nên xwe û rengdêr bi serên xwe û bê  veqetandek dimî nin: 

Tirsim bimrim ne bî nim yara min a esmer 

Riya Mêrdî nê bi ka e, yara min a delal. 

Dereceyên rengdê rên wesfîn 

128 Rengdê rên wesfîn, wesfên navdê ran bi dereceyên tê vel dikarin 

bidin 

zanîn. Bi gotinên din ev rengdê rên ha di qisetê de ji awirê mana û  

bastû rê ve di ikiline tê vel de tê ne dî tin. Wekî  niho gava mirov dix- 

waze wesfê bezabû na hespekî bide zanîn dikare bibê je: 
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1. Ev hesp beza ye. 

2. Ev hesp (ji ê din) bezatir e. 

Di komeka pê în de rengdê ra beza, wesfê navdê ra hêsp gava ev bi 

tena xwe û bezabû na wî adetî ye, ne kêm û ne jî zê de ye, dide zanîn. 

Di vî halî de rengdêr di halê adetî de ye. 

Herçî komeka diwim, tê de rengdê ra beza di ikilekî din de ye û »tir«- 

ek pê ve bû ye. Bi vê »tir«-ê rengdêr dikeve halê  kemper, yanî miqa- 

yesê. Belê gava em »Ev hesp bezatir e dibê jin; hespê ha hatiye dayîn 
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ber hespekî din û ji ê  din bezatir derketiye. Ji lewre parkî ta »tir«-ê bêî  

ko nevdê ra rengdê rê bi navdê reke din bê te kemperandin yanî miqa- 

yese kirin, bi rengdê rê ve nabe. 

QEYDE 

Ji bo çê kirina kemperiya dengdê ran li rengdê rên adetî »tir«-ekê zê de 

dikin. Herwekî: qenc/qenctir, bilind/bilintir, spehî/spehî tir, sor/sortir, 

dirêj/dirêjtir, fireh/firehtir, xurt/xurtir, beza/bezatir h.d. 

129 Ji milê din rengdê rên wesfîn di halên xwe ên adetî û kemper de bi 

zê de kirina hin pirsan, nemaze hokeran di mana xwe de kêm û zê de 

dikin. 

1. 

Ev hesp beza ye. 

Ev hesp hinek beza ye. 

Ev hesp gelek beza ye. 

Ev hesp yekcar beza ye. 

Ev hesp ne ewç end beza ye. 

Ev hesp bi qasî hev beza ne. 

2. 
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Ev hesp (ji ê  din) bezatir e. 

Ev hesp (ji ê  din) hinek bezatir e. 

Ev hesp (ji ê  din) gelek bezatir e. 

Ev hesp (ji ê  din) yekcar bezatir e. 

Ev hesp (ji ê din) ne ewç end bezatir e. 

Ev hesp ji hev ne bezatir in. 

130 Dî san ji aliyê din rengdê rên wesfîn ên adetî gava »ne«-yek dikeve 

pê iya wan bi awakî din mana dibin û dikevin ikilê nerê nî. Herwekî  

dagirtî-nedagirtî. Ev tifing dagirtî ye. Ev tifing nedagirtî ye. 

Lê heke »ne« bi rengdê rê ve ne bû ye hingê rengdêr ne nerê nî ye. Bi 

rastî gava em »ev tifing nedagirtî ye«  dibê jin jê mexsed ew e ko tifing 

vala ye. Lê heke me »ev tifing ne dagirtî ye« dibê jin jê mexsed ew e 

ko tifing hêj nehatiye dagirtin. Yanî nerê nî ji rengdê rê bê tir li lê kerê  

hikim dike. 
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Rengdê rên iarkî 

131 Ev rengdê rên ha dikevin pê iya navdê ran û li wan iaret dikin. Reng- 

dê rên iarkî  ji pronavên iarkî ên pî vene »ev, ew« pê ve, ne tu tit in 

û gava navdê rên wan ji komekê  dikevin ew vedigerin ser eslên xwe û  

wezî feyên xwe ên bingehîn dibî nin; herwekî di mî salên jê rîn de tê te 

dî tin: 

Ev mirov îro ji bajêr hat. 

Ev îro ji bajêr hat. 

Ewî mirovê ko tu dî tî birayê min e. 

Ewê ko tu dî tî birayê min e. 

Evan mirovan gote min ko tu çû yî nê çî rê. 

Evan gote min ko tu çûyî nêçîrê. 
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132 Me di mada 57an de goti bû ko navdê rên nêr bi guhartina »a«  û  

»e«-ya wan bi »ê«-kê jî tê ne tewandin û di hin derên Kurdistanê de 

ev navdêr gava yekejmar in yekcar nayine tewandin. Lê heke rengdê- 

reke iarkî daye ber navdê rê hingê navdêr ji kî jan mê jer û zayendî be 

jî  li gora qeyda gelemper tê te tewandin. Ji lewra mirov nikare bibê je 

»Ez vî hêsp, an, vî hesp dibî nim« divêt bibê je »Ez vî hespî dibî nim«. 

Herwekî: vî hespî / van hespan | wî hespî / wan hespan | vê mehî nê / 

van mehî nan   | wê mehî nê / wan mehî nan. 

133 Gava çend navdêr didin pey hev, herwekî  mirov dikare her navdê rê  

bi rengdê ra xwe a iarkî anî bide, li gora zayend û mê jerê navdê ran, 

dikare bi yek rengdê ra iarkî jî bes bike.(1) 

Navdê rên ko dane pey hev ne ji yek zayendî, lê ji yek mê jerî ne û  

her du jî yekejmar in. Rengdê ra iarkî ji zayendê navdê ra paîn e û bi 

tenê navdê ra paîn tê te tewandin. 

Vê tî rê û vî kevanî bide min. 

an: Vî tîr û kevanî bide min. 

(1) Kerem bikin fedkirin mada 58an. 
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Tu vî hespî û vê mehî nê dibî nî? 

an: Tu vê hesp û mehî nê dibî nî? 

Tu vê mihê û vî beranî dibî nî? 

an: Tu vî mih û beranî dibî nî? 

Navdê rên ko dane pey hev ne ji yek mê jerî ne. Her navdêr bi reng- 

dê ra xwe tê te nî an kirin û  yek nikare bikeve cihê a din û li û na wê  

rabe. 

Tu vî hespî û van mehî nan dibî nî? 

Tu vê mihê û van beranan dibî nî? 
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Rengdê rên jmarîn 

134 Rengdê rên jmarîn ji hin jmarnavan pê ve ne tutit in û gava bi nav- 

dê ran ve dibin an mê jer û mixdar an rê za wan didin zanîn. Ji vî awirî  

ve ev rengdê rên ha du celeb in: jmarîn û rê zîn. 

 n jmarîn dikevin pê iya navdê ran û mê jer an mixdarê wan didinت 135

zanîn û navdê rên xwe li gora tewangên xwe didin tewandin: Deh 

mirov hatin. Deh mirovan got. çel mirov hatin. çel mirovî got. çel û  

pênc mirov hatin. çel û pênc mirovan got. Min deh rî til got kirîn. Ezê  

deh rî til got bikirim. Ezê deh rî tilan bikirim. Ezê çel rî tilî  bikirim. Ezê  

deh rî til û nîv pirtiqal bikirim. Ezê deh û nî van bikirim. Tu ji vî sed 

xaniyî kî janî  diecibî nî? 

 .n rê zîn dikevin paiya navdê ran û rê za wan di qisetê de didin zanînت 136

Ev rengdê rên ko wek ên wesfîn didin pey navdê ran gava navdê rên 

wan ji qisetê  dikevin veqetandekên wan li û nê radibin: Ji hire heta 

stû na çaran bijmê rî ne û li ber wê  bisekine. Ev e agirtê çaran, ê heftan 

li kû ye? Mehî na min di bezê de a pêncan derket. Di vê rê zê de siwarê  

sisiyan birayê min, ê ean pismamê min e. Min ev kitêb heta rû pelê wê  

ê bist û çaran xwend. 

 ANEKق

Jmarnavên »dido«  û  »sisê«  gava dikevin pê iya navdê rekê  û dibin 

rengdêr ji »dido« kî ta paîn û ji »sisê« kî ta pê în dikevin û ev her du 
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jmarnav dibin »du« û »sê« 

Du mirov hatin.                 Du mirovan xwar. 

Sê mirov hatin.                   Sê mirovan xwar. 

Rengdê rên pirsiyarkî 

137 Hin pronavên pirsyarkî gava dikevin pê iya navdê ran dibin rengdêr 
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û ji wan re rengdê rên pirsiyarkî dibê jin. Ev rengdêr bi tenê di kome- 

kên pirsiyariyê de tê ne dî tin. Kî jan mirov hat? Tu kî jan mirovî dibî- 

nî? Kî jan jinikê got? Kî jan mirov hatin? çend mirovan xwar? Tu çend 

mirovan dibî nî? Ev çi tit e? Tu çi ti tî dixwazî? Tu ji çi kesî yî? Tu çû yî  

kû derê? 

Rengdê rên nebinavkirî 

138 Rengdê rên nebinavkirî dikevin pê iya navdê ran û  wan nebinavkirî  

dikin. Di zimanê kurdmancî de gelek rengdê rên nebinavkirî hene. 

Yên ko ji hemiyan bê tir tê ne bi kar êxistin ev in: tu, her, herçî, filan, 

gelek, hemî, hevqas, çend. h.p. 

Hemî  mirovan digot. îsal gelek fê kî hene. Min jê re tu derman peyda 

ne kir. Kêm û zê de her kêr dibire. Min îro filan jinik dît. Ji terê me çend 

kavir mirine. Li cem min hevqas pere hene. Herçî mê rên qenc bi bê bex- 

tiyê tola xwe venakin. 

Rengdê rên xwemalîn 

139 Rengdê rên xwemalîn ji hin pronavên kesîn û  hin pronavên iarkî  

tê ne pê; dikevin paiya navdê ran û  xwediyê kes, tit an heywanên ko 

qala wan di qisetê de tê te kirin didin zanîn. Ev rengdêr birê prona- 

vên xwedin ên paîn bi xwe ne; û li û na ko bidin paiya pronavên 

qersene (yê, ya, yên) rast bi rast dane pey navdê ran. 

min, xwe                               me, xwe 

te, xwe                                   we, xwe 

vî, vê, wî, wê, xwe             van, wan, xwe 

Ev rengdê rên ha û navdê rên wan bi veqetandekê digehin hev. Veqe- 

tandek jî li gora mê jerê  zayenda navdê rê tê te bijartin. 
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Hespê min, mehî nên te, kitê ba vî, qelemên wê, xaniyê me, çiyayê we, 
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kurên van, keça wan. 

140 Lê heke navdê rên van rengdê ran bi awakî ji qisetê  ketine, hingê li 

gora mê jer û  zayenda navdê rê yek ji pronavên qersene ên iarkî vedi- 

gere û nê û rengdêr dibe pronaveke xwemalîn. Herwekî gava em »Ev 

rasteka min e, kanî ya te« dibê jin mexsed »Ev rasteka min e, kanî ras- 

teka te« ye. Ji bo kurtî û spehî tiyê em bê jeya »rastek« dubare nakin. 

çend mî salên din: Min destmala xwe peyda kir, te jî ya xwe dît. Kitê ba 

min ji ya te stûrtir e. Erdê wan avî ye; lê yê me bejî ye. Ew çû hespê xwe 

anî; tu jî here yê xwe bî ne. 

 ANEKق

Heke rengdê rên xwemalîn tev de ji yek mê jerî ne hingê  mirov dika- 

re kurtebir bike û bibê je: »Hespê min û te anîn« Li û na ko bibê je 

»Hespê min û hespê te anîn« an »Hespê min û yê te anîn«. 
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Jmarnav 

141 Jmarnav ew bê je ne ko mê jer an mixdarê ti tan, bi awayên tê vel 

didin 

zanîn û di qisetê de bi navdarekê ve dibin an dikevin û na wê; wê  

dinimî nin û lê  vedigirin. 

142 Jmarnav mê jer û mixdaran an yekcar binavkirî dikin û wan welê  

didin zanîn, an bêî ko wan tayîn bikin, wan bi awakî mibhem pê  

me dikin. Ji vî awirî ve jmarnav du celeb in: 

1. Jmarnavên binavkirî: çar, ê çaran, çaryek, ji çaran yek, ê çarim. 

2. Jmarnavên nebinavkirî: gelek, hindik, pir, bê tir, zehf h.p. 

Jmarnavên binavkirî 

143 Jmarnavên binavkirî jî di nav xwe de bi çar biran leva dibin: 

1. Jmarnavên bingehîn 
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2. Jmarnavên rê zîn 

3. Jmarnavên birewîn 

4. Jmarnavên komelîn 

144 Herçî jmarnavên adetî ji yekê heta dawiyê tev de jmarnavên binge- 

hîn in û jmarnavên mayîn tev de ji van tê ne der. 

145 Jmarnav ji ber bastû ra xwe ve an sade an hevedidanî ne. 

 ,n sade ew in ko ji hejmareke bi tenê hatine pê: çar e, yanzdeh, bîstت

hezar, mîlyon h.p. 

 -n hevedidanî ew in ko ji yekê bê tir hejmaran hatine pê. Ev hejmaت

rên ha bi gihaneka »û« bi hev tê ne girê dan: bîst û çar, sed û bîst, neh, 

hezar û neh sed û çil û yek, e hezar û pênc sed û çil û het, du mîlyon û  

sed hezar û pênc, sed û neh. Herwekî ji mî salên jorîn dixuye herçî yekî- 

nekên wek sed, hezar, mîlyon h.p. gava dubare, sê bare... dibin navbe- 
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ra wan û navbera hejmara ko wan daye pey hevgihamka »û« nakeve: 

sê sed, deh hezar, panzdeh mîlyon, çil û pênc mîlyon h.p. 

Tewanga jmarnavan 

143 Jmarnav ji ber ko ji bê jeyên guhêrbar in, gava di qisetê de dibin bire- 

ser, tê ne tewandin û navdê rên ko didin pê iya wan didin tewandin. 

Qeyda gelemper 

147 Di tewangê de esil jmarnavê sade ye. Ji lewre di jmarnavên hevedida- 

nî de tewang li goreyî hejmara paîn tê te çê kirin. 

 -gava ev jmarnav dikevin pê iya navdê ran, navdêr jî  tewanga hej  غ

mara paîn dibin û pê ditewin. 

Ez çaran dibî nim. Ez çar hespan dibî nim. 

Ez sihî dibî nim. Ez sih hespî dibî nim. 

Ez sih û çaran dibî nim. 
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Ez sih û çar hespan dibî nim. 

Emê li jêr, tewanga jmarnavan, bi rê zê ve, digel xweseriya her hejma- 

rê, yeko yeko û kom bi kom bibê jin. 

Nîv 

148 Gava ev jmarnav bi serê xwe ye û bi ti tekî din ve ne girê dayî ye bi 

»î«-yê tê te tewandin: nî vî bide min, nî vekî bide min, bi nî vî bike. 

Lê  heke jmarnaveke din an navdê rek bi nî vî ve bû ye hingê »nîv« li 

goreyî tewanga wan tê te tewandin û ji ber ko hikim li wan nake her 

navdêr bi tewanga xwe a xweser ditewe. 

Ji yek û nî vê (nî van) bê tir. 

Ji çar û nî van bê tir. 

Ji çil û nî vî bê tir. 

Nîv zebeî (zebeekî) bide min. 

Nîv sê vê (sê vekê) bide min. 

Bîst û nîv zebei (zebeekî) bide min. 
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Bist zebe û nî van bide min. 

Bîst û nîv sê vê (sê vekê) bide min. 

Bîst sêv û nî van bide min. 

Zebe û nî vî (nî vekî) bide min. 

Sêv û nî vê (nî vekê) bide min. 

Min ev hesp bi bîst zêr û nî vekî kirî. 

Min ev hesp bi bîst zêr û nî van kirî. 

Min ev hesp bi çel zêr û nî vî kirî. 

Bi go tê nîv bizinê em têr nabin. 

Yek 
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149 Ev jmarnava ha bi »ê«-yê tê te tewandin: Ji yekê, bîst û yekê, çel û 

yekê, 

sed û yekê, hezar û yekê, mîlyon û yekê... 

Lê gava »yek« dikeve pê iya navdê rekê lê hikim nake û  zayendê xwe 

nadiyê. Ji lewre navdêr li goreyî tewanga xwe ditewe: Ji yek hespî, yek 

mehî nê, bîst û yek zebeî (bîst û zebeekî) bîst û yek sê vê (bîst û sê vekê). 

çend mî salên din: Min ji hezar û yekê bê tir hesp hene. Ez sed û yek 

hespî û hezar û yek çê lekê dibî nim. Ji bîst û yekê heta sê sed û yekê  

bijmê rî ne. Min ev hesp bi çil û yek zêrrî (bi çil û zê rekî) kirî. Min bîst 

beranên xwe bi sih û  yek bizinê (bi sih û bizinekê) guhart. Birayê min 

ev xanî bi sed û zê rekî (bi sed û yek zê rî) firot. 

150 Jmarnavên dido, sisê, çar, pênc, e, heft, het, neh, deh, yanzdeh, 

dwanz- 

deh, sêzdeh, çardeh, panzdeh, anzdeh, hevdeh, hejdeh, nozdeh, bîst, bi 

»an«-ê tê ne tewandin: Ji çaran, he tan, dehan, bîstan; bîst û pêncan, 

sed û nehan, sê sed û heftan, hezar û anzdehan, hezar û çil û siseyan... 

bê tir. 

Ev jmarnavên ha tewangên xwe didin navdê rên xwe û wan jî wek 

xwe ditewî nin: bi e zê ran, ji heft bizinan, di nav hevdeh keçikan de, 

bi çel û het eskeran ve, ji du sed û nozdeh çê lekan, ji hezar û he tê û  

çar hespan. 

151 Jmarnavên sih, çil, pêncî, êst, heftê, he tê, not, sed bi »î«-yê tê ne 

tewan- 

din: ji çilî, êstî, notî, sedî, pênc sedî, neh sedî, sed û çilî, hezar û du sedî, 
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heft hezar û het sedî, çar mîlyon û sedî... bê tir. 

Ev jmarnavên ha jî tewanga xwe didin navdê rên xwe û wan jî wek 
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xwe ditewî nin: bi sih zê rî, ji çil bizinî, di nav heftê keçikî de, bi not 

eskerî ve, ji sed û pêncî çê lekî... 

Hezar 

152 Ev jmarnav jî gava bi serê xwe ye bi »î«-yê tê te tewandin û hikim li 

navdê ra xwe jî dike. 

Ji hezarî, ji yek hezarî, ji hezarekî bê tir. 

Ez hezar hespî dibî nim, ez hezar mehî nî dibî nim. 

Lê gava hezar bi jmarnaveke din ve bû ye dikeve bin hikimê wê û li 

gora tewanga wê hejmarê tê te tewandin: ji çar hezaran, bîst hezaran, 

çel hezarî, çel û pênc hezaran, sed hezarî, sed û deh hezaran... bê tir. 

Ji milê din jmarnava hezar gava ne bi serê xwe ye û daye pey jmar- 

naveke din navdê ra xwe nema dikare bitewî ne. Min ev tit bi hezar 

zê rî, çar hezar zêr, çel hezar zêr, çel û pênc hezar zêr, sed û deh hezar 

zêr kirî. 

100    

  

ARIF ZتREVAN 

  

  

Trajediya tirkî fî zebû yiyan 

û minaqeeya li ser 

»i« û »î«-ya kurdiyê 

Di taliya sala 1996-ê de pirtû ka Celadet çelî kerî ya di heqê hinek pir- 

sên elfabeya kurdiyê de der ket. Herç end di pirtû kê de hinek agahda- 

rî di heqê dî roka elfabeya kurdiyê de hebin jî, kitêb pirtir li ser herfên 

kurdiyê »i« û »î«-yê ye. 

Celadet çelî ker bi navê »zanahiyê« parêzkarên elfabeya kurdiyê mat 

dike û herwiha bi navê zanahiyê  guhortina herfên kurdiyê »i« û »î«-yê  
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dixwaze. 

Di vê nivî sarê de ez dê yek bi yek li ser argû mentên parêzkar û hev- 

rikên van du herfên kurdiyê rawestim û bidim diyar kirin ka Celadet 

çelî ker çawa bi navê zanahiyê  destdirê jiyê li zanahiyê dike û ka ew 

çawa bê bextiyan li Celadet Alî Bedir-Xanî dike. 

Argû mentên Celadet Alî Bedir-Xanî ji bo nivî sandina du dengên 

kurdiyê bi »i« û »î«-yê pir e kere ne. Argû menta wî ya ewilî tenê (den- 

ganiya kurdiyê) bi serê xwe tê ra wê yekê dike ko mirov van herfan 

wekî  tirkan nenivî sî ne. 

Lê belê hevrikên elfabeya kurdiyê di minaqeeyan de pirê caran ji 

argû menta denganiyê pirtir li ser argû menta windabû na »i«-ya bê niq- 

te li kê leka hinek herfan disekinin û dibê jin argû menta Celadet Alî  

Bedir-Xanî hingê di cihê xwe de bit jî, pi tî ko tirkan dest ji nî ande- 

ka berî »i«-ya bê niqte berdayîn ew argû ment hê dî ne di cihê xwe de 

ye. 

Denganiya zimanê kurdî 

Ka em ewilî  behsa denganiya zimanê kurdî û van du herfan bikin. 

Delî lên Celadet Alî Bedir-Xanî hê jayî  hezarbarekirinê ne û ew wiha 

dinivî sî ne: 

Lê herwekî me berê jî goti bû, di dengayiya kurdî de, dengdê rek cari- 

nan drêj nabit, yanî herçî dengdê rên ko kin in drê jên wan nî ne û herçî  

drêj in kinên wan peyda nabin. 

Ber vê yekê dengdê ra »e« herç end bê te drêj kirin ticar nabit »ê« ji ber 
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ko cihderkên wan ji hev cida ne. Herwekî »i« jî bi drêjxwendinê nabit 

»î«. 

Di destê me de ti herfên din ne ma bûn, û gora destû reke me diviya 
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bû em bi herfên hevduanî emel mekin. Ji lewra ji bona nî ankirina tofa 

paîn me ev »^« nî ana ha pejirand û navê wê kir bilindek. 

Ev nî ana ha di hin elfabê yên din de jî heye. Lê bi vê ferqa ko di 

elfabê yên din de dengê dengdê ran weke xwe dihê le, cihderkên wan 

naguhê rî ne, tinê bilind dide xwendin. Di elfabê ya me de du karên wê  

hene: Dengê dengdê ran diguhê rî ne û bilind dide xwendin. Lewma 

dengdê rên bi bilindek hemî jî drêj in û ticar kin nayên xwendin. 

[– – –] 

Jê pê ve, herwekî  heta niho xuya bû, ji lewra ko dengayiyên van du 

zimanan cida ne, isû lê dengdê rên kurdî bivê nevê ji isû lê tirkan dûr 

ketiye. 

Celadet Alî Bedir-Xan di benda ewilî ya destû rên elfabeya kurdiyê de 

jî behsa denganiyê dike û  denganiyê ji nî zîkkirina bo tirkiyê girîngtir 

dibî ne: 

Ji wan niqtan pê ve ko xasê  denganiya zimanê kurdî ne, di ikl û  

dengên herfan de, herç end heye, xwe li elfabeya tirkan nî zîk xistin û jê  

nedûrketin. [re kirina min, Arif] 

Wekî  ko dixwehî  Celadet Alî Bedir-Xanî nî andeka bilindekê »^« ji 

bo sê dengdê rên kurdiyê (ê, î, û) çê kiriye û ev nî andek wan dengan 

bilind dide xwendin. Ev bilindek ne ji bo »î«-yê tenê ye. Bilindek 

wekhevî û  istiqrarekê di van dengdê rên bibilindek de çê dike. Ko yek 

ji van bê te guhortin divêt yên dî jî bên guhortin. Ta niho jî min fêm 

nekiriye ka çima hevrikên elfabeya kurdiyê minaqeeya bilindeka li 

ser »î«-yê  dikin. Heger minaqee bibit divêt ne li ser »î«-yê, lê tenê li 

ser hû reka herfa »i«-yê bêt kirin. Hû reka herfa kurdiyê »i« û herfa tir- 

kiyê »i« di iklê xwe de wekî hev in. Ne kurdek û ne jî tirkek nikare 

»î«-ya kurdiyê »xelet« fêm bike. 

Cihderka »î«-ya kurdiyê ji »i«-ya tirkiyê cida ye û dengê herfê jî ne 
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wekî ya tirkî yê ye. 

Hemî kes li ser vê  hemfikir in. Hevrikên elfabeya kurdiyê dibê jin 

erê em vê qebûl dikin, lê ma ne em in yên dengan li herfan bar dikin. 
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Ew jî rast e, lê belê cardî jî mirov nikare (i) û (î)-ya kurdiyê bike wekî  

yên tirkiyê. çima? Lewra heger mirov van herdu herfan bike wekî  

yên tirkiyê hingê dê  piraniya kurdên bakurê wan wekî yên tirkiyê bi 

lêv (telefiz) bikin. قona bibê jin »kirin« dê bibê jin »krn«. Hemî kes 

dizane çiqes ferq di nêvbera »kirin=yapmak« û »k  n=biikê nin« de 

heye. Nimû neyeka pir balkê di vî warî de filî mê Mem û Zî nê ye; yê  

ko li Tirkiyeyê hatibû kiandin û ji aliyê kurdên tirkî zan ve hatibû  

duble kirin bo kurdiyê. Gava mirov guhdariya diyalogan û dengên 

kesên di filî mî  de diaxivin dike, mirov dibê je qey ew bi tirkiyê diaxi- 

vin. 

Yê ko bixwaze vê  rastiyê fêm bike bila teksteka bi kurdî bi »« û  

»i«-ya tirkiyê binivî se û bide yekê tirk ko bi dengê bilind jê re bixwî- 

ne. Hingê ew dê bibihî se ka yê tirk van dengan çawa bi lêv dike. 

Windabû na »i«-ya bê niqte û  prosesa xwendinê 

Celadet Alî Bedir-Xan wiha dinivî sî ne: 

Gora destû rên me ên bingehî, ko ji bona çê kirina elfabê ya xwe me pêk 

anî û di pê iya vê bendê de me da zanîn, diviya bû ko em bê sebebeke 

zor ji elfabê ya tirkan dûr mekevin. 

Li hire, di herfên »i« û »î« de em ji ya wan dûr ketin. 

Tirk[an] »i«-ya kin bi »i«-ke bê niqte nî an kirin. Heke me welê bikira 

û »i«-ya kin bi »i«-ke bê niqte û ya drêj bi »i«-ke adetî nî an bikira çê tir 

ne dibû. 

No, ji ber ko »i« ke bê niqte di nav herfên »u, n, m« û di pê- û paê  
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hin herfan de tevlî wan dibe û ji wan derê xistana wê dikeve di wariyê. 

Ji xwe tirk jî pi tî çê kirina elfabê ya xwe pê hesiyan û ji bona veqetandi- 

na »i«-ke bê niqte ji herfên jorîn – ko ketiye rex an nava wan – ser herfa 

ko berî »i«-yê dihat iaretek berdidan. 

Bê ik e ko me nikarî bû  em bikevin nerastiyeke welê ko ji aliyê dani- 

yê xwe ve hati bû nî an kirin. 

Wekî min berê jî got, hevrikên elfabeya kurdiyê  di minaqeeyan de 

pirê caran li ser windabû na »i«-ya bê niqte li kê leka hinek herfan dise- 

kinin û dibê jin argû menta Celadet Alî Bedir-Xanî hingê di cihê xwe 

de bit jî, pi tî ko tirkan dest ji nî andeka berî »i«-ya bê niqte berdayîn 

ew problem hê dî nemaye. 
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Rast e tirkan nî andeka berî »i«-ya bê niqte rakirine, lê belê problem 

bi xwe her maye. Problem çi ye? Li gor lê kolî nên hatîn kirin gava ko 

mirov tekstekê dixwî ne mirov ne herfan lê resimê bê jeyan nas dike 

û dixwî ne. Wextê ko Celadet Alî Bedir-Xan behsa windabû na »i«-ya 

bê niqte di nêv hinek herfan de dike ew biheq e. Ji ber ko bi nimû ne- 

yeka pir hê sanî jî  mirov dikare isbat bike ko ka çawa »i«-ya bê niqte 

xwendinê  zehmet dike. 

Ez n karm hn n mû neyan b dm te. 

Ez dê lngê wi b  kê nm. Ez hngi d bê jm. 

Serê xwe b lnd b kn û alayê hldn! 

Ez nikarim hin nimû neyan bidim te. 

Ez dê lingê wî biikê nim. Ez hingî dibê jim. 

Serê xwe bilind bikin û alayê hildin! 

Di nimû neya ewilî de çav bi hê sanî nikare nas bike ka di bê jeya »nika- 

rimê« de herfa li pey »a«-yê têt »n« ye an »r« ye. 
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Celadet çelî kerî di kitê ba xwe de behsa prosesa xwendinê kiriye lê  

belê qet behsa ka çav çi dibî nin û mejî çawa ti tên ko çav dibî nin zeft 

dike nekiriye. Heger ko wî kitê bek li ser prosesa xwendinê xwendibe 

divêt hayê wî ji vê  agahdariyê  hebe, heger ne em dikarin bibê jin ko 

ew bi zanîn rastiyê vediê re da idiaya xwe ya bê bingeh biparê ze. 

Ka em hinekê bi teoriyên prosesa xwendinê ve mijûl bibin. Du 

teoriyên cida di heqê  prosesa xwendinê de hene: teoriya bî evyorîst û  

teoriya kognî tîf. 

1. Teoriya bî evyorîst atomîk e û dibê je ko mirov ewilî  »bean«  

paê »gi tê« dibî ne. Ji aliyê pedagojîk ve encamên vê teoriyê bi »rastx- 

wendina« tekstê tên pî van, ne bi »rastfêmkirina« tekstê. Yek ji xete- 

rên vê teoriyê ew e ko mirov dikare tekstekê rast bixwî ne bê yî ko ti 

ti tê jê fêm bike. Ev teorî heta destpê ka salên 50-yê raser (domî nant) 

bû. Herfa tirkiyê »« ji ber ko di nêv bê jeyan de winda dibe nahê le 

ko mirov bê jeyan rast bixwî ne. 

2. Teoriya kognî tîf lê dikole ka mirov çawa enformasyonê zeft dike 

û bi kar tî ne, ka mirov çawa vê  enformasyonê  vediguhorî ne dike 
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zanîn û di hafizeya xwe de qeyd dike û herwiha ka mirov vê zanî nê  

çawa ji bo idarekirina reftarên xwe bi kar tî ne. 

Nê rî na vê teoriyê nê rî neka holîstîk (gi tî) ye. Li gor vê nê rî nê mirov 

ji »gi tê« ber bi bean ve diçe: hevok, bê je, kît û fonem (deng) û  

careka dî vegera li »gi tê«. Ji aliyê pedagojîk ve baiyên vê teoriyê pir 

in: xwendevan tekstê xwe tir fêm dike, motî vasyona xwendinê li nik 

xwendevanan pirtir dibe, baweriya xwendevanan bi wan xurttir dibe 

û hw.d. 

Li gor teoriya kognî tîf sê hafize ji bo xwendinê tê ne bi kar anîn: 
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a) Hafizeya îkonîk. Ev hafizeya he di demekê gelek kurt de – di 

nêvbera 200 û 500 milî saniyeyan de –  dikare drû vên resimê  tekstekê  

zeft bike û ji lewra jê re »hafizeya resimî« dibê jin. Karê vê hafizeyê  

ew e ko resimê bê jeyê di serê mirovî de biparê ze ta ko mirov pê re 

bigihît ko herfan nas bike. 

b) Hafizeya demê kurt.  Navekê  dî  yê  vê  hafizeyê  »hafizeya karî«  

ye, ji ber karê wê bikaranî na nê veroka enformasyona di tekstê de û  

guhortina enformasyonê  bi hafizeya demê dirêj re ye, da ko em nê ve- 

roka fikra tekstê fêm bikin. 

c) Hafizeya demê dirêj. Karê  vê hafizeyê  yê bingehî ew e ko wê  

enformasyona ko ji bo jinû venaskirina herf û bê jeyan lazim e, qeyd 

bike. Demê vê hafizeyê  gelek dirêj e. 

  

TEKST —> 

  

HAFIZEYA 

îKONîK 

(hafizeya 

resimî) 

  

<—> 

  

HAFIZEYA 

DEMت KURT 

(hafizeya 

karî) 

  

<—> 
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HAFIZEYA 

DEMت  

DIRتJ 

(hafizeya 

têgihitinê) 

  

Niqteya li ser »i«-ya kurdiyê welê dike ko mirov resimê bê jeyên ko 

»i« tê de hene zû tir nas dike û li xwendinê nalikû me. Herwiha li gor 

lê kolî nan mirov tekstekê çiqes zû bixwî ne ewqes pirtir jê fêm dike. 

Rakirina niqteya li ser »i«-ya kurdiyê dê hem xwendinê dereng bê xe 

hem jî fêmkirinê kêmtir bike. 
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xwen-   tempo        hejmara   hejmara       hejmara                hejmara 

din         bê je/deq.     yên rast    yên xelet     seregavkiriyan   pirsan 

1.             200               21               13                   6                              40 

2.             400               25               9                     6                              40 

3.             800               34               3                     3                              40 

Ev tablo ji kitê ba çke W. Edfeldt »Lنsteknikê«  hatiye girtin. Rû per 46. 

Dengdê rên kurt »i«  û  »e« bi hev re bingehên dengdê rên kurt yên 

kurdiyê pêk tî nin. Dengdê ra »u« wekî Celadet Alî Bedir-Xanî gotiye 

dengek biyanî ye ko ji »w« û »i«-yê çê bû ye. Ji xwe ew »u« di kurdiyê  

de kêm têt bi kar anîn. 

Bi rastî jî ji aliyê  prosesa xwendinê ve bikaranî na »i«-ya bê niqte dê  

katastrofek bit ko divêt mirov ticaran wê belayê neîne serê xwe. 

Li gor lê kolî nan mejî  dikare di saniyeyekê de e yan heft »par- 
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ç eyan« nas bike. Ev parçe dikarin herf, bê je an jî ji bê jeyekê dirêjtir 

bin. Hafizeya demê kurt wan parç eyan vediguhê ze bo hafizeya demê  

dirêj û e yan heft parç eyên dî nas dike. Ba e, heger ko welê bit 

diyar e kes nikare di deqî qeyekê de ji 420 herfan pirtir bixwî ne û ev 

jî katastrofek e ji bo xwendinê. Lê belê dilê xwe li xwe neewitî nin, 

lewra mejî  di saniyeyekê de dikare e yan heft bê jeyan jî nas bike 

û hingê  tempoya xwendinê di deqî qeyekê de dibit 420 bê je. Lê belê  

em dizanin ko mejî  dikare di saniyeyekê de e yan heft »parç eyên« ji 

bê jeyekê dirêjtir jî nas bike. غ bi vî awayî mejiyê  mirovekî dikare di 

deqî qeyekê de 800 bê jeyan nas bike. Zûxwendina tekstekê bi zû nas- 

kirina bê je û parç eyên ji bê jeyan dirêjtir ve girê dayî ye. 

Heger ko em bi »«-ya bê niqte rabin resimê  bê jeyan xirab bikin 

û welê bikin ko xwendevan serê xwe bi herfan ve biêî ne hingê em 

dê  tempoya xwendinê pir kêm bikin û welê bikin ko xwendevan ji 

xwendinê hem sar bibe hem jî teksta ko dixwî ne ba fêm neke. 

Xeletiya çelî kerî ew e ko ew dihesibî ne ko çav ewilî herfan û paê  

bê jeyan dibî ne. Wekî li jorê jî hat nivî sandin çav resimê bê jeyê berî  

herfê dibî ne. Pi tî ko çav resmê bê jeyê dibî ne mejî wî resimî rave dike 

û herfan nas dike. Lê belê  di xwendineka normal de pi tî ko mejî res- 

mê bê jeyekê nas dike resimî wekî parç eyeka pêkvegirê dayî  dihesibî ne 

û lê naxebite ko nas bike ka kîj herf di wê bê jeyê de hebûn. 
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Hê sanî an zehmet 

Argû mentek ya hevrikên elfabeya kurdiyê ew e ko kurdên bakurê  

Kurdistanê  ji ber ko elfabeya zimanê tirkî  dizanin dê bi hê sanî bika- 

rin kurdiyê bixwî nin heger ko em »i« û »î«-ya xwe bikin wekî yên 

tirkan. 
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Ev argû ment bê bingeh e; ji ber guhortina van du herfan (i, î) bi yên 

tirkiyê (, i) otomatîkmen rastxwendina dengên herdu herfên kurdi- 

yê bi xwe re naîne. Heger ko em van herdu herfan bikin wekî yên 

tirkan dê kurdên tirkî axêv û kurdên di bin tehsî ra zimanê tirkî de 

mayîn dengên van herdu herfan ne li gor denganiya kurdiyê lê li gor 

denganiya tirkiyê bi lêv bikin û bê jeya »kirin«-ê ko bi maneya »yap- 

mak«-a tirkiyê ye dê bikin »k  n« ko bi tirkiyê  maneya wê »biikê- 

nin« e. 

Yanî her çi dibit bila bibit divêt dersdê rên kurdiyê  xwendekaran 

fê rî dengên kurdiyê  bikin. Heger em »i«-ya xwe bê niqte binivî sî nin 

divêt em xwendekarên kurd li bakurê  Kurdistanê fêr bikin ko dengê  

wê herfê ji ya tirkan bilindtir bi lêv bikin. Herwiha herger em »î«-ya 

xwe bi »i«-yeka biniqte binivî sî nin divêt em xwendekaran fêr bikin 

ko ew wê ji ya tirkan bilindtir bi lêv bikin. 

Ji ber ko di prosesa xwendinê de bêjeyên ko di hafizeya demê dirêj 

de kom bûyîn roleka giring dilehîzin qet feydeyê dibistanên tirkan ji 

zûxwendina bi kurdî re nîne. Gava mirov tekstekê bi kurdî dixwîne 

mirov dikare resmê bêjeyên wê bide ber resmê bêjeyên zimanê kurdî, 

ne yên zimanê tirkî. Heger di hafizeya mirovî de resmên 100 hezar 

bêjeyên zimanê tirkî hebin jî feydeyê wan ji xwendina bi zimanê  

kurdî re nîne. 

Hevrikên elfabeya kurdiyê  gelek caran dibê jin ko Celadet Alî Bedir- 

Xan bi nivî sandina »i«  û  »î«-yê ji »i«-ya adetî bi dûr ketiye. Divêt 

mirov ji van hevrikan bipirse ka »i«-ya adetî çi ye. 

Carekê divêt bêt gotin ko di latî niyê bi xwe de »i« bi sê iklan têt 

nivî sandin. Di latî niyê de dengê »i«-ya kurt bi kevanekeka berê wê li 

jor, wekî nî andeka li ser »  ٍ «-ya tirkiyê, nî an dikin. Bê jeya »criticus«  

bi rakirina niqteya li ser herdu »i«-yan û danî na kevanekeka wekî ya 
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li ser »  ٍ «-ya tirkiyê têt nivî sandin. Herwiha di latî niyê de dengdê rên 

dirêj bi danî na xê zekê li ser herfê tên nivî sandin. Wekî: »inv  ٍ tم men- 

tum«. Vê ca »i«-ya adetî çi ye? Heger ko hevrik difikirin ko »i«-ya ade- 

tî di zimanên ko bi elfabeya latî nî dinivî sî nin de hertim dengê »î«-ya 
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kurdiyê dide, ne rast e. Lewra di ingiliziyê de »i«-ya adetî carinan 

»î«-yek kurt e, carinan »ay« e û carinan jî dibe »  ٍ «. Yanî ingilîz bê je- 

ya »pile«-yê wekî »payl« bi lêv dikin û bê jeya »first«-ê jî wekî »f  ٍ rst«  

bi lêv dikin. Heger ko em li gor mantiqa Celadet çelîkerî bifikirin 

divêt em bêjeya kurdiyê »pîle«-yê wekî »pile« binivîsînin. Pir diyar e 

zarokên kurdan yên ko li Ingiltereyê mezin bûne dê bêjeya »pile«-yê  

ne wekî »hîle« lê wekî bêjeyeka ingilîzî fêm bikin û wekî »payl« bi lêv 

bikin. Di zimanê ingilîzî de maneyên »pile«-yê gelek in. Yek ji wan 

»hirî« ye, yeka dî »tilm, gir« e û yeka dî »baterî« ye. 

Di fransiyê de jî »i« hertim dengê »i«-yê nade. Bo nimû ne bê jeya 

»international« wekî »enternasyonal« têt bi lêv kirin. Yanî »i«-ya ewilî  

dibit »e« û ya pi tî »t«-yê jî digel »o« û »t«-yê du dengên dî çê dikin. 

Mebesta min bi van ravek û nimû neyan ew e ko divêt em elfabeya 

xwe ne li gor ka kurd li kîj welatî dijîn çê kin. Ya girîn denganiya 

kurdiyê ye û denganî jî bi fêrkirinê têt zanîn, ne bi nivî sandina wekî  

tirkan. 

Ji ber ko tirkan »i«-ya bê niqte bi kar anî ne û dengê wê ji yê »i«-ya 

me cida ye divêt em wekî wan nekin. Wekî tirkannekirin bi serê xwe 

argû mentek tê ra xwe xurt e ji bo ko em ya xwe biparê zin. 

Jixwe wekî ko min di benda didoyê de jî  got rakirina niqteyê ji ali- 

yê xwendinê ve jî dê tenê zererê bide me. 

Celadet çelî ker di kitê ba xwe de dibê je »bi danî na bilindeka li ser 
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»î«-yê  mîr Celadet ji çend destû rên xwe bi dûr dikeve«. Ev idiaya 

çelî kerî ne rast e. Heger Celadet Alî Bedir-Xanî wekî tirkan kiribû ya 

dê ji destû ra xwe bi dûr biketa. Destû ra Celadet Alî Bedir-Xanî ya ko 

bi van herfan ve girê dayî ye ev e: 

Ji wan niqtan pê ve ko xasê  denganiya zimanê kurdî ne, di ikl û  

dengên herfan de, herç end heye, xwe li elfabeya tirkan nî zîk xistin û jê  

nedûrketin. [re kirina min, Arif] 

Yanî  denganiya zimanê kurdî berî herti tê ye. 

Celadet çelî ker di kitê ba xwe de ne tenê bi navê zanahiyê bê bexti- 

yê li zanahiyê  dike herwiha ew bê bextiyan li Celadet Alî Bedir-Xanî  

jî dike gava ko ew holê dinivî sî ne: 

Gava tî pa »i«-ya bê bilindek, xwendin û nivî sandina kurdiyê ji bo kur- 

110    

  

dên bakurê  Kurdistanê hê sanî tir bike, ev ti teka qenc e û bi dilê Mîr 

Celadetî bi xwe ye jî. (çelî ker, Celadet, (1996), çend pirsên elfabeya kur- 

dî, rûp. 75) [Min zimanê çelî kerî  serast kiriye, Arif] 

Celadet Alî Bedir-Xanî ji sala 1932-ê ta sala 1943-ê »Hawar« bi elfabe- 

ya kurdiyê nivî sî û tenê  guhortinek tê de çê kir. Ew jî  guhortina herfa 

»q«-yê bi »k«-yê ye. Ew ji bo tesbîtkirina deng û herfan gelek bi sex- 

bîr bû. Ji bo tesbîtkirina herfa »k«-yê wî bê jeya »krîstal« li pênc kesên 

cida bi xetê erebî da nivî sandin. Wî herfa kurdiyê »« wekî ya tirkan 

nivî sî û heger wî xwestibû ya û rast dî tibû ya dê herfên kurdiyê »i« û  

»î« jî  bikirina wekî yên tirkiyê. Yanî çelî ker bê bextiyê li Celadet Alî  

Bedir-Xanî dike. 

Font, Internet û teknîk 

Heçî ji aliyê teknî kî ve ye tê ra xwe sebeb hene ko em wekî tirkan 

nekin. Di wan destxetên (fontên) ko ji zimanên ewropî re – yên sla- 
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wî ne tê de – hatine çê kirin de herfên kurdiyê (ç, ç), (ê, ت), (i, I), (î, 

î), (û, غ) hene lê belê ( ق,  ) nî nin. Di van fontan de herfên tirkiyê (, 

ذ, ٍ  ), (ف ) û ( ق , ) nî nin. 

Ji bo kurdiyê girdek û hû reka herfa »«-yê nî nin, lê belê ji bo tirki- 

yê girdek û hû rekên sê herfan (, ف) ,(  ٍ ,ذ ) û ( ق,  ) nî nin. 

Di komû nî kasyona nêvneteweyî de –  nemaze ya bi riya Internetê  

– îro problemeka mezin ji tirkan re derketiye. Hinek ji wan dest pê  

kirine ko »i«-yên bê niqte jî bi »i«-ya biniqte dinivî sî nin, herfa »  ٍ «-yê  

bi »g«-yê dinivî sî nin û herfa »«-yê jî bi »s«-yê dinivî sî nin. Li jê rê dê  

du nimû neyan ji du tekstên bi zimanê tirkî  ko di Internetê de çap 

bû ne binivî sî nim: 

Susurluk kazas‡n‡n ard‡ndan ortaya ç‡kan devlet - mafya - airetler 

aras‡ndaki »karanl‡k ili kiler yuma›‡na« J†TEM elemanlar‡n‡n ad‡n‡n 

kar‡mas‡ Türk Silahl‡  Kuvvetleri’nde büyük rahats‡zl‡k yaratt‡. (Mil- 

liyet, 21-ê sibata 1997-ê) 

Cumhurbaskani Süleyman Demirel, Türkiye’nin 73 yilda giderek ilerle- 

yen, büyüyen çagdas bir devlet oldugunu belirterek, “Bu ülkede ç  ٍ  ker 

miyiz, yikilir miyiz, k  ٍ ktenci mi oluruz diye kaygiya kapilmaya gerek 

yoktur. Hassasiyeti anliyorum, ama kaygiyi anlamiyorum” dedi. 
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Türkiye Yardimsevenler Dernegi’nin 69. kurulus yild  ٍ nümü dolayi- 

siyla düzenlenen t  ٍ  rende konusan Cumhurbaskani Demirel, “Bulun- 

dugumuz günlerde tartismalar yapiliyor ve bu tartismalarin çogu bil- 

gisizce,    ٍ fkeyle yapiliyor. Saniyorum ki, birbirimizi anlamaya çalisirsak, 

birbirimizi daha iyi anlariz, daha az kirariz”  dedi. (Ajansa Anadoluyê, 

19-ê sibata 1997-ê) 

Tê bî nî: Celadet çelî ker di kitê ba xwe de gelek caran bi maneya 
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»zanahiyê« bê jeyên »zanist« û »zanyariyê« bi kar tî ne. Bi ya min ew 

van bê jeyan istismar dike. 

Celadet çelî ker dibê je »i«-ya kurdî û »i«-ya tirkî ne malê babê kur- 

dan û tirkan in. Ew bi latî nî ne. Lê bila çelî ker ji bîr neke ko ew ne 

malê babê  ewropiyan e jî, lewra orjî na elfabeya latî nî  elfabeya fenî ki- 

yan e. 
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Ji mîrê kirmanciya modern 

mîr Celadet Alî Bedir-Xanî re 

»Me zanî ko xweseriya me, di zimanê me de ye û em bi tenê 

bi hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê xwe û bi paras- 

tina wî, di civata miletan de, wek miletekî xweser dikarin 

bijîn û payedar bin.« 

Celadet Alî Bedir-Xan 
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Kitêba çav-ber-bi-paşerojê 

»fierma mezin ew e ko mirov 

nezanê xwendin û nivîsandina 

zimanê xwe be.« 

Hawar 

Ji wan kêm kurdan ko bi zimanê xwe dixwînin û dinivîsin, bêgu- 

man kesên wisa dê hebin ko dê bibêjin »kitêbeke wisa bo çi tiştî 

baş e«? Sed caran mixabin hinek kurd hene ko dibêjin »bila Kur- 

distaneke serbixwe bête damezrandin, û paşê emê dest pê bikin, li 

zimanê xwe bi xwedî derkevin«. Ji ber ko naête zanîn, ka Kurdis- 

taneke serbixwe dê qet bête damezrandin an na, gotineke wisa vê 

me‘nayê digihîne, ko niyeta wan kesan qet tine bi zimanê kurdî 

yê şîrîn ve mijûl bin. Û cihê daxê, gelek kurd hene ko qet bawer 

nakin ko welatekê kurdî dê çêbe. 
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Eger em mêze bikine birayên xwe yên cihû li Israîlê, emê bibî- 

nin ko berî damezrandina dewleta Israîlê bi pêncî salan yan zêde- 

tir, cihûyan ji nû ve dest pê kir zimanê ‘ibrî yê mirî vejînin û wî 

wek zimanê zikmakî bo zarokên cihû bi kar bînin. Îro jî zimanê 

‘ibrî bûye zimanê resmî (fermî) û niştîmanî yê gelê cihû li Israîlê. 

Zimanê kurdî hêj zimanekê zêndî ye, belê, lê perwerdekirina za- 

rokên kurd tim û tim bi zimanên biyaniyan e. Ev rastiya tal gefe- 

ke mezin li ser paşeroja zimanê kurdî pêk tîne. Zimanê kurdî çi- 

ma bo perwerdekirina zarokan û xwendekarên zanîngehan neête 

bi kar anîn? Li hindek deverên Kurdistana ‘Iraqê û li Ermenistanê 

ev yek xewn nîne, rastî ye! Çi li Silêmaniyê û çi li Êrivanê, kurd 

hene ko li xwendingehê hînî rastnivîsa zimanê kurdî bûne. 

Dibêjin ko sîh yan sîh-û-pênc milyon kurd hene. Ji wan 30–35 

milyon kurdan, bi hezaran kurd hene ko bi vî zimanî dixwînin û 

dinivîsin. Di hejmara 22-yê ya kovara »Nûdemê« de, Firat Cewerî 

dinivîse ko »hevalek li ser navê weqfeke kurdî ji Tirkiyeyê hatibû 

Swêdê. Wî ji bo li-ser-lingan-mayîna weqfê ji kurdên li Swêdê 

daxwaza alîkariyê dikir. Yek ji daxwazên wî, ji bo kursên zimanê 

kurdî, peydakirina du mamosteyan bû. Vê rewşa ha jî ez pir dame 

fikirandin. Piştî evqas xebat, evqas xwîn, evqas wêranî, evqas koç- 

11 

  

berî hê jî peydakirina du mamosteyên zimanê kurdî zehmet e. Ez 

nizanim, ger sibe dusibe ji nişkê ve hewcedariya me bi dehhezaran 

mamoste çêbibe, emê çi bikin«? 

Di dest û darekê hind dijwar da, cihê dilxweşbûna me gişkan e 

ko rewşenbîrekê kurd wek Arif Zêrevanî her heye, kesê ko hêviya 

xwe ji dest nedaye, ko xeyalşkestî nîne, û ko dev ji xebatên xwe 
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yên giring bo pêşvebirina zimanê kurdî wek zimanekê çandî (kûl- 

tûrel) û yê perwerdekirinê bernedaye. Arif li benda damezrandina 

welatekê kurdî namîne – berevajî, ji mêj ve ye ko wî dest avêtiye 

xebatên xwe yên bi nirx û hêja. Bo min şerefeke mezin e ko ez vê 

kitêba çav-ber-bi-paşerojê pêşkêşî we yên xwendevan bikim. Ro- 

jekê ji rojan, emê hemî hewcedarên vê pirtûkê bin, û di xwendin- 

gehên kurdî da emê wê bi zarokên xwe bidin xwendin. 

Berî ko em bigihine wê qonaxê, kar û erkê me hemiyan zehf e. 

Divêt ko em nifşekê nû – nifşekê mamosteyan – mezin bikin û 

perwerde bikin. Û divêt ko em astengên di nav mejiyên xwe da ji 

nav bibin: Kurdên ko li Ewrûpayê yan li Emrîkayê dijîn çima bi 

zimanê xwe naxwînin? Hinceta wan çi ye gelo? Ma li Elmanyayê 

cendirmeyên tirk dê êrîş bibine ser mala wan û wan bavêjine girtî- 

gehê ji ber ko di mala wan da kitêb û kovar û rojnameyên kurdî 

hene?! Çima ew bi serbilindî bi wî zimanî napeyivin û bi zarokên 

xwe nadine xwendin û nivîsîn? Meger dîtinên dijminan der heqa 

zimanê kurdî da ketine nav mejiyê kurdan bi xwe. 

Lê ev bîr û hizrên bê feyde li nik Arifê nivîskar, Arifê ronakbîr, 

Arifê mamosta naêne dîtin. Li ser hemî astengên li riya kurdan ra, 

Arif riya xwendina zimanê kurdî bo me hemiyan xweş dike. Ev 

berhema nû cihê serfiraziya me gişkan e! 

Dr. Michael L. Chyet 

sernivîskarê beşa kurdî 

ya Dengê Emerîkayê 

12  

  

Pêşgotina nivîskarî 

Çawa ko rastaxaftin hinerek e, welê rastnivîsandin jî hinerek e û 
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bêyî zanîna bingehên rastnivîsandinê mirov nikare tekstekê bini- 

vîsîne ko xwendevan baş bikare fêm bike. 

Erka bingehên rastnivîsandinê ew e ko (bêyî bihîstina dengan, 

tonê axaftinê û reftarên gewdeyî) ramanekê bi hemî xweseriyên 

xwe ve, bi rêya çavan û xwendinê, bigihîne xwendevanan û xwen- 

dinê hêsanî bike. 

Ji bo danîna bingehên rastnivîsandinê, bi gelemperî, du fikir an 

xetên sereke hene: rêbazên gramerê û tradisyon 

Hinek ziman, li gor rola ko bêje di komekê de dilehîze qîmete- 

kê didin bêjeyê û dibêjin bila ew bêje li gor bingehên gramerê bên 

nivîsandin. Zimanê fransî û swêdî û Celadet Alî Bedir-Xan xwe 

dispêrin rêbazên gramerê. Ew, ji tradisyonan pirtir, li gor gramerê 

difikirin. Bo nimûne hevenavan bi hûrekê dinivîsînin. 

Hinek ziman jî, li gor klasîkên xwe yên kevin diçin û tradisyo- 

nan dikin bingeh. Zimanê ingilîzî xwe dispêre tradisyonan. Tirk 

wekî ingilîzan dikin. Di van zimanan de hevenavê heywanan bi 

hûrekê, lê hevenavê grûbên mirovan bi girdekê tên nivîsandin. 

Ji aliyê gramer û spehîbûna grafîka tekstê ve bingehên zimanê 

fransî, swêdî û yên ko Celadet Alî Bedir-Xanî bi kar anîne ji yên 

tirkî û ingilîziyê çêtir in. Min jî di vê pirtûkê de xwe spartiye rêba- 

zên gramerê. 

Ji ber ko klasîkên me yên kevin ne bi elfabeya zimanê kurdî ya 

latînî hatine nivîsandin, em nikarin xwe bispêrin wan. Di destên 

me de, şûna klasîkan, çend kovarên ko Celadet Alî Bedir-Xan û 

Kamiran Alî Bedir-Xanî derêxistine hene. Xeta wan jî, bi giştî, xe- 

ta rêbazên gramerê ye. 

Di dawiya salên heştiyê de ez pê hesiyam ko di warê rastnivîsan- 

dinê de tevilheviyek heye. Hemî kovar û rojnameyên bi kirmanci- 
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yê derdiketin wekî êk nedinivîsîn û her nivîskarekî/ê bingehên 

rastnivîsandina wî zimanê biyanî yê ko wî/wê dizanî bi kar tanîn. 

Ji bo tesbîtkirin û pêşniyarkirina hinek bingehan ji kurdiyê re, 

min sibata 1995-ê dest bi lêkolînekê kir. Min ewilî bingehên rast- 
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nivîsandina zimanê fransî, ingilîzî, swêdî û tirkî peyda kirin. Paşê 

jî min hemî hejmarên »Hawar«, »Ronahî« û »Roja Nûyê« bi hû- 

rahî berçav kirin, da bizanim ka Celadet Alî Bedir-Xan û birayê 

wî Kamiran Alî Bedir-Xanî çi bingeh bi kar anîne. 

Ji min re gelek zû diyar bû ko Celadet Alî Bedir-Xanî hema bi- 

bêje ji % 95 bingehên fransiyê bi kar anîne. Bingehên fransiyê û 

swêdiyê bi hinek ferqên gelek kiçik wekî êk in. Bingehên tirkî û 

ingilîziyê jî bi hinek cidahiyan wekî yêk in. 

Bi vê lêkolînê careka dî mezinahiya Celadat Alî Bedir-Xanî we- 

kî zimanzan û rewşenbîr derdikeve meydanê. Digel hinek vederi- 

yan ew di bikaranîna bingehan de misteqir e û heta niho jî min ti 

nivîskar nedîtiye ko bingehan wekî wî serast bi kar bîne. 

Di vê kitêbê de, hingî ji min hatiye, min termînolojiya Celadet 

Alî Bedir-Xanî bi kar aniye. Heger min kurdiya termekê peyda 

nekiribe, min navekê raveker jê re dîtiye û ji ferhengokan diyar 

dibe ka me‘neyên wan çi ne. 

Celadet Alî Bedir-Xanî »komek« ji bo »cümle« û »hevok« ji bo 

»yan cümle-ya« bi zimanê tirkî bi kar anîne. Piştî Celadetî pirani- 

ya kurdan dest pê kirine ko »hevokê« ji bo herduyan jî bi kar tî- 

nin. Min wekî Celadetî kiriye, da ferqa wan diyar bibe. 

Herwiha min gihaneka »ko-yê« jî wekî Celadetî nivîsandiye. 

Hem Celadetî û hem Kamiranî heta mirina xwe jî ev gihanek we- 
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kî »ko« nivîsandine. Ji ber ko »u« di eslê xwe de di kurdiyê de nî- 

ne (mirov dikare »kwirdî« jî binivîsîne) û dengekê biyanî ye. Mi- 

adilê wî dengî di kurdiyê de »wi« ye. Di hinek bêjeyan de ev »wi« 

pêk ve kelayî ne û bûne »u« (kurd, kuştin, kulav), di hinek bêje- 

yan de jî »w« ketiye »i« maye (gihan, kirmanc, kirm, hingivî). Ji 

ber ko »o-ya« di »ko-yê« de ne ew »wi-ya« pêkvekelayî ye nikare 

bibe »u«. Piştî mirina Celadetî û Kamiranî bi çi awayî »ku« belav 

bû ez nizanim. 

Heta ko ji min hat, min nimûneyên xwe ji tekstên ko Celadet 

Alî Bedir-Xanî bi xwe nivîsandine, bijartin. Min guhortin di teks- 

tên Celadetî û brayê wî Kamiranî de nekirin, da xwendevan biza- 

nin ka wan bingehên rastnivîsandinê çawa bi kar anîne. 

Hêjayî gotinê ye ko Celadetî û Kamiranî ji bo nivîsarên xwe na- 

vên miste‘ar bi kar anîne. Hinek ji navên Celadetî ev in: Herekol 

Azîzan, Bavê Cemşîd, Bavê Cemşîd û Sînem-Xanê, Nêrevan, Ha- 
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war, Xweyîyê Hawarê, Stranvan û Stranvanê Hawarê. Kamiranî 

jî ev nav bi kar anîne: Remildar û Kevnezan 

Min di tekstên ji zimanê swêdî hatîn wergerandin de jî guhor- 

tin nekirin. Lê belê heçî tekstên ji tirkiyê hatîne wergerandin li 

gor wan bingehên ko min rast dîtine hatine nivîsandin. 

Di ti zimanan de bingehên rastnivîsandinê sedê sed ne wekî êk in. 

Bo nimûne swêdî nîşandeka jêgirtinê bi sê awayên cida dinivîsî- 

nin. Bingehên ko min nivîsandîn ne mitleq in. Digel vê yekê jî ez 

van bingehan diparêzim û bawer dikim piştî ko we ev kitêb 

xwend hon dê nekarin wekî berê binivîsînin, hon dê bingehên ni- 

vîsandina xwe, hinek jî be, biguhorin. 
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Dibe ko navê vê kitêbê hinekê li we xerîb be. Ji ber min bêjeya 

»kurdiyê« tewandiye. Ev şiklê tewandina navdêrê zimanan li hemî 

deverên Kurdistanê ne bilav e. Lê belê heger em li gor bingehên 

gramerê bifikirin »kurdî« navdêreka mê ye ko divêt bi »ê«-yê bêt 

tewandin. Dê ji we re ne xerîb be ko ez bibêjim »tu heft salan li 

Ingiltereyê mayî û te ti ji ingiliziyê çênekir«. 

Gava ko mebesta mirovî nezanîna bêjeyekê bi zimanê kurdî be, 

hingê mirov dikare bibêje »ez bi zimanê kurdî nizanim navê ro- 

botan çi ye«. Lê belê heger mebesta mirovî ziman bi xwe be, yanî 

mirov zimanî yekcar nezane hingê divêt mirov bibêje »ez kurdiyê 

nizanim«. Çawa ko hon dikarin bibêjin »kurdiya min ne baş e« 

welê hon dikarin bibêjin »ez kurdiyê nizanim«. Di herdu awayan 

de navdêr hatiye tewandin. 

Wekî ko we li jorê ferq kiriye, carinan ez dibêjim »kurdiyê« û 

carinan dibêjim »zimanê kurdî«. Wextê bêjeya »kurdiyê« dikeve 

pey bêjeya »zimanî« hingê dibe rengdêr û nayêt tewandin. 

Rastnivîsandina hokeran, rengdêran, lêkeran, daçekan û h.d. jî 

gerek bên lêkolîn û kitêb li ser wan bên nivîsandin. Ji bo ko kitê- 

ba min bi ebat û qewareyê xwe ve gelek mezin nebe û bi hêsanî 

hemî kes bikare kelkê jê bibîne min xwe li wan neda. 

Ji aliyê raçandin û dabeşkirinê ve kitêba min fitrûmek e ji du kitê- 

bên ingilîzî û didoyên swêdî: »The Chicago Manual of Style«, 
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»The Cambridge Handbook for Authors, Editors, and Publis- 

hers«, »Svenska skrivregler« û »Typografisk handbok« 

Berî vê pêşgotinê xilas bikim divêt ez ji Mirad Ciwan û Remzî 

Kerîmî re spas bikim ko berî hemî kesê kitêb bi diqeteka hûr 
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xwendin û pêşniyarên xwe ji min re gotin. Skolverketê nisxeyeka 

kitêbê ji çar kesan re – Firat Cewerî, Mirad Ciwan, Remzî Kerîm 

û Hesenê Metê – hinart û paşê jî di pêncê gulana 1997-ê de semî- 

nerek çêkir. Ez gelekê spasiya beşdaran dikim ko xwe ji rexneyan 

venedan û bi nêrînên xwe yên hêja arîkariya kitêba min kirin. 

Newzad fiikrî xelkê Behdînan e û li Enstîtûya Lengwîstîkê ya 

Ûnîversîteya Stockholmê doktorayê di heqê zimanê kurdî de di- 

ke. Berî ko kitêbê bidim çapê wî bi çavên lektorekê jêhatî ew 

xwend û pêşniyarên xwe pêşkêşî min kirin. Pir spas ji wî re. 

Bêyî arîkariya karmendên Skolverketê – Erik Röjestål û Maj 

Beijerê – dê derêxistina vê kitêbê gelek zehmet bûya. Herdu jî hê- 

jayî spasî û pesindanê ne. 

Digel arîkariya hemî kesên ko keda wan di nivîsandin- amade- 

kirin- û derêxistina vê kitêbê de heyî, kitêb bi kêmî û zêdehiyên 

xwe ve esera min e û lewra berpirsê wê ez im û ne tikes e. 

Stockholm, 4-ê tebaxa 1997-ê 

Arif Zêrevan 

————————————————————————— 

ARIF ZÊREVAN 27-ê kanûna paşiyê sala 1965-ê li Kurdistanê hatiye dinya- 

yê û wî di ber xwendina xwe ya nêvê û lîseyê re li nik babê xwe dersên 

gramera zimanê erebî, hedîs û tefsîr xwendiye. 

Ew, îlona 1986-ê, 21-salî, wekî mişextî çûye Swêdê û li wêderê bi cih 

bûye. 

Wî Fakûlteya Rojnamevaniyê li Ûnîversîteya Stockholmê xilas kiriye û pa- 

şê jî salekê li televizyona Swêdê, Sveriges television, xebitiye. 

Ev kitêb berhema wî ya pêşiyê ye ko dikeve destê xwendevanên kurd. 
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Sernivîs 

1 

Yek ji giringtirîn fonksyonên tîpografiyê dîtina sernivîseka layiq e 

ji tekstê re. Rasttira wê ew e ko em bibêjin tîpografî zimanê çavan 

e. Hemî tekstên ko ji çapkirinê re tên amade kirin divêt bi awaye- 

kê bên raçandin. Raçandin jî bi peydakirin û nivîsandina sernivîs, 

binsernivîs, nêvbersernivîs û hw.d-yan pêk têt. Sernivîs arîkariya 

xwendevanan dike, da ew bi nêrîna pêşiyê bizanin ka nêveroka 

tekstê çi ye. 

Diyar e her tekstekê sernivîsek heye. Heger ko tekst pir dirêj be 

mirov dikare wê li qisiman dabeş bike; wekî beş û nêvbeş. Herwi- 

ha teksteka kurt jî bi sernivîsê ji xwendevanan re hêsanîtir dibe. 

Heta ji te bêt sernivîsan venekîte û heger te ew vekîtandin jî li 

parçekirina kîtan miqate be. Ji bilî tîpa pêşiyê çêtir e ko mirov ser- 

nivîsan bi hûrekan binivîse. 

2 Navê sernivîsa ko nêvbeşekê dide dest pê kirin binsernivîs e. Bin- 

sernivîsek dikare bi awayên cida bêt bi cih kirin. 

a) Di rêzeka xweser de li jorê nêvbeşê, wekî nêvbersernivîs: 

Kanîya-Qesara 

Kanîyeke Cizîrê ye. Xelk cawê xwe tê de diqesirînin. Ji lewra jê re Kanî- 

ya-Qesara dibêjin. Navê vê kanîyê di Memê-Alanê de gelek derbas di- 

be. Piştî ko Mem digehe Cizîrê, di roja sersalê de derdikeve gerê, dike- 

ve nav xelkê, û li serê vê kanîyê de rastî Zînê têt. 

Azîzan, Herekol (1934), »Bêriya Botan«, Hawar, hjm. 25 

fiANEK 

Di paragrafa pêşiyê ya piştî sernivîsekê de destpêkirina ji mal de 

ne pêwîst e. Ya baş ew e ko mirov di nêvbera sernivîsê û paragrafa 

piştî wê de nîv rêzê vala bihêle. 
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b) Di marjînalê beşê de, li hinda rêza pêşiyê ya paragrafê, wekî 

rexsernivîs: 
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Westanî 

Di rojhelatê Cizîrê de meydaneke fireh û mezin e. Di zema- 

nê berê, di vê qadê de zirtxaneyek hebû. Pehlewan tê de hi- 

nerin çêdikirin, xelkê hesp dibezandin, cirîd dilehîstin. Di 

wextê şerî de leşkerê Botan di vê meydanê de digiha hev û 

diket rêzika ceng. 

Azîzan, Herekol (1934), »Bêriya Botan«, Hawar, hjm. 25 

c) Di rêza pêşiyê ya destpêka beşê de, wekî rêzsernivîs. Rêzsernivî- 

sek bi binxetkirinê yan jî bi fontekê xweser têt nîşan kirin. 

Seqlan. Di nîvrowê Cizîrê de çemekî kiçik e. Di dora wî de çend dehlik 

hene. Serkanîya vî çemî di Çiyayê-Spî de ye. Havîn û Paîzan dehlên wî 

û parêzên dorê gelek spehî çêdibin. 

Azîzan, Herekol (1934), »Bêriya Botan«, Hawar, hjm. 25 

Yan jî wekî ko Celadetî kiriye tu jî dikarî xêzika axaftinê (–) deynî 

nêvbera rêzsernivîs û tekstê de. Lê ev ne riyeka baş e, ji lewra ev 

bîra diyalog û bersivê tîne bîra mirovî. 

Borê-Mirîşkan – Borekî şetê Cizîrê ye. Dema ko ava Diclê boş dibe û 

çarnikarên Cizîrê digire û Cizîr tê de wek nêvrokî dimîne, qeta avê a 

kiçik dikeve alîyê Torê û deşta Hesinan. Hingê xelk xwe vedimalin û bi 

peyarî di vî borî re diborin; av tenik e. Ji lewra dibêjin-ê B[orê]-Mirîş- 

kan. 

Azîzan, Herekol (1934), »Bêriya Botan«, Hawar, hjm. 25 

fiANEK 

Ji bilî rêzsernivîsê mirov niqteyê danayne dawiya ti sernivîsan. 
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3 

Gava ko di tekstekê de sernivîsên guhortî hebin, mirov dikare 

wan sernivîsan bi reng û mezinahiyên fontên guhortî, bi girdekê 

yan jî bi binxetkirinê nîşan bike. 

Her çi dibe bila bibe mirov ji sê rengan pirtir sernivîsên guhortî di 

beşekê de bi kar neîne çêtir e. Lê di hinek rewşên awarte – lêkolî- 

nên zanyarî û hiqûqî – de ji ber giringiya hiyerarşî û rêzê mirov ji 

sê dereceyan pirtir diçe. Ev jî peydakirina babeta ko mirov lê di- 
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gere piçekê zor dike, ji lewra carinan mirov nizane kîjik sernivîs di 

kû de ye. 

4 Sernivîs divêt têra xwe kurt be, lê dîsan jî divêt ew bi aşkereyî di- 

yar bike ka beş behsa çi dike. Sernivîsên beşên ko mirov dikare bi- 

de ber êk divêt wekî êk bin, yanî paralelên êk bin. 

fiANEK 

Ji bo xwendevan bikaribe riya xwe di nêv tekstê de bibîne sîste- 

meka sernivîsan heye. Divêt tekst bi xwe barê enformasyonê hil- 

gire. Divêt tekst ne bersivek be ji sernivîsê re. 

Nenivîse: 

Çima hêzên kurdan nabin yek? 

Bi rastî mirov nizane. 

Wiha binivîse: 

Çima hêzên kurdan nabin yek? 

Bi rastî mirov nizane ko çima hêzên kurdan nabin yek. 

21 

  

Nêverok 
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5 

Teksteka ko ji çend rûperan pirtir be û binsernivîs tê de hebin, di- 

vêt xwedî nêverok jî be. Di nêverokê de mirov behsa sernivîsa her 

beşeka nû dike û nîşan dide ka di kîjik rûperî de ye. Heger serni- 

vîsên guhortî di nêverokekê de hebin mirov dikare wan bi grafî- 

kên cida, yanî bi mezinahî û fontên cida, nîşan bike. Heger ko 

nêverok gelek dirêj be, mirov dikare binsernivîsan li pey êk wekî 

teksteka yekparçe binivîse û nimreyên rûperan dayne pişt wan. 

Nimûne A 

PÊfiGOTIN ............................................................................... 9 

1 SEÎDÊ NÛRSÎ Û PIRSA KURDAN ........................................... 11 

2 DEWREYÊN JIYANA WÎ ........................................................ 14 

2.1 Seîdê kevin ......................................................................................... 

14 

2.2 Seîdê nû ............................................................................................... 

14 

2.3 Seîdê siyê ............................................................................................ 

16 

3 RÎSALE-Î NÛR ........................................................................ 17 

3.1 Rîsale-î Nur, arîkariya dewletê û arîkarî ji dewletê ............ 19 

4 RÊXISTINÊN KURD YÊN KO EW TÊ DE BÛ .......................... 21 

4.1 Di Cemiyeta arîkarî û pêşdebirina kurdan de .................... 22 

4.2 Di Cemiyeta belavkirina kultura kurdan de ........................ 22 

4.3 Di Cemiyeta bilindkirina Kurdistanê de ................................ 22 

Malmîsanij, Mihemed (1991), Seîdê Nûrsî û pirsa kurdan, Stockholm 

Nimûne B 

PÊfiGOTIN ............................................................................... 9 

1 
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SEÎDÊ NÛRSÎ Û PIRSA KURDAN ........................................... 11 

2 

DEWREYÊN JIYANA WÎ ........................................................ 14 

Seîdê kevin 14 – Seîdê nû 14 – Seîdê siyê 16 

3 

RÎSALE-Î NÛR ........................................................................ 17 

Rîsale-î Nur, arîkariya dewletê û arîkarî ji dewletê 19 

4 

RÊXISTINÊN KURD YÊN KO EW TÊ DE BÛ .......................... 21 

Di Cemiyeta arîkarî û pêşdebirina kurdan de 22 – Di Cemiyeta 

belavkirina kultura kurdan de 22 – Di Cemiyeta bilindkirina 

Kurdistanê de 22 

Malmîsanij, Mihemed (1991), Seîdê Nûrsî û pirsa kurdan, Stockholm 
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Nimûne C 

PÊfiGOTIN ............................................................................... 9 

I. RAÇANDINA TEKSTÊ ............................................................ 21 

A. Paragraf .............................................................................................. 

22 

1. Destpêkirin di paragrafê de ................................................. 22 

2. Nîşankirina paragrafeka nû ................................................. 22 

B. Jêgirtin û veguhostin .................................................................... 26 

1. Forma klasîk ya jêgirtin û veguhostinê ........................... 28 

2. Nîşankirina jêgirtinê ................................................................ 30 

3. Jêgirtin di jêgirtinê de .............................................................. 35 

II. NIQTEfiANÎ ............................................................................ 45 
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A. Niqte ..................................................................................................... 

47 

1. Di paşiya komekê de ................................................................. 50 

2. Di paşiya kurtekan de .............................................................. 54 

B. Bihnok ................................................................................................. 

57 

1. Ji bo pêkvegirêdanê .................................................................. 60 

2. Li dor nêvbirên wekî parantesan ......................................... 61 

Nimûne D 

PÊfiGOTIN 9 

VEQETANDEK 11 

Veqetandekên binavkirî 14 

Veqetandek di pêşiya rengdêran de 14 

Veqetandekên nebinavkirî 17 

Veqetandekên nebinavkirî di pêşiya rengdêran de 19 

Tewanga veqetandekê 21 

MÊJER 21 

Yekejimar 21 

Gelejimar 21 

Gelejimariya serenavan 22 

fiANEK 

Gava ko mirov nêverokekê çêdike û tê de bi aşkereyî diyar dike 

ka beş û nêvbeş kîjik in, hingê mirov bi giştî dizane ka nêverok 

çawa ye û dikare raçandina tekstê bi şiklê herî baş kontrol bike. Û 

heger ko mirov bixwaze hinek beşan jê bavêje divêt mirov lê mi- 

qate be ko nimreyên rûperan ji nû ve serast bike. 
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Paragraf 

Destpêkirin di paragrafê de 

6 Teksteka ko ji çend komekan pirtir be divêt li gora nêveroka xwe 

bi paragrafan bêt dabeş kirin. Dabeşkirina bi paragrafan dirûvê 

avahiya tekstê nîşanî mirovî dide. Mirov tiştên ko gelek nêzîkî êk 

in diêxe paragrafekê; bi paragrafeka nû têt diyar kirin ko tişteka 

nû dê bêt. Li gor adetan paragrafek ji çend komekan pêk têt, lê di 

hinek rewşên awarte de paragrafek dikare ji komekekê tenê pêk 

bêt, û bi vî awayî têt diyar kirin ko ev tişteka pir xweser e. 

Tiştên ko mirov di paragrafekê de dicivîne girêdayî rengê teksta 

mirovî ye. Gelek caran mirov dikare eynî tekstê bi awayên cida bi 

paragrafan lêk ve bike. Paragraflêkvekirin bi xwe dikare bi awayên 

cida rê li têgihiştina tekstê veke. 

Di teksta raporê de mirov dikare her insurekê wekî paragrafekê 

binivîse. Di teksta pedagojîk/perwerdeyî de mirov dikare her gave- 

ka nû di bûyerê de wek paragrafekê binivîse. Di teksta mentiqî de 

mirov dikare her deriyekê nû di hizirkirinê de wekî paragrafekê 

binivîse. Di teksta çîrokê de mirov dikare her serhatiyeka kiçik 

wekî paragrafekê binivîse. Di teksta katalog û tiştên wekî katalogan 

de giring e ko sîmetriyek hebe, da her kes, tişt an bûyera ko behsa 

wê têt kirin, di paragrafeka xweser de bêt dest nîşan kirin. 

Nimûneya teksta raporê 

[…] Hegereka bingehî ya dûrketina serekwezîrê [Tansu Çillerê] ji alter- 

natîfeka siyasî biryara serekkomar Demîrelî bû; ew biryara ko digot ti 

pirs li ser »naskirina identîteyê« (yanî meseleya kurdan) nikarin bên 

minaqeşe kirin ta ko terorîsm neyêt bin pê kirin. Heger ne, dê tawîz li 

pey tawîzê dewam bike ta ko bigihî cidaxwaziyê. Hemî axaftinên li ser 

dersdayina bi zimanê kurdî an vekirina televizyoneka bi zimanê kurdî 
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dê bête hisab kirin wekî kapîtulasyonekê li hember PKK-yê. 

Yên rexnegir, berî hemiyan rêxistinên mafên mirovan û medya, di- 

bêjin serekkomar û hikûmetê alaya teslîmiyetê ji bo eskeran hildane. 

Hinek jestên balkêş yên xatûn Çîllerê – bo nimûne çêkirina civîneka 

hikûmetê li Hekariyayê, bajarê herî feqîr yê Başurê-rojhilatê – pir pir 

bû gaveka sempatîk ko ti maneya wê di guhortina rastiyê de nîne. 

Rojnameyekê bi sernivîseka bêhêvî wiha nivîsandibû: ’Li cepheyê roj- 

24  

  

hilatê qet tişteka nû nîne.’ 

Gava ko kurdên Tirkiyeyê berî deh salan dest bi şerê çekdarî kirin, 

rêxistina şerî Partiya Karkerên Kurdistanê ji 200 zelamên çekdar pêk 

dihat. Li gor texmînên desthilatdarên dewleta tirk îro PKK ji hêzeka bi 

10 000 heta 15 000 kesan pêk têt; lê belê PKK bi xwe dibêje hejmara 

wan dora 60 000-an e. Di raporekê de ko ji serekkomarî re hatiye 

amade kirin tê gotin ko PKK dikare li Başurê-rojhilatê Tirkiyeyê bi des- 

tegiriya tagirên xwe yên aktîf û pasîf li dora 375 000 kesan mobîlîze 

bike, yanî 1/5-ê kesên mezin. […] 

Falkman, Kaj (1994), »’Li cepheyê rojhilatê qet tişteka nû nîne’«, ji rapora 

konsolusê Swêdê li Stenbolê 

Nimûneya teksta pedagojîk 

Nimêj û ferz 

Di bîst û çar saetan de, li ser mikelifan pênc nimêj ferz in: 

Nimêja nîvroyê, êvarê, mexribê, işayê û sibehê. 

Wextên nimêjan: 

Wextê nimêja nîvroyê, ji xwîlbûna rojê ba rojavayî ve heta siha tiş- 

tan dibe du caran. 

Wextê nimêja êvarê, ji wî wextî heta rojavayê ye. 



Rêzimana kurdî | 138  

 

Wextê nimêja mexribê, ji avabûna rojê heta windabûna sorahiya 

rojê ye. 

Wextê nimêja işa, ji wî wextî heta sehriya sibehê ye. 

Wextê nimêja sibehê ji wî wextî heta derketina rojê ye. 

Bedir-Xan, Kamiran Alî (1971), Dersên diyanetê û hedîsên cenabê 

Pêxember – ji tefsîra Qur’anê 

Nimûneyên teksta mentiqî 

Premîs/idia: Hemî mirov dê bimirin 

Premîs/idia: Ez mirovek im 

Encam: Yanî ez dê bimirim. 

»Li gorî qanûnên xwezayê heger mirov tiştekê berde dê berbijêr bike- 

ve û heger mirov parçeyeka metal pir germ bike dê jêk biçe. Hinek 

alim dibêjin wekî qanûnên xwezayê ji civatê re jî qanûnên giştî hene 

û navê ilmê wan qanûnan nomolojî ye. 

Lê hûmanîst li dijî vê teoriyê derdikevin û dibêjin karûbarên miro- 

van nikarin bi qanûnên giştî bên salûx dan: 

25 

  

• Ji ber ko guhorînên civatê bi kirinên wan mirovan ve girêdayî ne 

ko di civatê de dijîn û 

• ji ber ko kirinên mirovan bi his û hizirên wan ve girêdayî ne û 

• ji ber ko nêrînên hinek mirovan – ko birhê li kirinên wan dikin – ji 

yên dî guhortîtir in 

• lewra jî danûstandinên mirovan nikarin wekî bûyerên xwezahî bi 

qanûnan ve girêdayî bin.« 

Thurén, Torsten (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, rûp. 116 

Nimûneya teksta çîrokî 

fikêvlatok û kêvroşk 
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Carekê şkêvlatok û kêvroşkê şert kirin û gotin »kî berî yê dî giha filan 

girî yê mayî dê filan tiştî bidet ê«. Rabûn herduyan welê tifaqa xwe gi- 

rêdan. 

Kêvroşkê got »ez bi lingên xwe ewle me, çi demê ko mi xwest ez dê 

bigihim cihê nîşandayî«. Lê şkêvlatokî, hema çawa li êk hatin, da rê û 

çû cihê ko gotibûn. 

Axir şkêvlatok bi rêveçûna xwe ya hêdî giha cihê diyarkirî; kêvroşk li 

hir çêrî, li wir av vexwar û li dera he raza. 

Ji ber ko kêvroşk bi lingên xwe ewle bû û xwe mijûl kir, wê xwe ji bîr 

kir. Carekê bi xwe hesiya ko bûye êvar, hema da xwe û ber bi cihê ko 

li ser şert kiri bûn bezî û çû, dît ko şkêvlatokî li wê derê pal daye. Kêv- 

roşk jovan bû lê îş qediya bû. fikêvlatokî bi şert ew bir. 

Ji çîrokeka anonîm 

Nimûneya teksta katalogê 

Nivîskar: Robert Olson 

Pirtûk: The Emergence of Kurdish Nationalism, 1880–1925 

Sala çapê: 1991 

Cihê çapê: Austin, USA 

Weşanxane: University of Texas Press 

Rûper: 229 

Ziman: Ingilîzî 

fiANEK 

Xwendina teksteka ko gelek paragrafên dirêj tê de hebin, dibe ba- 

rekê giran ji xwendevanan re, û xwendina teksteka ko gelek pa- 

26  

  

ragrafên kurt tê de hebin dê xwendevanan veciniqîne, serê wan 

têkilêk bike. 
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Nîşankirina paragrafeka nû 

7 Ji bo nîşankirina paragrafeka nû sê sîstemên cida hene: 

a) Bi têçûyiyê, ango mirov hinekê ji mal de dest bi rêza pêşiyê ya 

paragrafê dike; ya baş ew e ko mirov himbe cihê du an sê tîpan 

vala di serê rêzê de, berî bêjeya pêşiyê, bihêle. Dawiya paragrafê bi 

valahêlana dawiya rêza paşiyê çêdibe. Ev awayê nîşankirinê di 

tekstên çapkirî de qaide ye. Di destnivîsan de jî mirov valahiyê di- 

êxe pêşiya bêjeya destpêkê di rêza pêşiyê ya paragrafê de. 

Îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê mader ji bo her miletî êdî 

ne bi tenê wezîfeke şexsî lê wezîfeke milî ye jî. Heçî bi vê wezîfê rane- 

bûne wezîfa xwe a milî pêk ve ne anîne û bi kêrî miletê xwe ne hatine. 

Ji bona ko mirov bikare xwe ji miletekî bihesibîne divêt bi kêrî wî bêt. 

Azîzan, Herekol (1942), »Zimanek û zilamek«, Hawar, hjm. 40 

b) Bi rêza vala, mirov rêzekê di nêvbera du paragrafan de vala di- 

hêle, herçend tîpek tenê jî di dawiya paragrafa pêşiyê de hebe. 

Hemî rêz ji serê marjînala çepê dest pê dikin. 

fiêxê min, em dibêjin tu mirî yî, tu mirî yî. Lê di rastîyê de tu bi xwe ji- 

yîn î, jiyîn tu bi xwe yî. Tu ji bona Kurdistanê mirî. Kurdistan heyînek e. 

Ji payedarbûna heyînekê jiyînek divêt. Jiyîn bi xwe bi mirinê tête pê. 

Tu mirî, tu bûî û tûê ji Kurdistanê re bibî jiyîn. Jiyîneke welê ko tenê bi 

Kurdistanê, bi ax û dar û kevir û miletê wê re dê vemirit. 

fiêxê min, heye ko te dil kiribe, em navê te di rûpelên hawarê [Hawa- 

rê, serastkirina min] de hildin. Tu ne ketî xewa min. Lê ez bi vê daxwa- 

za te hesiyam. Min şihra Bêrîya-Botan [italîka min] berî du salan nivî- 

sand û peşkêşî giyanê te kiri bû. Gava şihra Ferîdûn giha bû destê 

min, Bêrîya-Botan [italîka min], digel navê te, ji xwe keti bû rûpelên 

hawarê [Hawarê!]. Bi vê rasthatinê dilê min şa ye. Xwidê giyanê te ê 

bihuştîn jî şa bikit. 
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Azîzan, Herekol (1934), »fiîna fiêx Evdirehmanê Garisî«, Hawar, hjm. 25 

27 

  

fiANEK 

Gava ko tu paragrafan bi rêza vala nîşan bikî, diyar nabe ka rêza 

pêşiyê di serê rûperekê nû de destpêka paragrafekê ye an no. 

c) Bi têçûyiya hilawistî, mirov ji bilî rêza pêşiyê hemî rêzên dî yên 

paragrafekê hinekê bi aliyê rastê ve dibe. Têçûyiya hilawistî di 

tekstên ferheng, piyes û fîlman de pir têt bi kar anîn. 

Ziman bi gelemperî bi zaran lêk vedibin. Di yek zimanî de yek caran du sê 

zar peyda dibin. Ev zar carina ji hev gelekî bi ferq in. Ewçend ko gra- 

mêra wan ji hev cida ye. Digel vê hindê ew zarên yek zimanî têne 

hesibandin. Wek zarên zimanê me. 

Ji xwe zar bi mana gotinê ye. Ma em bi xwe nabêjin «Ev zar ji devê min 

derneketiye» an «Filankes çi mirovekî zarxweş e». 

Di zimanê me de sê zarên bingehîn hene: zarê kurdmancî, zarê dumilî û 

zarê soranî. Herçî zar di nav xwe de bi zaravan leva dibin. Ferqa zara- 

van ne ewçend mezin e. Ev ferq tucaran nagehe heta gramêrê. Ferq 

di bêjan û awayê gotin û bilêvkirinê de ye. 

Di senifandina zimanê nivîskî de zaravayek nikare bibe bingehê isûlê nivî- 

sandinê. Lê di pêkanîna zimanê nivîskî de her zarava bi hêmanên 

xwe ên rast û xwerû-hilanî hevkariyê dike û bikar têt. 

Bedir-Xan, Celadet Alî (1943), »Zaravayê Cizîrê«, Ronahî, hjm. 20, rûp. 14 

8 Ya baş ew e ko mirov di tekstekê de têçûyiyê yan rêza vala ji bo 

nîşankirina paragrafeka nû bi kar bîne. Lê mirov dikare herdu 

awayan pêk re bi kar bîne. Hingê divêt mirov rêza vala ji bo beşan 

û têçûyiyê ji bo paragrafên di beşan de bi kar bîne. Mirov dikare 

beşan, şûna rêza vala, bi stêrik an binsernivîsan nîşan bike. Lê mi- 
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rov divêt wekî elmaniyan nêvbera paragrafan bê têçûyî û rêza va- 

la, yanî nîşannekirî nehêle. 

Herwiha mirov dikare di paragrafekê de jî nêvbirekê çêke. Wê 

nêvbirê jî mirov bi xêzika axaftinê nîşan dike. 

Rojekê mîrê Amedîyê – li gora gotinekê yê hekarîyan – nêrîyek pezkû- 

vî kuşt. Xelk ji mezinahiya wî man ecêbmayî. Stiruhên wî pîvan bi heft 

bihustan derketin. 

Azîzan, Herekol (1934) »Bêriya Botan«, Hawar, hjm. 25 

28  

  

Jêgirtin û veguhostin 

9 Maneya jêgirtinê ji sedê sed jêgirtina tiştekê ye ko hatiye nivîsan- 

din an gotin. Jêgirtinek dikare bêjeyek yan jî teksteka ji bêjeyekê 

dirêjtir be. Navê jêgirtinên dirêj iqtibas e. Navê veguhostina gotin 

bi gotin ji axaftina hinekan veguhostina dîrek e; navê veguhostina 

ko mirov hinek bêjeyên xwe tevil kirî be veguhostina endîrek e. Ji 

bilî vê, veguhostina dîrek ya serastkirî jî heye. Navê veguhostina 

kurtkirî û jinûveformûlekirî kurteveguhostin e. 

Forma klasîk ya jêgirtin û veguhostinê di kurdiyê de 

10 Di kurdiyê de forma klasîk ya jêgirtin û veguhostinê forma »got«-ê 

ye. Gava mirov tiştekê ji axaftina yekê digire an vediguhoze, mirov 

dibêje filan kesê »got« û paşê jî jêgirtinê an veguhostinê dinivîse. 

Wekî têt zanîn jêgirtina ji tekstên nivîsandî hertim bi nîşandeka 

jêgirtinê têt nîşan kirin û veguhostin ne şert e bi nîşandeka jêgirti- 

nê bêt nîşan kirin. 

Forma »got«-ê bi çend awayan têt bi kar anîn. Li jêr bi nimûne- 

yan diyar dibe ka mirov bi wê formê çawa dikare binivîse. 

Got’ê: Navê te bi xêr? 
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Got’î: Navê min ‘Emer e. 

— Tu xelkê k’î re y? 

Got’î: Wella, ez nizanim. 

— Tu kurê kê y? 

Got’î: – Ez nizanim. 

Got’ê: – Pa, tu çi dikey li vêrê? 

Got’î: – Wella, ma ejî hema… rîzqê min jî wê hat’iye vêrê û wê xo dibî- 

nim li vêrê. 

Blau, Joyce (1992), »‘Emer«, Hêvî, hjm. 8, rûp. 74 

67 – Gava Mûsayî ji miletê xwe re got: Xwidê bi şerjêkirina çêlekekê ji 

we re emir kiriye, wan got: Ma tu henekê xwe bi me dikî? Mûsayî got: 

Xwidê min jê bisitirîne, yê ko henekê xwe bi bawermendan dike, dibe 

ji xelkên gunehkar û nezan. 

Bedir-Xan, Kamiran Alî (1941), »Tefsîra Qur’anê«, Hawar, hjm. 29 

29 

  

Mîrî ji feqehî pirsî: Para te çi ye bêje… 

Feqehî got: Beramberê serê keşê bidin min. 

Mîrî got: Serê keşê bi laşê wî ve ye, em çawan beramberê wî bidin te. 

Feqehî got: Rahet e, serê keşê ji laşê wî vekin. 

Anîn serê keşê jê vekirin û danîn ser şehînê û li milê din hêdî hêdî 

zêrên xezînê êxistin, hetanî ko zêr temam bûn. Zêr beramberê serê 

keşê ne hatin. 

Mîr enirî û gote feqehî: Te zanî bû ko serê keşê hinde giran e, ji lew- 

re te ev şert bi min re kir. 

Azîzan, Herekol (1941), »Klasîkên me«, Hawar, hjm. 33, rûp. 9 

Celadet Alî Bedir-Xanî di Hawarê de (hjm. 33) pirsyar kiriye: »Gelo di 

edebiyatê de klasîkên kurdmancan kî ne? Ew kengê rabûne û bi paş 
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xwe ve çi eser hiştine?« 

Joyce Blauyê di konferansekê de got: Ehmedê Xanî hûmanîstekê me- 

zin bû. (Ev veguhostin e û veguhostin bi nîşandeka jêgirtinê nayêt nîşan 

kirin.) 

Li jêrê bi hûrahî behsa jêgirtin û veguhostinê têt kirin. Hinek for- 

mên ko ta niho di kurdiyê de ne hatine bi kar anîn jî hene. 

Nîşankirina jêgirtinê 

11 Ew bêjeyên ko ji derekê tên girtin bi nîşandeka jêgirtinê tên nîşan 

kirin. 

Gotina »bi şeref û namûs« di nêv kurdan de sondeka pir belav e. 

Di nêv kurdan de sondeka herî mezin »bi şeref û namûs« e. 

Gava ko nîşandeka jêgirtinê komekekê bide dest pê kirin divêt tî- 

pa pêşiyê girdek be. 

»Bi şeref û namûs« di nêv kurdan de sondeka qedirbilind e. 

12 Gava ko jêgirtin komekeka sax be û di teksta orjînal de bi niqteyê 

xelas bibe, hingê nîşandeka jêgirtinê û nîşandeka vavêrkirinê wiha 

têt bi cih kirin. 

30  

  

a) Niqteya jêgirtinê hertim têt parastin heger berî jêgirtinê niqte- 

cot (:) hebe, yan jî heger jêgirtin komekê hem bide dest pê kirin û 

hem jî xelas bike. 

Di Hawarê de Celadet Alî Bedir-Xanî nivîsand: »Yekbûna kurdan jî bi 

yekîtiya zmanê kurdî çêdibe û yekîtiya zmanî jî bi yekîtiya herfan dest 

pê dike.« 

»Yekbûna kurdan jî bi yekîtiya zmanê kurdî çêdibe«, Celadet Alî Bedir- 

Xanî di Hawarê de nivîsand, »û yekîtiya zmanî jî bi yekîtiya herfan dest 

pê dike.« 
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b) Di hemî rewşên dî de niqteya jêgirtinê bi xwe têt avêtin. 

Heger ko ez ne xelet bim Celadet Alî Bedir-Xan bû ko nivîsand »Yek- 

bûna kurdan jî bi yekîtiya zmanê kurdî çêdibe û yekîtiya zmanî jî bi 

yekîtiya herfan dest pê dike«. 

»Yekbûna kurdan jî bi yekîtiya zmanê kurdî çêdibe û yekîtiya zmanî 

jî bi yekîtiya herfan dest pê dike«, Celadet Alî Bedir-Xanî nivîsand. 

Ma gelo bi rastî jî Celadet Alî Bedir-Xan bû yê ko nivîsand »Yekbûna 

kurdan jî bi yekîtiya zmanê kurdî çêdibe û yekîtiya zmanî jî bi yekîtiya 

herfan dest pê dike«? 

Celadet Alî Bedir-Xanî nivîsî ko »yekbûna kurdan jî bi yekîtiya zma- 

nê kurdî çêdibe«, û mebesteka wî ew bû ko »yekîtiya zmanî jî bi yekî- 

tiya herfan dest pê dike«. 

13 Gava ko jêgirtin pirs yan baneşanek be hingê nîşandeka jêgirtinê 

û nîşandeka vavêrkirinê wiha têt nivîsandin. 

a) Nîşandeka pirsê û niqtebang di jêgirtinê de tên parastin, heger 

ko komeka li dor wê komekeka idiaker be. 

»Ma Hon hero pir caran serê xwe dişon?« pirsa pêşiyê bû di anketê de. 

Pirsa dehê, »Ma Hon hero pir caran serê xwe dişon?«, ji aliyê gelek 

kesan ve nehatiye bersiv dan. 

Di anketê de pirsên şexsî jî hatin kirin, wekî »Ma Hon hero pir caran 

serê xwe dişon?« 

31 

  

b) Nîşandeka pirsê û niqtebanga jêgirtinekê tên rakirin heger ko 

jêgirtin bi xwe komeka pirsê an jî komeka bangkirinê bi dawî bî- 

ne. 

Ma tişteka bereqil e ko mirov pirsyar bike »Ma Hon hero pir caran serê 

xwe dişon«? 
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Bihizire ko mirov dikare bipirse »Ma Hon hero pir caran serê xwe di- 

şon«? 

fiANEK 

Ya baş ew e mirov rê nede ko gelek nîşandek li dor êk bicivin. Lê 

carinan mirov, bo xatirê zelaliyê, dikare nîşandekeka vavêrkirinê 

dayne pêşî û paşiya nîşandeka jêgirtinê. 

Ma wî gotiye »Nakim!«? 

Dê kirêt be ko mirov binivîse: 

Ma wî gotiye, »Nakim!«,? 

Jêgirtin di jêgirtinê de 

14 Heger di wê jêgirtinê de ko mirov ji êkê digire jêgirtinek hebe, 

hingê ew jêgirtina nêvê bi nîşandeka jêgirtinê ya kit (’an ›) û jêgir- 

tin hemî bi nîşandeka jêgirtinê ya cot (”an ») têt nîşan kirin. 

Li ser ferqa di nêvbera tirkî û kurdiyê de Ferhadî gotiye: »Gava ko em 

gotina ’se direye karwan dibore’ bi kar tînin, di eslê xwe de em bi kur- 

dikî diaxivin lê gava ko em ’se direye karwan dihere’ bi kar tînin, di es- 

lê xwe de em bi tirkikî diaxivin.« 

fiANEK 

Ya baş ew e mirov rê nede ko nîşandeka jêgirtinê ya kit (’an ›) û 

ya cot (”an ») bên kêleka êk. Lê belê heger di nêvbera herduyan 

de niqtepirs hebe zerer nake. 

»Celadet Alî Bedir-Xanî di nivîsareka xwe de pirsiye: ›Ma Xanî ne pê- 

xemberê kurdan yê nijadîn e‹?« 

32  

  

Guhortin di jêgirtinê de 

15 Mirov dikare kurtkirinekê di orjînalê jêgirtinekê de çêke. Kurtki- 

rineka kurt bi sê niqteyan û yeka dirêj bi sê xêzikên axaftinê – di 
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nêv guşekevanekê de – çêdibe. 

Yehûda bi xwe hînî zimanê xwe, hînî ibraniyê bû bû. Niho diviya bû 

ibraniyê di nav civata miletê xwe de belav bike. […] Di sala 1881ê de 

Elyêzer keça mamosteyê xwe ji xwe re anî û berê xwe da Felestînê. Bi 

vî awayî jinikek, hîmê xanimanekê, keti bû destê wî. Zaro wê bidana 

pey. Yehûda bi rê ve, di vaporê de dersa jina xwe got û hetanî ko gi- 

haştine erdê Felestînê jina wî hînî çend pirsên ibranî bû bû. 

[– – –] 

Dawiyê Yehûda rojnameke bi ibranî belav kir ji xwe re xwendevan jî 

peyda kirin. Bi rê va û di hin dibistanên cihî de dest bi xwendina ibra- 

niyê jî kirin. 

Azîzan, Herekol (1942), »Zimanek û zilamek«, Hawar, hjm. 40 

Heger ko mirovî bivêt bi awayekê gelek aşkere guhortinên di jê- 

girtinekê de nîşan bike, hingê baştir e ko mirov wan guhortinan 

bi guşekevanekê ([ ]) nîşan bike. Maneya »guşekevanekê« ew e ko 

ew guhortinên ko mirovî paşê kirîn di orjînalê tekstê de nebûn. 

Û ya baş ew e mirov jêavêtina di pêşî û paşiya jêgirtinê de nîşan 

neke, lê heger mirov bibêje ileh ez dê nîşan bikim hingê mirov di- 

kare di nêv guşekevanekê de sê niqteyan dayne pêşiya jêgirtinê û 

sê niqteyan jî dayne paşiya jêgirtinê. 

[…] Me got zimanên mirî zimanên zindî. Bêdiro, ji awirê jiyînbariyê ve 

ziman jî wek mirovan û wek her heybera rihber dizên, dijîn û dimirin. 

Ji zimanên mirî hin hene warkor û kordûnde diçin, di pey xwe re tu 

tiştî nahêlin; ne kêl ne kitêb. Hinên din di pey xwe re eserine mezin, ki- 

têbne hêja dihêlin û ew kitêb hetanî îro jî têne xwendin. Lê ew ziman 

bi xwe mirî ne, ji ber ko êdî ew ne zimanê devkî ne û tu kes bi wan na- 

peyive. 

Li Ewropayê latînî, li rohelatê nîzing [!] ibranî zimanine mirî bûn. Latî- 
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nî îro jî zimanekî mirî ye. Lê herçî ibranî êdî ne zimanekî mirî, lêbelê zi- 

manekî zindî ye. […] 

Azîzan, Herekol (1942), »Zimanek û zilamek«, Hawar, hjm. 40 
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Mebest ji jêgirtinê, li şûna ko mirov bi xwe nêrînekê formûle bi- 

ke, ew e mirov ji xwendevanan re diyar bike ka formûlasyona ser- 

kaniyê çi bû. Lewra divêt mirov ji bilî rewşên ko şaşiyên çapê di 

orjînalî de çêbûyîbin di jêgirtinê de guhortinan çêneke. 

Di tekstên ilmî/zanyarî de mirov dikare şaşiyan bi »guşekevane- 

kê« serast bike yan jî serastnekirî bihêle. Mirov dikare şaşiyên di 

orjînalî de wiha [!] yan jî wiha [lê binêre] ji xwendevanan re bide 

diyar kirin. 

Mirov nikare ji bo bêje yan formûlasyoneka spehîtir di jêgirti- 

nekê de bêje û avakirina komekan biguhore. Li şûna wê mirov di- 

kare di nêvbera guşekevanekê de guhortinan yan jî pêşniyaran bi- 

nivîse û bibêje ev serastkirina min e yan jî bibêje ev italîka min e. 

Li Ewropayê latînî, li rohelatê nîzing [Rohilata-nêzîk, serastkirina min] 

ibranî zimanine mirî bûn. Latînî îro jî zimanekî mirî ye. Lê herçî ibranî 

êdî ne zimanekî mirî, lêbelê zimanekî zindî ye. 

Azîzan, Herekol (1942), »Zimanek û zilamek«, Hawar, hjm. 40 

fiANEK 

Gava mirov jêgirtinekê dike parçeyek ji komeka xwe, hingê divêt 

ew welê bêt çêkirin ko ew bi avahî û forma xwe ve li komeka mi- 

rovî bike. Ji bo mirov bi awayekê baş vî karî bike hinek caran di- 

vêt mirov komeka xwe ji nû ve formûle bike yan jî qismekî ji jê- 

girtinê bigire da form lêk bikin. 

»Ji wan niqtan pê ve ko xasê denganiya zimanê kurdî ne, di şikl û 
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dengên herfan de, herçend heye, xwe li elfabeya tirkan nêzîk xistin û 

jê nedûrketin.« 

Vê jêgirtina li jorê mirov dikare, wekî ko min li jêrê kiriye, bike 

parçeyek ji komeka xwe. 

Heger ko Celadet Alî Bedir-Xanî gotibe »ji wan niqtan pê ve ko xasê 

denganiya zimanê kurdî ne, di şikl û dengên herfan de, herçend he- 

ye, xwe li elfabeya tirkan nêzîk xistin û jê nedûrketin« hingê divêt mi- 

rov şiklê herfên kurdiyê »i« û »î«-yê neke wekî yên zimanê tirkî. 
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Iqtibas 

16 Iqtibas, yanî jêgirtineka dirêj ji teksta hinekên dî, spehîtir diyar 

dibe heger ko mirov iqtibasê ji teksta xwe ziravtir binivîse. 

Herwiha mirov dikare fontê iqtibasê biguhore, nêvbera rêzan ji 

ya teksta dî tengtir bike, yan jî mirov dikare iqtibasê bi puntoyeka 

kiçiktir binivîse. Gava ko jêgirtinek yan iqtibasek bi van awayan 

bêt nîşan kirin ne pêwîst e mirov nîşandeka jêgirtinê dayne dora 

wê. Lê divêt ji teksta li dor iqtibasê diyar bibe ko iqtibas iqtibas e 

û ne kurtasiya teksta li dorê ye. 

17 Gava ko mirov ji belgeyeka nivîsandî iqtibasekê bike û bixwaze 

hinek parçeyên ne giring jê bavêje, divêt mirov wê di nêv guşeke- 

vanekê de bi sê xêzikên axaftinê yên li pey êk nîşan bike. 

Iqtibasek ji protokola civîna malbata bedirxaniyan, di 17-ê hezî- 

rana 1920-ê de. 

[– – –] 

1. Hate axaftin ko piştî notaya hatî dayin bo Ingiltereyê li ser eynî mija- 

rê, belê bi islûbeka dî ko li gorî polîtîkaya Fransayê be, notayek bêt 

dayin bo hikûmeta Cimhûriyetê jî. 
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2. Digel dengên Celadet Alî û Kamiran Alî began yên li dij û pêşniyara 

Mihemed Alî begî ya paşdexistinê, bi piraniya çar dengan hate biryar 

dan ko nota bêt dayin. 

3. Hate biryar dan ko nota ji aliyê Evdirehman û Celadet Alî began ve 

bêt nivîsandin û wergerandin – li gor çarçeveya di civînê de bingehê 

wê hat danîn. 

[– – –] 

Malmîsanij, Mihemed (1994), Cizîra Botanlı Bedirhaniler ve Bedirhani 

Ailesi …, rûp. 25 

Bersiv û diyalog 

18 Mirov dikare bersivan jî eyn wekî jêgirtinan bi nîşandeka jêgirtinê 

nîşan bike. 

Riyeka dî ji bo nîşankirina bersivan ew e ko mirov xêzika bersivê 

(–) bi kar bîne. Xêzika bersivê jî wekî xêzika axaftinê ye. Xêzika 

bersivê bi têçûyiyê têt nivîsandin û bersivê dide dest pê kirin. Ga- 

va ko mirov axaftina gelek kesan dinivîse hingê axaftina her kese- 
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kê bi xêzika bersivê di rêzeka nû de dest pê dike. 

Ferqeka diyar di nêvbera xêzika axaftinê (–) û bendikê (-) de he- 

ye. Xêzikên axaftinê jî du texlît in. Yek ji wan himbe em-ê (—) 

dirêj e û navê wê em-dash e. Ya dî himbe en-ê (–) dirêj e û navê 

wê en-dash e. Em di kurdiyê de ya ko navê wê en-dash (–) e bi kar 

tînin. Ji bilî ingilîziyê di zimanên dî de em-dash (—) nayêt bi kar 

anîn. Û mirov ticaran bendikê (-) di şûna xêzika axaftinê (–) de bi 

kar naîne. 

fiANEK Û AWARTE 

Heger mirov bixwaze, mirov dikare di diyalog û veguhostinê de 
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xêzika axaftinê û xêzika bersivê bi em-dash (—) binivîse. Lê ji bîr 

neke tenê di pêşiya bersiv û diyalogan de. 

— Xelef, tu çi dixwînî? 

— »Mem û Zînê«! 

— Tu »Mem û Zînê« dixwînî! Ma ne baştir e tu kitêbekê di heqê kom- 

pûteran de bixwînî? 

— Min berê »Mem û Zîn« nexwendiye û dibêjin ew qurana kurdan e. 

— No lo, bi rastî? Baş e, nexwe em dikarin pêk re wê bixwînin; ez îro 

difikirîm ka ez çi kitêbê bixwînim. 

fiANEK 1 

Mirov nikare xêzika bersivê ji bo nîşankirina jêgirtinan ji tekstên 

nivîsandî bi kar bîne. 

fiANEK 2 

Xêzika bersivê baş diyar nabe heger ew ji bo bersivekê tenê bête bi 

kar anîn, ji ber ti nîşandek diyar nakin ka bersiv li kû xelas dibe. 

— Ehmedê Xanî kesê yekê bû ko »Mem û Zîn« bi ziman û motîfên 

kurdî nivîsand. Ehmedê Xanî di »Mem û Zînê« de ne tenê behsa çîro- 

ka du evîndaran kir, herwiha wî bi awayekê romantîk û dramatîk jiya- 

na xelkên dema xwe nîşan da û hest û xwestên wan teswîr kir. 

fiANEK 3 

Gava ko mirov bersiv û diyalogên ko ji gelek paragrafan pêk tên 
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bi nivîskî vediguhoze – wekî di hevpeyvînan de – hingê mirov di- 

kare her paragrafeka bersiv û diyalogê bi xêzika bersivê bide dest 

pê kirin, da ko bersiv û diyalogan ji teksta xwe vavêr bike. 

Wê [Xezalê] ji tirsan derew li wan [dêûbabên xwe] kiribû, gotibû ko 

ew dê bi hevaleka xwe ya keç re derbikeve bajarî. 
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— Êveliyê, tu heta niho li kîj kolaneyan digerayî? Ma te mal nîn e? 

Ma tu nizanî li mala xwe vehewî? Çêlek çêlek e, rojê diçe nêv garanê 

lê êvaran li mala xweyê xwe vedihewe! 

Babê Xezalê dest bi xezeb û tawanbarkirina xwe kiribû. Bi dengê bi- 

lind diaxaft – nediaxaft, belkî direyî –, kerba dilê xwe li Xezalê vedikir. 

Xezalê xwe şaş kiribû, nedizanî çi bike û çi bibêje. Wê bi tirs û dilgermî 

ji babê xwe re: 

— Ho babo, babê min yê delal, wileh ez ne êvelî me. Min û çêlekan 

jî neke wekî hev. Ma dinya xirab bû ko ez bi hevala xwe re derketim 

bajarî – wê ne wêra bibêje bi hevalê xwe re –, pa ez ne çûme min ti 

qehbîtî ne kiriye. 

— Te îro ne kiribe tu dê sibehî bikî, heger tu ta nîvê şevê li kolane- 

yan bimînî tu dê qehbîtiyê jî bikî, babê Xezalê got. 

Agirî girt qulincên Xezalê. Dilopên xwêdanê ji kelakûçikên wê be- 

rew piştdûva wê de herikîn. 

Nêrwehî, Xelîfeyê (1994), »Nêrevanî li asoyê şîrgerm yê Stockholmê«, 

Dîdar, hjm. 12–13, rûp. 17 

fiANEK 4 

Carinan mirov dikare xêzika bersivê biêxe paragrafekê. Û hingê 

divêt mirov niqtecotê dayne pêşiya xêzika bersivê ya ewil. 

Lêkolînerekê elmanî, Wolfgang Iser, sirrê xwendinê wiha formûle kiri- 

ye: – Xwendin meydanek e ko nivîskar û xwendevan pêk re li wê derê 

tiyatroyeka fanteziyan dilehîzin. – Afirîner ne tenê nivîskar, herwiha 

xwendevan e jî. Hayê nivîskarekê baş ji vê êkê heye û ji lewre jî xwen- 

devanî vedixwîne ji bo hevkariyê. 

Lagercrantz, Olof (1985), Om konsten att läsa och skriva, rûp. 8 

Veguhostina dîrek û endîrek 

19 Gava ko mirov bi nivîskî gotinên axaftina yekî vediguhoze, wekî 
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di hevpeyvînekê de, ya baş ew e ko mirov formûlasyonên wî se- 
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rast bike da ew xweş bên xwendin. Mirov serastkirinên wiha di 

veguhostina dîrek de jî dike. Li jêrê nimûne hene, ka mirov çawa 

vî karî dike. 

Nimûneya veguhostina gotin bi gotin 

Cedirma ser gun’de girt, zelam l’baxça dibistanê kom kirin. Wan gelik 

kesan dan, destê Eliyê Emer şkênand. Sê dest bazinê jina Hecî Evdila- 

yê taxa Kevilan dizî. Hersal tên û ho li me dikin, ji destê wan dad û me- 

ded e, lê nikarî ti bikî. Ma kes xweyîtiyê nikari li me biki? 

Nimûneya veguhostina serastkirî 

Cendirmeyan bi ser gundî de girtin û zelam li baxçeyê dibistanê kom 

kirin. Wan li gelek kesan dan û destên Eliyê Emerî şkênandin. Sê dest 

bazinên jina Hecî Evdilayê taxa Kevilan jî dizîn. Hersal tên û holê li me 

dikin. Me ji destê wan dad û meded e, lê em nikarin ti tiştî bikin. Ma 

kes nikare xweyîtiyê li me bike? 

20 Di veguhostina endîrek de mirov nêveroka axaftina yekê vedigu- 

hoze. Mirov di veguhostinê de hinek guhortinan çêdike. Guhor- 

tinên ko mirov hertim dikin ev in: 

• guhortina zemanê lêkerê 

• guhortina avahiya komekê 

• guhortina pronavên kesîn 

• guhortina gotinên wekî hir, niho, îro 

• guhortina nîşandekên niqteşaniyê 

Nimûneya veguhostina dîrek 

fiemsî: – Min ticaran cendirmeyên hewqes zalim ne dîtine! Ma qey 

Xwidê dilekê birehm nekiriye behra wan? 
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Remezan: – Te hêj zilma komandoyan ne dîtiye! Divêt em xwe ji xeze- 

ba wan re amade bikin. 

Nimûneya veguhostina endîrek 

fiemsiyê got ko wê ticaran cendirmeyên hewqas zalim ne dîtine û 

mereq dikir ka ji ber çi Xwidê dilekê birehm nekiriye behra wan. Re- 

mezanî ji wê re got ko wê hêj zilma komandoyan ne dîtiye, ji lewra di- 

vêt ew xwe ji xezeba wan re amade bikin. 
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Kurteveguhostin 

21 Maneya kurteveguhostinê kurtkirin û veguhostina nêveroka teks- 

teka nivîsandî, axaftin yan jî diyalogekê ye. Mirov dikare teksta li 

jorê bi kurtî wiha vebiguhoze. 

Gava ko fiemsiyê behsa bêwijdaniya cendirmeyan kir, Remezanî got- 

ê xwe li hêviya xezeba komandoyan bigire. 

Veguhostina hizirkirî, veguhostina giştî 

22 Teksta ko nêveroka ramanekê vediguhoze ne pêwîst e bi nîşande- 

ka jêgirtinê bêt nîşan kirin. Ev qaide ji bo wê yekê jî derbas dibe 

ko nêveroka ramana pirs û baneşanan jî di xwe de diguncîne. 

Herwiha pirs û baneşanên giştî jî bi nîşandeka jêgirtinê nayên nî- 

şan kirin. 

Serdana Kurdistana Iraqê ez hinekê tirsandim. Ma wan mirovên nenas 

dê arîkariya min bikirana? Ma bi rastî jî kurdên başurê kurdên bakurê 

baş nas dikin? Ez cidî hizirîm ko ez mirovekê nasê mintiqeyê bikim rê- 

berê xwe. 

Hînbûna kurdiyê ne karekê hêsan e, ew hizirî, dê gelek wextî bigire. 

Ma berpirsyarê rewşa aborî ya xirab kî ye? Mirovên feqîr niho vê pirsê 

ji xwe dikin. 
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Wê dibistana kevin nerûxîne! Cihnişînên deverê dilnexweş in û plan 

dikin serhildanekê bikin. 

fiANEK 

Lêkerên wekî fikirî, hizirî, got, qêriya û hw.d. dikarin rolê hevoka 

veguhostinê bilehîzin û hingê veguhostin bi nîşandeka jêgirtinê 

têt nîşan kirin. 

Pîrê hizirî: »Ma rojeka zûtir bimirama dê ji min re ne çêtir bûya?« 
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Tekstên xweser 

Hinek tekst hene ko xweseriyeka wan heye; wekî bend, tablo, di- 

yagram, fîgûr, têbînî, serkanî, navê serkaniyan, protokol, name û 

ferhengok. 

Deqandin 

23 Gava ko mirov bixwaze di danasînekê de deqên tiştekê deq bi deq 

nîşan bike, mirov dikare her deqekê di rêzekê de bi nîşandekekê 

binivîse. Wekî nîşandek mirov dikare xêzika axaftinê, stêr û hw.d. 

bi kar bîne. 

Heger ko her deqek parçeyek ji komeka destpêker be divêt deqa 

paşiyê tenê bi niqteyê (.) bêt nîşan kirin. Ne pêwîst e ko bihnok 

di nêvbera her deqê de hebe û berî niqteya paşiyê jî divêt mirov 

û-yê nenivîse. 

Enstîtuya Kurdî ya Parîsê pêşniyar dike ko kurd bi kurdî 

– bixwînin 

– xewnan bibînin 

– cilan li xwe bikin. 

Heger her deqek gelek dirêj be, mirov dikare rê bide ko her deqek 

ji gelek komekan pêk bêt û ew komek bi girdekan dest pê bikin. 
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Van tiştên he bi xwe re bîne: 

* Lihêfeka razanê ya germ. – Ji ber ko dinya gelek sar e, dibe ko tu 

xwe li ber sermayê negirî. 

* Cizmeyeka çerm ya stûr. – Gelek baran bariye, bila lingên te di nêv 

heriyê de nemînin. 

* Kêreka çeqo ya kiçik. – Da tu bikarî pê keleman bibirî. 

Heger nêveroka wan deqên ko te li pey êk rêz kirîn ne hempayê 

êk bin divêt tu di destpêkê de vê êkê diyar bikî. 

Lêkolîna li ser mafên mirovan li Tirkiyeyê behsa çend meseleyan dike 

ko hinekê pêk ve girêdayî ne: 

• zordariya li ser gundiyên kurd 
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• şewitandina daristanên kurdan 

• girtina heywanparêzên tirk li bajarên rojavaya Tirkiyeyê 

• derêxistina penaberên faris yên ko li Enqereyê ne. 

fiANEK 1 

Divêt mirov di eynî deqandinê de hinek deqan wekî komekên 

serbixwe û hinekan jî wekî beşeka ji komekê nenivîse. 

fiANEK 2 

Hinek caran dibe pêwîst bibe ko mirov gihanekekê (û, yan, yan 

jî) biêxe nêvbera herdu deqên paşiyê yên deqandinekê. Ev jî ji bo 

zelalkirina têkiliyên di nêvbera herdu deqan de ye. 

Qaideyên xweser ji wan kesan re hene ko dizewicin 

• ji wan kesan re ko ji salekê hindiktir li Kurdistanê jiyayîn 

yan jî 

• ji wan re ko bi eslê xwe kurd in lê hemwelatiya xwe winda kirine û 

bûne hemwelatiyê welatekê dî. 
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Têbînî û paşnot 

24 Di gelek rewşan de dibe mecbûr bibî ko hinek paşnot û têbîniyan 

binivîsî.1 Yanî divêt mirov hinek nîşandekên balkêşiyê ji bo paş- 

not û têbîniyan di nêv teksta xwe de bi cih bike û li cihekê dî paş- 

notekê yan têbîniyekê jê re binivîse. 

Mirov dikare teksta têbîniyan biêxe binê herî jêr yê rûperî, yan 

jî hemî paşnotan li ser êk bicivîne û wekî notên paşiyê biêxe dawi- 

ya hemî teksta xwe. 

Gava mirov têbîniyan dinivîse divêt mirov teksta wê bi awayekê 

pir diyar ji teksta bingehî vavêr bike; yan bi xeteka dirêj li binê rû- 

perî yan jî bi fonteka guhortî. Teksta têbîniyê bi tîpa gewre dest 

pê dike û bi niqteyê xelas dibe, herçend ew ji bêjeyekê tenê jî pêk 

bêt. 

fiANEK 

Ne xerîb e ko hinek kes carinan paşnotên xwe di dawiya beşê de 

1. Ez di vê kitêbê de bêjeya »têbînî«-yê ji têbîniyên di binê rûperan de, û 

bêjeya »paşnot«-ê jî ji notên 

di dawiya beşê yan pirtûkê de bi kar tînim. 
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kom bikin, lê ev ji xwendevanan re zoriyê derdiêxin û mirovî aciz 

dikin. 

25 Nîşandeka ko mirov ji bo têbînî û paşnotan bi kar tîne yan reqe- 

meka bilindkirî ye yan jî reqemek ko kevanek li kêleka wê ya rastê 

heye. Heger ko mirov têbîniyeka bi tenê jî hebe divêt mirov wê bi 

reqemekê nîşan bike.2 Û eynî reqem divêt teksta têbîniyê jî di rêza 

xwe de bide dest pê kirin. 

26 Paşnotên ko dikevin paşiyê divêt bi reqemên ko li pey êk in bên 
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nimre kirin. Ji ber ko nimrekirina li pey êk ji xwendevanan re ji 

nimrekirina di rûper yan di dawiya beşan de hêsanîtir e. 

Nivîsandina serkaniyan 

27 Serkaniyên ko mirov agahdarî yan jêgirtin jê girtîn, divêt bi awa- 

yekê gelek diyar bên nîşan kirin. 

Gava ko mirov bixwaze bi riyeka hêsanî behsa serkaniyekê bike 

divêt mirov hinek agahdariyan bide xwendevanan da ew bikare 

serkaniyê nas bike. 

Di »Mala Xwidê« de Mehmûd Lewendiyî gelek pêkenînên kurdan yên 

enteresan nivîsandine. 

Di »Armancê« (çiriya-pêşiyê 95) de Ehmed Rêbazî gotiye kurd li kû şe- 

rê êk bikin, li kû bêtifaqî di nêvbera wan de hebe, li wê derê li kêma- 

qil û casûsan bigerin. 

Di tekstên ilmî û lêkolînan de nivîsandina serkaniyan gelek giring 

e. Nivîskar divêt hertim binivîse ka wî/wê ji kîj serkaniyê agahdarî 

girtiye; heger ko agahdarî ne tişteka welê be ko ji aliyê hemî kesî 

ve diyar be an jî jixwe aşkere be. Ji bo nivîsandina serkaniyên wi- 

ha ya herî baş ew e ko mirov sîstema Harvardê bi kar bîne. 

28 Li gor sîstema Harvardê (ko jê re têt gotin sîstema-nivîskar-salê) 

mirov navê serkaniyê di nêvbera kevanekan de di nêv nivîsê bi 

2. Asterîsk (*) yan jî xaç (†) kêm caran wekî nîşandeka têbîniyan têt bi kar 

anîn. 

42  

  

xwe de dinivîse. Mirov navê nivîskarî/ê û sala çapê, navê berhe- 

mê, û paşê jî reqema rûper, navê beşê, navê nêvbeşê û hw.d. dini- 

vîse. 

»Belê li şer xwal û xwarzî. Xwal û xwarzî li rex hev, berê wan li arman- 
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cekê şer dikin. Xwarzîyên me li me radibin. Berê wan li berê me ye. Em 

armanca wan, ew armancên me ne. Heçko em ji hev re polik in. Bi 

destên hev, di destên hev de dimirin« (Bedir-Xan, Celadet Alî (1935), 

Hawar, hjm. 26, rûp. 44). 

fiANEK 

Sîstemeka dî heye ko navê wê sîstema Oxfordê ye. Li gor vê sîste- 

mê wekî not mirov reqemekê diêxe nêv nivîsa xwe û li gor wê re- 

qemê mirov navê serkaniyê yan di binê rûperî de, yan di dawiya 

beşê de yan jî di dawiya hemiyê nivîsê de dinivîse. Bi vî awayî re- 

qemên paşnotan û yên serkaniyan têkilêk dibin. Ev ji xwendeva- 

nan re zoriyê derdiêxe ji ber ko ev rê lê vedike ko xwendevan no- 

tên paşnotan û navên serkaniyan têkilêk bike. Heger ko eynî ser- 

kanî gelek caran bêt bi kar anîn bes e ko mirov hemiyê navê ser- 

kaniyê tenê cara pêşiyê binivîse. 

Lîsteya navê serkaniyan 

29 Di lîsteyeka navê serkaniyan ya bêqusûr de divêt ev agahdariyên 

he hebin. 

1. Nav û paşnavê nivîskarî/ê. 

2. Sala çapê. 

3. Navê pirtûkê yê kamil. Heger ko serkanî tez yan tişteka wekî 

wê be, divêt mirov navê kovar, antolojî û hw.d-yên ko serkanî 

tê de hatîn weşandin binivîse. 

4. Cihê weşandinê (ne cihê çapkirinê). 

5. Dezgeha weşandinê, ango weşanxane. 

6. Reqema çapê (heger ko gelek caran hatibe derêxistin). 

7. Cild, beş, sala çendê. 

8. Heger ko hebe navê seriya wê. 

9. Hejmara rûperan. 
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10. Heger ko hebe reqema ISBN-ê. 

43 

  

Awayên cida ji bo nivîsandina agahdariyên di heqê serkaniyan de 

hene. Û rêzkirina wan jî hinekê jêk ferq e. Lê belê divêt mirov ji 

xwe re awayekî bineqîne û hertim wî bixebitîne, yan ne dê têkilê- 

kî çêbibe. Li jêrê lîsteyeka li gor sîstema Harvardê heye. Li gor vê 

sîstemê divêt hertim mirov bi navê nivîskarî/ê dest pê bike, dûv re 

sala çapê û paşê jî navê eserê. 

Burkay, Kemal (1988), Azadî û jiyan, Stockholm: Roja Nû. 

Barnas, Rojen (1995), »Hecî Mihemed Eliyê Qelşo«, Çira, hjm. 1. 

Li gor van nimûneyên li jorê me navê eseran, heger ko eser serbix- 

we be, bi italîkê nivîsiye. Heger ko eser nivîsarek ji kovar, antolojî 

û hw.d-yekê be mirov navê nivîsarê di nêv nîşandeka jêgirtinê de 

û navê cihê ko nivîsar tê de hatî weşandin bi italîkê dinivîse. 

Heger ko eser ji aliyê du (sê) kesan ve hatibe nivîsandin divêt 

mirov û-yekê yan jî vê nîşandekê (&) biêxe nêvbera navên herdu 

(herduyên paşiyê) nivîskaran. Ko nivîskarên eserê ji siyan pirtir 

bin mirov navê nivîskarê pêşiyê dinivîse û dibêje (û hinekên dî). 

Heger ko navê nivîskarî nebe mirov navê eserê pêşiyê dinivîse. 

fiANEK 

Carinan mirov dikare lîsteyeka navê serkaniyan ya hinekê hêsanî- 

tir bi kar bîne. Di wê lîsteyê de tenê agahdariyên herî giring hene. 

Burkay, K.: Azadî û jiyan. 1988. 

fiemo, Erebê: Jiyana bextewar. 

Li gor metoda fransiyan navê serkaniyan wiha dikarin bên nivî- 

sandin: 

fiemo, Erebê, Jiyana bextewar. Stockholm, 1990, rûp. 254. 
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fiemo (Erebê): Jiyana bextewar. Stockholm, 1990, rûp. 254. 

Protokol 

30 Mirov ji bo gelek awayên civînan protokolan dinivîse, da paşê bi- 

zane ka di civînê de kê çi gotiye. Du rengên protokolan hene. Di 

protokola minaqeşeyê de mirov nêrînên guhortî yên kesên axaftî 

44  

  

vediguhoze û dinivîse ka biryara çi hatiye girtin. Di protokola bir- 

yarê de tenê têt nivîsandin ka biryar çi ye. Li gor pêwîstiyê, hinek 

caran mirov dikare herdu awayan di eynî protokolê de bi kar bîne 

û pêşiyê nêrînan, paşê jî biryaran binivîse. 

Li jêrê nimûneyek ji protokala kombîne heye. Di vê protokolê 

de hatiye diyar kirin ka kê çi minaqeşe kirine, nêrînên kê jêk cida 

ne û çi biryar hatine dayin. 

Civîna çarê 

duşem, 21-ê hezîrana 1336-ê [1920] 

piştî nîvro, saet 5.05 

Emîn Alî beg, serok 

Mihemed Alî beg, endam 

Mirad Remzî beg, endam 

Hesen Fewzî beg, endam 

Evdirehman beg, endam 

Celadet Alî beg, endam 

Kamiran Alî beg, endam 

1. Hate axaftin ko piştî notaya hatî dayin bo Ingiltereyê li ser eynî mija- 

rê, belê bi islûbeka dî ko li gorî polîtîkaya Fransayê be, notayek bêt 

dayin bo hikûmeta Cimhûriyetê jî. 

2. Digel dengên Celadet Alî û Kamiran Alî began yên li dij û pêşniyara 
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Mihemed Alî begî ya paşdexistinê, bi piraniya çar dengan hate biryar 

dan ko nota bêt dayin. 

3. Hate biryar dan ko nota ji aliyê Evdirehman û Celadet Alî began ve 

bêt nivîsandin û wergerandin – li gor çerçeveya di civînê de bingehê 

wê hat danîn. 

4. Hate biryar dan ko, piştî daxwaza Aqûb Paşayê iraqî, yê ko di meh- 

kemeyê de doza milkê desteserkirî dike, lêkolîneka êkdîtinê li ser we- 

kaletê bêt kirin. 

5. Miswedeya birêvebirnameyê, ya ko ji aliyê Celadet Alî begî ve hati- 

ye nivîsandin, hate xwendin û biryar hate dayin ko ji bo lênêrînê ji her 

45 

  

endamekî re nisxeyek bêt rêkirin da di civîna bêt de li serê bêt mina- 

qeşe kirin. 

6. Civîn di 6.35-ê de xelas bû. 

[imza] 

Malmîsanij, Mihemed (1994), Cizîra Botanlı Bedirhaniler ve …, rûp. 25 

31 Di hemî babetên protokolan de divêt tarîx, cih û beşdarên civînê 

bên nivîsandin. Heger kesên ko nav û miqamê wan yên veder he- 

bin divêt ew jî bên diyar kirin. Herwiha divêt bêt diyar kirin ka 

kê protokol nivîsandiye. Bendên cida yên protokolê tên nimre ki- 

rin û sernivîs jê re têt dîtin. 

fiANEK 

Heger ko beşdarên civînê gelek bin, mirov dikare tenê navê serek, 

sekreter û katibê berpirsyar, ko ji aliyê beşdaran ve tên hilbijartin, 

binivîse. 

32 Bûyer û axaftinên ko di civînê de derbas bûyîn, divêt bi »zemanê 

borî« bên nivîsandin. Li nimûneya li jorê binêre. 
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Name 

33 Di nameyên ne şexsî de mirov tarîx, nav û navnîşana kesê/cihê 

name jê re têt rêkirin û navnîşana xwe dinivîse. Heger ko name li 

ser mijareka diyar be divêt bi komekekê mirov binivîse ka daxwa- 

za mirovî çi ye. 

Divêt mirov hertim di binê nameyê de navê xwe – bi awayekê 

ko bêt xwendin – û imzaya xwe binivîse. 

fiANEK 

Heger tu li ser navê rêxistin yan desgehekê nameyekê binivîsî tu 

dikarî bibêjî »em« şûna ko tu navê rêxistinê dehbare bikî. Di da- 

wiya nameyê de tu dikarî wiha binivîsî: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

li ser navê 

Komeleya Nivîskarên Kurd li Swêdê 

Malmîsanij 
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Diyarbekir 24-ê adara 1979-ê 

fiêxmûsê Temerî 

Kolaneya Cemîl paşayî 275, qet 4 

121 63 Deriyê Çiyayî / DIYARBEKIR 

tfn. 412-576 98 13 

Mehdî Zana 

Belediyeya Diyarbekirê 

121 94 DIYARBEKIR 

tfn. 412-664 35 27 

Ziftkirina kolaneya me 

Rêzdar Mehdî Zana. 
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Wekî tu dizanî, berî hilbijartina te bo serokiya belediyeyê tu xwe bi xwe 

hatî 

taxa me û te li qehwexaneya Êzdînşêrî soz da heger tu bibî serokê 

belediye- 

yê dê tu kolaneya me qîr û zift bikî. 

Ve heşt heyîv in tu serokiya Belediyeya Diyarbekirê dikî û hêj te kolaneya 

me nedaye qîr û zift kirin. Ma qey, piştî ko te girêka xwe bi pişt heçikî 

êxist 

te em ji bîr kirin. 

Zarokên me her sibehî, gava ko diçin dibistanê, bivênevê didin nêv heri- 

yê û tipîskên qirêjê dipijiqin kincên wan. Li dibistanê mamhoste gazindan 

ji 

wan dikin, dibêjin »çima diya we kincên we naşû« û gava zarok tên malê 

di- 

ya wan ji wan re dibêje »xwenenasno, ma hon xwe ji heriyê naparêzin«? 

Vêca bi vê nameyê, careka dî, ez dixwazim bînim bîra te ko kolaneya me 

di wextekê kurt de divêt bêt qîr û zift kirin, yan ne em di hilbijartineka dî 

de 

dengên xwe nadin te. 

Digel silam û rêzê 

fiêxmûsê Temerî 

fiêxmûsê Temerî 

Ev nimûneya nameyeka resmî ye. 
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Qamişlo, 16-ê nîsana 1995-ê 

Raser Kewgir 

Kolaneya Mihemedê fiêxo 46, qet 3 
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110 75 QAMIfiLO 

Pûjana min, 

ve çend roj e ko pêjnî ji te nehatî, dibêjim aya nebe ko dilê Pûjana min ji 

ne- 

nivîsandina min ya nameyan mayî be. Tu dizanî, adetê min e, kêm caran 

nameyan dinivîsînim. Lê cardî jî adetê xwe diguhorim, saet yek û nîvê 

şevê 

li ber kompûterê rûniştî me û nameyekê ji te re dinivîsînim. 

Xwezî te bizaniya ka min niho çiqes bêriya te kiriye. 

Xwidê dizane ko tu niho li xeweka şirîn de yî, hayê te ji bayê felekê nîne, 

bê 

kul û keder tu xewê di aramiya laşê xwe yê nazenîn de dinivînî. 

Xwezî niho, vê saniyeyê, şeva 16-ê nîsana 1995-ê, saet 01.36-ê, ne xew 

lê 

ez û canê min di aramiya laşê te de binivistina. Bêhna aramiya laşê te yê 

spehî û nazenîn min sermest dike. 

Erê Pûjana min, spehîya min ya hêja, ez himbe te ji te hez dikim. Kesek 

yan tişteka ji te pirtir jê hez bikim nîne, lewra dibêjim himbe te ji te hez 

di- 

kim. Bi Xwidayê gewre tu gelek spehî û dilbijîn î. 

Heger niho, vê saniyeyê, ez bibûma bablesûtek û bihatima, min li ser re- 

xa texteyê te daniya dê çi xweş bûya. Min welê hêdîka pif bikiriya binguha 

te û çavên te ji xewê bel bibûna, te bidîtiya ko ez, dildarê te, Raserê te, li 

re- 

xa te me. 

Ez dê sibehî zû vê nameyê ji te re verêkim. Heger hêj name negihayî te, 

te ji min re telefon vekir ez dê behsa nêveroka wê nekim. 

Maçeka germ û Raserekê germ diyariyê te, Pûjana xwe, dikim. 
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Raser Kewgir 

Raser Kewgir 

Ev nimûneya nameyeka şexsî ye. Heger mirov bixwaze mirov dikare 

navnîşana bigirî/ê jî li binê ya xwe binivîsîne. 
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Nîşankirin di tekstê de 

Ji bo nîşankirina hinek tîp, bêje û komekan riyên cida hene. 

34 Gava mirov bixwaze behsa bêjeyekê yan îdyomekê bike, mirov di- 

kare wê bi italîkê binivîse. 

Gelek caran peyva guhortinê şaş têt bi kar anîn. 

fiANEK 

Herwiha bêjeyên yekherf jî bi italîkê yan jî di nêv kevanekê de tên 

nivîsandin. 

Tîpa û-yê gelek kêr mirovî têt. 

35 Heger bêjeyek hinekê xweser be û mirov bivêt wê diyar bike hin- 

gê mirov dikare bêjeyê biêxe nêv nîşandeka jêgirtinê. 

Erê baş e, tu dikarî ji min re bibêjî »dînokeyo«, lê ticaran nebêje »eh- 

meq«! 

fiANEK 

Bila li bîra te be ko hinek caran nîşandeka jêgirtinê ji bo îronî û 

gumanê têt bi kar anîn, lewra hinekê lê miqate be. 

36 Bikaranîna gotinên wekî »ne ji xwe ve« û »xwidêgiravî« delîl in ko 

mirov xweyîtiya xwe li tiştekê nake. 

Generalên tirkan jî ne ji xwe ve aştîparêz in. 

Xwidêgiravî Hesen jî zelam e. 

37 Mirov dikare hinek bêje yan beşan bi reşkirinê ji teksta dî vavêr 

bike. Di daktîloyê de reşkirin bi kêşana du xetan di binê bêjeyê de 
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çêdibe. 

Bi reşkirinê mirov nêverokê balkêş dike, ne bêjeyê bi xwe. 

49 

  

fiANEK 

Hinek caran mirov ji bo balkişandinê italîkê di şûna reşkirinê de 

bi kar tîne. 

38 Gava mirov bixwaze bi xweseriyeka pir diyar bêjeyekê ji tekstê va- 

vêr bike, hingê divêt mirov bêjeyê f i r r bike. Mebest ji firrkirinê 

hêlana valahiyê di nêvbera tîpan de ye. Di daktîloyê de firrkirin bi 

xêzikan çêdibe. 

Binasê mirina Yilmaz Güneyî nexweşiya p e n c e ş ê r ê bû. 

Binasê mirina Yilmaz Güneyî nexweşiya penceşêrê bû. 

39 Ji bo balkişandinê bêjeyek dikare bi girdekan jî bêt nivîsandin. 

BALKÊfiÎ! Deriyê xana me yekşeman girtiye. 

XETERA MIRINÊ! Erd qerisî ye! 

40 Navê rojname, kovar, pirtûk, fîlm, stran û hw.d-yan bi nîşandeka 

jêgirtinê yan jî bi italîkê tên nivîsandin. 

Mistefa Goyaniyî di »Nûbiharê« de hinek agahdarî di heqê arşîfên os- 

maniyan de nenivîsandine. 
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Nivîsandina navên kesan, 

girdek, hûrek, hejmar, tewang, 

veqetandek û kurtekan 

Navên kesan 

41 Navên kesan, ji bilî mîr û melikên dîrokî, li gor navhilgiran têne 

nivîsandin. Xweyê navî çawa dinivîse divêt mirov jî welê binivîse. 

42 Navên kesên elfabeya latînî bi kar tînin li gor zimanê xweyê xwe 

tên nivîsandin. Lê belê hinek navên ji zimanê erebî derbasî zima- 

nê kurdî bûyîn hatine guhortin û formeka nû girtine, ew nav bi 
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forma kurdiyê tên nivîsandin. 

Mihemed, Ehmed, Evdirehman, Evdila, Emer, Evdo, Heso, Xelo, Celo 

Lê belê: George Bush, John Major, Winston Churchill 

Girdek yan hûrek 

Di destpêka komekê de 

43 Di destpêka komekê de girdek têt bi kar anîn. 

fiANEK 

Di paşnavên wekî de Goya, van Gogh û von Döbeln de kîtên wekî 

de, van û von-an bi hûrekan tên nivîsandin. Û ev kît gava kome- 

kekê jî bide dest pê kirin hûrekiya xwe diparêze. 

Rehîmoyî hinek tabloyên hêja û spehî çêkirine. van Gogh di xewnên 

Rehîmoyî de dijî. 

Martin van Bruinessenî pirtûkek bi navê »Axa-fiêx-Dewlet« li ser jiyana 

kurdan ya civakî nivîsandiye. van Bruinessen di nêrînên xwe yên di 

heqê şêxan de gelek caran xelet e. 

Lê gava gotinên kurtkirî bikevin serê komekê ew bi girdekê dest 

pê dikin. 
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Hjm. 25-ê ya Hawarê bi serê xwe xezîneyek e. 

Piştî niqtecotê 

44 Heger ko komeka li pey niqtecotê veguhostineka dîrek yan jî tiş- 

teka wekî jêgirtinê be, hingê piştî niqtecotê girdek têt nivîsandin. 

Sosinê bang kir: »Ezê sibehî êvarî bêm.« 

Hamlet: Hebûn yan nebûn, pirs ev e. 

Hinekan ji bo Mihemed Emîn Bozarslanî gotiye: »Ew dîroka kurdan 

hewqes baş dizane ko mirov dibêje qey hayê wî ji dergevanên ber de- 

riyê Mistoyê Mîrî jî heye.« 
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45 Hişyarî, baneşan û pirsên ko li pey niqtecotê tên bi girdekê dest 

pê dikin, herçend ew ne jêgirtin jî bin. 

Slogana wan ev bû: Yek ji bo hemiyan, hemî ji bo yekê! 

Mesele ev e: Em dê kengê bigihîn armanca xwe? 

fiîreta Melayê Cizerî ev e: Ji bilî eşqê baweriyê bi ti tiştê neînin! 

46 Gava ko niqtecot li pêşiya nimûnedan, hejmartin, şirovekirin, 

behskirina bi kurtî û yên wekî wan be, û komeka di pey re jî ne- 

kare serbixwe be hingê evên he bi hûrekê dest pê dikin. 

Texlîtê tiriyên wan [yên eşîra jêliyan, Arif] ev in: teyifî, gozane, sincêrî, 

kerkûşî, gencîkî, gewrê mîr, gewrê mehmo, reşê çê, sorê difsê, berîsa- 

ne, tortorî, gozanê sor, binê tat, tiliya zeynebê. 

Azîzan, Herekol (1941), »Jêliyan«, Hawar, hjm. 35, rûp. 12 

Tenê grûbek ji karkeran qezenc dike: qesabên li belediyeyê dixebitin. 

Li ser riya bazdanê sê xetên bireng hene: kesk, sor û spî. 

Rengên alaya kurdan ev in: sor, zer, kesk û spî. 

Heger li pey niqtecotê gelek komek bên, divêt ew bi girdekê bên 

nivîsandin. 

Pêşniyara sosyologan gelek probleman bi xwe re tîne: Zarok dibin 12- 

salî. Mamhoste nikarin wan bitebitînin. Keç dilê xwe dibijînin kuran. 
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Pêşniyara emerîkiyan dibe ko pirsa şerê nêvxweyî çareser bike: Hew- 

lêr dê ji aliyê Partî û Yekîtiyê ve bêt idare kirin. Pereyên gumirka Bra- 

hîm-Xelîlî dê nîvî-nîvî li herdu partiyan bêt dabeş kirin. Tixûbê di nêv- 

bera bakur û başurê Kurdistanê de dê ji aliyê herdu partiyan ve bêt 

parastin. 

Di nav û hevenavan de 

47 Mirov navê xwe bi girdekê dinivîse û hevenavî jî bi hûrekê. Lê be- 
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lê gelek caran zor e ko mirov tixûbê di nêvbera van kategoriyan 

de nas bike. Beşa li jêrê bi hûrahî li ser vê êkê radiweste. 

Serenav 

48 Serenav bi girdekê tên nivîsandin. Heger serenav bên tewandin jî. 

Li Diyarbekirê hezar fiêxmûs hene. 

Diyarbekir bi fiêxmûsên xwe meşhûr e. 

fier di nêvbera cizerî û Xelîlan de bû. 

Ehmedan dor nedan Mihemedan. 

fiANEK 1 

Bêjeyên ko rayeka wan serenav bin lê wekî navên izahî bên bi kar 

anîn bi hûrekê tên nivîsandin. Hingê bêje ne kesekê, lê rengek ji 

mirovan yan jî tişteka dî ji bilî mirovan bi nav dike: quisling, ront- 

gen, dîzel (ji Diesel). 

Herwiha serenavê kesan, yên ko ji bo pîvanê û tiştên wekî wê 

tên bi kar anîn jî bi hûrekê têt nivîsandin: watt, bekerel (ji Becqu- 

erel), hertz, amper (ji Ampere), kelvin. 

fiANEK 2 

Hinek serenavên dînî bi girdekê tên nivîsandin: Xwidê, Xaliq, 

Yezdan, Zerdeşt. (Lê belê: Yezdan xwedayekê kurdan e.) 

49 Paşnavên sabit bi girdekê tên nivîsandin, ji ber ko ew bûne wekî 

navên xweser. 

Kawayê Hesinkar, Memê Alan, Zîna Zêdan, Hesinê Hewêrî, Felîtê Qu- 

to, Rustemê Zal 

55 

  

Paşnavên ko dirêj bin û ji gelek bêjeyan pêk bên bi hûrekê tên ni- 

vîsandin. 

Melekê piştşikestî, Kerîmê giştikçirayî, Weysiyê devxwehr. 
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50 Inwan, – yên biyanî jî – bi hûrekê tên nivîsandin. 

gerînende Reşo, prîns Wilhelm, kralîçe Krîstîna, madam Curie, ayetol- 

lah Xomeynî, mîr Miheme. 

fiANEK 

Hinek caran zor e ko mirov bizane ka çi paşnav û çi inwan e. Lê 

belê mirov dikare bibêje »ew ê ko jê re … dihat gotin« paşnav 

(Xanê Lepzêrîn) e û »ew ê ko … bû« inwan (Remezanê reş) e. 

Navên cihên cografîk yên taybetî 

51 Navên cihên cografîk yên taybetî bi girdekê tên nivîsandin. 

Ewropa, Ingîltere, Diyarbekir, Nîl, Firat, Dicle, Benavya, Girê Çolya, Ci- 

zîr, Reşîne, Tenîn, Koqendîl, Deştalto, Kolaneya Êzdînşêrî, Dirba fiahî- 

noyî, Keleha Ewrexê, Birca Belek, Stoyê fikêr, Kêleşîn 

fiANEK 1 

Navên aliyên cografîk (bakur, başur, rojhilat û rojava) bi hûrekê 

tên nivîsandin. Lê heger mebest jê herêmeka diyarkirî be (Kurdis- 

tana Bakur, Emerîkaya Başur, Rojava û Rojhilat) hingê mirov bi 

girdekê dinivîse. 

fiANEK 2 

Heger mirov cotnavê hinek cihên cografîk bi bendikê (-) pêk ve 

girê bide divêt navê didoyê bi hûrekê bêt nivîsandin. 

Rojhilata-nêvê, Rojhilata-dûr, Latîn-emerîka, San-salwador 

Hevenavên nesl û grûban 

52 Hevenavên heywan, netewe, ziman û hişînahiyan – familî, grûb, 

nijad, tov, cins, texlît û yên wekî wan – ne navên taybetî ne û 

56  

  

lewra jî bi hûrekê tên nivîsandin. Hinek kes belkî dihizirin ko di- 

vêt navê neteweyan û zimanan bi girdekê bên nivîsandin. Ne we- 
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lê ye. Ji ber gava mirov eqlane bihizire wekî hevenav ti ferq di 

nêvbera deve/ereb, gurg/tirk û kew/kurd de nîne. Yek hevenavê 

heywanan, yê dî jî hevenavê heywan-mirovan e. 

orangutan, rovî, hirç, şêr, bizin, hesp, kurd, tirk, ereb, faris, lîlûz, gul- 

beroj, cihûyê gerok, misilmanê bêhnteng, şirnexiyên qurre, ceh, ge- 

nim, dire 

53 Herwiha, ji bilî heywan û hişînahiyan, hevenavê nesl û grûbên dî 

jî bi hûrekê tên nivîsandin. 

vexwarin: şampanya, şerab, bordeaux, ava madenê 

penîr: kaşar, penîrê kifko, gorgonzola 

qumaş: qedîfe, basme, caw, kûderî, şiade, dirêl 

spor: birr, tirbûl, kerikê melayokî, badmînton, fotbol 

wekî dî: motora dîzel, cercereya çarçerx 

54 Hevenavên zanyarî yên latînî gava ko ji navê hişînahî û heywanan 

çêbûbin hertim bêjeya pêşiyê (navê familiyê) bi girdekê û peyva 

didoyê (navê texlîtî) bi hûrekê têt nivîsandin. 

Anemone nemorosa, Canis lupos 

Eynî prensîp ji organîsmayên zêndî re jî têt bi kar anîn; wekî 

bakterî û vîrûs. 

Streptococcus viridans 

fiANEK 

Navê nexweşiyan bi hûrekê tên nivîsandin, herçend rayeka wan ji 

hevenavên latînî jî bin: kanser, tûberkûlos (ji Mycrobacterium tu- 

berculosis), sorik, xirok. 

Heger nexweşiyekê navê xwe ji yê kesekî girtibe navê wî kesî bi 

girdekê têt nivîsandin: nexweşiya Parkînsonî, sendrûma Wernersî. 

57 
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Navê rêxistin, şirket û yên wekî wan 

55 Navê rêxistin, komele, şirket, rojname û kovaran li gor nivîsandi- 

na xweyê wan têt nivîsandin. Herwiha navê enstîtû û desgehên il- 

mî yên bi karê perwerde, tib, lêkolîn, ekspozîsyon, derhênerî û 

karên wekî wan ve mijûl dibin li gor xweyê wan têt nivîsandin. 

Federasyona Komeleyên Kurdistanê Li Swêdê, Komeleya Nivîskarên 

Kurd Li Swêdê, Yekîtiya Ciwanên Kurd Li Swêdê, Armanc, Welatê Me, 

Nûdem, Enstîtuya Kurdî ya Parîsê, Heyva Sor 

56 Heger xweyê navî ne belî be yan jî yekdengî di bikaranîna navî de 

nebe, divêt mirov li pey van qaideyên li jêrê biçe. Eynî qaide ji bo 

kesên navekê nû ji desgeheka xwe re bibîne tên pêşniyar kirin. 

a) Qaideyê bingehîn ew e ko tenê tîpa pêşiyê ya bêjeya pêşiyê di navî 

de girdek be. 

b) Girdek di bêjeya didoyê de jî têt bi kar anîn heger ev şertê jêrê he- 

be. 

• Di navên ko bi »Komeleya«, »Weqfa«, »Rêxistina« û pêşnavên 

wekî van dest pê bikin de bêjeya didoyê bi girdekê têt nivîsandin. 

Komeleya Nivîskarên kurd li derve, Weqfa Parastina mafê kevokan, 

Rêxistina Paqijkirina daristanan 

fiANEK 1 

Di tekstê de divêt mirov navan li gor logotîpê nenivîse, ji ber ko 

ew qaideyên nivîsandinê yên normal xirab dikin. Wekî fiirketa- 

Caman, nûROJ û weşanxaneyaDENG. 

fiANEK 2 

Navê partiyên siyasî bi girdekê tên nivîsandin: Partiya Demokrat 

ya Kurdistanê-Yekgirtin, Partiya Karkerên Kurdistanê, Partiya Sos- 

yalîst ya Kurdistanê, Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê. 

Kurteka navê partiyan bi girdekan tên nivîsandin: PDK-Yekgirtin, 
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PKK, PSK, YNK. Lê belê Yekîtî, Partî. 

58  

  

fiANEK 3 

Heger mirov diyar bike ka mebesta mirovî kîjik dibistan e hingê 

navê xwendegehên bilind û ûnîversîteyên ko li gelek cihan hene 

bi girdekê tên nivîsandin. Heger mebesta mirovî babetê dibîstanê 

be mirov bi hûrekê dinivîse. 

Evînê Fakûlteya Rojnamevaniyê li Ûnîversîteya Stockholmê xwend. 

Evînê bihara borî fakûlteya rojnamevaniyê xwend. 

Navê daireyan, û desgehên birêvebir 

57 Carinan zor e ko mirov vavêr bike ka çi navê xweser û çi navê izahî 

ye – nemaze navên daire, desgehên birêvebir û yên wekî wan. Ma 

gelo hikûmet, meclisa belediyeyê, şalyariya derve, daireya bikiran, 

daireya posteyê, daireya bac û bideyê, şalyariya parastinê û yên wekî 

van navên xweser in yan jî hevenavên welê ne ko salûxa karê van 

organan didin? 

Piraniya navên wiha hem navên xweser in hem jî hevenavên sa- 

lûxder in. Li gorî van qaideyên li jêrê hereke bike. 

58 Daireyên merkezî û organên dî ko di babeta xwe de yêkane ne, 

divêt bi girdekê bên nivîsandin. Lê gihanek û daçekên di nêvbera 

bêjeyên sereke de bi hûrekê tên nivîsandin. 

Wezareta Derve, Komîsyona Karê Ziraî, Daireya Bikiran, Dadgeha Bi- 

lind, Daireya Karûbarê Biyaniyan 

Heger ko mirov ne emîn be ka gelek daireyên ji eynî babetê hene 

an no, hingê mirov girdekê bi kar tîne. Navê komîte, komîsyon, 

teftîşxane û yên wekî wan bi girdekê tên nivîsandin. 

Delegasyona lêkolînên mafê mirovî 
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fiûraya pirsên exlaqî û bijîşkî 

Komîteya parastina bircên Diyarbekirê 

59 Navên ko bi girdekê tên nivîsandin di forma xwe ya kurt de jî gir- 

dekê diparêzin; heger ko ew nav hê jî karakterê xweseriya xwe bi- 

parêze. 

59 

  

Federasyon (Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê) 

Parlamento (Parlamentoya Herêma Kurdistana Iraqê) 

Forma kurt ya hinek navên giştî ko karakterekê wan yê xweser 

nebe, hertim bi hûrekê tên nivîsandin: heyet, daire, rêveberî, şûra, 

enstîtû, komîsyon, wezaret, komîte û yên wekî van. 

60 Awarte. Ev hevenavên li jêrê bi hûrekê tên nivîsandin: 

dewlet, mîrekî, hikûmet, ofîsa hikûmetê, parlamento, ordu, hêza he- 

wayî, hêza deryayî, hêza bejiyê, hêza cengê, hêza parastinê, polîs, 

gumrik, diyanet 

»Dewlet, hikûmet, wezîr û wezaret, polîs û cendirme bi vên û destê 

miletî têne danîn, û karê wan parastina heq û qanûn, rehetî û xweşiya 

xelkê ye. 

Civatmilet, ji nimînendeyên miletî bihevketî ye; û wekîlên milet se- 

rekê dewletê dibijêrin; hikûmet, ango wezaret, bi destê serekwezîrî 

tête dayîn; heke nimînendeyên miletî qîma xwe pê tînin, ew wezaret 

dimîne, heke no, ew diçe, û yeke din tê cihê wî.« 

Kevnezan (1945), »Demokrasî«, Roja Nû, hjm. 52 

Hevenavê kesan hertim bi hûrekê têt nivîsandin, herçend ew he- 

venavê daireyekê jî be. 

dadgirê giştî, serekkomandar, wekîlê dadê, wekîlê bazirganiyê, miftî, 

qazî, doktor, awokat, mihendis, mamhoste, mîr, axa 
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»Rojekê mîr Miheme bi hinceta nêçîrê, dîsan çûbû bal perîya xwe ve. 

Berî ko bigehe şkeftê xulamên xwe li cihekî hiştibûn û ji wan re goti- 

bû ko medin pey wî. Mîr çû; xulam, mifirdî pêleke drêj li hêvîyê man. 

Mîr nedihat. Dinya li wan dibû êvar. Yekî ji xulaman guh neda hevalên 

xwe ji wan veqetîya da rê û çû, li mîrî bigere. Mîr û perî li ber devê 

şkeftê rûniştîbûn. Zarowan di dora wan de dileyîstin. Mîrî berê xwe 

dabû şkeftê, keçperî di peşberê wî de bû. Xulam wekê ew dîtin jûvan 

bû, dil kir ko xwe veşêre û şûn ve vegere. Lê çavê perîyê pê ketibû. Pe- 

rîyê bawar kir ko mîrî bêbextî lê kiriye; bû firolek û digel zarokên xwe 

60  

  

winda bû. Mîr bi lerzeke ecêb ket. Xulaman darûbestek çêkirin, mîr lê 

kirin, berê wî dan Cizîrê. Bi rê ve, mîr çû rehmetê. Malikên jêrîn ji stra- 

nekê ye ko wesiyeta mîr Miheme dibêjin-ê.« 

Azîzan, Herekol (1934), »Bêriya Botan«, Hawar, hjm. 25 

fiANEK 

Kurtenavê hevenavê kesan bi girdekê têt nivîsandin: dadgirê giştî 

(DG), serekkomandar (SK), wekîlê dadê (WD) 

61 Temamiya navê daireyên herêmî û belediyeyan bi girdekê têt ni- 

vîsandin. 

Belediyeya Diyarbekirê, Daireya Heczê li Cizîrê, Daireya Polîsî li fierne- 

xê, Meclisa Belediyeya Sêrtê, Heyeta Kulturê li Wanê 

Navên ko ne timam bin rola navên îzahî dibînin û bi giştî bi hû- 

rekê tên nivîsandin. 

meclisa belediyeyê, komîteya birêvebir ya belediyeyê, belediye, dad- 

geha destpêkê 

62 Beş û parçeyên ko di nêv eynî daire, şirket û desgehê de ne bi hû- 

rekê tên nivîsandin. 
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beşa ragihandinê, servîsa teknîkî, beşa plankirinê, sekretaryaya nêv- 

neteweyî, seksyona ewleyiyê 

Bêjeyên ko ji navên xweser çêbûne 

63 Bêjeyên ko ji navên cografîk yên xweser çêbûyî bin hertim bi hû- 

rekê tên nivîsandin. Herwiha navê netewe û zimanan jî hertim bi 

hûrekê tên nivîsandin. 

stockholmî, cizerî, diyarbekirî, fereşînî, herekolî, botî, torî, didêrî, 

emerîkî, firansî, swêdî 

»NÛÇEYÊN ECEMISTANÊ – Piştî ko ûris û ingilîz ketine Ecemistanê kur- 

dên Ecemistanê hinek bihna xwe da. Lê eceman ev serbestî ji kurdan 

61 

  

re tiştekî zêde hesibande û ji nû ve dest bi şidandina kurdan kir. Li ser 

vê yekê kurd li ber hikûmeta Tehranê asê bûne. Ecem û kurdan li hev 

xistine. Di girtinhevên pêşîn de, wer dixuye, zora eceman çûye. Ece- 

man di vê mehê de, li Tehranê ordiyek saz kiriye û li 18ê mehê vê or- 

duyê berê xwe da Kurdistanê.« 

Nêrevan (1942), »Rewşa dinyayê«, Hawar, hjm. 44 

64 Bêjeyên ko ji navê kesan çêbûyî bin bi hûrekê tên nivîsandin. 

darwînîst, marksîst, lenînîst, 

zerdûştî, mesîhî, bedirxanperest, tawisparêz 

Rengdêrên ko ji navê kesan çêbûne bi girdekê tên nivîsandin. 

Mebest jê »ew tişta wekî ya …« ye. formûlasyoneka Celadetkî for- 

mûlasyonek e ji Celadetî, aştiyeka Hitlerkî aştiyek e ji Hitlerî. Li 

vêderê rengdêr bersiva pirseka wiha dide: Ya kê? Hinek nimûne- 

yên dî: vekîta Kamirankî, raçandina Xelîfekî. 

Van nimûneyên li jorê bide ber şaşîtiyeka celadetkî, ko mebest jê 

ne tişteka Celadetî kiriye. Li vêderê rengdêr bersiva pirseka wiha 
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dide: Bi çi awayî? Hinek nimûneyên dî: îmaneka mihemedikî, we- 

latparêziyeka barzanikî, kurdîtiyeka berzencikî. 

Di bêjeyên demdiyarker de 

65 Bêjeyên demdiyarker bi hûrekê tên nivîsandin. Ev ji bo navê roj, 

heyîv û demsalan jî welê ye. Celadet Alî Bedir-Xan navê roj, heyîv 

û demsalan bi girdekê dinivîse. Ez gelekê lê xebitîm ko fêm bikim 

ka çima wî welê kiriye, lê li ti deran min bersivek nedît. Ji ber em 

dizanin ko Celadet Alî Bedir-Xan navê netewe û zimanan bi hû- 

rekê dinivîse. Celadetî di mesela hûrek û girdekan de hertim wekî 

fransiyê hereke kiriye, lê tenê di bêjeyên demdiyarker de welê ne- 

kiriye. Bi ya min divêt mirov navê roj, heyîv û demsalan bi hûre- 

kê binivîse. 

havîn, zivistan, pehîz, bihar, şemî, yekşem, duşem, sêşem, çarşem, 

pêncşem, în, kanûna-paşiyê, sibat, adar, nîsan, gulan, hezîran, tîr- 

meh, tebax, îlon, çiriya-pêşiyê, çiriya-paşiyê, kanûna-pêşiyê 

62  

  

»Demên salê 

Di salekê de çend dem hene? Di salekê de çar dem hene: bihar, havîn, 

payîz û zivistan. Di payîzê de hewa çawa ye? Di payîzê de hewa eydî 

ne gelek germ e û ber bi dawiya payîzê hewa sar dibe û pelên daran 

sor, û cûn dibin û diweşin. Zivistan çawa ye? Zivistan dema berf û ba- 

ranê ye, dinya yek car dibe sar, serma dora me digire. Bihar xweş e? 

Belê, bihar gelek xweş e, serma namîne, bexçe û gul û gulçîçekine 

rengereng dikenin, eziman dibe heşîn, zaro li ser rê û di nav kuçe û 

kolanan de dileyizin. Tu li ser havînê çi dibêjî? Havîn germ û comerd e. 

Havîn nandaya me ye. Di havînê de xwarin û vexwarin baş dibin, zad, 

meywe, heşînatî dibin erzan, xelk têra xwe dixwin.« 
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Bedir-Xan, Kamiran Alî (1989), Le kurde sans peine, rûp. 52 

Herwiha hevenavê hinek rojên bi taybet jî bi hûrekê tên nivîsan- 

din. Newroz jî ne awarteyê vî qaideyî ye. Em bibêjin navê keçekê 

Newroz e û di diyalogekê de em »Newroz hat« dinivîsin. Aya em 

dê bi çi wechî bizanin ya ko hatî ew keça ko navê wê Newroz e û 

ne cejna newrozê ye? 

Herwiha eynî nimûneyê ji bo navê heyîv û demsalan jî biceribîne. 

Gava em bibêjin »Gulanê Bihar bi xwe re anî« di eslê xwe de di- 

vêt mebesta me du kes bin ko navê yekê »Gulan« û ya dî »Bihar« 

e. Heger mebesta me heyîva »gulanê« û demsala »biharê« be divêt 

em bi hûrekê binivîsin. 

bîstûyekê adarê, yekê gulanê, roja dayikan, roja xwidêdanê, serê salê, 

şeva înê, şeva qendîlê, newroz 

66 Peryod û bûyerên dîrokî bi hûrekê tên nivîsandin. 

cenga cihanê ya pêşiyê, cenga sihsalan, şoreşa fransî, şeva gîskberda- 

nê, şerê Xelîcê, sedsalên rûreşiyê, demê ziraetçandinê 

Di cihên dî de 

67 Di navên pirtûk, fîlm, berhemên hinerî, berhemên mûsîkî, eks- 

pozîsyon û yên wekî wan de tenê bêjeya pêşiyê û navê kesan bi 

girdekê tên nivîsandin. 

63 

  

Eyşana Elî 

fiahîno 

Kîme ez 

Hey li min xerîbê 

Yar gewrê 

fiANEK 1 
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Ji bo navê pirtûkên dînî pirê caran girdek têt bi kar anîn: Incîl, 

Qur’an, Tewrat, Mishefa Reş, Avesta. Ev qaide gava mirov behsa 

navê pirtûkê bike derbas dibe. Heger mirov behsa hejmarên pir- 

tûkê yan jî tiştên ko mirov dide ber pirtûkên dînî bike, divêt mi- 

rov hûrekê bi kar bîne. 

Misilmanan bi hezaran quran rêkirin Kafkasyayê. 

»Mem û Zîn« û »Hawar« quranên kurdan in. 

»Ji xwe felsefe û nivîsandin ango destpêka pêşketina cihanê bi heyîna 

nijadê me ve girêdayî ye. Cihandostî, cihanbratî jî destxetê me ye. 

Navê kitêba zerdeştîyan Avesta [italîka min] ye. Nivîsevanê wê Zer- 

deşt e. Dema nivîsandina Avestayê biewleyî hêj ne hatiye zanîn. Hin 

nivîsevanên rojavayê dibêjin ko şeşsed sal berî Îsa pêxember hatiye 

nivîsandin. Hinekên din û zerdeştî bi xwe bawer in ko Avesta pênche- 

zar sal berî Îsa pêxember hebû. Herhal kitêbeke gelek kevn, mezin û 

hêja ye.« 

Bedir-Xan, Kamiran Alî (1935), »Zerdeşt«, Hawar, hjm. 26, rûp. 9 

fiANEK 2 

Hevenavê qanûnan wekî qaide bi girdekê tên nivîsandin: Qanûna 

trafîkê, Qanûna medenî, Qanûna hemwelatiyê. 

68 Di kurdiyê de heger mebesta te kesek tenê be ticaran tu nikarî ji 

bo rêzdariyê binivîsî »Hon«. Bo nimûne di tirkî, ingilîzî û swêdi- 

ya kevin de ev form têt bi kar anîn. Swêdiyan îro dest ji vê formê 

berdane û rojnamevan gava pirsekê ji serokwezîrê Swêdê dikin di- 

bêjin »tu«, nabêjin »Hon«. Lê belê mirov dikare bi kesekê li hem- 

berî xwe re bi pronav û navê kesê sisiyê biaxive: Seyda çi dibêje?, 

Serokwezîr dê kengê hikûmeteka nû damezirîne û hw.d. 
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Herwekî têt zanîn zarokekê kurd gava tiştekê ji babê xwe pirs 

dike dibêje »tu«, nabêje »Hon«. Lê heger mirov bixwaze di nivîsa- 

rekê de bi şikilekê mezinahiya kesê mirov pê re diaxive diyar bike 

mirov dikare »Tu« binivîse, yanî bi girdekê. Heger mirov forma 

»Tu«-yê bi kar anî divêt mirov di tewangên wê de jî »Te«-yê bi 

kar bîne. 

Di »Tefsîra Qur’anê« de Kamiran Alî Bedir-Xan forma »tu«-yê ji 

bo bangkirina Xwidê jî bi kar tîne; yanî Xwidê jî di kurdiyê de ni- 

kare bibe »Hon«. 

32. Ferîşteyan got: Mezin tu î, ji zanîna ko te gihande me pê ve, em bi 

tu tiştî nizanin; yê zana û fêris tu î. 

Bedir-Xan, Kamiran A. (1941) »Tefsîra Qur’anê«, Hawar, hjm. 28 

69 Navê eşîran jî bi hûrekê tên nivîsandin. Ji bîr neke ko di kurdiyê 

de navê hemî eşîran bi an-ê xelas dibe. 

mîran, alîkan, didêran, dawûdîyan, soran, garisan, batûyan, teyan, 

xêrkan, kiçan, mûsereşan, zêwkan, reşikan, meman, harûnan, hesi- 

nan, ebasan, alîyan, berwariyan, şûvan, jêlîyan, kerran, goyan 

Bêjeya »didêrî« rengdêra kesên ji eşîra didêran in, lê belê »didê- 

ran« navdêrê eşîrê bi xwe ye. 

fiANEK 

Navê deverên cografîk yên ko cihên eşîran diyar dikin bi girdekê 

tên nivîsandin. 

Botan, Soran, Behdînan, Garisan, Berwariyan, Goyan 
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Hejmar 

Reqem yan tîp? 

70 Di rewşên ko tê de miqdara hejmarê giring bin, eded bi reqeman 
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tên nivîsandin. Wekî nimûne di teksta matematîkî, tablo, lîste, 

biha, veguhostina encamên sporê û hw.d-yan de. 

Çiqas mirov bivêt deqîq be hewqas pêwîst e ko mirov reqeman 

bi kar bîne. Lewra ededên bi dehêk hertim bi reqeman tên nivî- 

sandin. 

2,5 

3,14 

205,34567 

Kertên ededan pirê caran bi reqeman tên nivîsandin, nemaze gava 

mirov bixwaze deqîq be. Lê mirov dikare kertan wekî ko mirov 

dixwîne binivîse jî. 

2 1/2 yan dido û nîvek 

1/3 yan sêyêk 

1/4 yan çarêk 

3/4 yan sêçarik yan ji çarê sê 

6/9 yan ji nehê şeş 

5 7/8 yan pênc û ji heştê heft 

Gava mirov hejmara pîvanan bi kurtî dinivîse hertim mirov reqe- 

man bi kar tîne, herwiha piştî saet-ê jî. 

10 m, 2 dm, 11 kg, saet 20.00, yek bi 25 dolaran 

Lê gava mirov hemiya hejmara pîvanan binivîse mirov dikare 

ededan bi tîpan jî binivîse. 

deh metre yan 10 metre 

bîst kêlo yan 20 kêlo 

Di nimrekirinê de hertim reqem tên bi kar anîn. 

sinif 5, hejmar 56, Kolaneya Cemîl paşayî 38 
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71 Di wan rewşan de ko miqdara hejmarê ne giring bin, ya baş ew e 

mirov ededên kiçik bi tîpan û yên mezin bi reqeman binivîse. 

Qaideyek ew e ko mirov heta hejmara yazdehê bi tîpan û ji hej- 

mara 12-ê pê de bi reqeman binivîse. 

Lê belê ededên mezin yên bêkert pirê caran bi tîpan tên nivî- 

sandin, nemaze gava mirov ededeka texmînî binivîse. 

Li meydana Çarçirayê bi hezaran mirov kom bû bûn, dor pêncsed ji 

wan hatin girtin. 

fiANEK 

Heta ji mirovî bêt divêt mirov komekekê bi reqeman nede dest 

pê kirin, lewra ew tixûbê komekê nependî dike û zor dibe mirov 

bizane ka komek ji kû dest pê dike. Di rewşên wiha de ya baş ew 

e ko mirov formûlasyona komeka xwe biguhore yan jî reqeman 

bi tîpan binivîse. 

Sala 1965-ê xwidê ez dam. 

Di bin şapeyê de 356 kes man. 

Sêsedûpêncîûşeş kes di bin şapeyê de man. 

Senifandina hejmarên mezin 

72 Hejmarên mezin yên ko bi reqeman tên nivîsandin divêt ji bo xa- 

tirê zelalbûnê bên senifandin. Senifandin ji paşiyê ve bi grûbên ji 

sê reqeman pêk hatî çêdibe. Grûb bi valahiyekê ( ) jêk tên veqe- 

tandin. Celadet Alî Bedir-Xanî hejmarên ji 10 000-ê kiçiktir hi- 

nek caran bê valahî nivîsandine. Lê belê ji bo istiqrarê divêt her- 

tim valahî di nêvbera grûbên reqeman de hebe û neyîna valahiyê 

têkilêkiyê bi reqemên salan re çêdike. Li ferqa di nêvbera »sala 

1945-ê« û »1 945 zelam«-an de binêre. 

27 985 368 

1 056 925 
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127 098 

5 657 

»Ji vî awirî ve tonaja vaporan di vî şerî de yek ji hêmanên zeferê ên 
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meztir e. Roja ko şer dest pê kirî bû tonaja vaporên dinyayê bi awayê 

jêrîn bû: 

Rûsye 

1 300 000 

Iswêç 

1 600 000 

Yewnanistan 

1 800 000 

Frense 

2 950 000 

Holende 

2 980 000 

Îtalye 

3 500 000 

Elemanye 

4 500 000 

Norvêc 

4 900 000 

Japon 

5 600 000 

Emêrîke 

12 000 000 

Kişwerê Brîtanyayê 
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21 300 000 

Dewletên mayîn 

7 570 000« 

Bedir-Xan, Celadet Alî (?) (1942), »fier û vaporên barkêş«, Ronahî, hjm. 

6, rûp. 15 

Serekwezîr [Churchill] dîsa vegeriya ser pirsa şerê Misrê û got: 

– Hin hene ko hikûmetê itham dikin û dibêjin ko me tiştên lazim di 

wext û zemanê xwe de rênekirine welatên rohelatê nîzing [!]. Lê ne 

welê ye. Di nav du salên paşîn de me çek û eskerên jêrîn şandine we- 

latên rohelatê nîzing [!]: 950 000 esker, 4500 tang [4 500, serastkirina 

min], 6 000 balafir, 5 000 top, 50 000 mîtralyoz, 100 000 kemyon. Di 

vê navê de me 2000 [!] tang jî rêkirine welatê ûris. 

Nêrevan (1942), »Rewşa dinyayê«, Hawar, hjm. 46 

fiANEK 

Heger mirov grûban, şûna valahiyê ( ), bi niqteyekê (.) jêk vebiqe- 

tîne ne baş e, lewra di hinek rewşên nêvneteweyî de niqte (.) wekî 

nîşandeka dehêkê têt bi kar anîn. Di ingilîziyê de bihnok (,) ji bo 

veqetandina hejmarên mezin têt bi kar anîn. Di kurdiyê de bih- 

nok (,) wekî nîşandeka dehêkê têt bi kar anîn. 

73 Hejmarên mezin di hinek rewşan de dikarin bi tîpan bên nivîsan- 

din. Gava ko bi tîpan hejmarên girover (wekî hezar û milyon) bên 

nivîsandin, divêt ew wekî du bêjeyan bin. Hejmarên ko bi tîpan 

hatîn nivîsandin wekî reqeman tên grûb kirin; grûbên sê bi sê. 

notûpênc hezar, neh milyon 
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Hejmarên ko di bin hezarê re ne hertim bi yek bêjeyê tên nivîsan- 

din. 
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bîstûpênc, çilûheft, notûneh, pêncsedûpêncî, nehsedûnotûneh 

»Dema nivîsandina Avestayê biewleyî hêj ne hatiye zanîn. Hin nivîse- 

vanên rojavayê dibêjin ko şeşsed sal berî Îsa pêxember hatiye nivîsan- 

din.« 

Bedir-Xan, Kamiran Alî (1935), »Zerdeşt û rêya Zerdeşt«, Hawar, hjm. 26, 

rûp. 9 

Hejmarên gelek mezin, yên di ser hezarê re, bi cidanivîsandina 

bêjeyên wekî hezar, milyon, milyar, qitilyon û hw.d-yan tên nivî- 

sandin. Ji vê pê ve hejmarên dî hemî wekî reqeman tên grûb ki- 

rin; grûbên sê bi sê. 

1 195 (hezar û sedûnotûpênc) 

55 195 (pêncîûpênc hezar û sedûnotûpênc) 

175 195 (sedûheftîûpênc hezar û sedûnotûpênc) 

1 175 195 (milyonek û sedûheftîûpênc hezar û sedûnotûpênc) 

25 175 195 (bîstûpênc milyon û sedûheftîûpênc hezar û sedû- 

[notûpênc) 

25 175 195 112 (bîstûpênc milyar û sedûheftîûpênc milyon û 

[sedûnotûpênc hezar û sedûduwazdeh) 

fiANEK 1 

Gava ko mirov çeka pereyan dinivîse giring e ko mirov hemî re- 

qeman wekî yek bêjeyê binivîse, da kes nekare biguhore. 

fiANEK 2 

Hejmarên girover ko ji hezarê pirtir in dikarin kombîne hem bi 

reqem hem bi tîpan bên nivîsandin: 20 hezar, 1 1/2 milyon. 

fiANEK 3 

Hejmara salê bi tîpan wekî yek bêjeyê têt nivîsandin. 

1939 (hezarûnehsedûsihûneh) 

4652 salan berî Îsayî (çarhezarûşeşsedûpêncîûdu salan berî Îsayî) 



Rêzimana kurdî | 188  

 

69 

  

»Hinekên din û zerdeştî bi xwe bawer in ko Avesta pênchezar sal berî 

Îsa pêxember hebû. Herhal kitêbeke gelek kevn, mezin û hêja ye.« 

Bedir-Xan, Kamiran Alî (1935), »Zerdeşt û rêya Zerdeşt«, Hawar, hjm. 26, 

rûp. 9 

Senifandina nimre û hejmar(ên sal)an 

74 Hinek hejmar û reqemên bi taybet bi awayên cida tên senifandin. 

Hejmara salê 

1639, 1946, 1975, 2000 

Nimreya telefonê 

586-203 10 

412-568 01 50 

412-34 23 45/234 (koda bajarî 412, nimreya aboneyî 34 23 45, nimre- 

ya girêdanê 234) 

Nimreya kolaneyê 

Kolaneya Kamiran Alî Bedir-Xanî 68 

Kolaneya Xelîfeyî 7–9, qat 2 

Nimreya posteyê 

746 93 Dêrsim (3+2 reqem) 

121 42 Diyarbekir 

Nimreya postcîroyê 

Du reqem: pc. 67-9 

Sê reqem: pc. 5 03-9 

Çar reqem: pc. 24 01-9 

Pênc reqem: pc. 2 78 02-9 

fieş reqem: pc. 17 17 17-9 

Heft reqem: pc. 765 45 28-6 
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Nimreya bankcîroyê 

bc. 785-3498 (hertim 3+4 reqem in û bi bendikê jêk tên veqetandin) 

Nimreya xwidêdanê 

651227 yan 27.12.1965 yan 27/12/1965 yan jî 27.XII.1965 
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Nimreyên ISBN û ISSN-ê 

Maneya ISBN-ê »International Series of Book Numbers« e û ji nimreki- 

rina pirtûkan re têt bi kar anîn. Mirov dikare nêvbera reqeman vala bi- 

hêle yan jî bendikekê biêxe nêvbera wan. Ew wiha tên grûb kirin: 

ISBN 91 8773 067 7 yan jî 91-8773-067-7. Reqema paşiyê ya kontrolki- 

rinê ye û dikare reqemeka 0–9 be. 

Û reqema ISSN-ê ji bo kovaran têt bi kar anîn. Ew wiha têt nivîsandin: 

ISSN 0282-1842 (Hertim 4+4 reqem in bi bendikê jêk tên veqetandin 

û nayên grûb kirin.) 

Nêvber 

75 Divêt reqem neyên kurt kirin. Mirov wiha dinivîse: 

2–300 kesan (2 ta 300 kesan) 

û 

200–300 kesan (200 ta 300 kesan). 

Lê belê mirov dikare di nêvbera hejmara salan de kurtkirinekê çê- 

bike: fiûna 1950–1952-ê 1950–52. 

fiANEK 

Mirov dikare »200–300 kesan« binivîse yan jî »nêvbera 200 û 300 

kesan«. Lê belê mirov nikare »nêvbera 200–300 kesan« binivîse. 

(Li xêzika axaftinê binêre). Di swêdî, fransî û ingiliziyê de jî welê 

ye. Li van nimûneyên li jêrê binêre. 

Between 888 and 905, many Kurdish tribes rose in rebellion against 
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the domination of their Arab rules, asserting their independence. 

Bedr Khan, Sureya (1928), The Case of Kurdistan Against Turkey, pp. 26 

Following the Armenian massacres of 1894–96, under the inspiration 

of Abd-ul-Hamid, a group of Kurdish leaders came at last to a realiza- 

tion of the disastrous effects of misguided religious fervor upon their 

people, as well as of the folly and the infamy of the Turk’s Pan-Islamic 

policy. 

Bedr Khan, Sureya (1928), The Case of Kurdistan Against Turkey, pp. 30–

31 
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Reqem û tîp pêk re 

76 Gava ko reqem û tîp kombîne pêk re tên bi kar anîn hinek caran 

valahî dikeve nêvbera wan, hinek caran jî valahî nakeve nêvbera 

wan. 

A4, G3, AK4, E 4, sinif 5 a, Mîg 29 

Qaideyeka baş ji bo vî awayî nîne, li gora rewşê mirov valahiyê di- 

êxe nêvbera wan an naêxe nêvbera wan. 

Jimarnavên bingehî 

77 Di kirmanciyê de jimarnavên bingehî ji yekê heta dawiyê ne: 

yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh, deh, yazdeh, diwazdeh, 

sîzdeh, çardeh, pazdeh, nozdeh, bîst, … sih, çil, pêncî, şêstî, heftî, 

heştî, not, sed, hezar, milyon, qitilyon … 

Tewanga jimarnavên bingehî 

78 Di kirmanciyê de zayenda hemî jimarnavên bingehî mê ye û ew bi 

»ê«-yê têne tewandin. Botî, hacî beyrî, behdînî, hekarî û klasîkên 

kirmancî jimarnavan mê dihesibînin û bi qenaeta min ev ji wan 

tewangên dî rasttir e. 
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yekê, didoyê, sêyê, çarê, pêncê, şeşê, heftê, heştê, nehê, dehê, yaz- 

dehê, diwazdehê, … bîstê, … sihê, çilê, pênciyê, şêstiyê, heftiyê, heş- 

tiyê, notê, sedê, hezarê, milyonê, trilyonê, qitilyonê … 

Yanî mirov dibêje: 

Ez yekê dibînim. 

Ez çarê dibînim. 

Ez heştiyê dibînim. 

Ji van nimûneyên jorî diyar dibe ya ko mirov dibîne hejmar bi 

xwe ye, ne navdêreka ko dayî pey wê ye. 

Lê di nimûneyên jêrî de yên ko mirov dibîne ne hejmar bi xwe, 

lê navdêr in: 
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Ez yek zelamî dibînim. 

Ez çar zelaman dibînim. 

Ez pêncî zelaman dibînim. 

Ez dê niho nimûneyekê binivîsînim û rave bikim: 

Ez 27 zelaman dibînim. 

Heger ko em navdêra ko »zelam« e rakin hingê em dikarin holê 

binivîsin: 

Ez 27-an dibînim. 

Yanî ev »an«-a he tewanga navdêreka gelejimar e ko daye pey ji- 

marnavê. 

Li ferqa ko di nêvbera van du nimûneyan de heye binêre: 

Ez sala 1997-ê bûm 32-salî. (Ez wê salê bûm 32-salî.) 

Ez 1997 salan nikarim bijîm. (Ez wan nikarim bijîm.) 

Di nimûneya ewilî de »1997« jimarnaveka yekejimar e ko bi »ê«- 

yê têt tewandin û mirov dikare pronava »wê« biêxe cihê wê û lê- 
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kerek dikare bide pey wê. Lê belê di nimûneya didoyê de »1997« 

jimarnavek e ko navdêreka gelejimar »salan« daye pey wê, prona- 

va tewandî »wan« nikare bikeve cihê jimarnavê û lêkerek jî nikare 

bide pey wê. 

Yanî mirov nikare bibêje: 

Ez sala 1997-an bûm 32-salî. (Ez wan salê bûm 32-salî.) 

Ji ber ko »1997« yek sal e û tenê pronava tewandî »wê« dikare bi- 

keve cihê wê. 

fiANEK 

Di heqê tewanga jimarnavên bingehî de nêrînek heye ko dibêje ji- 

marnavan zayendên cida hene û ji lewra jî divêt ew li gor wan za- 
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yendan bêne tewandin. Li gor nêrîna Celadet Alî Bedir-Xanî za- 

yenda jimarnava »1«-ê mê ye, lê ya jimarnavên ji 2-ê ta 20-ê geleji- 

mar e û ya jimarnavên girover 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 û 100-ê 

nêr e û lewra divêt bi »î«-yê bêne tewandin. Li gor teoriya wî ev 

nimûneyên li jêrê rast in: 

Ez yekê dibînim. 

Ez çaran dibînim. 

Ez çilî dibînim. 

Celadet dibêje ji ber ko zayenda »çarê« gelejimar e ew navdêra 

xwe jî li gor xwe ditewîne. Lê rastî ne welê ye. Ji ber ko ne jimar- 

navê tewanga xwe daye navdêrê, tewanga gelejimara navdêrê bi ji- 

marnavê ve bûye. Gava em »ez çaran dibînim« dibêjin navdêreka 

veşartî heye ko em bi nav nakin. Divêt em bibêjin »ez çar zelaman 

dibînim« yan »ez çar tiştan dibînim«. Heger ko bi rastî jî tewanga 

jimarnavê tehsîr li navdêrê bikira divêt me »ez yek zelamê dibî- 
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nim« binivîsanda ji ber ko zayenda »yekê« mê ye. 

Yanî jimarnav mê ne û hemî jimarnav yekejimar in, lê belê nav- 

dêrên dikevin pêşiya wan an didin pey wan dikarin gelejimar yan 

yekejimar bin. 

Jimarnavên rêzê 

79 Di kirmanciyê de jimarnavên rêzê bi arîkariya pronavên işarkî 

»yê«, »ya« û »yên« têne çêkirin. 

yê yekê, yê didoyê, yê sêyê, yê çarê, yê pêncê, yê şeşê, yê heftê, yê 

heştê, yê nehê, yê dehê, yê yazdehê, yê diwazdehê, … yê bîstê, yê si- 

hê, yê çilê, yê pênciyê, yê şêstiyê, yê heftiyê, yê heştiyê, yê notê, yê 

sedê, yê hezarê, yê milyonê, yê trilyonê, qitilyonê … 

Di komekan de piraniya caran pronavên işarkî »yê«, »ya« û »yên« 

dibin veqetandek û bi navdêran ve dibin. Ji bikaranîna wan ya di 

komekê de mirov dizane ka ew çawa jimarnavên bingehî dikin ji- 

marnavên rêzê û ka ew tewangên jimarnavên bingehî ne an no. 

Gava ko em »Ez sala 1986-ê çûm Wanê« dibêjin hingê em ji- 
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marnavê li gor zayenda wê ya mê ditewînin. Lê gava ko em »Cara 

pêncê, zelamê heftê, mirovê dehê, dengbêjê sedê û hw.d.« dibêjin 

em wan diêxin rêzekê de. 

Ez dê ji hinek klasîkên kirmancan hinek nimûneyan bidim ko te- 

oriya Celadetî piştrast nakin. Ehmedê Xanî di »Nûbihara biçû- 

kan« de holê dinivîsîne: 

Ji kelîma sanî bigir tu herfa çarê 

Tarîx e ji bo »Nûbiharê« 

Herwiha gava ko Ehmedê Xanî riknên islamê dihejmêre ew holê 

dinivîsîne: 
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Riknê di islamê pênc in: 

Riknê ewil 

Riknê didoyê 

Riknê siyê 

Riknê çarê 

Riknê pêncê 

Mele Mehmûdê Bayezidî sala 1858 û 1859-ê cildê yekê yê »fierefna- 

meya« fierefxanê Bidlîsî ji farisiyê wergerandiye bo kirmanciyê. Di 

rûperê didoyê yê destnivîsa Mele Mehmûdî de dabeşkirineka holê 

heye: 

Qismê ewil 

Qismê duyê 

Qismê siyê 

Qismê çarê 

fiANEK 

Di vê sedsala paşiyê de hinek kirmancan dest pê kirine ko jimar- 

navên rêzê bi »em« û »emîn« dinivîsînin. Ev bi tehsîra soraniyê 

hatiye nêv kirmancan. Ji aliyê gramerê ve ti bivênevêtî nîne ko 

mirov wekî soran bike, ji ber ko di komekê de diyar dibe ka »ê«- 

ya bi jimarnavê ve bûyî tewang e an no: 
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Jimarnavên rêzê 

Cara sedê 

Hilbijêrê didoyê 

Pêxemberê şeşê 

Serokwezîrê nehê 

Jimarnavên bingehî (tewang) 
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Kerem sala 1955-ê ji diya xwe bû. 

Xezal ji hejmara 60-yê hes nake. 

Min hêviya xwe ji roja 20-ê birî. 

80 Mirov dikare jimarnavên rêzê bi reqeman jî binivîsîne. Piraniya 

caran mirov niqteyekê datîne pişt reqemê, wekî: 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., … 20. 

fiANEK 1 

fiûna niqteyê (.) mirov dikare bendikekê (-) dayne pişt reqemê û 

ê-yekê pê ve bike: 1-ê, 2-ê, 3-ê, 4-ê, 5-ê, … 

fiANEK 2 

Ji bilî vê rêzkirinê hinek bêjeyên dî jî hene ko rolê rêzkirinê dile- 

hîzin. 

Cara pêşiyê, cara ewilî, cara paşiyê, cara dawiyê 

81 Di nimrekirina tarîxê de hejmar bi ê-yê têt tewandin û maneya 

wê ne rêzkirina jimarnavê rêzê ye. 

27-ê gulana 1965-ê (Maneya wê ne 27-emîn gulana 1965-emîn e. Ma- 

neya wê bîstûheftê gulana hezarûnehsedûşêstûpêncê ye.) 

Nîşandeka dehêkê 

82 Wekî nîşandek ji bo dehêkê bihnok – ne niqte – têt bi kar anîn û 

dehêk bê valahî li pey bihnokê re tên nivîsandin. 

3,1415926535 

76  

  

fiANEK 

Divêt mirov sifirekê (0) dayne pêşiya bihnoka dehêkê heger hej- 

mara dehêkê ji 1-ê hindiktir be: 0,75. Yanî mirov nikare dîrek bi 

nîşandeka dehêkê (,) dest pê bike. 

Agahdariyên demî 
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83 Divêt mirov bêsebeb hejmara salê kurt neke, nemaze gava mirov 

tarîxê dinivîse. Heger mirov bibêje ileh ezê hejmara salê kurt bi- 

kim, hingê mirov dikare herdu reqemên paşiyê biparêze û bi ben- 

dikekê (-) bitewîne. 

havîna 95-ê, sala 50-yê 

84 Mirov dikare tarîxê bi gelek awayan binivîse. Ya herî hêja û ji ça- 

van re xweş ew e ko mirov navê heyîvê bi tîpan binivîse. Vê meto- 

dê mirov dikare li hemî deran bi kar bîne. 

21-ê adara 1967-ê (tewandî) 

85 Navê heyîvan nayêt kurt kirin, lê yê hinek rojan dikare bêt kurt 

kirin. Kurtkirin jî bi avêtina em-ê çêdibe. Navê roja »în« û »şemi- 

yê« nayên kurt kirin. 

yekş. duş. sêş. çarş. pênş. 

86 Bi reqeman mirov dikare tarîxê bi gelek awayan binivîse. Ya herî 

baş ew e ko mirov xêzika xwehr (/) dayne nêvbera reqemên roj û 

heyîvê de. 

27/1 1967 

87 Ji bilî vê sîstemê du awayên dî jî ji bo nivîsandina tarîxê hene. Di- 

vêt mirov hinekê li wan miqate be. 

A) 27.1.1967 

B) 1967-01-27 

Varyanta paşiyê (B) li gor standarda nêvneteweyî ye. Di varyanta 
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pêşiyê (A) de mirov sifirê (0) naêxe pêşiya hejmarên ko ji dehê 

(10) kiçiktir bin, lê di varyanta (B)-yê de divêt mirov sifirekê (0) 

biêxe pêşiya hejmarên ji dehê (10) kiçiktir. 

Di herdu varyantan de jî mirov ticaran reqemên salê kurt nake, ji 
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ber ew rê li têkilêkiyê vedike. Li gor sîstema (A)-yê roj-heyîv-sal, li 

gor sîstema (B)-yê sal-heyîv-roj tên nivîsandin. 

88 Periyodên demî wiha dikarin bên nivîsandin: 

6–27 gulana 1995-ê 

6 gulan–20 hezîrana 1994-ê 

6 gulana 1993–8 tebaxa 1994-ê 

yan jî 

6/5–24/5 1994 (wiha jî: 6–24/5 1994) 

6/5–24/6 1994 

6/5 1993–7/1 1994 

»Cemreyên salê ev in: 

1–20 Sibat. Cemre dikeve hewayê û ba germ dibe. 

2–27 Sibat. Cemre dikeve avê; sira avê dişkê û av dest bi germbûnê 

dike. 

3–6 Adar. Cemre dikeve axê; germî di axê digere.« 

Remildar (1943), »Tiştên bikêr«, Ronahî, hjm. 13, rûp. 4 

89 Demê mirov saet, deqîqe û saniyeyan dinivîse divêt mirov niqteyê 

(.) bi kar bîne. Ne şert e mirov wekî ingilîz û emerîkiyan niqteco- 

tê (:) ji saetê re bi kar bîne, lewra ew niqteyê (.) wekî nîşandeka 

dehêkê bi kar tînin. 

saet 9.30 yan 09.30, saet 18.00 yan saet 18 

Demê serketinê: 2.55.04 (du saet pêncîûpênc deqîqe û çar saniye) 

Divêt mirov nîşandeka dehêkê bêxe pêşiya dehêkê, yanî kertên sa- 

niyeyê. 

25.08,4 (bîstûpênc deqîqe û heşt saniye û çar salîse) 
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Miqdar 



Rêzimana kurdî | 198  

 

90 Miqdara bihayê tiştan bi gelek awayan dikare bêt nivîsandin. 

5 banqenot û 90 qurîş 

5,90 banqenot 

5:90 (banqenot) 

Pêkvenivîsandina hejmar û bêjeyan 

91 Hinek caran mirov dikare hejmar û bêjeyekê bi bendikekê (-) pêk 

ve binivîse. Gava yek ji mirovî bipirse ka mirov çendsalî ye, mirov 

dikare bibêje ez »35-salî« me. Ji ber ferqek di nêvbera »xebata 35 sa- 

lan« û »35-saltiya« mirovî de heye. »35-salî« rengdêrê mirovî ye. 
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Tewang 

92 Hemî navdêr, binavkirî û nebinavkirî, di hinek halan de têne te- 

wandin. Navdêr di van halên jêrî de têne tewandin: 

a) Heger navdêr di demê niho û demê bêt yê lêkereka transîtîf de bi- 

reser be têt tewandin. 

Kendal Hesenî dibîne. 

Kendalek Hesenekî dibîne. 

Kendal dê Hesenî bibîne. 

Kendalek dê Hesenekî bibîne. 

b) Heger navdêr di demê borî yê lêkereka transîtîf de kirar be têt te- 

wandin. 

Rojenî helbest xwend. 

Rojenekî helbest xwend. 

Miryemê nan peht. 

Miryemekê nan peht. 

c) Heger daçekek bikeve pêşiya navdêrê hingê navdêr têt tewandin. 

Kendal bi Hesenî re diaxive. 



Rêzimana kurdî | 199  

 

Kendalek bi Hesenekî re diaxive. 

Leyla bi Zelalê re çû. 

Leylayek bi Zelalekê re çû. 

d) Heger navdêrek bibe biresera navdêreka dî, hingê navdêra bûyî bi- 

reser tête tewandin. 

Kurê Ehmedî xweşlaw e. 

Kurekê Ehmedekî xweşlaw e. 

Keça Binefşê spehî ye. 

Keçeka Binefşekê spehî ye. 

e) Heger navdêr ji bo gazîkirinê bêt bi kar anîn hingê navdêr tête te- 

wandin. Navê vê tewangê tewanga gazîkirinê ye. 

-0 

ji bo yekejimara zayenda nêr 

Ho Heseno! Mirado! 

-ê 

ji bo yekejimara zayenda mê 

Ho Xeyîcê! Miryemê! 

-ino ji bo gelejimara herdu zayendan 

Zelamino! 

Keçino! 
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Tewanga pronavan 

93 Di kirmanciyê de du grubên pronavan hene: yên xweser û yên te- 

wandî. Pronavên xweser dikevin cihên navdêrên xweser û prona- 

vên tewandî dikevin cihên navdêrên tewandî. 

pronavên xweser 

pronavên tewandî 
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ez 

min 

tu 

te 

ew 

wî, wê 

em 

me 

hon 

we 

ew 

wan 

Hesen Leylayê dibîne. Hesenî Leyla dît. 

Ew wê dibîne. 

Wî ew dît. 

pronavên pirsiyarkî 

yên xweser 

yên tewandî 

kî 

kê 

kîjik/kîjan 

kîjikî/kîjanî 

kîjik/kîjan 

kijikê/kîjanê 

kîjik/kîjan 

kîjikan/kîjanan 

Gava ko di komekekê de pronavek ji gruba yên xweser be divêt 

pronavê dî ji gruba yên tewandî be û vajiyê vê jî rast e. 
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Tewanga navdêrên binavkirî 

94 Navdêrên binavkirî li gora mêjer û zayendên xwe têne tewandin. 

Parkîtên tewangê bi paşiya navdêran ve dibin. 

-î 

ji bo yekejimara zayenda nêr 

Ez hespî dibînim. 

-ê 

ji bo yekejimara zayenda mê 

Ez mehinê dibînim. 
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-an 

ji bo gelejimara herdu zayendan 

Ez hespan dibînim. 

Ez mehînan dibînim. 

fiANEK 

Parkîta tewangê »an«-a ji bo gelejimara herdu zayendan ketiye da- 

wiya hinek bêjeyan û bûye parçeyek ji bêjeyê bi xwe: serhedan, bo- 

tan, şêrwan, xerzan, hewêrkan, goyan, qeşûran, milan, spêrtiyan, 

kiçan û h.d. Ev bêjeyên he ticaran nayên tewandin. 

Idrîs ji Botan têt. 

Eşîrên botan gelek in. 

Reşo çûye Xerzan. 

Reşo ji nêv eşîra xerzan têt. 

Di kurdiyê de hinek bêje jî hene ko rayeka wan bi xwe bi »an«-ê 

xilas dibe: Rewan, ziman, şivan, baran, peyman, garan, kevan, di- 

dan h.d. Ev bêje li gora mêjer û zayendên xwe têne tewandin. 

Pênc garanên gundê me hene. 
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Deh şivanan nekarîn çar beranan dax bidin. 

Herçend rayeka bêjeya »gulanê« ne bi »an«-ê xilas dibe, cardî jî ew 

tête tewandin û mirov dibêje »heyiva gulanê«, ne »heyiva gulê«. 

95 Li hinek deverên Kurdistanê navdêrên nêr yên ko di wan de tîpên 

»ê« û »a« hene bi guhortina van tîpan bi »ê«-yekê jî ditewînin. 

Em ji xênî derketin. 

Gurgîn çû êş. 

Ji ber ko di hemî navdêrên nêr de dengdêrên »e« û »a« peyda na- 

bin, li wan deverên Kurdistanê navdêrên wekî »kim, goşt, dil, hiş, 

mirov, gir, kur, mîr, mêr, gund, şîr« û h.d. natewînin. Ew dibêjin: 

fiûna ko bibêjin: 

Ez şîr vedixwim. 

Ez şîrî vedixwim. 

fiûna ko bibêjin: 

Ez goşt dixwim. 

Ez goştî dixwim. 

Guhortina »e« û »a«-yê bi »ê«-yê ne tewangeka misteqir e. Ya baş 

ew e ko mirov van navdêrên nêr bi parkîta »î«-yê bitewîne. 
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Tewang di kurdiyê de hêmanekê bingehî ye. Terikandina tewan- 

gê siqetiyekê diêxe gramera zimanê me. Gava navdêr neyên te- 

wandin mirov nikare bizane ka kirarê lêkerekê û bireserê lêkerekê 

çi ye û kî ye. Heger em bibêjin »Hesen ker kuşt« ne diyar e ka 

Hesenî ker kuştiye an kerî Hesen kuştiye. Ji bo em bizanin yê ko 

ker kuştî Hesen e divêt em »Hesenî ker kuşt« binivîsînin. 

96 Heger gelek navdêran dabe pey êk û ji yek mêjerê bin, lê ne ji yek 

zayendê bin, hingê mirov dikare li gora navdêra paşiyê bitewîne. 
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Ez hesp û mehînê dibînim. 

Ez mehîn û hespî dibînim. 

Heger gelek navdêran dabe pey êk û ne ji yek mêjerê bin, hingê 

her navdêr cida û li gora mêjer û zayenda xwe tête tewandin. 

Ez mihê û bizinan dibînim. 

Ez mehînan û hespî dibînim. 

Tewanga navdêrên nebinavkirî 

97 Tewanga navdêrên nebinavkirî bi arîkariya pronavên nebinavkirî 

»yek« û »hin«-ê tête çêkirin. Navdêr bi xwe jî, wekî navdêrên bi- 

navkirî, parkîtên tewangê distînin. 

yek … -î 

ji bo yekejimara zayenda nêr 

Bahoz yek hespî dibîne. 

Rizgar yek nanî dixwe. 

yek … -ê 

ji bo yekejimara zayenda mê 

Bahoz yek mehînê dibîne. 

Rizgar yek sêvê dixwe. 

hin … -an 

ji bo gelejimara herdu zayendan 

Bahoz hin hespan dibîne. 

Rizgar hin sêvan dixwe. 

98 Bi pêşketina zimanî re pronavên nebinavkirî »yek« û »hin« wekî 

veqetandek (-ek û -in) dikevin paşiya navdêran. 
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Veqetandek 

Veqetandekên navdêrên binavkirî 



Rêzimana kurdî | 204  

 

99 Veqetandekên navdêrên binavkirî, wekî ko Celadet Alî Bedir-Xan 

dibêje, ji pronavên işarkî »yê«, »ya« û »yên«-ê çêbûyî ne. Gava ko 

bireserên navdêran didin pey navdêran ev veqetandekên he bi 

navdêran ve dibin. 

Di eslê xwe de gava ev pronav dikevin pêşiya biresera navdêrekê 

»di-yek« dikeve nêvbera wan û bireserê: 

[yê] -ê 

ji bo yekejimara zayenda nêr 

Hesp yê di Keremî 

Hesp yê di boz 

Hesp yê Keremî 

Hesp yê boz 

Hespê Keremî 

Hespê boz 

[ya] -a 

ji bo yekejimara zayenda mê 

Mehîn ya di Keremî 

Mehîn ya di boz 

Mehîn ya Keremî 

Mehîn ya boz 

Mehîna Keremî 

Mehîna boz 

[yên] -ên ji bo gelejimara herdu zayendan 

Hesp yên di Keremî 

Hesp yên di boz 

Hesp yên Keremî 

Hesp yên boz 

Hespên Keremî 



Rêzimana kurdî | 205  

 

Hespên boz 

Mehîn yên di Keremî 

Mehîn yên di boz 

Mehîn yên Keremî 

Mehîn yên boz 

Mehînên Keremî 

Mehînên boz 

Veqetandekên navdêrên nebinavkirî 

100 Veqetandekên navdêrên nebinavkirî an ji pronavên nebinavkirî 

»yek« û »hin«-ê, an ji kombînazona pronavên nebinavkirî û pro- 

navên işarkî »yek yê«, »yek ya« û »hin yên«-ê çêbûyî ne. 
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101 Veqetandekên navdêrên nebinavkirî yên ko hêj ti bireser bi wan 

ve nebûyî ne ji pronavên nebinavkiri »yek« û »hin«-ê çêbûyî ne: 

[yek] -ek ji bo yekejimara zayenda nêr 

Yek hesp hat. 

Hespek hat. 

[yek] -ek ji bo yekejimara zayenda mê 

Yek mehîn hat. 

Mehînek hat. 

[hin] -in ji bo gelejimara herdu zayendan 

Hin hesp hatin. 

Hespin hatin. 

102 Veqetandekên navdêrên nebinavkirî yên ko bireserekê daye pey, 

ji kombînazona pronavên nebinavkirî û pronavên işarkî »yek yê«, 

»yek ya« û »hin yên«-ê çêbûyî ne. Li hir veqetandekên nebinavki- 

rinê »-ek« û »-in« û veqetandekên bireserên navdêran »-ê«, »-a« û 
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»-ên« bi hev re ketine dawiya navdêran: 

[yek yê] -ek-ê 

ji bo yekejimara zayenda nêr 

Yek hesp yê boz giya xwar. 

Hespekê boz giya xwar. 

[yek ya] -ek-a 

ji bo yekejimara zayenda mê 

Yek mehîn ya boz hat. 

Mehîneka boz hat. 

[hin yên] -in-ên ji bo gelejimara herdu zayendan 

Hin hesp yên boz hatin. 

Hespinên boz hatin. 

fiANEK 1 

Ji bo sivikahiyê, di axaftinê de »-a«-ya »mehîneka boz« bûye »-e« 
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û ev şiklê he standiye: »mehîneke boz«. Herwisa cardî ji bo sivika- 

hiyê »-inên«-a »hespinên boz« bûye »-inen« û ev şiklê he standiye: 

»hespinen boz«. 

Xelkên botî pronavên işarkî »ya« û »yê«-yê, pirê caran, serbixwe 

dihêlin. Yanî ew dibêjin »mehînek ya boz« û »Hespek yê Riste- 

mî«. Lê belê xelkên torî – digel ko ew jî botî ne – »mehîneka boz« 

dibêjin. 

fiANEK 2 

Di nivîsandina veqetandeka navdêrên nebinavkirî ya ji bo yekeji- 

mara zayenda nêr de, heta niho tevilheviyek heye. Ji ber ko bispo- 

rên gramera kurdiyê heta niho vê veqetandekê wekî ko hertim te- 

wang be bi parkîta tewangê »î«-yê dinivîsînin. 
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Lê belê veqetandekên navdêrên nebinavkirî jî wekî veqetande- 

kên navdêrên binavkirî ne: ji bo yekejimara zayenda nêr »-ê«, ji 

bo yekejimara zayenda mê »-a« û ji bo gelejimara herdu zayendan 

»-ên«. Xweseriya navdêrên nebinavkirî ew e ko »yek« û »hin« jî 

wekî veqetandek bi wan ve dibin: »-ek-ê«, »-ek-a« û »-in-ên«. 

Di klasîkên kirmanciyê de û di kirmanciya botî, hacî beyrî, he- 

karî û behdînî de ev awa têt bi kar anîn û ji aliyê gramerê ve jî 

bingeh jê re heye. 

Ji lewra Ehmedê Xanî di »Mem û Zînê« de veqetandeka navdê- 

rên nebinavkirî, ya ji bo yekejimara zayenda nêr, holê dinivîsîne: 

Her mîrekê wan bi bezlê Hatem 

Her mêrekê wan bi remzê Ristem 

Heger em van du rêzan jêk vekin dê holê bixwehîn: 

Her yek mîr yê di wan bi bezlê Hatem 

Her yek mêr yê di wan bi remzê Ristem 

Gava ko »di«-ya klasîk bikeve û pronava nebinavkirî »yek« bêt pa- 

şiya bêjeya piştî xwe dê holê lê bêt: 

Her mîrek yê wan bi bezlê Hatem 

Her mêrek yê wan bi remzê Ristem 
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Heger ko pronava işarkî »yê« jî bi bêjeya beriya xwe ve bikele û 

bibe veqetandek dê holê lê bêt: 

Her mîrekê wan bi bezlê Hatem 

Her mêrekê wan bi remzê Ristem 

Çi kesê ko ne botî, hacî beyrî, behdînî û hekarî be û klasîkên kir- 

mancî jî nexwendibin dikare tefsîrekê ji xwe re li beyta li jorê bide 

û bibêje ko »ê«-ya di bêjeyên »mîrekê« û »mêrekê« de şaş hatine 
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nivîsandin û rastiya wan divêt »mîrekî« û »mêrekî« be. 

Mirovekê botî gava behsa zelamekê qenc bike holê dibêje: 

Ez bi zelamekê qenc re diaxivim. 

Ew ticaran nabêje: 

Ez bi zelamekî qenc re diaxivim. 

Min hespekî qemer ji xwe re kirî. 

Nimûneyeka dî ji Ehmedê Xanî: 

Tacdîn sekinî û pirsiyar kir 

Pirsa xwe ji yêkê extiyar kir 

Ew »ê-«ya ko dikeve paşiya veqetandeka navdêra nebinavkirî wekî 

»ê-«ya ko dikeve paşiya veqetandeka navdêra binavkirî ye. Herdu 

»ê« jî ji pronava işarkî »yê«-yê çêbûyî ne. 

Hespê Keremî kayê dixwe. (binavkirî) 

Hespekê Keremî kayê dixwe. (nebinavkirî) 

fiANEK 3 

Guhortina ko li hinek deverên Kurdistanê ketiye veqetandeka 

navdêrên nebinavkirî, ya ji bo yekejimara zayenda nêr, ji sivikkiri- 

nê pê ve ne titişt e. Çawa ko li hinek deveran »jineka spehî« dikin 

»jineke spehî«, welê »zelamekê têr« jî sivik dikin û dibêjin »zela- 
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mekî têr«. Yan ne, bi ti awayî mirov nikare »zelamekî têr« biparê- 

ze. Ev guhortin bi xwe re du problemên mezin tîne: 1) nediyarbû- 

na tewang û veqetandekê, 2) guhortina rengdêran bi hokeran. 

1) Nediyarbûna tewang û veqetandekê. Gava ko mirov veqetande- 

ka navdêrên nebinavkirî ya ji bo yekejimara zayenda nêr jî bi 

»ekî« binivîsîne hingê mirov nikare bizane ka di komeka »zelame- 

kî Hesenî li min da« de yê ko li min dayî »zelamek« e an »Hesen« 
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e an jî herdu ne. Ji bo ko em bizanin yê ko li min dayî zelamek yê 

Hesenî ye, ne Hesen bi xwe ye, divêt em »zelamekê Hesenî li min 

da« binivîsînin. Di navdêrên binavkirî de ev problem nîne ji ber 

di halê tewangê de mirov dibêje »zelamî li min da« û di halê veqe- 

tandekê de dibêje »zelamê Hesenî li min da«. Ji lewra divêt mirov 

holê binivîsîne: 

Zelamekî li min da. (tewang, Yek zelamî li min da.) 

lê belê 

Zelamekê Hesenî li min da. (veqetandek, Zelamek yê Hesenî li min da.) 

2) Guhortina rengdêran bi hokeran. Gava ko mirov veqetandeka 

navdêrên nebinavkirî ya ji bo yekejimara zayenda nêr jî bi »ekî« 

binivîsîne hingê hemî rengdêrên di pey navdêrên nebinavkirî re 

tên dibin hoker û ev jî maneya komekan serûbin dike. Heger em 

»zelamekî xirab li min da« binivîsînin divêt mebesta me ew be ko 

zelamekî bi awayekê xirab li min daye, li hir bêjeya »xirab« hoker 

e. Heger mebesta me zelamek yê xirab be divêt em »zelamekê xi- 

rab li min da« binivîsînin, li hir bêjeya »xirab« rengdêr e. 

Mirovekî têr nan xwar. (têr = hoker, Yek mirovî têr nan xwar.) 

lê belê 

Mirovekê têr nan xwar. (têr = rengdêr, Yek mirov yê têr nan xwar.) 

Tewanga veqetandekên navdêrên nebinavkirî 

103 Tewanga veqetandekên navdêrên nebinavkirî ji kombînazona 

pronavên nebinavkirî û parkîtên tewangê »yek î«, »yek ê« û »hin 

an«-ê çêbûyî ne: 
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[yek î] -ek-î 

ji bo yekejimara zayenda nêr 
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Yek hespî giya xwar. 

Hespekî giya xwar. 

[yek ê] -ek-ê 

ji bo yekejimara zayenda mê 

Yek mehînê giya xwar. 

Mehînekê giya xwar. 

[hin an] -in-an 

ji bo gelejimara herdu zayendan 

Hin hespan giya xwar. 

Hespinan giya xwar. 

fiANEK 

Xelkên çar herêmên Kurdistanê, botî, hacî beyrî, behdînî, hekarî 

û klasîkên kirmancan veqetandeka navdêrên nebinavkirî ya ji bo 

yekejimara zayenda nêr jî bi »ê«-yê ditewînin û dibêjin »zelamekê 

nan xwar«, »ez hespekê dibînim«. Ji ber ko »yek« di eslê xwe de ji- 

marnav e gava ko ew dikeve paşiya navdêrekê zayenda jimarnavê 

(ango »yek«-ê) dibe zayenda raser (domînant) û navdêr hemî li 

gor zayenda »yek«-ê tête tewandin, ko ew jî »ê« ye. 

Ji ber vê hindê ye ko Ehmedê Xanî di »Mem û Zînê« de veqetan- 

deka navdêrên nebinavkirî, ya ji bo yekejimara zayenda nêr, holê 

ditewîne: 

Di heqê Memo û Tacdînî de: 

Willah yekê nemaye rahet 

Billah yekê nemaye taqet 

Di heqê daweta Tacdîn û Sitiyê de: 

Her berderekê şemateyek lê 

Her mecme‘ekê temaşayek lê 

89 
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Di heqê Bekoyî de: 

Çil car dikin yekê micerreb 

Paşê ewî dê bikin miqerreb 

Mirovekê botî veqetandekên navdêrên nebinavkirî holê ditewîne: 

Ez zelamekê dibînim. 

Ez jinekê dibînim. 

Ez hin hespan dibînim. (Ez hespinan dibînim.) 

Ez hin mehînan dibînim. (Ez mehîninan dibînim.) 

Herçend ez bi xwe hacî beyrî me, li gor baweriya min, çêtir e ko 

mirov tewanga veqetandeka navdêrên nebinavkirî, ya ji bo yekeji- 

mara zayenda nêr, bi »î«-yê binivîsîne bike »-ekî« û heger veqetan- 

dek be bi »ê«-yê binivîsîne û bike »ekê«. 

Ez zelamekî dibînim. (tewang) 

lê belê 

Ez zelamekê bejinbilind dibînim. (veqetandek) 

RAVEK 

Tekstên Ehmedê Xanî, Melayê Cizerî, Melayê Bateyî, Mele Xelîlê 

Sêrtî û nivîskarên klasîk yên ko bi kirmanciya botan, hacî beyran, 

behdînan û hekariyan nivîsandine li gora isula zaravayê wan tên 

nivîsandin. Ev ji bo sedaqeta bi tekstên wan re pêwîst e. 

90  

  

Kurtek 

Lîsteya kurtekên adetî 

104 Kurtekên adetî di kurdiyê de hêj baş rûneniştine û her nivîskarek 

li gor zanîna xwe kurtekan bi kar tîne an naîne. Li jêrê nimûne- 

yên çend kurtekan hene. Ev kurtekên he divêt bi niqteyê bên ni- 
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vîsandin, herçiqas ew di nêva komekê de jî bin. 

fianek: 2 – Bêjeyên wek Frense, Sûriye, Emêrîke, Efrîqe h.d. yên ko bi 

«e» kê temam dibin, […] 

Bedir-Xan, Celadet Alî (1941), »Bingehên gramêra kurdmancî«, Hawar, 

hjm. 32. rûp. 10 

Ji vê jêgirtinê jî diyar e ko Celadetî bêjeyên »heta dawiyê« bi niq- 

teyan kurt kirine. Di swêdiyê de jî kurtekên adetî bi eynî qaideyî 

tên kurt kirin. 

Niqtekirina kurtekan jî bi serê xwe problemeka mezin e. Aya 

mirov niqteyê dayne nêvbera her bêjeyekê de, yan jî di dawiya 

kurtekê bi xwe de? Bersiveka sedê sed ji vê pirsê re nîne û li jêrê 

alternatîfek ko min neqandî heye. Li gor vê sîstemê hemî kurte- 

kên adetî bi niqteyekê piştî her bêjeyekê xelas dibin û bi vî awayî 

istiqrarekê diêxe sîstemê. Di swêdî û fransiyê de carinan niqte li 

pişt her bêjeyekê heye, carinan jî li paşiya hemiyê kurtekê tenê 

niqteyek heye. 

hw.d. 

herwekî dî 

w.d. 

wekî dî 

w.n. 

wekî nimûne 

b.nim. 

bo nimûne 

b.z. 

berî zayînê 

p.z. 

piştî zayînê 
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b.m.î. 

berî mîlada Îsayî 

p.m.î. 

piştî mîlada Îsayî 

h.h. 

hicrî heyîvî (qemerî) 

h.r. 

hicrî rojî (şemsî) 

m. 

mirin 

l.bn. 

lê binêre 

f.b. 

fed bikirê 
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y.j.w. 

yek ji wan 

j.t. 

ji … ta 

y.w.w. 

yên wekî wan 

y.w.v. 

yên wekî van 

hw. 

herwiha 

nvn. 

navnîşan 
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j.bl.v. 

ji bilî vê/van 

j.bl.w. 

ji bilî wê/wan 

nzk. 

nêzîkî 

p.n. 

piştî nîvro 

b.n. 

berî nîvro 

b. 

berî 

p. 

piştî 

h.d. 

heta dawiyê 

bc. 

bankcîro 

pc. 

postcîro 

hjm. 

hejmar 

rûp. 

rûper/rûpel 

tfn. 

telefon 

drnc. 

derînce 
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yekş. 

yekşem 

duş. 

duşem 

sêş. 

sêşem 

çarş. 

çarşem 

pênş. 

pênşem 

Hevenavê pîvanan 

105 Hevenavê pîvanan – ko li gor lêkhatina nêvneteweyî ne – hertim 

bêniqte tên nivîsandin. Ew piranî digel reqeman tên bi kar anîn. 

Herwiha kurtekên van hevenavan jî bêniqte tên nivîsandin. 

Li jêrê çend nimûneyên hevenav- û kurtekên pîvanan hene: 

km 

kîlometre 

m 

metre 

dm 

dehêkmetre 

cm 

santîmetre 
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mm 

milîmetre 

km2 
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kîlometreçarçik 

a 

ar (di kadastroyê de têt bi kar anîn) 

ha 

hektar (di kadastroyê de têt bi kar anîn) 

m2 

metreçarçik 

dm2 

dehêkmetreçarçik 

cm2 

santîmetreçarçik 

mm2 

milîmetreçarçik 

m3 

metrekûb 

dm3 

dehêkmetrekub 

cm3 

santîmetrekub 

mm3 

milîmetrekub 

hl 

hektolître 

l 

lître 

dl 

dehêklître 

cl 
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santîlître 

ml 

milîlître 

t 

ton 

dt 

dehêkton 

kg 

kîlogram 

hg 

hektogram 

g 

gram 

dg 

dehêkgram 

cg 

santîgram 

mg 

milîgram 

dq 

deqîqe 

s 

saniye 

Kurtekên bigirdek 

106 Hinek kurtekên bigirdek hene ko dişibihin navan. Ew wekî na- 

van tên xwendin û wekî qaide bêniqte bi tîpên gir tên nivîsandin. 

UN 

United Nations 
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USA 

United States of America 

PDK 

Partiya Demokrat ya Kurdistanê 

YNK 

Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê 

PKK 

Partiya Karkerên Kurdistanê 
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Hinek bêjeyên bigirdek yên ko ne navekê xweser in bi hûrekan 

tên nivîsandin. 

mc 

motorsiklêt 

wc 

coya avê; boriya avê (ji destavrêtinê re) 

tv 

televizyon 

Gava ko kurtekên bigirdek ne tîp bi tîp, lê wekî bêjeyekê bên 

xwendin, divêt mirov kurtekan bi hûrekê wekî bêjeyekê binivîse. 

aids 

Ji »acquired immune deficiency syndrome«-ya bi ingilîzî 

çêbûye û navê nexweşiyeka nebûna hêza 

xwe-bi-xwe-parastinê ye. 

hîv 

Ji »human immunodeficiency virus«-a bi ingilîzî 

çêbûye û navê patojena ko aids-ê çêdike ye. 

Lê gava kurtekek, ji yên wek bêjeyekê têt xwendin, navekê xweser 
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be, hingê tîpa wê ya pêşiyê bi girdekê têt nivîsandin. 

Unesco 

United Nations Educational, Scientific, 

and Cultural Organisation 

Rêxistina Hîndekarî, Zanyarî û Kulturî 

ya Neteweyên Yekbûyî 

Unicef 

United Nations Children’s Fund 

Fonda Zarokan ya Neteweyên Yekbûyî 

Nato 

North Atlantic Treaty Organisation 

Rêxistina Pakta Atlentîka Bakur 

Hinek kurtekên dî 

107 Ev jî hinek dî kurtek in ko tên bi kar anîn. Niqteyê dayne dawiya 

van kurtekan. 

anat. 

anatomî 

antrop. 

antropolojî 

ereb. 

erebî 

arkeol. 

arkeolojî 

astrol. 

astrolojî 
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astron. 
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astronomî 

bakteriyol. 

bakteriyolojî 

biyol. 

biyolojî 

bot. 

botanîk 

diyal. 

diyalektal 

dîpl. 

dîplomasî 

ekon. 

ekonomî 

elektr. 

elektronîk 

embriyo. 

embriyolojî 

em. 

emerîkanî 

etîm. 

etîmolojî 

etnogr. 

etnografya 

far. 

farisî 

farmakol. 

farmakolojî 

flsf. 
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felsefe 

fonet. 

fonetîk 

frenol. 

frenolojî 

fîz. 

fîzîk 

fîzyol. 

fîzyolojî 

jogr. 

jografya 

jeol. 

jeolojî 

geom. 

geometrî 

gram. 

gramer 

hind. 

hindî 

îron. 

îronîk 

ital. 

italî 

jap. 

japonî 

kat. 

katolîkî 

kim. 
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kimyayî 

lat. 

latînî 

ment. 

mentiq 

mat. 

matematîk 

mek. 

mekanîk 

metal. 

metalurjî 

meteor. 

meteorolojî 

mîner. 

mîneralojî 

mod. 

modern 
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mûz. 

mûzîk 

mîtol. 

mîtolojî 

paleont. 

paleontolojî 

parl. 

parlamenterî 

ped. 
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pedagojî 

pol. 

polîtîk 

psîkol. 

psîkolojî 

retor. 

retorîk 

sosyol. 

sosyolojî 

statîst. 

statîstîk 

stenogr. 

stenografî 

sw. 

swêdî 

tiyat. 

tiyatro 

tekn. 

teknîk 

telgr. 

telgraf 

teol. 

teolojî 

topogr. 

topografî 

tirk. 

tirkî 

tîpogr. 
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tîpografî 

ûnîv. 

ûnîversîte 

veter. 

veterîner 

zool. 

zoolojî 
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III. 

Niq 

teş 

an 

î 

  

  

Niqteşanî 

Valahî 

108 Gava ko mirov tekstekê dinivîse divêt di nêvbera her du bêjeyan 

de valahiyek ( ) hebe da mirov bikare resmê bêjeyan jêk vavêr bi- 

ke. Heger valahiya nêvbera du bêjeyan gelek teng be, bêje pêk ve 

dimînin û resmê bêjeyan xirab dibe. Heger valahiya nêvbera du 

bêjeyan fireh be hingê çavên mirovî li valahiyê asê dibin û mirov 

naxwaze xwendinê bidomîne. 

Mebest ji »resmê bêjeyê« ew e ko li gor lêkolînên zanyarî mirov 

ne tîpan yek bi yek, lê bêjeyan wekî resm nas dike û dixwîne. 

109 Mirov ti valahiyê naêxe pêşiya niqte, niqtepirs, niqtebang, bih- 

nok, niqtecot û niqtebihnokê. Lê belê mirov valahiyê diêxe dawi- 
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ya van hemiyan heger ko bêjeyeka nû di pey wan re bêt. 

fiANEK 

Di fransiyê de valahiyê diêxin pêşiya niqtepirs, niqtebang, bih- 

nok, niqtecot û niqtebihnokê. Herwiha fransî valahiyê diêxin pêşî 

û paşiya nîşandekên jêgirtinê û kevanekan. Celadet Alî Bedir-Xa- 

nî jî di »Hawarê« de carinan welê kiriye. Bi ya min ne baş e ko 

mirov welê bike, ji ber hem resmê bêjeyan pê xirab dibe, hem jî 

baş diyar nabe ka nîşandekên jêgirtinê bi teksta berî xwe ve yan bi 

ya piştî xwe ve girêdayî ne. 

110 Gava ko bendik, niqte, bihnoka dehêkê, niqtecot û apostrof di 

nêv bêje, kurtek an jî reqeman de bin hingê mirov valahiyê naêxe 

ne pêşî û ne jî paşiya wan. 

rojnamevaneka pro-kurd 

sekr.nexw. (sekretera nexweşxaneyê) 

saet 20.30 

5,50 metre 

pîvan 1:100 (ji bo nexşeyan) 

j’xwe, j’ber 
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111 Nîşandekên ko di cihê bêjeyan de tên bi kar anîn wekî bêjeyan ci- 

da tên nivîsandin. Yanî mirov valahiyê diêxe pêşiya nîşandekên 

wekî &, %, ‰, £, $. 

Nîşandeka ° (derece), ´ (deqîqe û fot) û ´´ (saniye û tum) bi re- 

qema pêşiya xwe re bê valahî tên nivîsandin û awarteyên qaideyê 

jorî ne. 

112 Mirov valahiyê naêxe nêvbera kevanek an jî nîşandeka jêgirtinê û 

teksta ko ev nîşandek lê tên êk. 
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Serokê Komeleya Nivîskarên Kurd li Swêdê (Malmîsanij) nameyek ji 

serekwezîra Tirkiyeyê re şand. 

Ciwanan ji »cehşikî« re gotin »tu xayîn î« û tif kirinê. 

113 Mirov valahiyê diêxe pêşî û paşiya xêzika axaftinê, ji bilî gava ko 

ew bi maneya »ji … ta« bêt bi kar anîn. 

Ez nikarim – nemaze niho – ti sozan bidim te. 

Derî di nêv hefteyê de saet 8–17 vekiriye. 

114 Heger ne ji bo diyarkirina rêzên helbestan û parantesa di parante- 

sê de be mirov ti valahiyê naêxe pêşî û paşiya xêzika xwehr (/). 

100  

  

. Niqte 

Di paşiya komekê de 

115 Mirov niqteyê datîne paşiya komekeka idiaker. Heger piştî niqte- 

yê bêjeyeka nû bêt, divêt li pişt niqteyê valahiyek hebe. 

fiANEK 

Mirov niqteyê danayne paşiya sernivîsê, herçend sernivîs kome- 

kek temam jî be. 

Ehmedê Xanî feylesofekê mirovperwer e 

Di 27-ê gulana 1995-ê de li Stockholmê, li ser daxwaza Komeleya Ni- 

vîskarên Kurd û Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê konfe- 

ransek di heqê Ehmedê Xanî de hat çêkirin. Axêvera konferansê pro- 

fesor Juyce Blauyê bi kurtî wiha got: 

— Ehmedê Xanî ne tenê helbestvan jî bû, herwiha ew feylesofekê 

mirovperwer bû. Nêrîna wî li ser mirovan nêrîneka felsefî bû. 

— Ehmedê Xanî kesê yekê bû ko Mem û Zîn bi ziman û motîfên kur- 

dî nivîsand. Ehmedê Xaniyî di Mem û Zînê de ne tenê behsa çîroka du 

evîndaran kir, herwiha wî bi awayekê romantîk û dramatîk jiyana xel- 
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kên demê xwe nîşan da û hest û xwestên wan teswîr kir. 

Xalid, Birahîm (1995), »Ehmedê Xanî feylesofekê mirovperwer e«, Dîdar, 

hjm. 15 

Heger ko sernivîs ji gelek komekan pêk bêt û komeka didoyê ne 

ji rêza didoyê dest pê bike, divêt komeka pêşiyê bi niqteyê yan nî- 

şandekeka dî xelas bibe û hingê mirov niqteyê danayne piştî ko- 

meka paşiyê. 

Ehmedê Xanî xudankitêb e. Ew pêxember e jî 

Mela Camî di heqê Mewlana Celaledînê Rûmî û kitêba wî Mesnewîyê 

de gotiye: 

Men çi gûyem wesfî an alîcenab 

Nîst pêxember welê dared kitab 

Yanî: Ez di heqê wî alîcenabî de çi bibêjim, ne pêxember e, lê kitêba 

wî heye. 

Ev pesnekî bilind û hêja ye û bi her awayî li bejna Mewlana têt. 

Di heqê Ehmedê Xanî û kitêba wî Mem û Zînê de, bi min be, mirov 

101 

  

dikare jê bêtir jî bibêje. Belê Xanî jî xudan kitêb e. Lê Xanî pêxember e 

jî. Pêxemberê diyaneta me a milî, pêxemberê ola me a nijadîn. 

Xanî di wextekî welê de rabû ko – beriya niho bi sê sed û neh salan 

– ne li cem me, lê li Ewropayê jî xelk hêj li miliyet û li nijadê xwe hişyar 

ne bûbûn û zelamên ji yek miletî hev û dû ji bo ketolîkî an protestani- 

yê dikuştin. Di heyamekî welê de Ehmedê Xanî bîra miliyeta xwe, bîra 

kurdaniya xwe biribû û ji kurdan re gotibû hon berî her tiştî kurd in, 

rabin ser xwe, dewleteke kurdî çêkin û bindestiya miletên din mekin. 

Azîzan, Herekol (1941), »Klasîkên me – an şahir û edîbên me ên kevin «, 

Hawar, hjm. 33 
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Lê belê mirov niqteyê datîne dawiya têbînî, tekstê binê resm û 

grafîkan, heger ko tekst bêjeyek tenê jî be. 

116 Mirov niqteyê datîne paşiya komekeka fermanker ya nerm. 

Piştî ko te pirtûka min xwend, wê li min vegerîne. 

Ka xêra xwe qedehek şerab ji min re dagire. 

117 Mirov niqteyê datîne paşiya komekeka pirsê ya endîrek. 

Xifşê got ma ew dikare wî striyê bi keziya wê ve mayî jê bike. 

Kojmelî pirsî ka Kerem dê kengê xwendina xwe xelas bike. 

Bahoz dibêje ma wî nedikarî xwe li wî bigire. 

118 Mirov niqteyê datîne paşiya pirseka retorîk. 

Ma çima em di du rojan de Mem û Zînê nexwînin. 

Ma qey Nalîn dê di parlamentoya Swêdê de jî piştgiriya kurdan neke. 

Di nêv û paşiya kurtekan de 

119 Divêt mirov niqteyê dayne nêv û dawiya kurtekên wekî hw.d., 

y.d., y.w.v., w.n., w.v. û kurtekên wekî van. Lê belê mirov niqteyê 

danayne nêvber û paşiya navên kurtkirî: PDK (ne P.D.K yan 

PDK.), PKK (ne P.K.K yan PKK.) 

Di nêvbera hinek reqeman de 

120 Mirov niqteyê datîne nêvbera reqemên saet, deqîqe û saniyeyan de. 

102  

  

Civîn saet 15.45-ê bi xwendina navan dest pê dike. 

Demê serketina wê 2.45.08 bû. (du saet çilûpênc deqîqe û heşt saniye) 

fiANEK 1 

Ji bo kertên saniyeyê mirov bihnokê bi kar tîne: 5.09,5 (pênc deqî- 

qe neh saniye û pênc salîse). 

fiANEK 2 

Di tarîxên bireqem de, şûna niqteyê di nêvbera reqeman de 
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(25.9.1994), çêtir e ko mirov 25/9 1994 binivîse yan jî ya hêj çêtir 

25-ê îlona 1994-ê ye. 

fiANEK 3 

Mirov niqteyê ji bo jimarnavên rêzê bi kar tîne: Siwarê 25. dereng 

ma. Hilbijêrê 89. dengê xwe neda ti kesê. 

121 Mirov niqteyê datîne pişt reqema sernivîs û beşan. Heger mirov ji 

bo sernivîs û beşan li şûna reqeman tîpan bi kar bîne divêt mirov 

kevaneka rastê dayne pişt tîpê. 

1. Rewşa aborî li Ewropayê 

2. Rewşa aborî li Rojhilata nêvê 

A) Rewşa aborî li Ewropayê 

B) Rewşa aborî li Rojhilata nêvê 

A – Rewşa aborî li Ewropayê 

B – Rewşa aborî li Rojhilata nêvê 

Herdu nimûneyên paşiyê bi xêzika axaftinê hatine nîşan kirin. 

Heta ji mirovî bêt mirov vê metodê bi kar neîne çêtir e, ji ber ew 

bîra bersiv û diyalogê tîne bîra mirovî. 

122 Gava ko mirov di tekstê de referensekê bide reqemên sernivîs û 

beşan hingê divêt mirov niqteyê daneyne pişt reqeman. 

Binasên serneketinê ev in: 

1. Pêşmergeyên birçî. 

2. Sîlehên xirabe. 
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3. Sermaya gelek dijwar. 

Binasên sereke 1 û 2 ne. 

»Cexrafya ji me re tiştên rûyê erdê û yên ezmanan dide zanîn. 

Mirov bi çend awan dikare hînî cexrafyayê bibe: 
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1 – Bi dîtina hin birên erdê, bi çavên xwe. Ji bona vê yekê jî divêt mi- 

rov bikeve dinyayê û tê de bigere. 

2 – Bi xwendina kitêb û seyahetnameyên ko mirovên geriyayî nivîsan- 

dine. 

3 – Bi xwendina kitêbên cexrafyayê yên ko ji bo zarokên dibistanê ha- 

tine nivîsandin; wek kitêba ko di destên me de ye û em îro tê de dix- 

wînin.« 

Awayê 1 û 2 ji yê 3 çêtir mirovî hînî cografyayê dike. 

Bavê Cemşîd (1943), »Reşbelek – 3 – Ji eta Cemşîd re«, Ronahî, hjm. 17, 

rûp. 10 

123 Divêt mirov niqteyê wekî nîşandeka dehêkê bi kar neîne. 

Sê niqte (…) 

124 Sê niqteyên li pey êk diyar dikin ko bêje yan komekek xelas nebû- 

ye yan jî ne hatiye nivîsandin. 

Ew kî… Mete Sayaran, wî gelek aniye serê şirnexiyan. (yanî: Ew kîrku- 

jinbabê Mete Sayaran.) 

— Hey min fîl û fengenoz … te, Emerî bi nermahî ji Xifşê re got. (yanî: 

Hey min fîl û fengenoz berdayî te.) 

»Min canê xwe vêsihandî bû. Rabûm, ketim nêv pêlên lehiyê. Ji nişkê 

ve, ji kolanekê, çend seriyên bi kum û destmal li min der bûn. 

— Ne lo!… hê zû ye… ma çiman… dev jê berde… Heso digot… na 

herê.. guh mede… . 

Qet nedihat bîra wan ko ez jî bi zmanê wan dizanim, ko ez jî yek ji 

wan im.« 

Bedir-Xan, Celadet Alî (1932), »fiêraniya zmanê kurdmancî«, Hawar, hjm. 

8 

Li fiingalê û ber bi nîvroyê wê ve, kurdên êzidî rûdinin. Ji ber tirkan ve 

êzidî ji (......) re diparêzin û ji lewra kirîn û firotina wan re destûr heye. 
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Azîzan, Herekol (1934), »Kurd û Kurdistan: bi çavê biyaniyan «, Hawar, 

hjm. 24 
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Divêt mirov wekî ko Herekol Azîzanî li jorê kiriye di şûna bêjeye- 

ka nenivîsandî de himbe hejmara tîpên bêjeyê niqteyan û kevane- 

kê nenivîse. Herekol Azîzanî şûna bêjeya »şeytan«-î şeş niqte nivî- 

sandine. Heger mirov wekî wî bike divêt mirov şûna bêjeyeka we- 

kî »xwenûhkirin«-ê jî yazdeh niqteyan binivîse; ev jî ne riyeka baş 

e. Ji lewra çêtir e ko mirov tenê sê niqteyan dayne cihê wan bêje û 

komekên nenivîsandî. Ji bo sê niqteyên di nîşankirina kurtkirine- 

ka di jêgirtinekê de li »jêgirtin û veguhostinê«, benda 15-ê, binêre. 

fiANEK 

Hersê niqteyên li pey êk divêt neyên parçe kirin û nekevin du rê- 

zan û divêt ew rêzeka nû jî nedin dest pê kirin. Û divêt mirov va- 

lahiyê neêxe nêvbera hersê niqteyên li pey êk. Ji xwe sêniqte, ango 

elîps, wekî nîşandekeka serbixwe di fontan de heye. 

Mirov dikare sêniqteyê dayne cihê navê ko hemî tîpên wî ne hatîn 

nivîsandin. 

C… A… (yanî: Celadet Alî) 
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? Niqtepirs 

Di paşiya komekan de 

125 Mirov niqtepirsê ji bo dawîlêanîna komeka pirsê bi kar tîne. He- 

ger piştî niqtepirsê bêjeyeka nû bêt, divêt li pişt niqtepirsê valahi- 

yek hebe. Ticaran gelek niqtepirsan daneyne pişt êk. 

Ma esker dê careka dî bi ser fiernexê de bigirin? 
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Ma tu li kû bûyî, ji ber me ti pêjnî ji te ne bihîst? 

Yanî mirov dikare xaniyî nû ve bike? 

Pirs ev e: Ma insaf ev e? 

Ma ew fêm dikin ka maneya wekêkiyê çi ye? 

— Ew li kû mir? Reşadî pirsî. 

— Lê ezê biçim, wî got, em çend banqenotan pê bidin? 

Tenê pirsên dîrek bi niqtepirsê xelas dibin. 

Kê bingehên rêzimana kurdî danî? 

Ez ji xwe dipirsim ka kê bingehên rêzimana kurdî danî. 

Komekên ko bêjeya pirsê (ma, ma qey, gelo, kengê û hw.d.) tê de 

nebin lê bi mebesta pirsê hatibin nivîsandin gerek bi niqtepirsê 

xelas bibin. 

— Tu saet 10.25-ê çûyî malê? 

— Erê, zûtir negiham. 

— Tu dê sibehî zûtir biçî? 

— Ez nizanim, heta sibehî jî Xwidê kerîm e. 

Piştî bêjeyeka bitenê 

126 Heger mirov ji tiştekê ne emîn be yan jî gumanê jê bike, mirov 

dikare niqtepirsê dayne pişt bêjeyeka bitenê di komekekê de. Û 

hingê mirov nîşandekê diêxe nêv kevanekan de. 

Ehmedê Xanî nivîsandina »Mem û Zînê« sala 1695-ê (?) xilas kir. 

Mele fierîf bi mêraniya (?) xwe têt nas kirin. 
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! Niqtebang 

127 Mirov niqtebangê ji bo bidawîanîna baneşan, hişyarî, hêvî, xîtab, 

silam û yên wekî wan bi kar tîne. Heger piştî niqtebangê bêjeyeka 

nû bêt, divêt li pişt niqtebangê valahiyek hebe. Gelek niqteban- 
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gan daneyne pişt êk. 

Ax! 

Em berî saet şeşê siharê gihan karwanî! 

Te dît hemalê me Mûsayî çawa bar hilgirt! 

Çi tesedif! 

Di ser xeta têla tixûbî re derbas nebe! 

— Lezê bike! wî bang kir. 

Evînê bi dengekê bilind qêrek da: Belaya xwe ji min veke! 

Ho koçera min! 

Gelî guhdarên hêja! 

Pîrika min ya spehî û delal! 

fiANEK 

Di nameyan de piştî bêjeya pêşiyê ya silamê carinan mirov dikare 

bihnokê di şûna niqtebangê de bi kar bîne. Û hingê divêt bêjeya 

piştî bihnokê bi hûrekê dest pê bike. 

Zarono! 

Ev bûne deh panzdeh roj we terka mala bavê xwe da û hon çûne 

Bêrûtê; nik mamê xwe. 

Bawer bikin êdî wext e ko em li ser vê çûyînê hinek xeber bidin. Bivê 

nevê hon jî honê bixwazin bizanin di pey we re û bêî we bergehê ma- 

la bavê we çawan dixuye û di pergara mala we de çi hatiye guhertin û 

ev çawan guhêriye û bi vê guhartinê gelo em razî ne, an em bêriya 

wextê berê, wextê ko hon li mal bûn, dikin. 

Bavê Cemşîd (1942), »Reşbelek«, Hawar, hjm. 44, rûp. 3 

Zarono, 

ev bûne deh panzdeh roj we terka mala bavê xwe da û hon çûne Bê- 

rûtê; nik mamê xwe. 

Bawer bikin êdî wext e ko em li ser vê çûyînê hinek xeber bidin. 
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Bavê Cemşîd (1942), »Reşbelek«, Hawar, hjm. 44, rûp. 3 
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Mirov niqtebangê danayne piştî … 

128 Ne pêwîst e mirov niqtebangê dayne heger ko li pey hişyariyekê – 

di eynî komekê de – komekeka idiaker yan jî şertker bêt. Hingê 

komek şûna niqtebangê bi niqteyê xelas dibe. 

Vekirî biaxive, yan dê kes ji te fêm neke. 

Niho here, heger te nevêt tu dereng bimînî. 

Wekî dî jî, gava hişyariyek ji komekeka gelek dirêj pêk bêt, mirov 

şûna niqtebangê niqteyê dinivîse. 

Hingê lê bixebite ko tu ji her zarokekê re elbikeka biderî peyda bikî, 

yeka welê ko deriyên wê xweş bên girtin- û vekirin û sîrsîr jê neyêt. 

129 Mirov niqtebangê bi kar naîne heger piraniya tekstekê ji hişyari- 

yan bêk bêt. Wekî recete, manual û yên wekî wan. 

Pênc sêvan spî bike. Wan bike zûl-zûl. Zûlan di nêv ronî de di miqilkê 

de biqelîne. Hêj germ wan digel berfeşîr û ardewîskê dayne ber mê- 

vanan. 

Û hinek caran mirov dikare niqtebangê ji bo diyarkirina tişteka 

giring bi kar bîne. 

Destikê kevçik û çetelan berbijêr biêxe qûtîka wan. Lê miqate be ko 

ew firr bin, da ew jêk dûr bin. Û baş kontrol bike ka kevçik ketine têk 

de an no! 

Piştî bêjeya bitenê 

130 Mirov niqtebangê datîne pişt bêjeyeka ko ji mirovî re biecêb e. Û 

hingê mirov niqtebangê diêxe nêv kevanekan de. 

Diya min şazdeh (!) zarok anîn, ji wan dido hêj kiçik mirin. 

Di jêgirtinan de mirov niqtebangê diêxe nêv guşekevanekê de, da 
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şaşiyên vekît û nivîsandinê nîşan bike. Li benda 15-ê binêre. 
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, Bihnok 

Bingehê sereke 

131 Divêt bihnok xwendinê zelal û hêsanî bike. Yanî mirov bihnokê 

datîne nêvbera beşên ko di komekê de ta dereceyekê serbixwe 

bin, lê mirov bihnokê danayne nêvbera beşên yekgirtî. Heger piş- 

tî bihnokê bêjeyeka nû bêt, divêt li pişt bihnokê valahiyek hebe. 

Û ev qaideyên li jêrê xweştir diyar dikin ka mirov bihnokê çawa 

bi kar tîne. 

fiANEK 

Bihnoknivîsandin ne bi hinek bêjeyan ve girêdayî ye. Yanî qaide- 

yeka welê nîne ko bibêje divêt hertim bihnok bikeve pişt hinek 

bêjeyan. Ya giring ew e ka beşên komekê çawa pêk ve girêdayî ne. 

Û carinan dirêjahiya komekê welê dike ko mirov bivê nevê bih- 

nokê diêxe komekê, da komek xweştir bêt xwendin. Yanî qaide- 

yên mitleq ji bikaranîna bihnokê re nîn in. Gelek caran bihnokni- 

vîsandin bi daxwaza nivîskarî ve girêdayî ye; lê hinek caran jî mi- 

rov mecbûr e. 

Ji bo pêkvegirêdanê 

132 a) Mirov hertim bihnokê dinivîse heger ko di hejmartinekê de gi- 

hanek (û, yan, yan jî, lê, û hw.d.) ne hebin. 

Dewletên dagirker tenê xwîn, xwêdan û hêstiran dikin pişka netewe- 

yên bindest. 

Pêwîstî bi dersên bilez lê serast, rexnegir lê ne tawankir, baş lê ne 

famkor hene. 

Koçero hat, wî nijdevan girtin, ew bi ser ket. 
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Azad li malê pakiyê ji kesê re nake, li dibistanê ew çavnivsiyê ji he- 

valên xwe re dike. 

Gava ba ne xweş be, gava hêstir hefayî be û gava feqîriyê jî bi gewi- 

ya mirovî re girtibe zor e mirov debara mala xwe bike. 

Endustriyalîsm bi pêşketina zû, teknîka xurt ve girêdayî ye. (= pêş- 

ketineka zû û teknîkeka xurt) 

Bide ber: Pêşketina zû ya bi teknîkeka xurt. (= pêşketina teknîkî ko 

xurt e) 
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fiANEK 1 

Divêt mirov hertim bihnokê dayne nêvbera komekên ko bi »hem 

… hem …«, »carinan … carinan …«, »geh … geh …« û yên we- 

kî van lêk hatibin girêdan û gihanek di nêvbera wan de nebe. 

Lêkolîn hem ji hevpeyvîn, hem ji tecribeyan pêk têt. 

Keçika malê ya kiçik carinan xwarinê dixwe, carinan naxwe. 

Eliyê Emer geh raza ye, geh hişyar e. 

fiANEK 2 

Pirê caran mirov bihnokê datîne nêvbera parçeyên komekê yên 

ko bi hingî-yê lêk hatine girêdan. 

Pereyên wî hingî kêmtir bin, ew pirtir merdîniyê dike. 

b) Mirov bihnokê datîne nêvbera du komekên sereke heger ew di yek 

komekê de lêk bên girêdan, herçend gihanek (û, lê, yan, û hw.d.) 

di nêvbera wan de hebe jî. 

Wan gelek mesref li reklamê kiribûn, lê malê wan nedihat firotin. 

Turîstên elmanî pir diçin Tirkiye û Suriyeyê, û pir hindik diçin Iraqê. 

fiANEK 1 

Ya baş ew e ko mirov bihnokê daneyne nêvbera du komekên ko 
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parçeyeka hevpişk di komekekê de hebin. 

Rûkenê bi evînê dilê xwe germ kir û Awirî ew sot. 

fiANEK 2 

Mirov bihnokê danayne nêvbera komekeka sereke û hevokeka bi 

gihanekê lêk hatî girêdan. 

Wî ragihand ko ew newxeş e û ew dê li malê bimîne. 

Li dor nêvbirên wekî parantesan 

133 Mirov hertim bihnokê datîne dor nêvbirên wekî parantesan. Ji 

bîr neke ko divêt tu bihnokê daynî pêşî û paşiya nêvbirê. 
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Hînkirina kurdiyê, ev pirsa giring, divêt bêt çareser kirin. 

Pirsa birakujiyê, yanî şerê nêvxwe, hertim serê kurdan diêşîne. 

Gelek aliyên baş yên lêkolînê, digel kêmaniyên wê, hene. 

Piştî 1979-ê, gava ko Barzanî mir, kurdên başur di xebata xwe de hi- 

nekê sist bûn. 

Melayî saet 12-ê, me paşê zanî, bang dayî bû. 

»Gava hon li mal bûn, bi min be, ez çêtir dixebitîm. Ez bi şefeqê ve ra- 

dibûm û heta ko hon hişyar dibûn saetekê an du saetan ez bi nivîsan- 

dinê mijûl dibûm. 

[– – –] 

Maleke bêdeng, bawer bikin, wek jiyîneke bê saz û stran e.« 

Bavê Cemşîd (1942), »Reşbelek«, Hawar, hjm. 44, rûp. 3 

Li dor hinek idyomên serbixwe 

134 Mirov hertim bihnokê datîne pişt idyomên ko di komekê de ser- 

bixwe ne. 

a) di bêjeyên xîtabkirinê de 

Gelî ciwanik û ciwanmêrino, ji we re dibêjim hon bi xêr hatin. 
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Niho tu dikarî pêş de bêyî, Xezal. 

b) di bêjeyên bangkirin û yên wekî bangkirinê de 

Wey li min, ma ew li hir e. 

No, tu dizanî çênabe. 

c) di hinek bêjeyên serbixwe yên dî de ko komekekê didin dest pê ki- 

rin an xelas kirin 

Te rastî bivêt, ez dibêjim gerek wê xwe ji mêrê xwe berdabûya. 

Ez dibêjim gerek wê xwe ji mêrê xwe berdabûya, te rastî bivêt. 

Ne welê hêsanî ye, mixabin. 

Baş e, ez dê dereng bêm malê. 

d) di beşên komeka dubarebûyî de 
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Ew gelek jêhatî ye, ew Rizgarê feqîr. 

Gera vala li kolaneyan, tu dizanî ne baş e. 

Ew mirovên ko ji xelkê xwe re gelek kar kirîn, ma çima kesê qedrê 

wan nezanî? 

e) di nêvbera bersiv û hevoka veguhostinê de; heger ko bersiv ne bi 

niqtepirs û niqtebangê xelas bibe 

— Ew li jêrê li hêviya te ye, Bahozî hêdîka di guhê fievderî de got. 

f) di pêşiya nimûnedan û komponentên komekê yên serbixwe de 

Wan gelek se hene, bo nimûne yek ji wan gurîx e. 

Ma dê çi ji gundiyên mişextî bêt, bo nimûne yên ji Dêrgulê? 

Di demekê kurt de pirs dê bêt çareser kirin, lê ne berî du heyîvan. 

Li dor hevokên nêvbir 

135 Hinek hevokên nêvbir hene ko divêt hertim mirov bihnokê day- 

ne pêşî û paşiya wan, li benda 133 û 134 f-ê binêre. 

Bihnoka maneguhor 
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136 Heger mirov li gor qaideyên bihnokê bi rê ve neçe têgihiştina ko- 

mekekê dikare zor bibe bêyî ko bihnok maneya komekê biguho- 

re. Lê di hinek rewşan de bihnok dikare birhê (tehsîrê) li maneyê 

bike. Van cotekomekên li jêrê bide ber êk. 

Xwarineka hindik, paqij. (= xwarineka hindik û paqij) 

Xwarineka hindik paqij. (= ne gelek paqij) 

Ardewîskeka gelek, şirîn. (= ardewîskeka gelek û şirîn) 

Ardewîskeka gelek şirîn. (= ardewîskeka zêde şirîn) 

Bihnok di reqeman de 

137 Bihnok, ji bilî ingilîziyê, di hemî zimanên ewropayî de wekî nî- 

şandeka dehêkê têt bi kar anîn. 

25,8 (bilêvkirin: bîstûpênc bihnok heşt) 
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; Niqtebihnok 

138 Heger mirov hizir bike ko niqte vavêrkereka dijwar û bihnok jî 

vavêrkereka sist e, hingê divêt mirov niqtebihnokê bi kar bîne. 

Mirov niqtebihnokê diêxe nêvbera komekên – pirtir di nêvbera 

komekên sereke de – ko nêzîkahiyek digel êk hebin. Di pişt niq- 

tebihnokê re bêje bi hûrekê dest pê dike. Heger piştî niqtebihno- 

kê bêjeyeka nû bêt, divêt li pişt niqtebihnokê valahiyek hebe. 

Carinan, bi şev dengê we dikim û hişyar dibim; çavên xwe li textên 

we digerînim. Paşê, tête bîra min, ez dibêjim sehwîr e. 

Bavê Cemşîd (1942), »Reşbelek«, Hawar, hjm. 44, rûp. 3 

Hilbijartina niqtebihnok û nîşandekên dî bi dilê mirovî ve girêda- 

yî ye. Ji lewra ne mimkin e ko mirov bibêje di filan rewşê de divêt 

niqtebihnok hebe û di bêvanê de divêt nebe. 

139 Di hejmartina hinek tiştan de mirov dikare ji bo grûban jêk vebi- 
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qetîne niqtebihnokê bi kar bîne. 

Tûrikê tejî xerdel-merdel li ber dîwarî bû: destek cil û aletên tiraşkiri- 

nê; balolên nanî, mêwe û çaya germ; nexşe û berçavik tê de bûn. 

Enstîtuya Kurdî ya Parîsê di gelek babetan de lêkolînan dike: ziman û 

ferheng; stran, çîrok û helbest; dîroka siyasî, eşairî û civakî. 

Di ferhengan de niqtebihnok ji bo vavêrkirina bêjeyên manecida, 

û bihnok ji bo bêjeyên hevmane tên bi kar anîn. 

sempatîk kesê ko pişikdariyê di hestên yekê dî de dike; baldar, têge- 

hiştî; xwînşirîn, germ 

140 Di pêşiya hevokên nêvbir yên ko zêdekirinekê çêdikin de. 

Ji zimanên mirî hin hene warkor û kordûnde diçin, di pey xwe re ti tiş- 

tî nahêlin; ne kêl ne kitêb. 

Azîzan, Herekol (1942), »Zimanek û zilamek«, Hawar, hjm. 40 
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: Niqtecot 

141 Mirov niqtecotê diêxe pêşiya jêgirtin, bersiv, axaftin yan tişteka 

wekî wê, heger ko hevokeka axêverî/nivîskarî diyar bike li pêşiya 

wan hebe. Û di rewşên wiha de hertim divêt piştî niqtecotê tîpa 

girdek hebe. Heger piştî niqtecotê bêjeyeka nû bêt, divêt li pişt 

niqtecotê valahiyek hebe. 

Hinekan li ser Memduh Selîmî gotiye: »Ew welatparêzekê baş bû, lê 

xelkê qedrê wî nezanî.« 

Li ser dîwarî nivîsandibûn: »Ciwanan bes bikujin!« 

Biken wî pirsî: »Ma tu tam piştrast î?« 

Berî lehîztokê ez fikirîm: Em dê wan avûav bibin. 

Hamlet: Hebûn an nebûn, pirs ev e. 

fiANEK 
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Niqtecot li pêşiya pirs û baneşanan jî têt bi kar anîn, heger ko ew 

ne jêgirtinên dîrek ji gotinên hinekan bin. Û li hir jî piştî niqteco- 

tê tîpa girdek têt. 

Pirs ev e: Kî dikare biryar bide ka çi rast û çi xelet e? 

Pêşniyara min ev e: Ji herkesê re kompûtereka belaş! 

142 Mirov dikare niqtecotê wekî xêzika bersivê di diyalogan de bi kar 

bîne. 

fiêrko: Ez dê saet 04.15-ê ji xewê hişyar bibim, da biçim karî. 

Ferhat: Xêr e, ma tu nikarî hinekê dî jî razî, da baş bêhna xwe vekî? 

fiêrko: No, zaro û zêçên min hene, divêt wan xweyî bikim. Ji lewra jî 

gerek ez xwe ji karê xwe paş ve nehêlim. 

143 Mirov niqtecotê diêxe pêşiya hejmirandin, nimûnedan, şiroveki- 

rin, spesîfîsekirin û kurteveguhostinan. Hingê ew dikare bersiva 

pirsên wekî »yanî«, »mebest jê«, »bo nimûne« û »herwekî« bide. 

Li hir ya baş ew e ko hûrek piştî niqtecotê bêt. 

Herçî heywanên kûvî, di cihê jêliyan de ev heywanên ha peyda dibin: 
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hirç, piling, wişk, qwîz, rovî, kêrvoşî, heftar, sîxur, kurîbeşk, beraz, gu- 

rî, siorî, jîjo seyavî, pezkovî, gornebaş, mar (texlîtê maran: koremar, 

marê-reş, marê-teyar, tîrmar, keşkînî, kere, dûvşûjin, stobazin, marê 

avî) marmarîşok, kêlgeratik, gumgumok, balîfzerk, şemşemotik, dû- 

pişt, mişk, koremişk, sêvil, xilt, cirt, zof, beqmar, mûrî (texlîtê mûri- 

yan: reş, hesin-bazik, zer, gêrik, rêviş). 

Azîzan, Herekol (1941), »Jêliyan«, Hawar, hjm. 34, rûp. 11 

Dê sê kartên hilbijartinê bidin te: yek zer (ji PDK-yê re), yek kesk (ji 

YNK-yê re) û yek sor (ji Komunîstan re). 

Min niho bi tesedif zanî: mêrik kup bû. 
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Xelîlî gelek pirtûkên Erebê fiemo xwendine: Jiyana bextewar, fiivanê 

kurd, Hopo, Kurdên Qefqasyayê û derwêşên kurd. (Navên pirtûkan bi 

girdekê tên nivîsandin.) 

Di rewşên wiha de hinek caran nivîsandina girdekê piştî niqtecotê 

çêtir e. Li benda 46-ê binêre. 

144 Mirov niqtecotê di hinek bêjeyên reqeman û di nêvbera hinek bê- 

jeyên kurtkirî de bi kar tîne. 

10:50 banqenot 

Xanî 15:4–7 (pirtûka Xanî, beşa 15-ê, ji rêza 4-ê heta 7-ê) 

Armanc 1993:10 yan jî Armanc 10/1993 (hejmar 10 1993) 

Pîvan 1:100 000 (pîvana ji êkê ta sed hezarê) 

100:5=20 

fiANEK 

Niqtecotê neêxe nêvbera reqemên ko saet, deqîqe û saniyeyan di- 

yar dikin de. 
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– Xêzika axaftinê 

145 Di teksta çapkirî de mirov xêzikeka dirêj bi kar tîne, navê wê xêzi- 

ka axaftinê ye. Mirov xêzika axaftinê li gelek cihan ji fonksyonên 

cida re bi kar tîne. 

Ferqeka diyar di nêvbera xêzika axaftinê (–) û bendikê (-) de he- 

ye. Xêzikên axaftinê jî du texlît in. Yek ji wan himbe em-ê (—) 

dirêj e û navê wê em-dash e. Ya dî himbe en-ê (–) dirêj e û navê 

wê en-dash e. Em di kurdiyê de ya ko navê wê en-dash (–) e bi kar 

tînin. Ji bilî ingilîziyê di zimanên dî de em-dash (—) nayêt bi kar 

anîn. Û mirov ticaran bendikê (-) di şûna xêzika axaftinê (–) de bi 

kar naîne. 
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fiANEK Û AWARTE 

Heger mirov bixwaze mirov dikare di diyalog û veguhostinê de 

xêzika axaftinê û xêzika bersivê bi em-dash (—) binivîse. Lê ji bîr 

neke tenê di pêşiya bersiv û diyalogan de. 

— Ka tu li kû mayî? 

— Karê min hebû, dereng ketim. 

Ji bo vêsih, nêvbir û lêzêdekirinan 

146 Mirov dikare xêzika axaftinê ji bo vêsihê li pêşiya tiştekê bi kar bî- 

ne ko mirov ne li hêviyê ye. 

Keftelefteka gelek mezin – bêyî ti encam hebin. 

Wekî diyarî wî bisiklêtek dixwest – kerek danê. 

147 Mirov dikare xêzika axaftinê dayne dor nêvbirên ko wekî parante- 

san e, yan jî dayne dor ravek, rezervasyon, kurtkirin û hw.d-yên lê 

zêde bûyî. Divêt mirov xêzika axaftinê dayne pêşî û paşiya nêvbi- 

rê. Lê heger piştî nêvbirê komek xelas bibe ne pêwîst e. Divêt va- 

lahiyek di pêşî û paşiya xêzika axaftinê de hebe. 

Ez nikarim – herhal niho – ti sozan bidim te. 

Demê çareserkirina wê problemê hatiye û boriye – heger niho ne de- 

reng jî be. 
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Yên teqawidbûyî, dêûbabên bitenê, yên kêmpere – evên he hemî zi- 

yanê ji reformê dibînin. 

fiANEK 1 

Mirov dikare bihnokê dayne pişt xêzika axaftinê. Û hingê ew bêyî 

valahî dîrek piştî xêzika axaftinê têt. 

Berê hinek kes li serxwebûna başurê Kurdistanê xebitî ne – civîna li 

Parîsê têt bîra min –, lê ti xêrek mezin jê çênebû. 
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Gelek caran di rewşên wiha de mirov dikare bihnokê nenivîse bê- 

yî ko ew birhekê li zelaliya mebestê bike. 

148 Divêt mirov gelek xêzikên axaftinê neêxe eynî komekê. Heger ko 

mirovî bi xêzika axaftinê nêvbirek dabe komekê ne pêwîst e mi- 

rov bi xêzika axaftinê nêvbireka dî jî lê zêde bike. 

Ji bo bersivê – wekî xêzika bersivê 

149 Xêzika axaftinê gelek caran di veguhostinê de li şûna nîşandeka 

jêgirtinê wekî xêzika bersivê têt bi kar anîn. (Di vê bikaranînê de 

navê nîşandekê dibe xêzika bersivê, xêzika veguhostinê û mînûsa 

axaftinê.) Û hingê her bersiva nû di rêzeka nû de dest pê dibe. 

Ferqeka pir giring di nêvbera xêzika bersivê û nîşandeka jêgirti- 

nê de heye. Ew jî ev e: Xêzika bersivê ne bi sedê sed e, lê nîşande- 

ka jêgirtinê bi sedê sed e. Yanî heger mirovî axaftina yekî vegu- 

hostibe û ew bi nîşandeka jêgirtinê nîşan kiribe divêt formûlasyon 

û bêjeyên di veguhostinê de sedê sed wekî yên kesê axaftî bin. Lê 

heger mirovî axaftina yekî di veguhostinê de bi xêzika bersivê nî- 

şan kiribe, maneya wê ew e ko mirovî guhortin di formûlasyon û 

bêjeyên wî de kirine û zimanê wî serast kiriye. Ji xwe piraniya roj- 

namevanan li şûna nîşandeka jêgirtinê xêzika bersivê bi kar tînin. 

– Ma çima tu nehatî seyranê? wî pirsî. Ma te ew ji bîr kiribû? 

Bikaranîna li cihên dî 

150 Xêzika axaftinê di nêvbera reqem û nêvbera navên cihan de têt bi 

kar anîn; di ifadeyên peryod, miqdar, qunax û hw.d de. Maneya 
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vê bikaranînê »ji … ta« yan jî »di nêvbera … û …« ye. Gava ko 

mirov xêzika axaftinê bi kar tîne divêt mirov bêjeya »ji« yan »nêv- 

ber« nenivîse. 
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Û hingê mirov ti valahiyê naêxe pêşî û paşiya xêzika axaftinê, 

nemaze di teksta nivîsandî de. 

Qunaxa du–sê rojan. (bilêvkirin: ji du ta sê rojan) 

Heroj 1–5 heban bixwe. (bilêvkirin: ji yek ta pênc heban) 

Saet 9–16-ê vekiriye. (bilêvkirin: ji saet nehê ta şazdehê vekiriye, yan jî: 

di nêvbera neh û şazdehê de vekiriye) 

1–17-ê tebaxê girtiye. (bilêvkirin: ji 1 ta 17-ê tebaxê girtiye, yan jî: di 

nêvbera 1 û 17-ê tebaxê de girtiye) 

Xeta Diyarbekir–fiernexê. (bilêvkirin: xeta di nêvbera Diyarbekir û fier- 

nexê de) 

Maça Wanspor–Batmansporê 12–5. (bilêvkirin: Maça di nêvbera 

Wanspor û Batmansporê de diwazdeh û pênc) 

fiANEK 2 

Gava mirov xêzika axaftinê dayne nêvbera du tarîxên salê yên ko 

di eynî sedsalê de ne, hingê mirov dikare tarîxa sala paşiyê kurtkirî 

binivîse: 1980–99. Lê ya herî zelal ew e ko mirov hemiyê reqeman 

binivîse: 1980–1999. Ifadeyên wekî »200–300 mirovan« divêt wekî 

»2–300« neyêt nivîsandin, lewra maneya vê »di nêvbera 2 mirov û 

300 mirovan de« ye. 

151 Mirov dikare xêzika axaftinê dayne nêvbera navê du nivîskar, 

kompozîtor û y.w.w-yên ko hempa ne. Û hingê mirov valahiyê 

naêxe pêşî û paşiya xêzika axaftinê, nemaze di teksta nivîskî de. 

Goran–Pîremêrd 

Taha–Miryemxan 

Kamiran–Celadet 
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Ji bo xwendevan şaş nebe û xêzika axaftinê bi maneya bendikê 



Rêzimana kurdî | 246  

 

nexwîne çêtir e ko mirov navê cotnavên wiha bi gihanekan binivî- 

se: Goran û Pîremêrd yan jî Goran & Pîremêrd. 

152 Sê xêzikên axaftinê yên li pey êk, di nêv guşekevanekê de, nîşan 

didin ko di jêgirtin û parçegirtinê de kurtkirinên dirêj hatine ki- 

rin. Li benda 17-ê binêre. 

153 Mirov dikare di deqandinekê de xêzika axaftinê wekî nîşandeka 

her deriyê nû bi kar bîne. Bide ber benda 23-ê. 

154 Xêzika axaftinê wekî nîşandeka mînûsê têt bi kar anîn. 

Ji bo xêzika axaftinê ya di nêv komekan de, li benda 8-ê binêre. 

155 Mirov dikare di grafîk û tabloyan de xêzika axaftinê ji neyînê re bi 

kar bîne. 

tirk 25 000 

kurd 10 000 

ereb 4 000 

faris 

500 

cihû 

200 

swêdî 

– 

zencî 

– 

gurcî 

300 
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- Bendik 

Ji bo vekîtê 
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156 Ji bo vekîtê mirov bendikê bi kar tîne. 

Xwende- 

mal- 

devli- 

pirs- 

geh 

xirab 

ken 

yar 

Di pêkvegirêdanan de 

157 Gava ko mirov du bêjeyan pêk ve girê dide, ya herî baş ew e ko 

mirov bendikê neêxe nêvbera wan de. Lê hinek caran ji bo zelali- 

yê çêtir e ko mirov bendikê biêxe nêvbera wan de. 

kanûna-paşiyê 

pro-kurd 

Rojhilata-nêvê 

»Perîcar palên çiyan heta bi bilindahîyeke ecêb, şehnişînwarî tebeq 

tebeq, mîna diyarên bi serhev, ajotî û avakirî ne. Wek rezên me ên çê- 

tir-xebitandî.« 

Azîzan, Herekol (1934), »Kurd û Kurdistan: bi çavê biyaniyan«, Hawar, 

hjm. 24 

158 Mirov hertim bendikê datîne nêvbera pêkvegirêdan û tewandinên 

ji reqem û bêjeyan çêbûyîn û herwiha nêvbera pêkvegirêdanên ji 

kurtekan jî çêbûyîn. 

70-salî 

Sala 1987-ê 

159 Mirov dikare bendikê dayne nêvbera cotnav û cotpaşnavekî, yan 

jî nêvbera herdu tîpên pêşiyê yên cotnav û cotpaşnevekî. 
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Axayê-Sor, Gera-Xanî, Bavê-Têlî, Birca-Belek, Medresa-Sor 

Mihemed-Emîn Zekî yan M-E Zekî (Mihemed Emîn Zekî) 

Celadet-Alî Bedir-Xan yan C-A Bedir-Xan (Celadet Alî Bedir Xan) 

160 Divêt mirov bendikê dayne nêvbera pêkvegirêdanên ko têkiliyên 
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wan pêk re hene. Hingê bendik cihê û-yekê veşartî digire. 

Têkiliyên di nêvbera Swêd-Fînland û Tirkiyeyê de gelek baş in. 

Ferhengeka kurdî-farisî-tirkî ji min re pêwîst e. 

Endustriya kimyewî-ziraî li Kurdistanê pêş dikeve. 

Ew mirovekê marksîst-lenînîst e. 

161 Mirov hinek caran dikare bendikê biêxe nêvbera ne-ya neyîniyê û 

bêjeya li pey wê. 

Tu ne-mêr î. yan jî Tu nemêr î. 

Kesên ne-mirov rûreş in. yan jî Kesên nemirov rûreş in. 

162 Mirov dikare bendikê biêxe nêvbera pêkvegirêdanên ko bi serê 

xwe nikarin wekî yek bêjeyê tenê bên nivîsandin. 

Metoda-xwe-bi-xwe-çêkirinê 

Ji-ber-xwe neaxive! 

Wekî beşek veşartî ji bêjeyê 

163 Heger mirov bixwaze diyar bike ko beşek ji bêjeyekê hevpişk e ji 

bêjeyên berî xwe re jî, hingê mirov dikare bendikê bi kar bîne. 

Qehwe- û çayxaneyên Diyarbekirê gelek in. (Qehwexane û çayxane- 

yên Diyarbekirê gelek in.) 

Pirtûk-, kar- û aşxaneyên Diyarbekirê şewitîn. (Pirtûkxane, karxane 

û aşxaneyên Diyarbekirê şewitîn.) 

Bikaranîna bendikê li cihên dî 

164 Pirê caran bendik di ferhengan de wekî cihgira rayeka bêjeya te- 
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wandî têt bi kar anîn. 

kevir -ek -ên -nen 

165 Mirov bendikê diêxe nêvbera reqemên telefon-, postcîro- û bank- 

cîroyê û herwiha diêxe nêvbera salên kurtkirî. Li benda 74 û 83-ê 

binêre. 
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( ) Kevanek 

166 Di teksta adetî de kevaneka qews têt bi kar anîn ( ), navekê wê jî 

kevaneka parantesê ye. Bêjeya kevanek-ê ji bo navê nîşandekê û 

parantes ji bo navê teksta di nêv kevanekê de ye. 

Li dor nêvbir û lêzêdekirinan 

167 Mirov dikare nîşandeka kevanekê li dor nêvbirên ko wekî paran- 

tesan in û li dor şiroveyan bi kar bîne. 

Lêkolîn li ser 55 000 jinan e (25 000 yên ko xwedî pênc zarokan, 

30 000 yên ko xwedî neh zarokan) û di heft salan de xelas bû. 

Daxuyaniyek ji PDK-yê jî hatiye (Partiya Demokrat ya Kurdistanê). 

Kanser (penceşêr) nexweşiyeka welê ye ko mirov jê xelas nabe. 

fiANEK 

Gava ko agahdariyek wekî parantesekê be mirov kevanekê datîne 

dor wê. Van herdu nimûneyên li jêrê bide ber êk. 

Cewher Namiqî (PDK) heta jê hat Parlamento parast. 

Daxwaza PDK-yê hertim parastina Parlamentoyê bû. 

Li rex nîşandekên dî yên vavêrkirinê 

168 Heger teksta di nêv kevanekekê de bi serê xwe komekeka tam be, 

hingê mirov kevaneka paşiyê diêxe pişt niqte, niqtepirs û niqte- 

banga ko komekê xelas dike. 

Me mizgîniyeka xweş ji we re heye. (Ma kengê we mizgînî nebû?) 
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Heger parantes ne komekeka serbixwe be, lê di paşiya komekê de 

beşek ji komekê be, hingê mirov kevaneka paşiyê diêxe pêşiya nî- 

şandeka ko komekê xelas dike de. 

Ma lêvên Narincê diqermiçin (diçin êk)? 

Ew dê piştî du saetan binive (raze). 
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fiANEK 1 

Paranteseka ko wekî nêvbirê di nêv komekekê de be hertim bi 

hûrekê dest pê dibe, herçend parantes komekeka serbixwe jî be. Û 

parantes dikare bi niqtepirs û niqtebangê xelas bibe, lê ne bi niq- 

teyê. 

Kurikî digot ko hirçek ketibû pê wî (niho em dizanin ko ew kûçikek 

bû!) û li pey wî hat heta nêzîkî bajarî. 

fiANEK 2 

Mirov dikare bihnokê dayne pişt kevanekê. Di hejmartinên wekî 

di jêrê de pêwîst e mirov bihnokê dayne pişt kevanekê. 

Beşdarên minaqeşeyê Mesûd Barzanî (PDK), Kemal Burkay (PSK), Ce- 

lal Talebanî (YNK) û Evdila Ocalan (PKK) bûn. 

Di rewşên dî de mirov dikare, bêyî ko birh li maneyê bibe, bihno- 

kê nenivîse. 

Hêzên jêk cida (di nêv wan de PKK û PÎK jî) xebateka hevpişk pêşniyar 

kirin. 

Parantes di parantesê de 

169 Ya baş ew e ko mirov di tekstê bingehî de parantesê di parantesê 

de çêneke. Heger ko pêwîstî hebe hingê mirov dikare kevaneka 

qews ( ) ji parantesa derve re bi kar bîne û xêzika xwehr (/) jî ji bo 

parantesa di mal de bi kar bîne. Hinek kes guşekevanekê ji wê pa- 
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rantesê re bi kar tînin ko di mal de ye. Ew ne baş e, lewra ew têki- 

lêkiyê bi guşekevaneka di jêgirtinan de çêdike. 

Civîna hikûmeta nûavabûyî (ko ta niho çar caran bi devjeniyên digel 

hevrikan / ya dawiyê bi kuştina parlamenterê partiya çep / hatiye qut 

kirin) bêyî ko bigihî ti encaman xilas bû. 

Kevaneka rastê 

170 Mirov kevaneka rastê datîne pişt tîpên beriya sernivîs, beş û hw.d- 

yan. Heger mirov reqeman di şûna tîpan de bi kar bîne divêt mi- 
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rov niqteyê (.) dayne pişt reqemê. Mirov kevaneka rastê ji têbînî û 

ravekan re jî bi kar tîne. 

a) Rewşa aborî li Ewropayê 1945 

b) Rewşa aborî li USA-yê 1945 

c) Rewşa aborî li Kurdistanê 1945 

Heger ko hejmirandin di paragrafekê de li pey êk bên, hingê mi- 

rov kevaneka rastê datîne hem pişt tîpan hem pişt reqeman. 

Pirsên herî giring ev in: 1) zêdekirina heqê endametiyê, 2) peydakirina 

endaman, 3) arîkariya ji xelkê û 4) kompûterîzekirina karûbarên ko- 

meleyê. 

171 Gava ko mirov balkêşiyekê bo hinek reqem yan tîpan di tekstekê 

de dinivîse, hingê reqem û tîp bêyî kevaneka rastê tên nivîsandin. 

Bide ber benda 122-ê. 
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[ ] Guşekevanek 

172 Mirov guşekevanekê datîne dor lêzêdekirin û serastkirinên ko mi- 

rovî di jêgirtinekê de kirîn û bi wî awayî diyar dike ko ew ne pa- 
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ranteseka di orjînalê tekstê de ye. 

Hazim di heqê Kamiran Alî Bedir-Xanî de wiha dinivîse: »Kamiran Alî 

[Bedir-Xan] mirovekê kurd, zimanzan û rewşenbîr bû.« 

Mirov dikare guşekevanekê dayne dor jêderêxistinên di jêgirtine- 

kê de. Li benda 15-ê binêre. 

Mirov dikare rêzên helbestan yên di eynî rêzê de bi cih nebûyîn 

bi guşekevanekê bibe rêza jêrtir. 

Malikên jêrîn ji stranên mîr Miheme ne. 

Ezê li Mihemed begî fekirîme, bi vê 

[xemlê bi vê kokê 

Te xelît û sirme ne, rîşî berdan ser zirhokê 

De tu berê şeşxanê ji bizinê biguhêrîne,ve 

[nêrî wê sekinî, li pêş bihokê 

Azîzan, Herekol (1934), »Bêriya Botan«, Hawar, hjm. 25 

Mirov di tekstên piyes, fîlm, radyo û televizyonê de guşekevanekê 

datîne dor hinek ravekan. 

Cewher [bi dengekê bilind]: Ez nikarim vî barî hilgirim! 

Semed [xwe ditewîne]: Mereq neke, ez dê li hewara te bêm. 

173 Di matematîkê de guşekevanek wekî parantesa derve û kevaneka 

qews wekî parantesa mal de têt bi kar anîn. 

a[8–(b+2)+c] = ba–ab+ac 

174 Di warê fonetîkê de guşekevanek ji bo bilêvkirina dengan têt bi 

kar anîn. Bêjeya périphérie di fonetîkê de dibe: [peRifeRi] 
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} { } Kemberkevanek 

175 Kemberkevanek diyar dike ko hinek agahdarî pêk ve girêdayî ne. 

Û hingê mirov berê kemberkevanekê dide wan agahdariyên ko 
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pêk ve girêdayî ne. Divêt kemberkevanek hewqes mezin be ko 

xwe li dor hemî insuran bipêçe. 

} 

Xelef 

Mîrza 

Piling 

grub 1 

Eşref 

Mehmûd 

Kerem 

} 

Xalid 

grub 2 

Cemîl 

176 Di ilmê kûmeyê de kemberkevanek dorpêçiyê li wan hêmanan 

(elemanan) dike ko di kûmeyekê de ne. 

{10, 7, 5} 

kûmeya hejmara deh, heft û pêncê 
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» « Nîşandeka jêgirtinê 

177 Mirov nîşandeka jêgirtinê datîne dor teksta ko mirovî ji derekê 

girtî û valahiyê naêxe nêvbera wan û tekstê. fiiklê hemî nîşande- 

kên jêgirtinê ne wekî êk in. Di kurdiyê de nîşandekên cida ji jê- 

girtinê re tên bi kar anîn. Min di vê pirtûkê de nîşandeka jêgirtinê 

ya wekî »pepikên qazê« bi kar aniye. Celadet Alî Bedir-Xanî jî ey- 

nî nîşandek bi kar aniye. 

Ferqek di nêvbera nîşandeka ko min û Celadetî bi kar aniye de 
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ew e ko min berê serikê nîşandekê nik jêgirtinê ve (» «) kiriye, û 

Celadetî pişta nîşandekê daye jêgirtinê (« »). Bi awayê min zelaltir 

diyar dibe ka jêgirtin li kû dest pê dike û li kû xelas dibe. 

Di pirtûk û kovaran de spehîtir e ko mirov »pepikên qazê« (» «) 

di şûna nîşandeka jêgirtinê ya adetî (” ”) de bi kar bîne. Lê di rojna- 

meyan de belkî çêtir be ko mirov nîşandeka jêgirtinê ya adetî (” ”) 

bi kar bîne. 

»Hon bi xêr bên«, wî got. 

"Hon bi xêr bên", wî got. (nîşandeka jêgirtinê ya sexte) 

Li jêrê bi nimûneyan diyar dibe ka nîşandeka jêgirtinê di zimanên 

cida de çawa ye. 

Ziman 

Jêgirtin 

Jêgirtin di jêgirtinê de 

danîmarkî 

»ord« 

»ord« 

elmanî 

„Wort“ 

‚Wort‘ 

»Wort« 

›Wort‹ 

fransî 

« mot » 

« mot » 

«mot» 

«mot» 

ingilîzî 
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“word” 

‘word’ 

italî 

«parola» 

«parola» 

norweçî 

«ord» 

«ord» 

swêdî 

”ord” 

’ord’ 

»ord« 

’ord’ 

«ord» 

’ord’ 

tirkî 

“sözcük” 

‘sözcük’ 
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Li dor jêgirtinê 

178 Mirov dikare nîşandeka jêgirtinê dayne dor jêgirtin û bersivan. Li 

benda 11 û 18-ê binêre. 

179 Heger jêgirtinek di jêgirtineka dî de hebe, hingê mirov apostrofê 

(fonksyona wê li hir wekî nîşandeka jêgirtinê ya kit e) datîne dor 

jêgirtina di mal de. Li nimûneya di benda 14-ê de binêre. 

Li dor navê berhem û navan 

180 Di nêv tekstê de, piraniya caran, mirov nîşandeka jêgirtinê datîne 
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dor navê berhemên edebî, şano, hiner, stran, beste û y.w.w-yan, 

herwiha mirov datîne dor navê gemî, balafir û yên wekî wan jî. Bi 

nîşandeka jêgirtinê mirov rê li ber şaştêgihiştinê digire. 

Di heqê Ehmedê Xanî û kitêba wî »Mem û Zînê« de, bi min be, mirov 

dikare jê bêtir jî bibêje. Belê Xanî jî xudan kitêb e. Lê Xanî pêxember e 

jî. Pêxemberê diyaneta me a milî, pêxemberê ola me a nijadîn. 

Azîzan, Herekol (1941), »Klasîkên me – an şahir û edîbên me ên kevin «, 

Hawar, hjm. 33 

Ma hayê te ji strana »Eyşanê« heye? 

Li benda 40-ê binêre. 

181 Mirov dikare nîşandeka jêgirtinê dayne dor navên delalî û kêm- 

qedriyê, nemaze heger ew hinekê xerîb bin. 

»Keskosorê« mala Melî delalkirî mezin bû. 

»Mûçir« di zarokiya xwe de têra xwe belakir bû. 

Ji bo bêje yan idyomekê bide diyar kirin 

182 Mirov dikare nîşandeka jêgirtinê dayne dor bêjeyekê heger mirov 

bixwaze balê bikişîne ser neqandina bêjeyê yan jî awayê bikaranî- 

na bêjeyê. 

Rojnamevanî »nêrîngeh« di maneya fokosê de bi kar aniye. 

Li bendên 34–39-ê binêre. 

128  

  

183 Mirov dikare nîşandeka jêgirtinê dayne dor bêjeyên nû yên biya- 

nî, ko hêj di nêv zimanî de ne heliyane. Ji bîr neke ko bikaranîna 

nîşandekê bi vê mebestê bi demî ve girêdayî ye, gava ko ew bêjeya 

biyanî »kedî« bû hêdî ne pêwîst e tu wê bi nîşandeka jêgirtinê nî- 

şan bikî. 

Lê belê bêjeyên ko mirov miweqet ji zimanekê dî emanet dike, 
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divêt hertim bi nîşandeka jêgirtinê bên nîşan kirin. Piştî ko mirov 

bêjeyeka biyanî di nêv teksta xwe de cara pêşiyê bi nîşandeka jê- 

girtinê nîşan kir, hêdî ne pêwîst e ko mirov her cara ko mirov wê 

bêjeyê di eynî tekstê de dinivîse bi nîşandeka jêgirtinê nîşan bike. 

Ve çend sal e min qet ava »live-ê« venexwarî û heta ji min bêt ezê ava 

liveê venexwim da serxweş nebim. 

184 Bi nîşandeka jêgirtinê mirov dikare diyar bike ko mirov bêjeyek 

ne bi maneya xwe ya eslî, yan jî bi maneyeka îronîk bi kar aniye. 

Di şerê di nêvbera PDK û PKK-yê de gelek mirov nehatine kuştin, »te- 

nê« 950 kes hatine kuştin. 

Divêt mirov lê miqate be ko nîşandeka jêgirtinê ji bo vê fonksyo- 

nê gelek bi kar neîne. Nîşandeka jêgirtinê ne aleteka welê ye ko 

gava mirov xîret neke bêjeyek yan formûlasyoneka çêtir bibîne û 

hema bi wê xwe xelas bike. Li jêrê hinek nimûne hene ko diyar 

dikin ka mirov çawa nîşandeka jêgirtinê şaş yan ne di cihê xwe de 

bi kar tîne. 

Axaftina wî dilê guhdaran »şad« kir û hemiyan jê re li çepikan êxistin. 

(Ravek: Li gor ko mirov ji komekê fêm dike şadî li hir di maneya xwe ya 

rast de ye û ti mebesta wê ya îronîk nîne.) 

Hinek sûtarên gundî »terrê« xwe derêxistin û li kolaneyan geriyan. 

(Ravek: Erê bêjeya »terr« bêjeyeka kolaneyê ye, lê ji ber ko ew digel 

bêjeya 

»sûtar« hatiye bi kar anîn di cihê xwe de ye û ne pêwîst e bi nîşandeka 

jê- 

girtinê bêt nîşan kirin.) 

185 Mirov hinek caran dikare bijartinekê di nêvbera nîşandeka jêgir- 

tin û bêjeyên »ne ji xwe ve, xwidêgiravî« de bike. Lê bila li bîra te 

129 
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be ko mirov nikare herdu varyantan pêk re bi kar bîne. 

Navê wî »fieşper« e. 

Ne ji xwe ve navê wî fieşper e. 

Xwidêgiravî navê wî fieşper e. 

Li dor nîşandekên vavêrkirinê yên dî 

186 Heger ko teksta di nêv nîşandeka jêgirtinê de komekeka serbixwe 

be, hingê mirov nîşandeka jêgirtinê ya paşiyê datîne pişt nîşande- 

kên vavêrkirinê – niqte, niqtepirs, niqtebang – yên ko komekê 

xelas dikin. 

Wî bi dengekê nerm got: »Em dikarin sibehî li ser wê biaxivin.« 

Heger ko jêgirtineka di paşiya komekekê de ne komekeka serbix- 

we be, hingê mirov nîşandeka jêgirtinê ya paşiyê datîne pêşiya nî- 

şandekên vavêrkirinê yên paşiyê. 

Di rojnameyan de digotin ew e »cerbeka baş«. 

Li bendên 12–13-ê binêre. 

Li dor beşek ji bêjeyekê 

187 Divêt mirov lê nexebite ko nîşandeka jêgirtinê dayne dor beşek ji 

bêjeyekê. Lê belê gava mirov hinek bêjeyan pêk ve girê dide bivê- 

nevê dibe ko welê bike. Di rewşên wiha de ya baş ew e ko mirov 

bendikê biêxe nêvbera wan de. 

Hinek »xweşhal«-mirovên ewropî lê dixebitin pirtûkxaneyeka xweser 

di heqê kurdan de vekin. 

Lê şaşiyeka gelek mezin e ko mirov parkîta tewandinê dayne der- 

veyî nîşandeka jêgirtinê. 

Nenivîse 

Wan »optîmîsm«a xwe winda kirin. 

Ew dê »Mem û Zîn«ê bixwînin. 
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Holê binivîse 

Wan »optîmîsma« xwe winda kirin. 

Ew dê »Mem û Zînê« bixwînin. 

fitexalî li ser «divêtê» ye. Divêt holê bikin; divêt holê bête çêkirin. 

Bedir-Xan, Celadet Alî (1943), »Merhele«, Roja Nû, hjm. 1, rûp. 2 

Wekî nîşandeka dubarekirinê 

188 Mirov dikare nîşandeka jêgirtinê ji bo dubarekirina bêjeyên di rê- 

za didoyê de bi kar bîne, heger ew bêje wekî ya di rêza ser xwe re 

be. Ji bîr neke ko mirov nîşandekê datîne rasta hemî bêjeyan û ti- 

caran danayne rasta reqeman. 

Mîrza Hesen 

axa Haco 

naîbê Cezîrê sed 

(100) lîre Sûrî 

» 

Seîd 

» 

Deqorî » 

» 

sed 

(100) » 

» 

» 

Qedrî 

beg Cemîl Paşa 

sed 
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(100) » 

» 

» 

Mustafa » 

fiahîn 

naîbê Sirocê pênce (50) 

» 

» 

» 

Seîd 

» 

Îshaq » 

Cezîrê 

» 

(50) 

» 

» 

» 

fiêxo 

axa naîbê ÇiyayêKurd 

» 

(50) 

» 

» 

» 

Faîq 

» 

» 
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» 

» 

» 

(50) 

» 

» 

» 

Cemîl » 

» 

Ezazê 

» 

(50) 

» 

» 

» 

Mihemed Filîz ji axên Çiyayê Kurd 

(10) 

» 

» 

»Di taxa kurdan de« (1943), Roja Nû, hjm. 18, rûp.2 

Makîneyên nivîsandinê yên otomatîk 

8 

» 

» 

yên manuel 

15 

Daktîloyên nûvar 

» 
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» 

15 
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’ Apostrof 

Wekî nîşandeka jêavêtinê 

189 Gava ko mirov hinek tîpan ji hinek bêjeyan diavêje û forma axaf- 

tinê ya bêjeyan bi kar tîne, hingê mirov nîşandeka apostrofê datî- 

ne cihê tîpên ko li der ve mayîn. 

Nej’xweve ew jî zelam e. (Nejixweve ew jî zelam e.) 

Heger tu l’xwe negirî û j’min re firek av d’piyanê de bînî dê baş be. 

(Heger tu li xwe negirî û ji min re firek av di piyanê de bînî dê baş be.) 

»Di wê navê de bi dengekî hêdîka celabî ji ribatî re digo: 

– E’ karwankî dibînin xwe ş’ çiyê berdan. 

Ribatî got-ê: Cilên wan çi ne, rengên wan çawan in? 

Celabî bi dengekî niviz car-dî go: Ew bi xwe gir û bilind in; şal û şa- 

pik li ber wan e, bi kum û kefiyên eskûdarî ne û di lingên wa de çarûx 

in, xencer di ser rexta re girêdane, hemî bi hev re tên; yek di pey yekî 

naçit. 

Ribatî: Serê xwe vala neêşîne ew şernexî ne, çenda hij hev jî nakin lê 

tucara hevdû jî bernadin. Dengê xwe neke bila biborin.« 

M. Sadiq, Evdilkerîmê & Bedir-Xan Celadet Alî (1943), »Zaravayê Cizîrê«, 

Ronahî, hjm. 20, rûp. 14 

Lê belê mirov nîşandeka apostrofê danayne cihê wan tîpên ko di 

axaftinê de winda bûne û di nivîsandinê de jî windabûyî tên nivî- 

sandin, ji ber ew forma tîp jê windabûyî bûye formeka nû û cihê 

xwe girtiye. 

Ka ji mi re bibêje te roja çarşemê çi kir. (Forma rast ya kevin ev e: Ka ji 
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min re bibêje te roja çarşembê çi kir. (Yanî apostrof nakeve cihê n-ya 

min-ê û b-ya çarşembê.) 

Wekî nîşandeka tewandinê 

190 Di kurdiyê de têkilêkiyek di bikaranîna apostrofê de heye. Cela- 

det Alî Bedir-Xan ti nîşandekan danayne nêvbera reqem, hejmar 

û tarîxên tewandî û parkîta tewandinê. Hinek kes apostrofê (’) û 

hinek jî bendikê (-) datînin nêvbera reqem, hejmar û tarîxên te- 

wandî û parkîta wan. 

132  

  

Bi ya min, riya herî baş ew e ko mirov bendikê bi kar bîne, ji 

ber apostrof xeta rêzê xirab dike û welê dike ko çavên mirovî ji rê- 

zê derdikevin û paşê jî li rêzê vedigerin. Bênîşandekî jî rê lê vedike 

ko mirov reqeman baş vavêr neke û di resmê bêjeyê de kirêtiyekê 

çêdike. Lê bendik hem ji rêzê dernakeve, hem resmê bêjeyê xirab 

nake û hem jî arîkariya çavên mirovî dike ko mirov pêş de here û 

xwendina xwe bêyî ko bihilingive berdewam bike. 

Ez 1986-ê hatim Swêdê. (Kamiran Alî Bedir-Xan û kurdên li Swêdê) 

Ez 1986ê hatim Swêdê. (Celadet Alî Bedir-Xan) 

Ez 1986’ê hatim Swêdê. (kurdên ji tirkî û ingiliziyê birh standîn) 

»fieva 31-ê tebaxê digihîne yekê îlonê, refên elemanî […]« 

Bedir-Xan, Kamiran Alî (1943), »Dewran«, Roja Nû, hjm. 19, rûp. 1 

»Di sala 1877an di şerê ûris û tirkî de zora tirkan çû bû û herçî miletên 

Belqanê hene ji bindestiya tirkan xelas bû bûn.« 

Azîzan, Herekol (1942), »Zilamek û zimanek«, Hawar, hjm. 40 

fiANEK 

Bila li bîra te be ko ticaran navên tewandî bi nîşandeka apostrofê 

û bendikê nayên nîşan kirin. 
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Xalidên gundê we gelek in. 

Xalid-ên gundê we gelek in. (Formeka şaş e.) 

Celadetî xwe bi kurdiyê ve êşand. 

Celadet-î xwe bi kurdiyê ve êşand. (Formeka şaş e.) 

Wekî nîşandeka jêgirtinê 

191 Mirov apostrofê – di vê rewşa he de navê wê nîşandeka jêgirtinê 

ye – datîne dor jêgirtinên di jêgirtinekê de. Li benda 14-ê binêre. 

192 Di zimannasiyê de mirov apostrofê datîne dor agahdariyên li ser 

maneya bêjeyekê. 

Bêjeya demokrasiyê ’idarekirina gelî’ ji grekiyê hatiye. 
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Aksent 

´ Aksenta akût 

193 Nîşandeka aksenta akûtê (´) di kurdiyê de nîne, tenê di hinek bê- 

je û navên biyanî de têt bi kar anîn. 

Linné, Montán, Sundén, chargé-d’affaires 

` Aksenta grav 

194 Nîşandeka aksenta gravê (`) di kurdiyê de ji ya aksenta akûtê jî 

kêmtir e û tenê di hinek bêje û navên ko ji fransiyê hatîne de têt 

bi kar anîn. 

crème de la crème, Père-Lachaise 

134  

  

/ Xêzika xwehr 

Wekî alternatîf 

195 Di hinek tekstan de xêzika xwehr wekî nîşandeka alternatîfê têt bi 

kar anîn. Û hingê ew cihê yan jî-yê digire. 
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mêrkirî/mêrnekirî 

jinanî/jinneanî 

sax/mirî 

Lê di tekstê de çêtir e ko mirov binivîse yan jî û xêzika xwehr bi 

kar neîne. 

Hemî zelamên jinanî yan jî jinneanî hatibûn dîlanê, lê cardî jî wan ne- 

karîn eqilê ti »tiştîran« bixirigînin. 

Bi maneya »her …« 

196 Mirov dikare xêzika xwehr bi maneya »her …« bi kar bîne. 

10 km/saet 

(bilêvkirin: deh kîlometre di her saetekê de) 

100 000 DM/sal 

(bilêvkirin: sed hezar markê elmanî 

di her salekê de) 

100 kes/km2 

(bilêvkirin: kîlometreyeka çarçik 

ji her sed kesan re) 

Di agahdariyên demî de 

197 Mirov dikare xêzika xwehr di agahdariyên tarîx, periyod û demê 

guhorîna demî de bi kar bîne. 

27/11 1994 

sala bacê 1994/95 

dor sala 1993/94-ê 

di nîsan/gulanê de (yan jî: nîsan–gulan) 

Bikaranîna wekî dî 

198 Mirov dikare xêzika xwehr di kurteka ingilîzî c/o (care of, yanî ’li 

nik’) de bi kar bîne. 

135 
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199 Heger ko her rêz ne bi serê xwe be, mirov dikare xêzika xwehr ji 

bo diyarkirina rêzeka nû di helbestekê de bi kar bîne. Bila li bîra 

te be ko hingê divêt li pêşî û paşiya xêzika xwehr valahî hebe. 

[…] Ey dost-i bi dil be yarê qencan / ya qenc bibe neyarê qencan / Ew 

qenc in û qenciyê dizanin / Ew xeyr ji qenciyê nizanin / Hindî ko bi 

wan bikî cefayê / ew dê bikirin bi dil wefayê / Zinhar mebe mihibê xi- 

raban / ne dost ne dijminê kilaban / Ger dost bî dê bikin te mirdar / 

W’er dijmin î dê bikin birîndar / Ev himmete xasê aşiqan e / Ev merte- 

be raha sadiqan e […] 

Xanî, Ehmedê (1947), »Mem û Zîn«, Amûdê/Heleb, rûp. 129 

[…] Kanî dîwan, ne diyar e xafa mîr / Ka çîrokbêj, dengbêj li kû kanî 

pîr / Teter li kû, Axayê-Sor û ew reng / Tenbûr û ney, kemençe û zirne 

deng / Kanî dawet, qelîsêl û medfûnî / Tirşik, parêv, arok, mehîr, hêk- 

rûnî / Kanî civat, fîl û şetrenc, ka zindan / Ko tê de mir, şahê mexrib, 

Mîr-Alan / Dotmîr li kû, ka mîr fieref, mîr Ezîn / Kanî bavê sitîya Zîn, 

mîr Zengîn […] 

Azîzan, Herekol (1934), »Bêriya-Botan«, Hawar, hjm. 25 

200 Mirov dikare xêzika xwehr digel hinek niqteyan (./.) ji bo diyar- 

kirina paşiya rûperekê bi kar bîne. 

./. (rûper xelas) 

…/… (rûperî biqulipîne) 

201 Mirov dikare xêzika xwehr wekî nîşandeka kertê bi kar bîne. 

Heger hema hon tenê 3/8 bidîn me dê ne xirab be. 

202 Mirov dikare xêzika xwehr wekî nîşandeka »hemberiyê« bi kar bî- 

ne. 

fierê Îran/Iraqê 

Nakokiya Bakur/Başurê 
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Têkiliyên Tirkiye/Fransayê 

136  

  

\ Xêzika xwehr ya pêşûpaş 

203 Ev nîşandeka he pir kêm têt bi kar anîn. Tenê di kompûteran de 

bi navê »backslash« têt nas kirin û bi kar anîn. 

ş Nîşandeka paragrafê 

204Nîşandeka paragrafê madeyên qanûn, protokol û yên wekî wan 

nîşan dike. Nîşandeka paragrafê tenê bi reqeman re têt bi kar 

anîn. Lê îro di protokolan de mirov tenê reqeman dinivîse, her- 

çend mirov wê bi paragraf bi nav bike jî. 

205 Mirov nîşandeka paragrafê datîne pêşiya reqemê: ş 8 (bilêvkirin: 

paragrafa heştê). Ji bîr neke ko hertim divêt valahî di nêvbera nî- 

şandeka paragrafê û reqemê de hebe. 

Heger di balkêşiyekê de mebesta mirovî gelek paragraf jî bin ne 

pêwîst e mirov gelek nîşandekên paragrafê binivîse. Yanî wiha bi- 

nivîse: Li ş 23–25-ê binêre (ne şşş 23–25). 

% Nîşandeka sedêkê û 

‰ Nîşandeka hezarêkê 

206Nîşandeka sedêkê (%) û nîşandeka hezarêkê (‰) tenê bi reqe- 

man re tên nivîsandin. Ji bîr neke ko hertim divêt valahî di nêv- 

bera nîşandek û reqeman de hebe. 

% 50 (bilêvkirin: ji sedê pêncî) ‰ 10 (bilêvkirin: ji hezarê deh) 

Ne baş e ko mirov van nîşandekan bi tekstê binivîse. Lê mirov di- 

kare bibêje »100-êkî« û »1000-êkî«. 

Hinek nîşandekên dî 

207 Ev (&) nîşandeka û-yê ye û wekî nimûne mirov dikare wê biêxe 

nêvbera navê du şirketan û navê du nivîskaran: Mercedes & Volvo, 
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Celadet & Kamiran. 

$ nîşandeka dolarê emerîkî 

£ nîşandeka pundê ingilîzî 

Nîşandekên matematîkî 

208Ji bo dehêkê bihnok têt bi kar anîn, ne niqte. 

+ 

plûs 

– 

mînûs (eynî wekî xêzika axaftinê ye) 

x 

nîşandeka derbdanê/caranê (10x10 = 100) 

= 

himbe, teme … 

± 

plûs an mînûs 

÷ 

nîşandeka lêkvekirinê/dabeşkirinê 

. 

nîşandeka derbdanê/caranê (bide ber x-ê) 

: 

nîşandeka lêkvekirinê/dabeşkirinê 

– 

xêzika kertê (eynî wekî xêzika axaftinê ye) 

/ 

xêzika kertê (eynî wekî xêzika xwehr e) 

> 
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mezintir e ji … 

< 

kiçiktir e ji … 

≥ 

mezintir yan jî himbe, teme … ye 

≤ 

kiçiktir yan jî himbe, teme … ye 

≠ 

ne himbe, ne teme … 

≈ 

hema-hema himbe, hema-hema teme … 

~ 

dişibihe … 

≡ 

himbe, teme … ye, lê têt 

 

nîşandeka pî-yê 

 

nîşandeka varyasyonê 

 

nîşandeka beta-yê 

∞ 

nîşandeka bêdawîtiyê 

√ 

nîşandeka çarra-yê 

° 

nîşandeka dereceyê 

nîşandeka fot û deqîqeyê: 

´ 
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30° 13´ (30 derece û 13 deqîqe) 

nîşandeka tum û saniyeyê: 

˝ 

23° 15´ 20˝ (23 derece 15 deqîqe û 20 saniye) 

138  

  

IV. 

Se 

rve 

hî 

  

  

Herfên translîterasyonê 

209 Gava ko em teksteka bi zimanê erebî translîtere dikin bo zimanê 

kurdî divêt em hinek herfên translîterasyonê bi kar bînin ko di el- 

fabeya kurdiyê de nînin. 

Lihevkirineka nêvneteweyî ya giştî ji bo translîterasyona ji erebi- 

yê nîne. Meyla giştî ew e ko mirov niqteyekê deyne binê wan 

dengdarên zimanê erebî ko di elfabeyên latînî de nînin, herwiha 

xêzikekê deyne ser dengdêrên dirêj. 

Di lîsteya jêrî de ez dê herfên zimanê erebî û miadilên wan yên 

bi zimanê kurdî binivîsînim. Stûna pêşiyê bilêvkirina herfan li gor 

zimanê erebî ye. Stûna didoyê herfên zimanê erebî bi xwe ne. 

Stûna siyê bilêvkirina herfên erebiyê li gor medreseyên kurdan e. 

Stûna çarê herfên translîterasyonê ne. 

telefiza 

herfên 

telefiza 
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herfên 

‘erebiyê 

‘erebiyê 

medreseyan 

translîterasyonê 

elif 

elif 

a Li bendên 210 û 211-ê binêre. 

« 

ba’ 

bê 

b 

» 

ta’ 

tê 

t 

t 

ßa’ 

ßê 

ß 

À 

cîm 

cîm 

c 

Ã 

¤a’ 

¤ê 

¤ yan µ 
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Õ 

xa’ 

xê 

x 

Œ 

dal 

dal 

d 

œ 

≤al 

≤al 

≤ 

– 

ra’ 

rê 

r 

— 

za’ 

zeyn 

z 

“ 

sîn 

sîn 

s 

” 

şîn 

şîn 

ş 
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‘ 

æad 

æad 

æ 

’ 

œad 

œad 

œ 

÷ 

†a’ 

†ê 

† 

◊ 

øa’ 

øê 

ø 

ÿ 

c 

c 

c 

eyn 

eyn 

yan ‘ 

Ÿ 

141 

  

õeyn 

õeyn 
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õ yan ∂ 

⁄ 

fa’ 

fê 

f 

• 

qaf 

qaf 

q 

‚ 

kaf 

kaf 

k 

„ 

lam 

lam 

l 

‰ 

mîm 

mîm 

m 

Â 

nûn 

nûn 

n 

Ê 

ha’ 

hê 
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h 

h 

waw 

waw 

w 

Ë 

ya’ 

yê 

y 

Í 

Ji bilî van herfan hinek herf dî jî hene ko di erebiyê de nînin lê 

belê di soraniyê de hene. Ew jî ev in: 

— 

e 

e 

µW 

— 

pê 

p 

Û 

— 

çê 

ç 

ı 

— 

jê 

j 

˛ 



Rêzimana kurdî | 276  

 

— 

vê 

v 

˜ 

— 

gê 

g 

g 

— 

rê (qelew) 

r 

& yan R 

— 

lam (qelew) 

l 

Ù 

— 

o 

o 

˘ 

— 

ê 

ê 

é 

— 

û 

û 

u 
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— 

wê 

wê 

éË 

Ingilîz gava herfên erebiyê translîtere dikin, ji bo »À«-yê »th«, »t« 

yan »ß« dinivîsînin; ji bo »–«-yê »dh« yan »d« dinivîsînin. Ji ber ko 

di elfabeya kurdiyê de her dengek bi herfekê têt nivîsandin divêt 

em ji van herfan re hinekên yektîp peyda bikin. 

Heçî »À« ye, hinek ingilîz şûna »th«-yê »ß« dinivîsînin û ev ji zi- 

manê me re lêhatîtir e. Ev herf di zimanê me de carinan dibe »s« 

û carinan dibe »t«: »eser« û »mîrat« 

Divêt em herfekê ji »–«-ê re bibînin û min »z«-yeka du niqte li 

binî afirand »≤«. Ev deng di kurdiyê de dibe »z«. 

Danîna du niqteyan li binê »ß« û »≤«-yê ji danîna xêzikekê çêtir 

142  

  

e lewra gava mirov binê tekst yan bêjeyekê xet dike xet û xêzik tê- 

kilêk dibin. 

fiANEK 

Celadet Alî Bedir-Xanî ji herfa »Õ« û »⁄«-yê re »µ« û »∂« pejirandi- 

bûn. Dengdarên erebiyê bi danîna niqteyekê li binê herfan tên 

translîtere kirin, lewra çêtir e ko em jî istiqrarekê bêxin herfên 

translîterasyonê û niqteyekê deynin binê »h« û »x«-yê û wekî »¤« 

»õ« binivîsînin. Yanî: »¤akim« û »õayîn« 

Dengdêr 

210 Dengdêrên erebiyê bi ser, cir û ber-ê û »elif«, »yê« û »waw-ê« ve 

girêdayî ne. Navê ser, cir û ber-ê bi zimanê erebî fet¤e, kesre û 

œemme ye. 
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1. Dengdêrên kurt 

e = ji bo fet¤eyê (serê) 

i = ji bo kesreyê (cirê) 

u = ji bo œemmeyê (berê) 

ketebe, min, recul 

2. Dengdêrên dirêj 

a = ji bo fet¤eya ko elif li pey têt 

î = ji bo kesreya ko yê li pey têt 

û = ji bo œemmeya ko waw li pey têt 

kane, dîn, resûl 

Hinek nîşandekên dî 

211 Ev jî hinek nîşandek in ko di erebiyê de tên bi kar anîn: 

(#) şedde Ev nîşandek du dengdarên di hev de nîşan dike. 

kull, Ellah 

143 

  

(%) sukûn Ev diyar dike ko piştî dengdarekê dengdêrek nayê û mi- 

rov li ser dengdarê radiweste. Wekî herf nayêt nivîsandin. 

mescid, şikl 

( A ) medde Ev nîşandek di serê bêjeyan de dibe »a«, di nêva bêje- 

yan de dibe hemze + a 

amene, Qur’an, mel’an 

(") tenwîn Ev nîşandek forma nebinavkirî ya navdêran nîşan di- 

ke û di dawiya bêjeyan de dibe -un, -en, yan -in 

reculun, feresen, musawatin 

(e) hemze Wekî nîşandek ('yan ’) tête nivîsandin, nabe herf. 

me’kel 

(el-) Ev daçeka binavkirinê ye û heger ne di destpêka komekekê 
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de be hertim bi hûrekê têt nivîsandin. 

el-mulk, el-˛erœ 

fiANEK 

Ji bîr neke ko ev herfên translîterasyonê tenê di tekstên bi zimanê 

erebî de tên bi kar anîn. Bêjeyên kurdiyê yên ko bi eslê xwe ji ere- 

biyê hatine, bi herfên tarnslîterasyonê nayên nivîsandin. 

Bo nimûne œemmeyên erebiyê, yên ko waw-ek nade pey, di zi- 

manê kurdî de dibin »i«: 

¤ukûmet dibe 

hikûmet 

munaqeşe dibe 

minaqeşe 

Lê belê mirov dikare klasîkên kurdan, yên wekî Mem û Zîn û Dî- 

wana Melayê Cizerî bi herfên translîterasyonê binivîsîne. Ev qey- 

deyeka awarte ye û tenê ji bo klasîkan e. 

144  

  

Nîşandekên serastkirinê 

212 Gava ko mirov tekstekê an destnivîsekê li ser kaxezê serast dike 

mirov hinek nîşandekên serastkirinê bi kar tîne. Li jêrê lîsteyeka 

nîşandekên serastkirinê heye. Her serastkerek belkî di karê xwe de 

van nîşandekan hemiyan bi kar neîne, lê belê naskirina wan karê 

mirovî hêsanî dike. 

Di stûna pêşiyê de me‘neyên wan hatine nivîsandin, di stûna 

didoyê de awayê bikaranîna wan hatine nivîsandin û di stûna pa- 

şiyê de nîşandekên ko mirov datîne marjînalê hatine nivîsandin. 

Enstrûksyon 

Bikaranîn 
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Li marjînalê 

w 

Neguhore 

- - - - Li binê herf(an) 

l Li ser herfê 

j 

Herfê jê bibe 

a Li ser bêje(yan) 

j 

Bêje(yan) jê bibe 

c Li ser herfê 

J 

Herfê jê bibe 

û bigire 

A Li ser bêje(yan) 

J 

Bêje(yan) jê bibe 

û bigire 

k 

k (Teksta nû) 

Teksta li marjînalê 

bêxe hir 

l Li ser herfê 

l Herfa nû li hir 

Herfê biguhore 

binivîsîne 

a Li ser bêje(yan) 

Bêje(yan) biguhore 
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Bêje(yên) nû 

li hir binivîsîne 

l Li ser herfê 

ä, Ä, å, Å, 

Biguhore bike niqte, 

Ö, ö 

niqtecot, bihnok, 

niqtebihnok û hw.d. 

k 

ä, Ä, å, Å, 

Niqte, niqtecot, 

Ö, ö 

bihnok, niqtebihnok 

û hw.d. bêxe hir 
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Enstrûksyon 

Bikaranîn 

Li marjînalê 

k 

ç 

Kevanekan bêxe hir 

l Li ser herfê 

î û an Î Û 

Biguhore bike 

E D an e d 

nîşandeka jêgirtinê 

k 
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î û an Î Û 

Nîşandeka jêgirtinê 

E D an e d 

bêxe hir 

k 

î 

Nîşandeka apostrofê 

bêxe hir 

l Li ser herfê 

é wekî: É 

Bike bilindek 

l Li ser herfê 

ü wekî: Ü 

Bike nizmek 

l Li ser herfê 

Biguhore bike sêniqte 

… 

k 

Sêniqteyan bêxe hir 

… 

l Li ser herfê 

M 

Biguhore bike bendik 

k 

M 

Bendikê bêxe hir 

l Li ser herfê 

W 
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Herfê biguhore, 

bike italîk 

Ô an f.ş. 

Fontê şaş 

Herf(an) bêxe 

nêv xelekê ô 

i an ital. 

Bike italîk 

—— Li binê herf 

û bêje(yan) 

I an norm. 

Italîkê bike normal 

Herf û bêje(yan) 

bêxe nêv xelekê ô 

r Li binê herf 

r an gird. 

Bike girdek 

û bêje(yan) 

s Li binê herf 

s an hûr. 

Bike hûrek 

û bêje(yan) 

t Li binê herf 

t an reş. 

Reş bike 

û bêje(yan) 

T Li binê herf 

u an reş û ital. 
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Bike reş û italîk 

û bêje(yan) 

146  

  

Enstrûksyon 

Bikaranîn 

Li marjînalê 

R an hûr. 

Girdekan bike hûrek 

Herf û bêje(yan) 

bêxe nêv xelekê ô 

S an hûr. 

Nîvgirdekan 

Herf û bêje(yan) 

bêxe nêv xelekê ô 

bike hûrek 

f Herfan pêk ve 

f 

Bigire, valahiyê rake 

girê bide 

F Li nêvbera 

B Puntoyan 

Valahiyê bêxe 

nêvbera herfan 

herfan 

binivîsîne 

b Li nêvbera 

b Puntoyan 
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Valahiya nêvbera 

herfan rake 

herfan 

binivîsîne 

B Li nêvbera 

B Puntoyan 

Valahiyê bêxe 

nêvbera bêjeyan 

bêjeyan 

binivîsîne 

b Li nêvbera 

b 

Valahiya nêvbera 

bêjeyan rake 

bêjeyan 

Nêvbera rêzan 

( Herdu girê bide ) 

aliyên rêzan 

bike normal 

pêkve 

è 

Nêvbera rêzan 

Puntoyan 

fireh bike 

binivîsîne 

È 

Nêvbera paragrafan 

Puntoyan 
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fireh bike 

binivîsîne 

G 

Nêvbera rêzan 

Puntoyan 

bigire 

binivîsîne 

g 

Nêvbera paragrafan 

Puntoyan 

bigire 

binivîsîne 

h 

h 

Dest bi 

paragrafeka nû bike 

q 

q 

Paragrafê rake 

H 

H 

Cihê herf 

û bêje(yan) biguhore 

v 

v 

Cihê rêzan biguhore 
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Enstrûksyon 

Bikaranîn 

Li marjînalê 

C 

[Tekstê nîşan bike] 

Bîne nêvê (senterê) 

z 

z Pîvana 

Têçûyiyê bêxe hir 

têçûyiyê binivîse 

Z 

X 

Têçûyiyê jê bibe 

xMilê rastê veY 

x 

Milê rastê ve bibe 

yMilê çepê veX 

X 

Milê çepê ve bibe 

V 

V Pîvanê 

Stûnê bike 

himbe vê pîvanê 

binivîsîne 

N 

Ber bi jor bibe 

L 

Vê tekstê bide 
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L 

aliyê jorî 

K 

Ber bi jêr bibe 

K 

Vê tekstê bide 

U 

aliyê jêrê 

ê 

j 

Xêza binî jê bibe 

Q 

Q Ya rast 

Kîtekirin şaş e 

binivîsîne 

P 

j 

Ta hire jê bibe 

p 

j 

Ji hire û pêve jê bibe 

k 

m 

em-dashê bêxe hir 

k 

n 

en-dashê bêxe hir 

148  
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Ferhengok 

kurdî-ingilîzî-swêdî-tirkî 

awarte /ing. exception, irregular /sw. undantag, oregelbundet 

/tirk. istisna, kuraldışı 

baneşan /ing. exclamation, interjection /sw. utrop /tirk. ünlem 

beş /ing. chapter /sw. avsnitt /tirk. bölüm 

bêje /ing. word /sw. ord /tirk. sözcük 

bêjeyên demdiyarker /ing. indication of time /sw. tidsuppgifter 

/tirk. zaman sözcükleri 

bendik /ing. hypen /sw. bindestreck /tirk. kısa çizgi, tire işareti 

bersiv /ing. reply /sw. replik; svar /tirk. yanıt, cevap 

bigir /ing. receiver /sw. mottagare /tirk. alıcı 

bihnok /ing. comma /sw. komma /tirk. virgül 

bilêvkirin /ing. pronunciation /sw. uttal /tirk. telâffuz 

binavkirî /ing. definite /sw. bestämd /tirk. belirli 

binsernivîs /ing. subheading /sw. underrubrik /tirk. altbaşlık 

binxetkirin /ing. underlining /sw. understrykning /tirk. altını çizme 

bireser /ing. object /sw. objekt /tirk. tümleç 

daçek /ing. preposition /sw. preposition, partikel /tirk. takı 

dehêk /ing. decimal (point) /sw. decimal /tirk. ondalık 

dengdar /ing. consonant /sw. konsonant /tirk. ünsüz 

dengdêr /ing. vowel /sw. vokal /tirk. ünlü 

destxet /ing. calligraphy /sw. kalligrafi /tirk. elyazısı 

diyalog /ing. dialogue /sw. dialog /tirk. diyalog 

eded/hejmar /ing. numeral /sw. tal /tirk. sayı 

font /ing. typeface /sw. typsnitt /tirk. font; hurufat 

gelejimar /ing. plural /sw. plural /tirk. ço˘ ul 
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g 

gihanek /ing. conjunction /sw. konjunktion, bindeord /tirk. ba˘ laç 

g 

girdek /ing. capital letter /sw. versal /tirk. büyük harf, majüskül 

guşekevanek /ing. (square) brackets /sw. hakparantes /tirk. köşeli ayraç 

hevenav /ing. common noun /sw. appellativ, artnamn /tirk. cins ismi 

hevok /ing. sub-clause /sw. bisats /tirk. yan cümle 

hevoka nêvbirr /ing. insert /sw. inskott, inskjuten sats /tirk. ara cümle 

hevoka veguhostinê /ing. reporting clause, introductory mateial 

/sw. anföringsfras /tirk. alıntı cümlesi 
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hêman /ing. element, constituent (component) part 

/sw. beståndsdel, element /tirk. eleman, unsur 

hoker /ing. adverb /sw. adverb /tirk. belirteç 

hûrek /ing. lower-case /sw. gemen /tirk. küçük harf, minüskül 

idyom /ing. idiom /sw. fras; idiom /tirk. degim; a˘ ız; tabir 

g 

inwan /ing. title /sw. titel /tirk. ünvan 

iqtibas /ing. extract /sw. utdrag /tirk. iktibas; yazı pasajı 

jêgirtin /ing. quotation /sw. citat /tirk. alıntı 

jêgirtin di jêgirtinê de /ing. quotation within quotation /sw. citat i citat 

/tirk. alıntı içinde alıntı 

jimarnav /ing. numeral /sw. räkneord /tirk. sayı adı 

jimarnavê rêzê /ing. ordinal numeral adjective /sw. ordningstal 

/tirk. sıra sayıları 

kemberkevanek /ing. braces /sw. klammer /tirk. köşeli parantez 

kert /ing . (improper) fraction /sw. bråktal /tirk. kesir sayı 
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kevanek /ing. parentheses /sw. parantes /tirk. parantez 

kirar /ing. subject /sw. subjekt /tirk. özne 

kît /ing. syllable /sw. stavelse /tirk. hece 

kîte kirin /ing. spell out by syllables, spelling /sw. avstava /tirk. 

hecelemek 

komek /ing. clause, phrase, sentence /sw. mening, sats /tirk. cümle, 

tümce 

komeka sereke /ing. main clause /sw. huvudsats /tirk. ana cümle 

kurtek /ing. abbreviation /sw. förkortning /tirk. kısaltma 

kurteveguhostin /ing. account, summary /sw. referat 

/tirk. özet; yazanak; rapor 

lêker /ing. verb /sw. verb /tirk. eylem, fiil 

marjînal /ing. margin /sw. marginal /tirk. marjinal, kenar 

navdêr /ing. noun /sw. substantiv /tirk. ad, isim 

navê delaliyê /ing. pet name /sw. smeknamn 

/tirk. sevilen bir kimseye takılan ad 

navê kêmqedriyê /ing. nickname, sobriquet /sw. öknamn 

/tirk. lakap, takma ad 

nebinavkirî /ing. indefinite /sw. obestämd /tirk. belirsiz 

nêvber /ing. interval /sw. intervall /tirk. ara(lık) 

nêvbersernivîs /ing. part heading /sw. mellanrubrik /tirk. ara başlık 

nêvbeş /ing. part, section /sw. delavsnitt /tirk. ara bölüm 

nêverok /ing. contents; content /sw. innehåll(sförteckning) /tirk. içerik 

nimre /ing. number /sw. nummer /tirk. numara 
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niqte /ing. full stop, period /sw. punkt /tirk. nokta 

niqtebang /ing. exclamation point /sw. utropstecken /tirk. ünlem imi 
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niqtebihnok /ing. semicolon /sw. semikolon /tirk. noktalı virgül 

niqtecot /ing. colon /sw. kolon /tirk. iki nokta 

niqtepirs /ing. question mark /sw. frågetecken /tirk. soru imi 

niqteşanî /ing. punctuation /sw. interpunktion, ortografi /tirk. noktalama 

nîşandek /ing. sign, mark /sw. tecken /tirk. im; işaret 

nîşandeka jêgirtinê /ing. quotation mark /sw. citationstecken 

/tirk. tırnak imi 

nîşandekên vavêrkirinê /ing. punctuation marks /sw. skiljetecken 

/tirk. yazı imleri/işaretleri 

nîvgirdek /ing. small capital /sw. kapitäl /tirk. orta büyük harf 

paragraf /ing. paragraph /sw. stycke /tirk. paragraf 

parantes /ing. paranthes /sw. parantes /tirk. parantez 

parkît /ing. suffix /sw. suffix /tirk. son ek 

paşeroj /ing. future /sw. framtid /tirk. gelecek 

paşnav /ing. surname, family name /sw. tillnamn; efternamn /tirk. soyadı 

paşnot /ing. endnote /sw. slutnot /tirk. bölüm sonu notu 

pronav /ing. pronoun /sw. pronom /tirk. adıl, zamir 

punto /ing. punto /sw. punkt /tirk. punto; nokta 

ravek /ing. explanation /sw. förklaring(?) /tirk. açıklama 

rayek /ing. etymon, root /sw. stam /tirk. kök 

rengdêr /ing. adjective /sw. adjektiv /tirk. sıfat 

reqem /ing. figure /sw. siffer /tirk. rakam 

rexnegir /ing. critic; reviewer /sw. recensent; kritiker /tirk. eleştirmen 

rexnegirê edebî /ing. literary critic /sw. litteraturkritiker 

/tirk. edebiyat eleştirmeni 

rexsernivîs /ing. side heading /sw. kantrubrik /tirk. yan başlık 

rêza vala /ing. blak line /sw. tom rad /tirk. boş satır 

rêzsernivîs /ing. run-in sidehead /sw. radrubrik /tirk. satır başlı˘ ı 
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g 

serenav /ing. personal name /sw. egennamn, personnamn /tirk. özel isim 

sernivîs /ing. headline; caption /sw. rubrik /tirk. başlık 

şanek /ing. mark /sw. märke /tirk. belirti 

tekst /ing. text /sw. text /tirk. tekst, metin 

tewang /ing. declination /sw. böjning, deklination /tirk. çekim 

têbînî /ing. footnote /sw. fotnot /tirk. dibnot 

têçûyî /ing. indent /sw. indrag /tirk. satır başı boşlu˘ u 

g 

151 

  

têçûyiya hilawistî /ing. hanging indention /sw. hängande indrag 

/tirk. asılı paragraf 

valahî /ing. space /sw. mellanslag /tirk. boşluk 

vebijartin /ing. sorting /sw. sortering /tirk. ayıklama 

veguhostin /ing. quote; translate /sw. anföring /tirk. aktarma, nakil 

veguhostina dîrek /ing. direct speech /sw. direkt anföring 

/tirk. direkt aktarma 

veguhostina dîrek ya serastkirî /ing. (edited) direct speech /sw. redigerad 

direkt anföring /tirk. düzeltilmiş direkt aktarma 

veguhostina endîrek /ing. indirect speech /sw. indirekt anföring 

/tirk. endirekt aktarma 

vekît /ing. spelling, division into syllables /sw. avstavning /tirk. heceleme 

vekîtandin /ing. divide … into syllable, dictate /sw. avstava, diktera 

/tirk. hecelemek 

veqetandek /ing. article /sw. artikel /tirk. ek 

vêsih /ing. break, paus /sw. paus /tirk. ara; durak 

xêzika axaftinê /ing. dash, en-dash, em-dash /sw. pratminus, tankstreck 
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/tirk. uzun çizgi; konuşma çizgisi 

xêzika xwehr /ing. solidus; slash /sw. snedstreck /tirk. e˘ ik çizgi 

g 

yekejimar /ing. singular /sw. singular /tirk. tekil 

zayend /ing. gender /sw. genus /tirk. cinsiyet 

152  

  

Serkanî 

— Bayezidî, Mele Mehmûdê (1858), Tercimeya fierefnameyê, Peters- 
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— Bedir-Xan, Celadet Alî (1932–1943), Hawar, fiam, hjm. 1–57 
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ce Sözlük, Istanbul: Sosyal Yayınları 

— Butcher, Judith (1996), Copy-editing, Cambridge: The Cambridge 

Handbook, 3rd. ed. 

— Dagens Nyheter (1988), Dagens Nyheters Skrivregler, Stockholm: 

Dagens Nyheters Förlag 

— Dil Derne˘ i (1995), Yazım Klavuzu, Ankara: Dil Derne˘ i 

g 

g 

— Drillon, Jacques (1991), Traité de la ponctuation française, Paris: 

Gallimard 

— Engdahl, Magnus, û hinekên dî (1985), Stora engelsk-svenska ordbo- 

ken, Stockholm: Esselte Studium 

— Enwall, Jeannie & Lötmarker, Ruth (1995), Fransk-svensk ordbok, 

Stockholm: Natur och Kultur 

— Francis, Annette (1995), Smart English, New York: Penguin 

— Gewranî, Elî Seydo (1985), Ferhenga kurd[iya] nûjen, Iman/Urdun 

— Girodet, Jean (1989), Savoir les règles de l’orthographe, 
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Paris: Bordas 

— Hacî Maruf, Ewrehmanî (1986), Nûsînî kurdî be elfubê ‘erebî, 

Bexda 

— Hellmark, Christer (1991), Typografisk handbok, Stockholm: Ytter- 

lids/Ordfront 

— Holmberg, Per Olof, û hinekên dî (1993), Modern fransk gramma- 

tik, Stockholm: Almqvist & Wiksell 

— Korkmaz, Zeynep (1992) Gramer Terimleri Sözlü˘ ü, Ankara: 

g 
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TDK 

— Malmîsanij, Mihemed (1994), Cizira Botanlı Bedirhaniler ve Be- 

dirhani Ailesi Derne˘ i’nin Tutanakları, Stockholm: APEC 

g 

— Mukriyanî, Hejar (1991), Ferhengî kurdî-farisî, Tehran: Siruş 

— Smith, Frank (1986), Läsning, Stockholm: Almqvist & Wiksell 

— Svartvik, Jan & Sager, Olof (1985), Modern engelsk grammatik, 

Stockholm: Almqvist & Wiksell 

— Svenska språknämnden (1991), Svenska skrivregler, Stockholm: 

Almqvist & Wiksell 

— Türk Dil Kurumu (1988), Türkçe Sözlük, Ankara: TDK, Cilt 1–2 

— The Economist (1996), Style Guide, London: Profile Books Ltd. 

— Thurén, Torsten (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: 

Runa 

— Tidningarnas Telegrambyrå (1988), TT-språket, Stockholm 

— University of Chicago (1993), Chicago Manual of Style, Chicago: 

University of Chicago Press, 14th edition 

— von Le Coq, Albert (1903), Kurdische Texte, Berlîn 

— Xanî, Ehmedê (1947), Mem û Zîn, Amûdê/Heleb 

— Xanî, Ehmedê (1903), Eqîda îmanê, (ji von Le Coq) 

— Xanî, Ehmedê (1903), Nûbihara biçûkan, (ji von Le Coq) 

— Åkerblom, Hans (1988), Läsinlärning: från teori till praktik, Stock- 

holm: Almqvist & Wiksell 

— Armanc, kovareka yekheyîvî, li Stockholmê derdikeve, hjm. 1–176 

— Dîdar, kovara Yekîtiya Ciwanên Kurd li Swêdê, hjm. 1–20 

— Çira, kovara Komeleya Nivîskarên Kurd li Swêdê, hjm. 1–8 

— Hêvî, kovara Enstîtuya Kurdî ya Parîsê, hjm. 1–8 

— Kurmancî, kovara Enstîtuya Kurdî ya Parîsê, hjm. 1–18 
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— Nûdem, kovareka sêheyîvî, li Stockholmê derdikeve, hjm. 1–22 

154  

  

Endeks 

Di vê endeksê de reqem nimreyên bendan nîşan didin û reqemên reş- 

kirî cihên bingehî diyar dikin. Ji ber ko ew bêje û babetên ko hon lê 

digerin dibe ko ne bi nav û sernavê we hizirkirî be, pêwîst e hon ça- 

vên xwe li hemiyê endeksê bigerînin. 

A. 

di hejmarên mezin de 72 

aksent 

bihnoka dehêkê 72, 82, 89, 110, 123, 

aksenta akût 193 

137, 208 

aksenta grav 194 

bihnoka maneguhor 136 

apostrof 110, 179, 189–192, 212 

binsernivîs 1–2, 5, 8 

di jêgirtinê de 179 

binxetkirin 2–3, 37 

asterîsk 25 

Avesta 67 

C. 

cotnav 51, 152, 159 

B. 

bakur/başur 51 

Ç. 

baneşan 13, 22, 45, 127, 141 
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çeka pereyan 73 

bankcîro 74 

bendik 18, 53, 110, 145, 151, 156–165, 

D. 

187, 212 

daire 57–58, 60–61 

bi cotnavan re 51 

demsal 65 

bi nimreyan re 74 

deqandin 23, 153 

bi jimarnavên rêzê û tewangê re 

deqîqe 89, 111, 120, 144, 208 

80, 190 

derbdan, caran 208 

bi kurtekên salan re 83 

derece 111, 208 

bi hejmar û rengdêran re 91 

desîmal, fed bikire »dehêk« û »bih- 

bersiv 2, 4, 18, 178 

noka dehêkê« 

beş 1–5, 8, 24, 26, 28, 121–122, 170 

dezgehên birêvebir 57–62 

bêjeyên biyanî 50, 183, 193 

diyagram 23 

bêjeyên demdiyarker 65, 66 

diyalog 2, 18, 21, 142, 145 

bihnok 23, 109–110, 127, 131–137, 

dolarê emerîkî 207 
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138 

piştî kevanekan 168 

E. 

ededên kiçik 71, 87 

piştî xêzika axaftinê 147 

elfabe 42, 209 

berî kertên saniyeyê 82, 120 

155 

  

eşîr (nav) 69 

yên pîvanan 105 

‘eyn 209 

yên zanyarî 54 

yên dezgehan 57, 60 

F. 

yên hişînahiyan 52–54 

ferheng 7, 23, 139, 164 

yên texlîtan 52, 54 

f i r r kirin 38 

hevok 132, 141 

hevoka nêvbir 135, 140 

fîlm 40, 67 

hevoka veguhostinê 22, 134, 141 

fonetîk 174 

heyîv (meh) 65, 84–86 

font 2–3, 5, 16, 24, 124, 212 

hezarêk (‰) 206 

fot 111, 208 
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hêman 7, 72, 95 

fransî 29, 65, 75, 104, 109, 177, 194 

hoker 102 fianek 3 

G. 

»hon« yan »tu«? 68 

gelejimar 78, 92–103 

hûrek 2, 43, 46–54, 56, 58–67, 69, 

gihanek 23, 58, 132, 151 

106, 127, 138, 143, 168, 211–212 

girdek 3, 11, 23, 39, 43–49, 51–52, 54, 

56, 58–65, 67–69, 106, 141, 143 

I. 

guşekevanek 172–174 

imza 33 

Incîl 67 

di jêgirtin û iqtibasan de 15, 17, 

130, 152, 172 

ingilîz(î) 18, 68, 72, 75, 89, 137, 145, 

wekî parantesê 169 

198, 207, 209 

di matematîkê de 173 

inwan 50 

iqtibas 9, 16–17 

di fonetîkê de 174 

ISBN û ISSN 74 

H. 

italîk 15, 29, 34, 37, 40, 212 

hejmarên girover 73, 78 
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hejmarên mezin 72–74 

Î. 

senifandina wan 72–73 

îronî 35, 184 

hejmar an tîp? 73, 76 

helbest 114, 172, 199 

J. 

hemze 211 

jimarnav 70–81 

herêm 51, 69 

yên bingehî 77 

hevenav 47 

tewanga wan 78–79, 81 

jimarnavên rêzê 79–81, 120 

yên kesan 60 

jêavêtin 

yên nesl û gruban 52–53 

di jêgirtinê de 15, 172 

yên rojan 65 

di iqtibasan de 17, 152 

yên qanûnan 67 

156  

  

bi apostrofê 189 

lîsteya kurtekan 104 

jêgirtin 9–13, 18, 27, 44–45, 124, 130, 

logotîp 56 

141, 149, 152, 169, 177–178, 186 
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M. 

jêgirtin di jêgirtinê de 14, 179, 191 

medde 211 

guhortin di jêgirtinê de 15, 20 

Mem û Zîn 102–103, 115, 180, 199, 

serastkirina jêgirtinê 15, 172 

211 

K. 

miqdar 70–71, 90, 150 

katalog 6 

mînûs 154, 149, 208 

kemberkevanek 175–176 

mîr û melik 41, 50, 60 

kert 70–71, 89, 120, 201, 208 

kevanek 25, 28, 34, 109, 112, 121, 124, 

N. 

126, 130, 166–171, 173, 212 

name 33, 40, 127 

kevaneka rastê 25, 121, 170, 171 

nameyên resmî 33, 127 

kitêbên dînî 48, 67 

navên aliyên cografîk 51 

kît 43 

navên cihên cografîk 51, 63, 69 

klasîk 10, 78–79, 102–103, 211 

navên daireyan 57–58, 60–61 

komeka daxwazê 33 

navên delaliyê 181 
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komele 55–56 

navên fîlman 40, 67 

komîsyon, komîte 58–59 

navên gemiyan 180 

kompûter 203 

navên heyîvan (mehan) 65, 84–86 

kovar û rojname 40, 55 

navên ji zimanê erebî 42, 209 

kurtek 104–107, 110, 119 

navên kesan 41–42, 48, 54, 64, 67 

di heyîvan de 85 

navên kêmqedriyê 181 

di pîvanan de 70, 105 

navên komeleyan 55–56 

di hevenavan de 60 

navên kurtkirî 119, 124, 159 

ji bo rojan 85, 104 

navên nivîskaran 

bi girdekan re 56, 106 

di lîsteya serkaniyan de 28–29, 

bi reqeman re 75 

151, 207 

di salan de 83, 87, 158, 165 

navên pirbêje 49–50 

kurtkirin 15, 21, 75, 85, 124, 147, 152 

navên pirtûkan 40, 67 

navên rojan 65, 85 

L. 
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navên şirketan 55, 62, 207 

latînî 42, 209 

navnîşan 33 

hevenavên latînî 54 

nexşe 110 

lêker 20, 22, 78, 92, 95 

nexweşî 54 

lêzêdekirin 146, 167, 172 

newroz 65 

157 

  

nêvber 75, 76, 150, 165 

nîşandeka dubarekirinê 188 

nêvbersernivîs 1–2 

nîşandeka hezarêkê 206 

nêvbeş 2, 5, 28 

nîşandeka jêgirtinê 10, 16, 18, 22, 29, 

nêvbirên wekî parentesan 8, 133, 

35, 40, 109, 112, 149, 177–188, 191 

140, 146, 147–148, 167–168 

bo diyarkirina bêjeyan 35, 181, 

nêverok 1, 5, 6, 20–23, 37 

183–185 

nimre 5, 74 

bo îroniyê 35, 184 

nimrekirin 5, 26, 31, 70, 74, 81 

bo bersivê 18, 142, 178 

nimreya bankcîroyê 74 
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bo jêgirtinan 11–14 

nimreya postcîroyê 74 

nîşandeka jêgirtinê ya kit 14, 179, 

nimreya posteyê 74 

192 

nimreya telefonê 74, 165 

nîşandeka lêkvekirinê 208 

nimreya xwidêdanê 74 

nîşandekên matematîkî 173, 208 

niqte 2, 12, 23–24, 115–124, 138, 168, 

nîşandeka paragrafê 204 

209, 212 

nîşandeka sedêkê 206 

di tarîx û saetan de 89 

nîşandekên serastkirinê 212 

bi hejmar û reqeman re 72, 80, 

nîşandekên vavêrkirinê 12–13, 18, 24, 

82, 120–121, 208 

37–38, 138–139, 168, 186 

nîşandekên wekî bêjeyan 204–207 

şûna niqtebihnokê 116, 128 

nîvgirdek 212 

bi valahiyê re 109–110 

not 29 

di kurtekan de 104–107, 119 

li rex nîşandekên dî 12, 168, 170, 

P. 

186, 200 
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niqtebang 127–130 

paragraf 

digel nîşandekên dî 13, 168, 186 

dabeşkirina paragrafan 6 

di nêv guşekevanekê de 15, 130 

nîşankirina paragrafan 2, 7–8, 18 

parantes 114, 133, 147, 166–171, 

bi valahiyê re 109, 127 

niqtebihnok 138–140, 212 

172–173 

bi valahiyê re 109 

di matematîkê de 173 

niqtecot 12, 18, 89, 109–110, 141–145 

di parantesê de 114, 169, 173 

berî girdekan? 12, 44–46 

bi valahiyê re 109, 112 

li pêşiya nimûnedanan 46, 143 

an nîşandekeka dî 147 

di kurtekan de 144 

parantesa derve 169, 173 

niqtepirs 14, 109, 125–126, 134, 168, 

parkît 94–95, 97, 102, 103, 187, 190 

186 

partiyên siyasî 56 

niqteşanî 20, 108 

paşnot 24–26, 28 

nivîskar 28–29, 151, 207 

peryod 66, 150 
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158  

  

pêkvegirêdan 132, 212 

rêza vala 2, 7–8 

bi bendikê 156, 160 

rêzên helbestan 114, 172, 199 

rêzsernivîs 2 

ya cotnavan 51, 157, 159 

roj (hevenavên wan) 65, 85 

ya reqem û bêjeyan 91, 158 

rojên taybetî 65–66 

di vekîtê de 156, 162 

rojname û kovar 40, 55 

pirsên retorîk 118 

rûper 5, 7, 24, 26, 28, 200 

pîvan 105 

postcîro 74 

S. 

poste (nimre) 74 

saet(nivîsandin) 70, 89, 120, 144 

pronav 20, 68, 78 

sal 72–75, 78–79, 83, 87, 91, 150, 165 

yên işarkî 79, 99, 102 

salîse 89, 120 

yên nebinavkirî 97–98, 100–103 

saniye 89, 105, 111, 120, 144, 208 

yên tewandî 93 

sedêk (%) 206 
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yên xweser 93 

protokol 17, 23, 30–31, 204 

sedsal 66, 150 

pundê ingilîzî 207 

senifandina hejmar û nimreyan 

72–74 

punto 16, 212 

serenav 41–42, 48, 51 

Q. 

serenavên kesan 48, 64, 67–68 

qanûn 67, 204 

serkanî 27–29 

Qur’an 67 

sernivîs 1–4, 5, 31, 115, 121–122, 170 

qurîş 90 

nimrekirina sernivîsan 121–122, 

170 

R. 

sêniqte 15, 124, 200, 212 

referens 122 

sê xêzikên axaftinê 15, 17, 152 

rengdêr 

sîstema Harvardê 27–29 

ji navên kesan 64 

sîstema-nivîskar-salê 28–29 

ji navên eşîran 69 

sîstema Oxfordê 28 

bi reqeman re 91 
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soranî 79, 209 

bi veqetandekan re 102 

stran, 40, 180 

reqem 25–26, 28–29, 70–91, 105, 

sukûn 211 

110–111, 120–122, 137, 144, 150, 

fi. 

158, 165, 170–171, 188, 190, 

şedde 211 

204–206 

reşkirin 37, 212 

T. 

rexsernivîs 2 

rêxistin 33, 55–56 

tablo 23, 70, 155 

159 

  

tarîx 81, 83–84, 86–87, 120, 150, 

navdêrên binavkirî 99 

190, 197 

navdêrên nebinavkirî 100–102 

tekstên çapkirî 7, 145 

tewanga navd. nebinavkirî 103 

tekstên daktîloyê 37–38 

vêsih 146 

tekstên lêkolînan 3, 27, 55 

telefon (nimre) 74, 165 

X. 
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tewang 92–98 

xêzika axaftinê (mînûsê) 2, 18, 121, 

navdêrên binavkirî 94–96 

145–155, 208 

navdêrên nebinavkirî 97–98 

di deqandinê de 23, 153 

ya gazîkirinê 92 

di komekan de 8, 18, 147–148 

ya pronavan 93 

bi valahiyê re 113 

Tewrat 67 

wekî mînûsê 154 

têbînî 24–25, 115, 170 

di jêgirtin/iqtibasan de 15, 17, 152 

têçûyî 7–8, 18, 212 

di nêvbera reqeman de 75, 150 

têçûyiya hilawistî 7 

xêzika bersivê 2, 18, 134, 142, 145, 

149 

tîpografî 1, 107 

translîterasyon 209–211 

xêzika xwehr 195–202 

dengdêr 210 

di tarîxan de 86, 114, 197 

nîşandekên dî 211 

bo rêzên helbestan 199 

»tu« yan »hon«? 68 

bo parantesê 169 
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tum 111, 208 

xêzika xwehr ya pêşûpaş 203 

xwidêdan (ji dayikê bûn) 74 

V. 

valahî 7, 38, 108–115, 124–125, 127, 

Z. 

131, 138, 141, 147, 150–151, 177, 199 

zayend 78, 79, 92–102 

di hejmaran de 72, 76, 82, 110, 

zelalnivîsandina navan 33 

205–206 

zimanê axaftinê 21, 102, 189 

van û von-ên biyanî 43 

veguhostin 9–10, 18, 70, 124, 145 

kurteveguhostin 9, 21, 144 

veguhostina giştî 22 

veguhostina dîrek 9, 19–20, 44 

veguhostina endîrek 9, 19–20 

veguhostina dîrek-serastkirî 9, 19 

forma klasîk ya veguhostinê 10 

vekît û vekîtandin 1, 64, 130, 156 

veqetandek 

160  

** 

DENGÊN Û-YÊ DI KURDÎ DE 

Husein Muhammed 

Wek U-ya dirêj 
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Dengê Û yek ji vokalên zimanê kurdî ye. Di piraniya devokên kurmancî û 

soranî de ew hevberî 

dengê [u] yê alfabeya dengnasî ya navneteweyî ye û dirêj e anku bi IPAyê 

wek [u:] tê nivîsîn. Di 

alfabeya kurdî-erebî de ew li nav û dawiya peyvê bi du ”waw”an  tê )وو( 

nivîsîn. Di zimanê erebî û 

yê farisî de ew hevdenga ”waw”a ) و(  vokal e, wek di peyva ”qanûn ” قانون/  

de. Di tirkî de ew bi 

herfa U tê nivîsîn lê Û-ya kurdî piçekê ji U ya tirkî dirêjtir e. Ne bi temamî 

be jî, Û di piraniya 

devokan de gelek nêzîkî dengê U-ya kurdî lê dirêjtir e. 

Xusûsiyetên vî dengî wiha ne: ”girtî / bilind, paşkî, girovir”. Bilindî/girtîtî 

tê wê maneyê ku ziman 

nêzîkî banê devî ye, paşkîtî tê wateya wê ku ziman li paşiya devî ye û 

girovirî jî wê diyar dike ku ji 

herdu aliyên devî ve lêv li ser hev hatine şidandin lê li nîva devî lêv vekirî 

ne û li wê derê ber bi pêş 

ve hatine dehfdan. 

Mirov dikare li vê derê guhê xwe bide wî dengî: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Close_back_rounded_vowel.ogg 

Ev deng di piraniya devokên kurdî de, ne bi berfirehî be, li nava peyvê 

heye: ”bûk, cûn/cûtin, çûn, 

dûr, gûn, hesûn/sûn, kûp, Mûş, Nûh, pûç, sûr, şûr, tûr, zûr”… 

Li dawiya peyvê Û bi taybetî di çend lêkerên çemandî de heye, wek: ”bû, 

cû, çû.” Herwiha di hin 

peyvên serbixwe de jî: ”mû, gû, rû, tû, zû…” Peyva ”dû” bi maneya ”li pey, 

li pişt” tenê di hin 
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devokan de wisa, di yên din de wek ”dûv” e. Di soranî de ew maneya ”du” 

(2) ya kurmancî dide û 

di kurmancî de jî ew awayê nivîsîna hejmara ”2” hin caran tê dîtin. 

Li destpêka peyvê Û kêm peyda dibe. Hin navên ji erebî yên wek Yûsif, 

Yûnis di nav gel de wek 

Ûsiv, Ûnis tên yan dihatin gotin. Di peyva ”ûr” de di nivîsînê de Û li 

destpêkê heye lê di rastiyê de di 

gotinê de li destpêka wê dengê ”eyn” heye. Peyva ”ûtî, ûte” ya ji tirkî 

wergirtî yek ji kêm peyvan e 

2 

Husein Muhammed: Dengên Û-yê di kurdî 

ku bi Û dest pê dike. Carinan navên hin welatan (Urdin, Ukrayna, Uganda) 

yan zimanekî (urdûyî) bi 

Û tên nivîsîn lê di rastiyê de U zêdetir li wan tê. 

Wek Ü-ya dirêj 

Lê di hemû devokan de dengê Û di peyvên wek nimûne li jor dayî de wek 

Û bi xusûsiyetên wê yên 

li jor nayê gotin. Ew zêdetir dengekî wek Ü-ya tirkî lê dirêjtir e. Di sîstema 

IPAyê de ew wek [y] tê 

nivîsîn û ji ber ku dirêj e, awayê diyarkirina wî ya deqîq dibe [y:]. Di 

alfabeya kurdî-latînî de ew li 

nava peyvê hin caran bi -wî- tê nivîsîn (bwîk = bûk) û di alfabeya kurdî-

erebî de jî li gor heman 

rêbazê ) بویک=  بووک(  tê diyarkirin lê em ê li jêrtir eşkere bikin ku çima ev 

awayê nivîsînê di rastiyê 

de ne biserketî ye û rastiya wî dengî diyar nake. 

Cudahiya dengê Ü li gel Û ew e ku Û dengekî paşkî ye anku ziman li paşiya 

devî ye lê di derxistina Ü 
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de ziman li pêşiya devî ye. 

Berbelaviya Ü-yê 

Ne piraniya kurdîaxivan lê hejmareke mezin li çendîn deverên cuda yên 

Kurdistanê û di nav 

qisekerên sê zaravayên cuda de Û-yê wek Ü-yê dibêjin. Di kurmancî de 

ev awayê dengkirinê di hin 

devokên rojhilatî1 

 de, bi taybetî li Behdînan lê herwiha li hin deverên Botan û Hekariyan jî 

heye: 

”dür / dwîr, kür /kwîr, zü / zwî, mü / mwî” li cihê ”dûr, kûr, zû, mû” yên 

standard. 

Ev diyarde di devoka behdînî de wisa sîstematîk e ku ji bilî peyvên ”bûn, 

çûn, û”2 

 û formên wan yên 

çemandî (çûbû, nebûn…) di hemû peyvên din de Û-ya kurmanciya giştî 

dibe Ü / -WÎ-. ”Çûn” di 

behdînî de jî wek kurmanciya giştî ”çûn” e, ”bûn” li hin deveran ”bûn” e 

(bo nimûne li Dihokê), li 

1 

 Bo parvekirina devokên kurmancî li gor rêzimana wan li ser sê beşên 

mezin (rojhilatî, navendî, rojavayî) binêre: 

http://kurdigeh.com/details.aspx?an=501 

22 Herwiha ”hemû, şûr, tûj” jî di devokên rojhilatî de bi awayê ”hemî, şîr, 

tîj” in lê ji xwe li gelek deverên din jî yên 

kurmancî ew wisan in. 

3 

Husein Muhammed: Dengên Û-yê di kurdî 
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hinan ”bün/bwîn” e (bo nimûne li Barzan) û li hin cihan jî ”bîn” e (bo 

nimûne li Zaxoyê). Lê li hin 

deveran jî – bi taybetî li Dihokê – Ü / -WÎ- hê jî guheriye û bûye Î: ”bîk, 

dîr, zî” (bûk, dûr, zû.( 

Lê guherîna Û-yê bi Ü-yê bi ti awayî ne tenê bi Behdînan ve sinordar e. 

Heman diyarde di kurdiya 

başûrî de jî anku di devokên feylî, kelhurî, kirmaşanî û hwd.3 

 de heye. Di wan de jî bi awayekî 

teqrîben sîstematîk li cihê Û ya kurmancî Ü / -WÎ- heye: ”dür / dwîr, rün 

/ rwîn, mü / mwî”. Wek li 

hin deveran Behdînan, di gelek devokên başûrî de jî – bo nimûne li 

Xaneqînê – Ü / -WÎ- hê jî 

guheriye û bûye Î: ”bîk, dîr, zî” (bûk, dûr, zû). Di heman demê de hevberî 

O ya kurmancî di kurdiya 

başûrî de bi awayekî nêzîkî sîstematîkî dengê Û [u:] heye: ”rûj = roj.” 

Heman diyardeya guherîna Û bi Ü/ -WÎ- di devokên şahzênî û şêxbizinî4 

 de heye. Dîsa di wan 

devokan de jî carinan Û tenê bi Ü nemaye, heta bûye Î jî. 

Dîsa heman fenomena guherîna Û bi Ü di hin devokên zazakî de jî heye. 

Bi taybetî li Dêrsimê Û 

dibe Ü / -WÎ-: ”dürî” (dûrî), ”jü” (yek)5 

 .Dîsa di hin devokên kurmanciya rojavayî de jî dîsa Û dibe Ü 

/ - Wî -.  

Lê di ti devokên soranî de pê nehesiyame ku Û bibe Ü. 

Tiştê balkêş ew e ku Ü ne li devereke hevgirtî lê li çend deverên ji hev 

veqetiyayî li kar e: li 

rojavaya devera kurdîaxiv (şahzênî / şêxbizinî, zazakiya dêrsimî, hin 

devokên kurmanciya rojavayî( 
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heye lê paşî devereke berfireh ya kurmanciya navendî di navberê de heye 

ku Ü lê peyda nabe. Paşî 

di kurmanciya rojhilatî de (bi taybetî li Behdînan) dîsa dertê lê dîsa hinda 

dibe û di navberê de 

hemû devera soranîaxiv jê bêpar e heta ku mirov digihe kurdiya başûrî û 

li wê derê dîsa di gelek 

devokan de berçav e. 

3 

 Mebest ji ”kurdiya başûrî” ne kurdiya Başûrê Kurdistanê ye lê kurdiya 

deverên başûrî yên hem Başûrê Kurdistanê û 

Rojhilata Kurdistanê ne. Ew devok li Başûrê Kurdistanê li bajarên wek 

Xaneqîn û Mendilî, li Rojhilata Kurdistanê jî li 

wilayetên Kirmaşan û Îlamê tên peyivîn. Yek ji xusûsiyetên wan devokan 

ew e ku qet ergatîv tê de nîne. Lekî ji wan 

nayê hesibandin û di lekî de jî ergatîv heye. 

4 

 Ev devok jî ser aîdî kurdiya başûrî ne lê qisekerên wan demekê ji 

Rojhilata Kurdistanê bar kiriye, paşî hinekê li Başûrê 

Kurdistanê mane û 150 – 200 sal e ku li navenda Tirkiyê, li wilayetên wek 

wek Enqere, Qonye, Aksaray, bi cih bûne. 

5 

 Li deverên din yên zazakî ”jew, yew”. ”Jü” tarîxiyen wiha peyda bûye: 

”yew > jew > yû > yü”. Bo guherîna Y bi C, bide 

ber ”cejn” ku bi avestayî ”yesne-” û farisiya kevn û sanskrîtî ”yeşne-” bû 

yan ”cihû” ji ”yehûd(î.”( 

4 

Husein Muhammed: Dengên Û-yê di kurdî 

Gelo Ü ji tesîra tirkî ye? 
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Li Rojhilata Navîn Ü dengekî nadir e. Ew ne di piraniya devokên kurdî de, 

ne di farisî û zimanên din 

yên îranî de, ne di ermenî de, ne di gurcî de ne jî di zimanên samî (aramî, 

erebî, îbrî) yên cîran de 

heye. Lê Ü di hemû zimanên tirkîkî (tirkî, azerî, tirkmenî) yên cîranên 

kurdî de peyda dibe. Ev jî dike 

mirov bawer bike ku guherîna Û bi Ü ji tesîra tirkî be. 

Lê dema ku mirov li devokên kurdî, yên ku Û dikin Ü dinêre, bersiva pirsê 

ne wisa hêsan e. Mirov 

dikare fehm bike ku di devokên şahzênî û şêxbizinî yên li navenda Tirkiyê 

ketibin bin tesîra 

dengnasiya tirkî. Mirov dikare heman tiştî bo devokên zazakî û yên 

kurmanciya rojavayî, yên ku 

yên ku Û dikin Ü, eynî tiştî bibêje anku ew dikare ji tesîra tirkî be. 

Lê zehmet e ku mirov bo devokên kurmanciya rojhilatî (xaseten behdînî) 

û bi taybetî jî devokên 

kurdiya başûrî meseleyê bi heman awayî fehm bikin. Tesîra zimanên 

tirkîkî ji çar aliyan ve li ser 

kurdî heye: ji rojava û bakur ve tesîra zimanê tirkî, ji bakur-rojhilat ve 

tesîra azerî û ji rojavayê ve 

)Kerkûk, Hewlêr, Mûsil) tesîra tirkmenî. Lê dîsa jî kurdiya başûrî – ku 

guherandina Û bi Ü ji hemû 

zaravayên din berbelavtir e – ji hemû zaravayên din zêdetir dûrî zimanên 

tirkî ye û kêmtir di bin 

tesîra wan de ye. Dîsa devera Behdînan jî – ku Û bi sîstematîkî dike Ü / -

WÎ- – ji devokên din yên 

kurmancî û herwiha ji piraniya devokên soranî jî zêdetir dûrî zimanên 

tirkîkî ye.6 



Rêzimana kurdî | 318  

 

Naxwazim bibêjin ku Ü illeh ne ji tesîra tirkî ye. Lê Ü di kurdî de ne ji ber 

asîmîlebûna di nav tirkan 

de yan tirkbûnê ye. Di rastiyê de Ü pirtir li derveyî Tirkiyê û bi piranî di 

devokên wisa de li kar e ku 

qisekerên wan qet tirkî nizanin. Loma nabe ku mirov tesîra tirkî bike 

hêcet û behane û wisa guh 

nede Ü-yê. Ew jî dengek e ku hejmareke mezin ya kurdan bi kar tînin. 

6 

 Têkiliya navbera soranî û zimanên tirkî bi taybetî bi rêya Kerkûk û 

Hewlêrê ye ku hejmareke mezin ya tirkmenan li 

wan bajaran dijîn. Dîsa li Rojhilata Kurdistanê jî azerî û soranî ne zêde dûrî 

hev in tevî ku azerî zêdetir li deverên 

kurmancîaxiv yên Rojhilata Kurdistanê hene. 

5 

Husein Muhammed: Dengên Û-yê di kurdî 

Em çawa binivîsin? 

Wek prensîp ti astengî nînin ku mirov herfa Ü li alfabeya kurdî zêde bike 

û pê binivîse. Bi alfabeya 

kurdî-erebî jî hevberî wê bo nimûne (” ۊ  waw” bi xetek li ser) diyar bike. 

Heta niha Ü ew di hin berhem û mijarên bi yan li ser devokên kurdiya 

başûrî de û herwiha ji aliyê 

hin zazakînivîsan ve û çend bikarînerên devokên şahzênî/şêxbizinî ve 

hatiye bikaranîn. Di nivîsîna bi 

devokên kurmanciya rojhilatî (bi taybetî behdînî) cotherfa ”-wî ) -وی-(” -

hatiye tercîhkirin, wek 

”bwîk, dwîr, mwî” (li cihê ”bûk, dûr, mû”) lê hin caran jî ji ber serdestiya 

devoka Dihokê di nivîsîna 
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kurmanciya rojhilatî ya bi alfabeya kurdî-erebî de Î li cihê wê tê nivîsîn: 

”bîk, dîr, mî”. Lê vê dawiyê, 

hem ji ber tesîra kurmanciya navendî û hem jî soranî û bi armanca 

xwenêzîkkirina devok û 

zaravayên din, li Behdînan jî Û ) وو(  hevberî Ü/WÎ/Î zêdetir dibe. 

Lê ji ber ku guherîna Û bi Ü/-WÎ- hema-hema sîstematîk e, çêtir e ku her 

kes wê bi Û binivîse lê li 

gor devoka xwe dikare wek ”uu”, ”üü”, ”-wî-” yan ”-î-” bixwîne. Di 

ferheng û kitêbên dengnasiyê 

de helbet mirov dikare diyar bike ka ew deng li gor devokên cuda çawa ji 

hev cuda tê bilêvkirin. 

Divê mirov qebûl bike ku Û di kurdî de li gor devokan herfeke pirrdeng 

(polîfon) e û ji xwe di rastiyê 

de jî wisa ye. Ev rê dide me ku em hemû eynî herfê binivîsin anku peyvên 

me wek hev bên nivîsîn 

û em ji nivîsîna hev fehm bikin lê em dikarin her yek wê li gor devoka xwe 

bixwînin. Ev pirrdengî ne 

tiştekî xerîb û nenas e lê di gelek zimanan de tê bikaranîn – di xwandina 

Qur’anê de jî pirrdengî 

mimkin e. 

Husein Muhammed 

** 

DERSÊN KURDÎ  (KURMANCÎ) 

KURD1 TV 

Wane -1-   ………………………………………..………………………………… Elfabêya 

kurdî 
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Waneya Duwemîn -2-  ……………………………………………………………….. 

Hevnasîn 

Waneya Sêemîn -3 -   ……………………………………………..………………. Gundê 

me 

Wane – 4 -  ………………………………….………………………………………… ZOZANE 

ME 

Wane 5  ………………………………………………………………………………….. 

Vexwendin 

Wane - 6-  ……………………………………………………………………..  Telefona 

Destan 

Wane - 7-  ……………………………………………………………..………. Her tişt ters 

diçe! 

Wane - 8-  ……………………………………………………………………………………….. 

welat 

Wane - 9-   ……………………………………………………………………………… BAJARÊ 

ME 

Wane - 10-  …………………………………………………………………….. HESRETA 

WELAT 

Wane -11-  …………………………………………………………………….. BIHARA 

RENGTN 

Wane - 12-   ……….…………………………………………………………………. Awirên 

Yarê 

Wane - 13-  ………………………………………………………………………………………  

Rêwî 

Wane - 14-  ……………………………………..……………………………………………… 

Ziman 

Wane - 15-  …………………………………………………………………………… KALÊ 

REBEN 
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Wane - 16-  ……………………………………………………………………………………….  

Eger 

Wane -17-   ……………………………………………………………………………… Sal û 

Saet 

Wane - 18-  …………………..……………………………………………………..  Yek û du û 

sê 

Wane - 19-  ………………………………..…………………………………………….. Dem û 

kat 

Wane - 20-  …………….……………………………………………………….. Navên parên 

laş 

Wane -1-   ………………………………………..………………………………… Elfabêya 

kurdî 

Elfabêya kurdî ji sih û yek herfan hevedudanî ye: 

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 

Herf di dengdayiyê de du texlît in: dengdêr û dengdar. 

Dengdêr ew herf e ko dixwedeng e, û dengê wê bi serê xwe derdikeve 

û dengê dengdaran derdixîne. 

Dengdar ew herf e ko dixwedeng e, lê belê dengê wê bi serê xwe û bê 

arîkariya dengdêrê dernakeve. 

Di zimanê kurdî de heşt dengdêr hene: 

a, e, ê, i, î, o, u, û 

Lewra ko di dengdaniya kurdî de dengdêrek geh kin û geh drêj nabe, 

dengdêrên kurdî di drêjahiya dengên xwe de sersekinî ne: kin û drêj in. 

Dengdêrên kin: e, i, u 

e der در Şer شر Ser سر 

i kin کن Din دن Bin بن 

u kurd کورد kur کر Kul کل 

Dengdêrên drêj: 
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A av çڤ sar سçر bar بçر 

ê dêr دیر şêr شیر şêr میر 

î tîr تیر zîv زیڤ şîv زیڤ 

O Dor دور sor سور kor کور 

û kûr کور şûr شور dûr دور 

Di zimanê kurdî de bîst û sê dengdar hene: 

b bar بçر bav çڤ ban بçن 

c car جçر can جçن cûn جون 

ç çar چçر çûn چون çem چم 

d dar دçر dan دçن dîn دین 

f fanos فçنوس filan فلçن find فند 

g gav گçڤ giş گش garan گçرçن 

h hîm هیم hêja هیژç halan ہçلçن 

j jin ژن jor ژور jajî ژçژی 

k ka کç ker کر kom کوم 

l lo لو law لçو lez لز 

m mar مçر mêj میژ mak مçک 

n nan نçن nerm نرم nas نçس 

p par پçر por پور pehn پهن 

q qîr قیر qenc َقنج qelî قلی 

r rê ري rû رو reş رش 

s sar سçر sebat ثبçت sofî صوفی 

ş şor شور şev شیڤ şa شç 

t têr تیر taqet طçقت tûj توژ 

v vajî ڤçژی vala ڤçلç virnî ڤرنی 

w war وçر werîs وریس wek وک 

x xanî خçنی xwarin خوçرن xar خçر 

y yar یçر yek یک yarî یçری 
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z zor زور zabit ضçبط nafîz نçفذ 

Ji van рê ve du herfên biyanî hene ko birek ji kurdan wan dibêjin. 

Lewra ko ew herfên ha di eslê xwe de ne kurdî ne, me ew ne êxistine 

nav elfabêya xwe.  

Ew jî »ح« û »غ« ne, me ew du herf bi danîna du deqean li ser »h« û 

»x« nîşan kirine. 

ḧ ح ḧal حçل ẍ غ ẍar غçر 

Ko ev du deq ketin ev herfên ha vedigerin ser herfên kurdî û dibin »h« 

»x«. 

Naverok 

Waneya Duwemîn -2-  ……………………………………………………………….. 

Hevnasîn 

- Roj baş,  

- Roj baş.  

- Tu kurd î?  

- Erê, ez kurd im, lê tu?  

- Ez jî kurd im. Iê ew?  

 - Ew jî Kurd e.  

- Tu, ew û ez, em kurd in . 

- Erê em Kurd in.  

 -Ew kî ne?  

- Ew Faris in.  

- Aha! Ez, tu, ew, em ew û ?  

- Na, ne wisa. Wekî min; ez, tu, ew, em, hun û ew.  

-Aha! Hun.  

Rêziman  

Ez …. im.  

Tu ….  î.  
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Ew….  e.  

Em …. in.  

Hûn …. in. 

EW …. in.  

    

Têbinî  

Mînak   

Ez kurd im.  

Tu kurdî.  

Ew kurd e.  

Em kurdi in.  

Hûn kurd in.  

Ew kurd in.  

Pêhînî  

2-  

- Roj baş  

- Roj baş  

- Ez Neci me, lê tu?  

- Necî! Hiii!  

- Erê Necî. "Ez Necî me.  

- Ez jî Hêvî me.  

- Ez Necî me, tu Hêvî yî  

- Ew kî ye? 

 - Ew Gulê ye?  

- Ez gundî me. 

- Ez jî gundî me.  

- Ew jî gundî ye.  

- Em gundî ne. 
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- Lê hun çi ne? 

- Em baiarî ne? 

- Erê, erê, em gundî ne, ew bajarî ne.  

- Em gundî ne. Hun bajarî ne.  

Rêziman  

Ez gundî me. 

Tu gundî yî.  

Ew gundî ye.  

Em gundî ne.  

Hûn gundî ne.  

Ew gundî ne.  

3- 

Navê min Sîdar e. Welatê min Kurdistan e. Ez li vir karker im.  

Mala min li gund e. Mala min mezin e. Ez zewicî me. 

Du zarokên min hene. Navê jina min Delal e. Navê zarokên min Evîn û 

Pêşeng e. Pêşeng law û Evîn keçik e. Zarok hîn biçûk in.  

Pêşeng çar û Evîn jî du salî ye  

Pêhînî:  

1-  

Pirs (soru) bersiv:(cevap( 

Navê te çi ye? Navê min .... e /ye  

Navê welatê te çi ye? Navê welatê min ....e /ye  

Mala te li ku ye? Mala min li .... e. 

Tu zewici yî ? Erê ez .... me. 

Zarokên te hene? Erê zarokên min ....  

Navê jina te çi ye? Navê jina min .... e. 

Navê zarokên te çi ne? Navê zarokên min .... e/ne. 

2- 
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a - Navê min Sîdar .... Navê welatê min Kurdistan ....  

Ez kurd ..... Tu tirk ... ? Em çi .. Em kurd .. Hun Alman .. b - ... min Sîdar e.  

.... kurd im. tirik î. kurd in. alman in.  

3-  

Mînak:  

a) Mêr, Ez mêr im, tu mêr î, ew mêr e. Em mêr in, Hûn mêr in, Ew mêr in. 

Hesinkar, heval, Baran, xwendekar  

b) Hêvî, Ez Hêvî me, tu Hêvî yî, ew Hêvî  ye. Em Hêvî ne, hûn Hêvî ne, ew 

Hêvî ne. Mamoste, bajarî, Suryanî, sêwî, rêwî  

Naverok 

Waneya Sêemîn -3-   ………………………………………………..………………. Gundê 

me 

  

Ez ji gundekî Kurdistan im. Gundê me gundekî biçûk e. Navê wî Sêgir e. 

Di gundê me de 25 mal hene. Li gund dibistanek jî heye, lê ne dibistana 

Kurdan e, ya Tirkan e. Li Kurdistanê dibistanên Kurdî tine, Kurdî qedexe 

ye. 

Di gund de xaniyekî min jî heye. Di mala min de sê ode hene. Yek oda 

razanê, ya dudyan oda rûniştinê, ya sisyan jî kelingeh (mutbax) e. 

Di oda rûniştinê de teregên pirtûkan hene. Hemû tereg tijî pirtûk in. 

Pirtukên min wekî dilê min in.  

Li ba min pirtûk, rojname û kovarên Kurdî jî hene. Ma pirtûkên we jî 

hene? Eger tine, Pirtukan bikirin û bixwînin. Xwemdin tiştekî herî baş e.  

Dîyalog. 

- Roj baş!  

- Roj baş bira  

- Tu baş î?  

- Sipas, lê tu?  
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- Ez jî baş im.  

- Navê te çi ye?  

- Navê min Sîdar e.  

- Lê navê te?  

- Cindî ye.  

- Tu ji ku yî?  

- Ez ji gundekî Kurdistan im.  

-Navê gundê we çi ye?  

- Navê gundî me Sêgir e. 

- Di gundê we de çend mal hene? 

- Di gundê me de 25 (bistûpênc) mal hene.  

- Mala te heye? 

- Belê, çavîkî min heye.  

- Mala wê keçikê li ku ye?  

- Çi ji te re?  

- Hîç! Lê mala wî lawikî? 

- Mala wî li bajêr e. 

- Pêşenq û Evîn li ku ne? - Ew li der in. 

 -Ma birçî ne bûne? -Na, wan hîn gava din nan xwarin.  

 -Wan çi xwarin - Goştê biraştî xwarin. 

- Ma me çi kirî? - Hinek goşt jî bidin me. 

- Goşt nema. - Êh! Em ê Jî nanê tisî bixwin. 

Rêziman:  

A - "ez, tu, ew, em, hûn, ew"  

Ez diçim. :Ez dibêjim.  

Ez çûm. :Min got.  

Ez ê biçim. :Ez ê bêjim.  

B - Cînavên tewangî  
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Yekjimar (tekil) - pirejimar  

min - me  

te -we  

wê -wan  

wî -  

pirtûka min:  

keça min:  

kurê min :  

pozê min:  

Ez dibêjim :min got.  

Ez nan dixwim  :min nan xwar    

Lêkera hebûn  

Yekjimar Pirejimar  

Ez heme : Em hene (henin( 

Tu heyî : hûn hene  

Ew heye : ew hene  

Nerênî  

Ez tineme : em tinene  

Tu tineyî : hûn tinene  

Ew tineye : ew tinene  

2- 

Yekjimar:  

Erênî  

Nan heye.  

Nanekî min heye. 

Nerênî  

a) Nan tine.  

b) Nanê min tine  
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Pirejimar:  

Erênî  

a) Nan hene.  

b) Nanên min hene.  

Nerênî  

a) Nan tinin.  

b) Nanên min tinin.  

Têbinî:  

Nan heye.   

Nan hene.  

Nanê min heye.  

Nanên min hene.  

C - Daçek  

di sandiqê de.  

di binê kursiyê mezin de,  

di erdê de  

li ber sandiqê  

li ber kursî  

li erdê  

Pirtûk di erdê de ye.  

Pirtûk li erdê ye.  

Ji .....  

Ji Kurdistan.  

ji Serhed  

ji Amed:  

Pêhînî 1  

- - gundê we - - çend mal hene? 

- - gundê me - - 25 (bistûpênc) mal hene.  
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Pêşeng û Evîn - - ku ne? 

Ew - - der in.  

Pirtûk - - çaviya sandiqê - ye.  

Pirtûk - - ser sandiqê ye. 

Pêhînî 2  

Mînak:  

Ev mase - - darê mazî ye.  

Ev mase ji darê mazî ye.  

Ez - - gundekî Kurdistan im.  

Tu - - ku yî?  

Ez - - Dêrsim im. 

Pêhînî 3  

heye, hene, tine  

Li gundi dibistanek jî ............., Li Kurdistanê dibistanên Kurdî............ , 

Di gund de xaniyekî min jî ………...  Di mala min de sê ode ...........    

Di oda rûniştinê de teregên pirtûkan ………………  

Li ba min pirtûk, rojname û kovarên Kurdî jî …………….. Ma pirtûkên we 

jî..............  ? 

  

Naverok 

Wane – 4 -  ………………………………….………………………………………… ZOZANE 

ME 

  

Em biharan diçin zozanan. Keç û bûkên gundê me xwe dixemilînîn, li 

hespan siwar dibin û berê xwe didin waran. Kar dikeve ser milên herkesî; 

şivan berê birên pez didin zozanan, berxivan jî berxan hêdî hêdî ber bi 

waran dikişînin. Gundî tiştên xwe li ker û hespan bardikin, dibin waran, 

baran datînin, konan vedigirin, hinek jî çeper û holikan çêdikin.  
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Roj dibe roja zarokan. ev roj ji bo wan wekî cejn e. Ew gulên pêşerojê 

dikevin nava mêrgên zozanan, deste deste gul. sosin û beybûnan 

dibistînin. Dengê zarokan, kalîna berxan û orîna golikan li hev diqelibin, 

dibe şadî û dikeve nava waran.  

Ber bi nîvro gavan dewaran dajo nava waran. Zarok diçin çêlekan tînin û 

li ber konan girê didin. Jin, berê golikan berdidin bin mangan û dûv re 

didoşin. Gava gavan diçe mala xwe, şivan jî pez tîne bêriyê. Bêrîvan 

eyaşîran dikin tûran, didin pişta xwe, elban davêjin milên xwe, diçin 

bêriyê û pez didoşin, gava elban tijî dikin, tînin berdin eyaşîran. Li pey 

dotinê berxivan berxan berdide nav pez. Berx makên xwe dibînin, dikevin 

bin û dimijin. Ev jiyan îro ji bo min wekî xewn e.  

RÊZIMAN 

  

Dema niha (niho, nika)  

Ez diçim. :  Ez çûm  

" .. an, .. ûn, ... în, .. .istin, ... irin  

  

çûn: "ç - ûn"  

Têneper  

Yekjimar (tekil) : Pirejimar  

Ez diçim :Em diçin  

Tu diçî :Hûn diçin  

Ew diçe :Ew diçin  

" .. an, ... ûn, ... în, ... istin, .. .irin"  

Pêhini 1:  

Mînak 

Hespan, waran= Li hespan siwarbûn û berê xwe dan waran. 

1- Keran, gund 2- Gayan, bajar 3-Mangan çiyan,  
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4-0tobosê, Amaed, 5- Balafirê, Almanyayê.  

6- Keştî, Amêrîkayê, 7- Trên, Hewlêrê  

Pêhîni 2 :  

Mînak:  

Elban tijî ......, ......, ......eyaşiran  

Elban tijî dikin, tinin berdidin eyaşiran  

Şivan di bin darê de ...... (rûniştin) û firavina xwe ...... (xwarin). Jin berê 

golikan......(berdan)  

bin mangan û dûv re ......(dotin) 

  

Keç û bûk xwe ......(xemilandin) li hespan ......(siwarbûn) û berê xwe ......

 (dayin) zozanan.  

  

Gundî tiştên xwe li ker û hespan......(barkirin), ......(birin) waran, 

baran......(danin), konan ...... (vegirtin(, 

Eyaşîrên di tûran de ...... (danin), elban ...... (girtin), ...... (ketin) nav pez û 

pez ...... (dotin),  

 Zarok  (çûn), çêlekan  (anin) û li ber konan girê  (dayin)  

Pêhînî 3:  

Şivan jî ...... ...... rûdine û ...... ......  dixwe  

Jin .... golikan berdidin .... mangan û ..... didoşin  

Keç û bûk  ...... dixemilînin, ...... hespan siwardibin û ……. didin zozanan.  

Gundî tiştên ......ker û hespan bardikin,  

Eyaşîrên .. tûran .. datînin, elban digirin, dikevin ... pez  

Zarok diçin çêlekan tînin û ..... konan girê didin.  

Ev roj .....wan wekî cejn e.  

Berx makên ..... dibînin, dikevin ... û dimijin.  

Cînava serbixwe /xweger (refleksiv) 
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Xwe   

Ez bi xwe,  

Ew bi xwe,  

Em bi xwe,  

Hun bi xwe  

Têbini(not) : 

Daçek :  

Li ser li ser  

Li ber bin di bin de  

Li wir bi bi. .... .re  

Li pey nav di nav re  

Li bin bo ji bo  

Şu dialogu bir kaç kez okuyun.  

- Em biharan diçin seyranê,(geştê)hun çi dikin? 

- Em jî diçin zozanan.  

- Hûn li zozanan çi dikin?  

- Em konan vedigirin, holikan çê dikin.  

- Keça te diçe ku? 

- Ew diçe bêriyê.  

- Lê lawê te? 

- Ew diçe zanîngehê  

- Tu koçerî? 

- Belê  

- Pezê we heye?  

- Erê.  

- Ma zarok dikevin nav mêrgan?  

- Belê, ew gulan dibistînin.  

- Tu jî gulan dibistînî ?  
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- Belê ez di wî karî de dixebitim.  

- Li mala we elb heye?  

- Belê.  

- Tu di elbê de pez didoşî?  

- Na ez tenê mangan didoşim.  

- Hespê te heye?  

  

- Na, hespê min tine.  

- Tu li hespê siwar dibî?  

- Car caran.  

- Eyaşîr çi ye?  

- Çermê pez e, mirov şîr, av yan jî dew dikê.  

- Berx çi ye?  

- Çêlika miyê ye.  

- Ma tu jî şivan î?  

- Na ez xwendekar im.  

Rêziman  

Mînak:  

Tu kurd î?  

Tu li hespê siwar dibî?  

Tu di elbê de pez didoşî?  

Li mala we elb heye?  

Tu jî gulan distînî?  

Mînak:  

Ma tu Kurd î?  

Ma tu li hespê siwar dibî?  

Ma tu hînê Kurdî dibî?  

Ma tu jî ji azadiyê hez dikî?  
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Eyaşîr çi ye?  

Kî li hespê siwar dibe?  

Tu çima Kurdii nizanî?  

Elb ji boçi çêbûye?  

Te kijan pirtukê girt?  

Pêhînî  

  

- Ew diçe bêriyê.  

- Ew diçe zanîngehê  

- Tu koçerî  

- Pezê we heye  

- Zarok dikevin nav mêrgan  

- Ew gulan dibistînin.  

- Tu jî gulan dibistînî  

- Ez di wî karî de dixebitim.  

- Li mala we elb heye.  

Naverok 

Wane 5  ………………………………………………………………………………….. 

Vexwendin 

  

Postewan tê, derdixe, nameyeke dide min, ev ji xalê min tê. Ez bi dilhejî 

vedikim û bi lez dixwînim. Xalê min li Almanyayê dijî, ew min vedixwîne.  

Dibêje; "were li vir di zanîngeha Alman de bixwîne. Ez berê radiwestim, 

difikirim, ramanek tê, ramanek diçe. Ev ji bo min vexwendineke dilhejî 

ye, mathîştekî dilinî ye. Li welatekî biyanî xwendin, zimanekî biyanî 

fêrbûn, bêgûman, hem dijwar û hem jî ballkêş e. Ez bazdidim, ji diya xwe 

re mijarê vedibêjim:  

"Dayê xalê min min vedixwîne Almanyayê!  
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Diya min berê kûr dirame, dibêje;  

"Na, berxa, na!."  

Min diya xwe hembêzkir û got,  

"Na dayê, ez naçim, li welatê biyanî naxwînim, dilê diya xwe naêşînim. 

" Bevê min bi hêrs;  

  

"Çima naçî, naxwînî, nabî xwediyê pîşeyeke bi nirx?"  

Bi rastî ez dixwazim, tenê di ber dilê diya xwe re diçim.  

- Tu diçî zozana?  

- Na, ez naçim.  

- Tu jî xwe dixemilînî?  

- Na, ez wekî we xwe naxemilînim,  

- Tu li hespê siwardibî?  

- Na, ez li hespê siwarnabim.  

- Tu mala xwe bardikî?  

- Na, ez mala xwe barnakim?  

- Tu bi ingîlîzî dixwînî?  

- Na, ez bi ingîlîzî naxwînim.   

- Tu stranan dibêjî?  

- Na, ez stranan nabêjim.  

Ez ji telefona destan pir hez nakim. Betlaneyekê du hefteyî hebû, ez jî 

hatim gund. Mirata telefonê di bêrika min de bi min re hatibû gund. Min 

sê roj ew girt, lê min ew cardin vekir. Bi vekirinê re hevalê min î Sincar 

telefon kir.  

Em bi telefonê wiha peyivîn.  

"Roj baş! Tu li ku yî, lo"?  

"Ez li gund im ". 

"Tu li wir çi dikî?   
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"Ohoo çi nakim! Em sibe zû radibin, pismamê min min dibe li çiyan 

digerîne. Li pey em kivkarikan dicivînin. Li ser agir kewa dikin û dixwin. Li 

pey jî ez diçim, hespê dibezînim. Nîvro jî em bi tevê jinan diçin nav pez, 

Jin pez didoşin, em dikevin nava mêrgên çolê û Her wiha! Lê tu çi dikî"?  

"Ez jî xwe dixemilînim, diçim çarşiyê, awiran diraşinim ser bedewan, li 

pey dikevim çayxanê, wê bin û pixa genî dikişinim nava pişik û kezevê .. 

Êvaran jî li ber televizyonê tiliya xwe dimijim! " 

"Ma karê te çi ye? De têra xwe tiliyê bimije. " 

"Zû were, min bîriya te kiriye!"  

"Ezê demeke kin de li wir bim."  

Rêziman  

  

Gerandin:  

Ez digerinim  

Tu digerinî  

Ew digerîne  

Em digerînin  

Hûn digerînin  

Ew digerînin  

1- civandin, 2 - kişandin, 3 - xemilandin, 4 - reşandin, 5 - bezandin  

Pêhînî 1  

Mînak:  

Ez ...... hez nakim (telefonê) Ez ji telefonê hez nakim.  

1- Ew ...... hez nake  

2- Em ...... hez nakin  

3- Tu ...... hez nakî (min).  

4- Hûn ...... hez nakin (me) Pêhînî 2 Mînak:  

Min bîriya ...... kiriye(te). Min bîriya te kiriye.  
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1- wî bîriya ...... kiriye (min) 

2- Wê bîriya ...... kiriye(diya xwe). 

3- Min bîriya ...... kiriye(bavê xwe).  

4- Wan bîriya ...... kiriiye (me).  

5- Me birîya ...... kiriye (welatê xwe).  

Pêhînî 3 :  

Mînak:  

  

Ez ...... Li wir im (sibe) Ez sibe li wir im.  

1- Em ...... Ii wir in(êvarê).  

2- Ew ...... li vir in (roja cejnê).  

3- Ew ...... li vir e (pêncşemîyê).  

4- Tu ...... li vir î (kengê)? 

5- Ez ...... li wir im(sêşemiyê).  

Otobûs Ez li otobûsê siwar bûm, diçim mal. Di otobûsê de tiştên balkêş 

hene. Yek bi tiliyên xwe dijimêre, yek destê xwe dadilêse. Yek jî 

porteqalan diqeşêre., Dergûşek bi destên xwe yên biçûk çavên xwe ji 

mêşan diparêze. Li der dinêrim. hin derketine seyranê goşt dibrêjînin. Lê 

ev tiştên balkêş jî hedana min nayne. Ez stûnên devên rê dijmêrim. Ji 

bêhedaniya di xew re çûm. Gava ez li qerajê ji otobûsê peya bûm, hevalê 

min bi hemû hêza xwe ve destê min diguvêşe, ez jî milê wî diguvêşim. Li 

pey jî em di nava bajêr de digerin. Li her derê tiştekî cûda. Cîhan wiha ye.  

Parastin  

Ez diparêzim  

Tu diparêzî  

Ew diparêze  

Em diparêzin  

Hûn diparêzin  
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Ew diparêzin.  

Pêhinî 1  

Mînak:  

Otobûsê tiştên balkêş.  

Di otobûsê de tiştên balkêş hene.  

1-bajêr - dikanên mezin. 2 - dibistan mamosteyên baş jî  

2 - mal- meywe û sewze jî 4 -li almanyayê - kurd jî  

Pêhînî 2  

Minak  

Keçik - dest bira parastin.  

Keçik bi destan birayê xwe diparêze.  

1- Dergûş - dest - çavên - parasti n. 2 - Lawik - destan - serê - parastin  

3 - Mirîşk - per ~ çêlik - parastin  

4- bizin - qiloçên - kara - parastin.  

Naverok 

Wane - 6-  ………………………………………………………………………..  Telefona 

Destan 

Ez ji telefona destan pir hez nakim. Betlaneyekê du hefteyî hebû, ez jî 

hatim gund. Mirata telefonê di bêrika min de bi min re hatibû gund. Min 

sê roj ew girt, lê min ew cardin vekir. Bi vekirinê re hevalê min Î Sincar 

telefon kir.  

Em bi telefonê wiha peyivîn.  

"Roj baş! Tu li ku yî, lo?"  

"Ez li gund im?"  

'Tu li wir çi dikî?  

"Ohoo çi nakim! Em sibe zû radibin, pismamê min min dibe li çiyan 

digerîne. Li pey em kivkarikan dicivînin. Li ser agir kewa dikin û dixwin. Li 
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pey jî ez diçim. hespê dibezînirn. Nîvro jî em bi tevê jinan diçin nav pez, 

Jin pez didoşin, em dikevin nava mêrgên çolê û IHer wiha! Lê tu çi dikî?"  

"Ez jî xwe dixemilînim, diçim çarşiyê, awiran direşinim ser bedewan, li 

pey dikevim çayxanê, wê bin û pixa genî dikişinim nava pişik û kezevê .. 

Êvaran jî li ber televizyonê tiliya xwe dirnijirn!"  

"Ma karê te çi ye? De têra xwe tiliyê bimije."  

"Zû were, min bîriya te kiriye!"  

 "Ezê demeke kin de li wir bim."  

Rêziman  

"Gerandin"  

Ez digerinim  

Tu digerinî  

Ew digerîne  

Emdigerînin  

Hûn digerînin  

Ew digerînin  

1- civandin, 2 - kişandin, 3 - xemilandin, 4 - reşandin, 5 - bezandin  

Pêhînî 1  

Mînak:  

Ez  .........hez nakim (telefonê) = Ez ji telefonê hez nakim.  

1- Ew ......... hez nake (derewan)  

2 - Em  hez nakin (zulumkaran)  

3- Tu ......... hez nakî (min).  

4 - Hûn ......... hez nakin (me)  

Pêhînî 2  

Mînak:  

Min bîriya ......... kiriye(te). Min bîriya te kiriye.  
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1- Wî bîriya  ......... kiriye (min)              2 - Wê bîri;ya  ......... kiriye(diya 

xwe).  

 -3Min biriya  ......... kiriye(bavê xwe).  4 - Wan bîr iya  .........kiriye (me).  

 -5Me birîya ......... kiye (welatê xwe).  

Pêhînî 3  

Mînak;  

Ez ... Li wir im (sibe).  Ez sibe li wir im.  

-1 Em  Ii wir in(êvarê).  

 - 2Ew  li vir in (roja cejnê=bayram qûnû).  

 - 3Ew  li vir e (pêncşemîyê.(  

- 4 Tu  li vir î (kengê=nezaman)?  

5 - Ez  li wir im(sêşemiyê=Sali).  

Otobûs Ez li otobûsê siwar bûm, diçim mal. Di otobûsê de tiştên balkêş 

hene. Yek bi tiliyên xwe dijimêre, yek destê xwe dadilêse. Yek jî 

porteqalan diqeşêre., Dergûşek bi destên xwe yên biçûk çavên xwe ji 

mêşan diparêze. Li der dinêrim, hin derketine seyranê goşt dibrêjînin. Lê 

ev tiştên balkêş jî hedana min nayne. Ez stûnên devên rê dijmêrim. Ji 

Ibêhedaniya di xew re çûm. Gava ez iii qerajê ji otobûsê peya bûm, hevalê 

min bi hemû hêza xwe ve destê min diguvêşe., ez jî milê wî diguvêşim. Li 

pey jî em di nava bajêr de digerin. Li her derê tiştekî cûda. Cîhan wiha ye.  

"parastin"  

Ez diparêzim  

Tu diparêzî  

Ew diparêze  

Em diparêzin  

Hûn diparêzin  

Ew diparêzin.  

Pênlni 1  
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Mînak:  

Otobûsê tiştên balkêş.  

Di otobûsê de tiştên balkêş hene.  

-1 bajêr - dikanên mezin.  

2 -dibistan mamosteyên baş jî  

3  - mal - meywe û sewze jî  

- 4 li almanyayê - kurd jî  

  

Pêhlnî 2  

Mînak  

Keçik - dest bira parastin.  

Keçik bi destan birayê xwe diparêze.  

1  - Dergûş - dest - çavên - parastin.  

  2 - Lawik - destan - serê - parastin  

- 3  Mirîşk (tavuk) -per - çêlik - parastin  

4 - bizin - qiloçên - kara -parastin.  

Naverok 

Wane - 7-  ……………………………………………………………..………. Her tişt ters 

diçe!  

Sîdar kûr kûr diponijî, ez nêzîkê wî bûm û min jê pirsî, ka çi bûye. Wî jî 

derdê xwe wiha got:  

"Sala 2005 an li min nehat, hertiştê min ters diçe.  

Xwarinê çêdikim, binê beroşê dişewite. Tiştekê binivîsim, ximav li ser 

kaxizê belav dibe û bi tevhevî dilewitîne. Pencerê digirim cama wê dişkê, 

Min çendekî destê xwe neda tiştekî, bê tevger mam, di mal de diketim 

hundirê dolabê, gava derdiketim der, di nedî de kevir dihat û li serê min 

diket. Ez pir li ber xwe ketim. Bi qasê hefteyekê baş bû. Min cardin her 

tişt ji bîr kir, bêhna min vebû. 
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Rojekê hevalan got, "em biçin kaşokan bajon!" Ez bi kaşokan bi weş 

hatim, li darê ketim, wek paçekî bi darê ve zeliqîm. Ez bi birîndarî û 

stûxwar ji wir vegeriyam. Gava xweş bûm, min sêçerx ajot, lastîkê wê 

teqiya. Li tirimbêla bavê xwe siwar bûm, tirimbêl xirab bû. Ji bo ku tiştek 

nebe, min xwe li nexwesiyê danî û ez ketim nav nivînan.  

Li pey çend rojan dîsa ji mal derketim, çûm, min gog lîst, hevalê min ling 

avêt ber min, ez li erdê dirêj bûm, bi vê re nav dev û diranên min tije xwîn 

bû. Roja din ez çûm, li hespê siwar bûm, bi carê ve hespê xwe hilavêt û 

ez ji ser hespê ketim. Ev çend hefte ne, ti deng tine. Gelo ez ji vê belayê 

rizgar bûm yan na"?  

  

Çend pirs;  

- 1 Sîdar çi dike?  

 - 2Di baweriya Sîdar de sala 2005an ji bo wî çawa ye?  

3 - Gava ximav bela be çi dike?  

- 4Sîdar di mal de diket ku derê?  

- 5Hevalê Sîdar ji Sîdar re çi dibêje?  

 - 6 Gava Sîdar kaşokê dajo çi tê serê wî?  

7 - Hesp çi dike?  

binê beroşê, li ser kaxizê, bi tevhevî,  

bê tevger, di mal de, 

hundirê dolabê, di nedî de, li serê min, 

li ber xwe, bi weş, ji mal, 

bi kaşokan, li darê, bi darê ve, 

ji wir zivirim. Ii tirimbêla bavê xwe, 

ji bo ku tiştek nebe,  

li nexweşiyê danî, ber min, 
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li pey çend rojan, bi carê ve, 

ji ser hespê,  ji vê belayê, 

Pêhînî 1  

Mînak:  

Simêl min hatin li, mû poz (di ... re) min çûn.  

Simêl li min nehat, mû di pozê min re diçe.  

 - 1 Sala 2006 an min hatin li, her tişt min ters çûn.  

 - 2 Hewa welatê biyanî min hatin li, her karê min ters çûn.  

 - 3 Zewac min hatin li, karê min ters çûn.  

Pêhînî 2  

  

Binê, li ser, li pey, ji bo, di .. de - bê, hundirê, li ser, li ber.  

 - - - - 1 beroşê dişewite.  

2 Ximav - - - - - kaxizê bela dibe.   

- - 3 mal - - - - tevger dima.  

4 Ew dikeve - - - - - dolabê.  

5 Pere - - - - - min tine.  

- - - - - 6 xwe dinêre, lê nabîne.  

7 - - - - -  ku diştek nebe, ji mal dernakeve .  

8 - - - - -  çend rojan, cardin karê wî ters diçe.  

Diyalog  

- Ew çi bîn e, tê?  

- Binê beroşê dişewite.   

- Çima dişewite?  

- Ez nizanim, her tiştê min ters diçe!  

- Tu çi dikî?  

- Ez bi qelemximavê dinivisînim, xwedê bela xwe pê de, dîsa!  

- Çi bû, be camêro?  
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- Ximav li ser kaxizê bela dibe!  

- Tu jî hêdî binivîse!  

- Na, ne ji wê ye, jixwe her tiştê min ters diçe!  

- Tu çima naçî der?  

- Ez ditirsim, dibe kevir li serê min bikeve!  

- Çima kevir li serê te keve?  

- Îsal her tiştê min ters diçe!  

- Pencerê veke!  

- Na, cam dişikê!  

- Tu evîndarê darê yî?  

- Na! - Tu çima darê hemêz dikî?  

- Na, ez darê hemêz nakim!  

-Lê ew çi ye?  

- Ez şemitim, hatim li darê ketim.  

- Tu gogê dilîzî?  

- Na ez nalîzim I  

- Çima nalîzî?  

- Heval ling davêjin ber min!  

- Wêçaxê biçe li hespê siwar be!  

- Na, hesp xwe hildavê, paşê ez li erdê dikevim!  

- Tu jî pir tirsonekî lo! 

- Na îsal her tiştê min ters diçe!  

Rêziman  

simbêl >simêl,  

kember >kemer,  

koçber >koçer.  

Naverok 
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Wane - 8-  ……………………………………………………………………………………….. 

welat 

Ez par çûm welat. Em li balafirgeha Frankfurtê li balafirê siwar bûn. 

Balafir di ser Enqerê re firiya û li balafirgeha Xarpêtê danî. Ez çûm qeraja 

otobûsan, bi wê dilhejiyê li otobûsa gund siwar bûm û me berê xwe da 

gund. Rêya gund bi qasê saetek kudand (domand). Dema otobûs li gund 

rawestiya, ez jê peyabûm. Min tûr û baholên xwe girt û xwest ber bi mal 

biçim. Lê bav û dayîka min hatin pêşiya min.  

Min tûr û bahol avêtin û ber bi wan bazda, min berê bi hemû hesreta dil 

dayika xwe ya delal hemezkir û destê wê paçîkir. Hima li pey min bavê 

xwe hemêzkir û destê wî jî paçîkir. Me li hev pirsî û hêsirê şahiyê rijand. 

Di wê kêliyê de birayê min ê biçûk jî hat. Min ew berê di hemêza xwe de 

guvaşt û dûv re jî herdu çavên wî yên reş paçikir. Birayê min tûr û baholên 

min hilgirt û em çûn mal.  

Min çavên xwe li malê gerand, hîn gişt wekî berê bû, tiştek neguherîbû. 

Dayê mînder danî, em rûniştin, me hinek henek û yarî kir. Bi carê ve 

xwişka min a biçûk, şîrîna mala me jî, ket hundir. Me hevdu hemêzkir, bi 

dilşadî li hev pirsî. Xwişka min a delal ji me re nan û çay çêkir, anî; me 

nanê xwe xwar, çaya xwe vexwar. Xwişka min elb avêt pîlê xwe û em bi 

hev re çûn nav mangan, bil gotineke din nav çêlekan, Me çêlek dotin, anî, 

keland, hinek vexwar û hinek jî meyand, kir mast.  

Min tûr û baholên xwe avêtin û ber bi wall bazda. : Bavul ve çantalarimi 

atim, ve onlara dogru koştum.  

Rêziman  

Dema bori ya têdayî çûn (çû – n)  

Pêhînî:  

Hatin, rawestan, rûniştin, ketin, siwar bûn,  

Helîn, qêrîn, kenîn, qirîn  



Rêzimana kurdî | 347  

 

Dema borî ya têdayî  

dan da  

Min da.  

Te da.  

Wî da.  

Wê da.  

Meda.  

We da.  

Wan da.  

Pêhînî:  

Danîn, pirsîn, anîn, kirîn,  

Girtin girt  

Min girt.  

Te girt.  

wî girt.  

Wê girt.  

Me girt.  

We girt.  

Wan girt.  

meyandlin, dotin, dîtin, domandin, kudandin, xwestin, xwarin,  

vexwarin, gerandin, rijandin, avêtin, guvaştin. rijandin.  

Nerênî  

Erênî nerênî  

Ez keniyam. Ez nekeniyam.  

Tu keniyayî. Tu nekeniyayî.  

Ew keniya. Ew nekeniya.  

Em keniyan. Em nekeniyan,  

Hûn keniyan. Hûn nekeniyan.  
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Têper 

Erênî. nerênî  

Min pirsî. Min nepirsî. 

Te pirsl, Te nepirsî.  

WÎ pirsl. Wî nepirsî.  

Wê pirsî. Wê nepirsî. 

Me pirsî. Me nepirsî.  

We pirsî. We nepirsî.  

Wan pirsî. Wan nepirsî.  

  

Naverok 

Wane - 9-   ……………………………………………………………………………… BAJARÊ 

ME  

Gund piçûk e, bajar mezin e. Gundê me gundekî biçûk e. Li gund dukan 

tine, gundî diçûn bajêr, li wir tişt û mişt dikirîn. Gava gundî ji bajêr 

vedigeriyan, em zarok diçûn pêşiya wan, wan jî şekir didan me. Gava ez 

hîn li gund bûm, min tim dixwest ez biçim bajêr. Ez cara yekem bi bavê 

xwe re çûm bajêr. Bavê min hinek pere dabû min, min bi wî pereyî ji xwe 

re bestenî kirîbû.  

Ji bajarê me re Depê (Karakoçan) dibêjin. Sînameya bajarê me biçûk bû. 

Heroj film tinebû, carina fîlm hebûn. Min tenê sê caran li wê sînameyê 

film sêrkir. Di fîlmeke de hirçê para berda yekî, ew jî ji tirsan bi darê ve 

hilkişiya, hespê wî jî ji tirsa hirçê bi zîn û bar ve çû. Qeraja bajêr jî wêçaxê 

biçûk bû. Gava min bajarên din dlit û bi şûn ve hatim bajarê Depê, min 

xwe bi xwe got; "hey bajaro tu çima wiha biçûk î?" Min ji qeraja bajêr re 

jî wiha got; "hey qerajê qerajên bajarên mezin, mezin bûne, navên 

ewropî girtine, bûnin otogar, tu çima hîn qeraj Î?"  
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Bi rastî ew biçûk jî be, her tişt lê tinebe jî, ez bîriya bajarê xwe dikim, ez ji 

bo wî helbestan dinivtslnim. Di xewn û xeyalên min de ew heye. Ezê 

rojekê cardin biçim wir û bêjim: "Bajaro! Tu bajarekî biçûk. Iê xweşik î, 

jiyan bê te nabe!"  

1- Tewîneka xwerû  

Gund  

Gund biçûke.  

Bajar  

Bajar mezin e.  

Dukan  

Li gund dukan tine.  

dar darê  

Ew darê dikire.  

Ew darê dibîne.  

Ew av dide berxê.  

bajar bajêr  

Gundî diçûn bajêr  

welat welêt  

Ez isal diçim welêt.  

aş êş  

Bavê min işev diçe êş.  

Eril  

Ez nanî dixwim. Ez nan dixwim.  

Ez kevirî dibînim. Ez kevir dibînim. 

Ez bang Sîdarî dikim. Ez bang Sîdar dikim.  

Ez dîkî difiroşim. Ez dîk difiroşim.  

Ez sêvê dixwim.  

Ez darê dibinirn.  
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baxçê Sîdar  

mala Sîdar  

binavkirî  

keça Fatmayê  

kurê Fatmayê  

Sînameya bajarê me biçûk bû.  

Qeraja bajêr jî wê çaxê biçûk bû.  

Bavê min hinek Dere dabû min.  

Nebinavkirî  

mal + (yek) ek+ e = maleke  

baxçe + yek + î = baxçeyekî  

maleke Sîdar  

baxçeyekî Sîdar  

keçeke Fatmayê  

kurekî Fatmayê  

Gundê me gundekî biçûk e. 

Di fîlmekî de hirçê para berda yekî. 

Ezê rojekê cardin biçim wir.  

Tu bajarekî biçûk î!  

baxçêyên Sldar 

malên Sîdar  

keçên Fatmayê  

kurên Fatmayê  

Min bajarên din dît.  

Qerajên bajarên mezin, mezin in.  

Wan navên ewropî girtine.  

Di xewn û xeyalên min de ew heye.  

4- Tewîneka bangê  
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yekjimar = tekil  

Kur Kuro!  

Keç keçê  

Pirejimar  

Kuran kurino  

Keçan Keçino  

  

"hey bajaro!"  

"hey qerajê!"  

Min nan da wî,  

Min sêvekê da Bêrîvanê.  

Ez hêdîka ketim odeyê.  

alikarî kirin.  

Min alikariya xortan kir.  

Ez qêriyam ser wan  

1- Tewîneke jêve  

a) En eski edatll hal jii do ve  

Ez ji do ve li vir im.  

Ew ji dê ve birayê min e.  

Ev ji bin ve şaş e.  

Ew ji serî (xwe) ve dîn e.  

Divê ev xanî ji nû ve were lêkirin  

Ew ji mal tê. 

Ev mase ji mermer e.  

2- Jê re (dativ) ismin "e" halinin ikiz edatlarla yapirru.  

a) eski dativ yada "e" hali  

ji. .... re  

Ji min re  
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Ji te re  

Ji wî re  

Ji wê re 

 Ji me re  

Ji wan re  

wî ji min re got.  

Wê ji malê re xalîçe kirî.  

Ji bajarê me re Depê dibêjin.  

Min ji qeraja bajêr re jî wiha got.  

  

Pêhînl:  

Mînak:  

Min, wî, pirtûk , kirîn  

Min ji wî re pirtûk kirîn.  

1- Bav, zarokan, meywe kirîn.  

2 - Min, keçik, sol kirîn.  

3- Zarokan, min, fanêre, kirîn.  

4 - Min, bavê xwe, sako, kirîn.  

mêzekirin li  

Ez li malê mêze dikim.  

Ez li kulilkê dinêrim.  

bi .... re  

Ez bi Sîdar re digerim  

Ez bi birayê xwe re diçim bajêr  

Canî bi hespê re çû.  

Pisîk bi darê ve hilkişiya.  

Hesp bi zîn ve çû.  

Bûk bi dergûşê ve çû.  
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Pêhînî 1  

Mînak:  

Gund, dukan, nebûn, çûn, bajar Li gund dukan tine, gundî diçûn bajêr, 

  

1- mal, nan, nebûn, Sîdar, çûn firin.  

2- mal, pere, nebûn, Dîlber, çûn, banq.  

3 - Mal, av, nebûn, keç, çûn, kanî.  

4- Tûtina kalo, nebûn, em, çûn cîran.  

Dialoq  

Roj baş! Tu bajarî yî, yan gundî yî?  

Ez gundî me.  

Gundê we mezin e, yan bajarê we?  

Bajar mezin e. Gundê me gundekî biçûk e.  

Li gundê we dukan heye?  

Na li gund dukan tine.  

Wê çaxê gundî li ku tişt û miştên xwe dikirin?  

Gundî diçûn bajêr, li wir tişt û mişt dikirin.  

Wê çaxê te dixwest ku tu biçî bajêr?  

Belê! Gava ez hîn li gund bûm, min tim dixwest ez biçim bajêr.  

Tu cara yekem kengê û bi kê re çûyî bajêr?  

Sal nayê bîra min, lê ez baş dizanim ku ez cara yekem bi bavê xwe re çûm 

bajêr.  

Te li bajêr çi kir?  

Bavê min hinek pere dabû min, min berê bi wî pereyî ji xwe re bestenî 

kirîbû. Dû re li nav bajêr  

geriyam.  

Navê bajarê we çi ye?  

Ji bajarê me re Depê dibêjin.  
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Tu niha bêriya bajarê xwe dikî?  

Hem jî çawa! Tim dibêjim:  

'Tu bajarekî biçûk, lê xweşik î, jiyan bê te nabe!"  

Naverok 

Wane - 10-  …………………………………………………………………….. HESRETA 

WELAT  

Gava ez hîn li gund bûm. tim li wan çiya û baniyên li dora gund digeriyam. 

Min ji wan avên zelalên wek şîrê pêsîrên dayîkan vedixwar, ew hewa ji 

bêhna sosin û beybûnên zozanan xwe guherandibû mîsk û amberê 

dikişand nav pişik û kezevê. Belê, mehê carê jî diçûm bajêr.  

Gelek caran cîranên me dihatin, em di binê siya daran de rûdiniştin, 

diketin nav mijûliyan.  

Car caran jî hevalek denqxweş dest davêt kerika gohê xwe, dilorand û 

stranên li ser dilan ji me re distira.  

- Gava tu Ii ku bû?  

- Gava ez li gund bûm.  

- Ha li gund! Baş e, ê te çi dikir?  

- Ez diçûn, derdiketim serê çîya û baniyan.  

-Te li dîmena gundê xwe dinêrî?  

- Na, li xweşiya xwezayê sêrdikir.  

- Te jî stran digotin?  

- Eh min jî hinek dilorand.  

Rêziman  

Dema bori 2 / çîroka dema borî 

Bu zarnarun bileşimi.  

a) Têper  

Di + got  

Min digot  
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Çekim  

Min digot. - Min nedigot. 

Te digot. - Te nedigot.  

wî digot. - Wî nedigot.  

Wê digot. - Wê nedigot.  

Me digot. - Me nedigot.  

We digot. - We nedigot.  

Wan digot. - Wan nedigot.  

  

Têneper  

di + keniya + im  

Ez dikeniyam  

Erênî  - nerêni.  

Ez dikeniyam. - Ez nedikeniyam  

Tu dikeniya(yî). – Tu nedikeniya(yî).  

Ew dikeniya. – Ew nedikeniya.  

Em dikeniyan. – Em nedikeniyan.  

Hûn dikeniyan. – Hûn nedikeniyan.  

Ew dikeniyan. – Ew nedikeniyan.  

Ez li dora gund digeriyam.  

Min avên zelal vedixwar.  

Min ew hewa dikişand nav pişikê.  

Ez mehê carê jî diçûm bajêr.  

Cîranên me dihatin.  

Em di binê siya daran de rûdiniştin.  

Baş e, lê te çi dikir?  

Ez diçûn, derdikelim serê çîyan.  

Pêhînî 1  
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Mînak:  

(Dema) welat, bûn, pirtûk, xwedin.  

Dema ez li welat bûm, min pirtûk dixwend.  

  -1(gava) gund, bûn, çiyan gerîn.  

2 - (gava) ciwan, bûn, stran gotin.  

  -3 (dema) ciwan, bûn, xwe cîhan, din dîtin.  

  

 - 4 (gava) etar (çerçî). hatin, gund, pir tiaht firotin.  

Pêhînî 2  

Mînak:  

Do tu li mal bûyî? Na, ez do ne li mal bûm.  

  -1Teşî di ciwantiya xwe de stran digotin?  

2 - Tu jî li çiya û baniya digeriyayî?  

3- Ma cîran dihatin mala we?  

4- Hûn jî di bin daran de radibûn govendê?  

5 - Ma we Ii welat bi kurdî dixwend?  

BELENGAZ  

Dibêjin; hebûye tinebûye Belengazekî xwedê hebûye. Qet tiştekî wî 

tinebûye. Biharan pel û pincar civandiye, xwariye; zivistanan jî derketiye 

nêçîr û seydê.  

Gava belengazê xwedê rojek ji rojên zivistanê dîsa derketiye nêçîrê, 

kêvroşkeke belekê rindik ji bin zinarekî wek derba fîştoqê fijiqiye û bi weş 

bazdaye. wî jî serî daye ser. Nêzîka tarî têkeve erdê, pê girtiye. Di wê 

kêliyê de kêvroşk lê hatiye ziman û gotiye: "Min mekuje, ez ne kêvroşk 

im, ez keça paşayê periyan im. "  

Her çendî qure qura zikê belengazê xwedê jî bûye, wî ew kêvroşk 

berdaye. Bi pel û gihayên li ber lat û zinaran zikê xwe têrkiriye. ji ber ku 

pir westiyaye, hima li wir di xew re çûye.  
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Xewneke gelek xweş dîtiye, di xewna xwe de çûye mala bavê kêvroşkê. 

Kêvroşk jî bûye keçekê delal, xwe bi awayekî gelek xweşik xemilandiye, 

hatiye, bi destê wî girtiye û wan bi hev re berê xwe dane tirîjê rojê, bûnin 

zirnixek ji tirîjê rojê, bi rojêre helyane û firyane.  

-Tu dizanî çi bûye? - Na! Çi bûye?  

- Dibêjin erd hejyaye! - Na lo! Kê got.  

-Min ji radyoyê bîhîst,  

- Kamo miriye - Na lo! Kê ji te re got.  

- Memo got. - Kengê miriye?  

- Du roj berê.  

- Pêê! Berf bariye! .. - Law çi ecêv e. hîn hetanê nîvê şevê jî her der çîk 

sayî bû  

- Him jî her der girtiye.  

Rêziman  

a) Lêkerên têneper (intransitiv).  

Erênî nerênî  

Ez ketime. Ez neketime  

Tu ketiyî. Tu neketiyî.  

Ew ketiye. Ew neketiye.  

Em ketine. Em neketine.  

Hûn ketine. Hûn neketine.  

Ew ketine. Ew neketine.  

Hebûn, derketin (çikmak), hatin, westin, çûn, helin, firîn  

b) Lêkerên têper (transitiv)  

Erênî nerênî  

Min gotiye. Min negotiye.  

Te gotiye. Te negotiye.  

Wê gotiye. Wê negotiye.  



Rêzimana kurdî | 358  

 

wî gotiye. Wî negotiye.  

Me gotiye. Me negotiye.  

We gotiye. We negotiye.  

Wan gotiye. Wan negotiye.  

Pêhînî 1  

Mînak:  

Her çendî  

ne kurd, bûn, ji bo, azadî, Kurdistan têkoşîn.  

Her çendî ew ne kurd jî bûye, ji bo azadiya Kurdistan têkoşiyaye.  

1- ew, ne hatin, diyarî, xwe şandiye.  

2- wê, Kurdistan, dîtin, evîndar, Kurdistan bûn.  

3 - wî ne xwendin, xwe, pêşve birin.  

4- ew, evîndar, wê, bûm, bav, wî ew, jê re ne xwestin.  

Pêhînî 2  

Mînak:  

ji ber ku  

birîndar bûn, nekanîn, xwe rizgar, kirin.  

Ji ber ku birîndar bûye, nekaniye xwe rizgar bike.  

1- pir westîn, hima, wir, di xew re, çûn.  

2- nexweş bûn, ne kanin, alîkarî, wî, kirin.  

3 - otobûs, ne hatin, ew, rabûn, û, çûn,  

4- Ew, wî, lêgerîn, lê, ew, ne dîtin.  

- Çi dibêjin?  

- Dibêjin; hebûye tinebûye! 

- Çi hebûye?  

- Belengazekî xwedê hebûye.  

- Wî biharan çi xwariye?  

- Pel û pincar xwariye.  
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- Lê zivistanan?  

- Zivistanan jî derketiye nêçir û seydê.  

- Çi ji ber zinarekî bazdaye?  

- Kêvroşkeke belekê rindik bazdaye.  

- Lê wî çi kiriye?  

- Wî jî serî daye ser  

- Kengê pê girtiye?  

- Nêzîka tarî têkeve erdê, pê girtiye.  

- Baş e, dû re çi bûye?  

- Kêvroşk lê hatiye ziman.  

- Ji belengazê xwedê re çi gotiye?  

"-Min mekuje, ez ne kêvroşk im, ez keça paşayê periyan im."  

- Belengaz çi kiriye?  

- wi ew berdaye.  

- Lê bi çi zi kê xwe têr kiriye?  

- Bi pel û gihayên li ber lat û zinaran zikê xwe têr kiriye.  

- Dû re çi kiriye?  

- Ji ber ku pir westiyaye, hima li wir di xew re çûye.  

- Wî çi xewn dîtiye?  

- Di xewna wî de kêvroşk bûye keçeke delal.  

- Wî û keçikê çi kirine?  

- Bi destê hev girtine û berê xwe dane tirijê rojê.  

- Dû re çi bûye?  

- Divê hîn çi be, belengaz miriye.  

Naverok 

Wane -11-  …………………………………………………………………….. BIHARA 

RENGTN  
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Sar û serma zivistanê bi Newrozê re konê xwe ji welatê me barkiribû. 

Belê, êdî bêhna bihara rengîn li cîhanê hêwirîbû. Gul û beybûnên kesk sor 

û zer, li gel wan yên mor, gewez, tûtik û binevşî xweza xemilandibû. Min 

jî dixwest tevê vê dîlana renqên xwezayê bibim. Lê bizina bavê min ya 

belek û gayê bavê min yê gewr wenda bûbû. Divyabû ez li wan bigerim. 

Min ne çolên bê ser û bin, ne jî çiyayên pîroz hîşt. Lê min ew nedît. Sola 

min ya rastê dirya, yanê qelişî, lingê min yê çepê ket ber kevir û derizî. 

Lema ez ji vê xweşiya biharê bêpar mam. Wek kûtek bê mecal di nav 

xaniyên gund de mam. Belê xaniyên gund, yên ji kevirên gewr ên 

girnûşin, dîmenek vik û vala para min ketibû.  

1- Lêkerên têper  

Min gotibû.  

Te gotibû.  

wî /wê gotibû.  

Me gotibû.  

We gotibû .  

Wan gotibû.  

Hatin, mirin,  

Çûn, revîn, girîn, nivîn, kelîn, helin  

Pêhînî 1  

Mînak:  

xwestin,çûn, welat, per tine bûn.  

Min jî dixwest ez biçim welêt, lê perê min tinebû.  

1- (wî (xwestin(d borî 4) xwendin, bavê, feqîr, bûn.  

2 - Dewlet pere teklif, kirin, bêşerefî, ne, pejirandin.  

3 - Wan, zêr, dan, wî, wî, nexwestin(d borî 4).  

4- Mal, wî, hebûn, xêr jê ne dîtin.  

Pêhînl 2  
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Mînak:  

Dewar nan xwarin, birçî man.  

Dewarna nanê me xwaribû, lewma em birçî mabûn.  

1- Dewlet rihetî nedan, revîn (d borî 4)  

2- Baran wek karest hatin, cîh war xwe terk kirin.  

3 - Bav nexweş ketin, ew girîn.  

4- Ew biçûktiyê ji gund derketin, kesî nas nekirin.  

  

- Sar û serma zivistanê kengê konê xwe ji welatê me barkiribû?  

- Sar û serma zivistanê bi Newrozê re konê xwe ji welatê me barkiribû.  

- Gul û beybûnên çawa xweza xemilandibû?  

- Gul û beybûnên kesk sor û zer, mor, gevez, tûtik û binevşî xweza 

xemilandibû,  

- Divyabû Fêrgîn li çi bigeriya?  

- Divyabû ew li bizina belek û gayê gewr bigeriya.  

- Ew li ku li wan digeriya?  

- Li çiyayên pîroz, çolên bê ser û bin.  

- wî ew dÎth  

- Na wî ew nedîtin  

- Çi hat serê Fêrgîn?  

- Sola wî ya rastê diriya, lingê wî yê çepê ket ber kevir û derizî.  

- Fêrgîn ji çi bêpar ma?  

- Ji xweşiya biharê.  

- Tenê çi para wî ketibû?  

- Xaniyên gund, yên ji kevirên gewrên girnûşin, dîmeneke vik û vala para 

min ketibû.  

Naverok 
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Wane - 12-   ……….…………………………………………………………………. Awirên 

Yarê  

Rojeke biharê ye, ez li pastexanê rûniştime, qehwê vedixwim. Di wê 

kêliyê de evîna ber dilê min ket hundir. Wê berê ez ne dîtim, tenê min ew 

dît. Min bala xwe da bejn û bala wê. Ew çû. Iii maseya hemberê min 

rûnişt. Bi carê ve em hatin çavçavan, wan çirûskên awirên wê ez mest 

kirim, wek kesekî tevizî di cîhê xwe de lal bûm, mam. Gava wê bang min 

kir. ji ber wê mestbûnê min nekanî ku ez bersiva wê bidim. Ew ji wê 

maseya hember rabû û hat ber min sekinî, berê li rewşa min nêrî û li pey 

bi carê ve;  

"Hêê çi bû?" Got.  

Ez bi veciniqîn ji wê mestbûnê rabûm û min got;  

"Lê dîlberê, wan awirên te ez mest kirim!"  

Wê jî bi devkenî:  

"Ooo lawikê evîndar bûye helbestwanekî romantîk!"  

Min jî got  

"De henekan dil bihêle. ma te ez nedîtim. tu çima çûyî maseya din?" 

" Na min tu nedît! " 

Rêziman  

  

a) Gava bireser xwerû be.  

Wê berê ez nedîtim, tenê min ew dît.  

Wan çirûskên awirên wê ez mest kirim.  

"Lê dîlberê, wan awirên te ez mest kirim!"  

Ma te ez nedîtim?"  

Na min tu nedît!  

Wê berê ez nedîtim, tenê min ew dît.  

Erênî:                         Nerênî:  
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wî ez dîtim.               Wî ez nedîtim. 

wî tu girtî                   Wî tu negirtî. 

Wî ew dît                   Wî ew nedît  

wî em girtin.              Wî em negirtin. 

wî hûn dîtin.              Wî hûn netîtin. 

Wî ew girtin.              Wî ew negirtin. 

  

Awirên wê ez kuştim.  

Awirên wê tu kuştî.  

Awirên wê ew kuşt.  

Awirên wê em kuştin.  

Awirên wê hûn kuştin.  

Awirên wê ew kuştin.  

  

Wan çirûskên awirên wê ez mest kirim.  

Wan çirûskên awirên wê tu mest kirî.  

Wan çirûskên awirên wê ew mest kir.  

Wan çirûskên awirên wê em mest kirin  

Wan çirûskên awirên wê hûn mest kirin  

Wan çirûskên awirên wê ew mest kirin  

Mînak:  

Jinê sêv xwar.  

Jinan sêv xwar.  

Jinan sêv xwarin.  

Cindî beran kirî.  

Cindî beran kirîn.  

Xortan hesp anî.  

Xortan hesp anîn.  
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Pêhînî 1  

Mînak:  

Te em ne ditin, çima şûn vegerîn.  

Ma te em nedîtin, tu çima bi şûn ve vegeryayî?  

1- te ez ne dîtin, çima çûn mase din.  

2 - me ew anîn, tu çima ne hatin.  

3- wî hûn ne birin. hûn çima metha wî kirin.  

4- wî xortî em ne xwestin, me jî ew cîh hîştin.  

Pêhînî 2  

Mînak:  

Em rast hev hatin, (wê)çalim û awir wê ez êşandin.  

Bi carê ve em rastê hev hatin, wê çalim û awirên wê ez êşandim.  

1- em hatin çav çavan, (wan) çirûsk awir wê ez mest kirin. 

2 - me çarşî hav dîtin, (wan) gotinên wê ez birîndar kirin.  

3- Ew qehwê rast hev hatin, wî ew gotinan êşandin.  

4- nav çarşî ketin pêsîr me, em nav civak rezîl kirin.  

- Tu li ku rûniştibû?  

 - Ez li pastexanê rûniştibûm.  

- Kengê?  

- Rojeke biharê.  

- Te li wir çi dikir?  

- Min qehwê vedixwar.  

- Tu li wir li benda kê bû?  

- Ez li benda yara xwe bûm.  

- Kengê ew hat?  

- Gava min qehwe vedixwar, ew hat.  

- Wê tu li rê dîtî?  

- Na! Wê berê ez nedîtim, tenê min ew dît.  
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- Bêgûman te hima bang wê kir, ne wisa?  

- Na! Min berê bala xwe da bejn û bala wê.  

- Ohoo tu jî romantîkî ha!  

-Na, lo!  

- Ê dû re çi bû?  

- Ew çû, li maseya hemberê min rûnişt.  

- Ohoo! Yar li hember e! Hey dil. De bêje, paşê çi bû?  

- Bi carê ve em hatin çavçavan, wan çirûskên awirên wê ez mest kirim.  

- Êhêê! Te jî hima dest avêt qelemê û helbest nivisî!  

- Tu li derdê dilê min û henekê viya binêre!  

Naverok 

Wane - 13-  ………………………………………………………………………………………  

Rêwî 

Ez rêwî me, ez ê sibe biçim welat. Dilhejîkê wisa ez girtime, dikim ku 

bifirim. Eger ev dilhejî wisa biçe, bi rastî jî ez ê bifirim, Ez û Sîdar em bi 

hev re diçin. Em ê bi balafirê bifirin û di nav çend saetan de li welat 

daynin. Ez ê berê wî erdê welat ramîsim. Hûn ê jî wisa bikin? Hima li pey 

ez ê wê hewa xweş a wekî derman bikişînim nava pişikê. Em ê bigerin li 

wan çîyan û baniyan, dê bêhna me vebe, gulên şahiyê di rûyê me de 

vebide. Bêguman em ê ava kaniyên welêt jî, bi têra dilê xwe vexwin û 

kesera xwe bitefînin.  

- Belê, belê hûn ê biçin, hesreta dilên xwe bitefînin. Eh! Xwedê ji me re jî 

kerîm e, em ê jî di xewnên xwe de biçin welat. Wê bayê evîna dil giyana 

me bigire, bibe welat û gav bi gav bigerîne.  

- Ez ê îranîstîk bixwînim, Tu yê çi bixwînî?  

- Ez ê jî ji îranîstîk beşa kurdî bixwînim.  

- Gelo wê ev keçikên li vir çi bixwînin?  

- Ew ê jî beşa civaknasi bixwînin.  
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- Emê zanîngehan biqedînin û xwe ji avakirina welat re amade bikin.  

- Wê welatê me bi awayekî nûjen were avakirin.  

  

Rêziman  

Dema wê bê  

Ez ê sibe biçim welat.  

Em ê bi balafirê bifirin  

Hûn ê jî wisa bikin?  

Tu yê çi bixwînî?  

Ew ê jî beşa civaknasî bixwînin.  

Wê welatê me bi awayekî nûjen were avakirin. (avabikin) *  

Dê bêhna me vebe, gulên şahiyê di rûyê me de vebide.  

Wê bayê evîna dil giyana me bigire, bibe welat û gav bi gav bigerîne.  

Têbinî:  

Mînak:  

Çûn  

Ez ê biçim.  

Tu yê biçî.  

Ew ê biçe.  

Em ê biçin.  

Hûn ê biçin.  

Ew ê biçin.  

Gotin  

Ez ê bêjim (bibêjim).  

Tu yê bêjî.  

Ew ê bêje.  

Em ê bêjin.  

Hûn ê bêjin.  
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Ew ê bêjin.  

  

Eski biçimi  

Çûn gotin  

Ez dê biçim. Ez dê bêjim. Tu dê biçî. Tu dê bêjî. Ew dê biçe. Ew dê bêje. 

Em dê biçin. Em dê bêjin. Hûn dê biçin. Hûn dê bêjin. Ew dê biçin. Ew dê 

bêjin. 

Têbinî:  

Wê Kurdistan azad be(bibe)!  

Wê welatê me bi awayekî nûjen were avakirin. (avabikin)  

Dê bêhna me vebe, gulên şahiyê di rûyê me de vebide.  

Mînak:  

Ez ê biçim, li welat bigerim, bêhna xwe fireh kim. (fireh bikim) Wê bayê 

evîna dil giyana me bigire, bibe welat û gav bi gav bigerîne.  

Pêhini 1  

Mînak:  

Amade bûn, hima rê ketin  

Ez amade me, ez ê hima bi rê bikevim.  

1- amade bûn, xwe gihandin hevalan  

2- rêwî bûn, sibe çûn welat.  

3- her tişt civandin, komputerê nivisandin.  

4- Def u zurne anîn, govend girtiin.  

Pêhînî 2  

Mînak:  

Tu biçî welat tê çi bikî? Erd welat ramisan.  

Ezê erdê welat ramîsim.  

1- Gava tu yara xwe bibînî tu yê çi bikî? Ji dil hejî ji xwe çûn.  

2- Eger tu biçî Amêrîkayê tê çi bikî? Hîn ingilizî bûn.  
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3- Eger tu biçî Kurdistana azad, tu yê çi bikî? Hemû bajaran gerîn,  

4- Tu biçî çiyan tu yê çi bikî. Zinar û latan bazdan.  

- Ew çi bahol û çante ne?  

- Ez rêwî me.  

- Tu yê bi ku ve biçî?  

- Ez ê sibe biçim welat.  

- Tu bi kêf û şahîyî ne wisa?  

- Hem jî çawa! Dilhejîkê wisa ez girtime, dikim ku bifirim.  

- Tu tenê diçî.  

- Na, Ez û Sîdar em bi hev re diçin.  

- Hûnê bi çi biçin?  

- Em ê bi balafirê bifirin.  

- Rê çiqas dikudîne?  

- Dê balafir di nav çend saetan de li welat dayne.  

- Gava tu li welat ji balafirê paya bûyî, tu yê çi bikî?  

- Ez ê berê wî erdê welat ramîsim.  

- Lê dû re tu yê çi bikî?  

- Hima li pey ez ê wê hewa xweş a wekî  

derman bikişînim nava pişikê.  

- Tu yê biçî gund yan li bajêr bimînî?  

- Ezê biçim gund.  

- Li gund tiştek tine tu yê li wir çi bikî?  

- Wer nebêje. Em ê bigerin li wan çîyan û baniyan, dê bêhna me vebe.  

- Ohohoo Tuyê ava kaniyan jî vexwî?  

- Bêgûman em ê ava kaniyên welêt jî, bi têra dilê xwe vexwin û kesera 

xwe bitefînin.  

Naverok 
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Wane - 14-  ……………………………………..……………………………………………… 

Ziman 

  

Dilovan û Bengî rûniştine, li ser zimanan dipeyivin, dîtina herdûyan wiha 

ye: Her ziman kulilkek ji baxçê xwezayê ye. Divê her mirov bi vî nêrînê li 

zimanan binêre. Wiha nenêre jî, divê bi kêmasî ji zimanan re rêz bigire. 

Di nava zimanan de zimanê herî girîng jî zimanê dayîkê ye. Bi gotineke hê 

kûrtir, zimanê dapir û bapîran e. Eger mirov bikane zimanên din jî fêrbibe, 

tiştekî gelek baş e. Di dawiyê de li ser kurdî peyivîn.  

Dilovan: "Em kurd bi her zimanî dinivîsin û dixwînin, lê nikanin bi zimanê 

xwe bixwînin! Rast ev ji bo me ne şerm e?"  

Bengî: "Eger mirov nikanibe bi zimanê dayîkê binivîse û bixwîne, bi rastî 

jî şerm e."  

Dilovan: 'Tu dikanî bi kurdî binivîsî Û bixwînî! "  

Dildar: "Ez nizanim çawa bêjim! IBi rastî ez dixwezim fêrê nivisandin û 

xwendina kurdî bibim, lê ta niha hê hîn ne bûme."  

Bengî: Ez dikanim bi kurdî bixwînim û binivisînim, Ez dixwezim hînê soranî 

û kirdkî jî bibim! "  

Dilovan: "Xwezil bi dilê te! Divê ez jî di demeke kin de fêrê nivîsandin û 

xwendina kurdî bim! "  

Dildar serê xwe kir ber xwe. Şeydayê lê nêrî û:  

"Çi bû? Te te fedî kir? "  

Rêziman  

Lêkerên alikar  

Erênî  

Ez dikanim /dikarim =  

Tu dikanî /dikarî  

Ew dikane /dikare  



Rêzimana kurdî | 370  

 

Em dikanin /dikarin  

Hûn dikanin /dikarin   

Ew dikanin /dikarin  

Dema Borî I  

Min kanî /karî min nikanî /nikarî  

Min nakanî wî bibînim.  

Dema borî II  

Min dikanî /dikarî min nedikanî / nedikarî  

Min dikanî ew bidîta.  

Dema borî III  

Min kaniye /kariye min nikaniye /nikariye  

Mi nekaniye ji wî re alîkarî bikim.  

Dema borî IV  

Min kanîbû /karîbû /min nikanîbû /nikarîbû  

Min nekanibû ew bidîta.  

Mînak:  

Ez dikanim wî bibînim  

Ez dikanim bi kurdî bixwînim  

Ez dikanim biçim.  

Ez dikanim bipeyivim,  

Tu dikanî bipeyivî.  

Ew dikane bipeyive,  

Em dikanin bipeyivin ûwd.  

Revîn, xwarin, dîtin, gotin, şûştin.  

B-Lêkera alîkar "xwestin 

Mînak:.  

Ez dixwazim biçim malê.  

Ez dixwazim ji te re tiştekî bibêjim.   
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Ji te re gotin, çûn mal, raketin, rawestan, hevalê xwe gerandin, li 

Almanyayê xwendin, bi kurdî nivisandin.  

Dema niha  

Divê ez biçim malê.  

Dema borî  

Divlbû ez biçûma malê.  

Ger(e) /gerekê ez biçim malê . 

Diviya ez biçûma mal.  

Dibe wekî te jî be.  

Dibe ji bîr kiribe. 

Mînak:  

Dikim biçim malê.  

Dikim werim. 

Dikim werim, nizanim werim, yan na!  

Pêhînî 1  

Mînak:  

Zarok şênahî malan bûn, (divê) her kes çav lê nêrîn  

Zarok şênahiya malan e, divê her kes bi vî çavî lê binêre.  

1- Ziman wek kulîlk baxçe bûn, (divê) mirov wisa dîtin.  

2 - Welat wek dayîk bûn, (divê) her kes wisa dîtin.  

3- Dê û bav sertac mirovan bûn, (divê) kes wan ji bîr ne kirin.  

4 - Zimanê kurdî talûkê bûn, ji wê (divê) her kes kurdî peyivin.  

  

Pêhînî 2  

Minak:  

Em kanîn tirkî stran, kanîn bi kurdî stiran  

Em dikanin bi tirkî bistirên, lê nikanin bi kurdî bistirên.  

1- Em kurd her ziman xwendin, nikanin bi kurdî xwendin.  
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2- Em kurd kanin bi tirkî nivisin, nikanin bi kurdî nivisandin.  

3 - Em kanin almanî peyivin, nikanin bi kurdî peyivin.  

Naverok 

Wane - 15-  …………………………………………………………………………… KALÊ 

REBEN  

Kalê reben serê xwe rakir, bi şêweyekî melûl û ji hevdaketî li jina xwe ya 

ji xwe ciwantir bi stûxwarî nêrî, bi dengeki zar zor tê fêmkirin:  

"Ez gelek nexweş im, nikanim (karim) rabim. Tu dikanî xêra dê û bavê xwe 

tasekî avê bide min?" got.  

Jinika bi vî dengê melûl ji cîhana xeyal û xewjînan zivirî, bê dudiliyek bi 

dengekî xweş wiha bersiva wî da:  

"Çima nikanibim! Ez dikanim avê jî, nan jî bidim te, bes tu bixwazî:  

Kalê bê hêvî li hember vê bersiva xweş û bi bawer:  

"Xwedê ji te razî be!" got û berê hinek rawestiya, dûv (dû) re: "Divê ez 

herim alif jî bidim dewaran, lê bi vî rewşî nikanim biçim ... Hê! … 

Zarokino, ma hun dikanin biçin?" got.  

Zarokan bi yek dengekî bersiv danê:  

"Belê, kalo, em dikanin."  

Jinikê berê xwe da kalê reben û jê re:  

"Ez dixwazim biçim mala keça xwe, tu çi dibêjî? "  

"Hima kengê dixwazî biçî., lê divê tu êvarê vegerî. Hîn gelek karê me heye. 

Divê em hîn darên şewatê bidin hûrkirin, xanî bidin loxkirin, kulekan bidin 

girtin! "  

Jinikê bi hêrs gotina wî birî û:  

"Oooof ... Nan bidin lêxistin, fera û folan bidin şûştin! Hîn dan tê kutan, 

mange tên dotin, stran tên gotin! Ma gotinek din ma? "  

Hinek rehê mêraniyê hat kalê û :  
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"Ma te ji bo çi mêr kiriye! Bo rûniştinê? Ev mal e! Divê her karê malê bê 

kirin. " 

- Ev çi rewş e! Em heroj tên kuştin.  

- Belê, belê, em hatin kuştin, em tên kuştin, eger wisa biçe, emê hîn pir 

bên kuştin.  

 - Heso porê xwe dide kurkirin (kurtkirin, qusandiin). 

- Ma wî hîn hefta çûyîn porê xwe kurkiribû!  

- Lo, lo ew kilê çavên keçan e, ewê sibê jî bide çêkirin.  

- Ez dixwazim sibe biçim mal.  

- Fermo, tu dikanî biçî.  

- Hêrs nebe, divê ez biçim. Divêtî heye.  

- Ha ew mijara! Belê, divê tu biçî.  

Rêziman  

Mînak:  

Ez porê xwe didim kurkirin. 

Ew xaniyekî dide lêkirin.  

Divê em hin darên şewatê bidin hûrkirin,  

Xanî bidin loxkirin,. 

Kulekan bidin girtin!  

Nan bidin lêxistin.  

Fera û folan bidin şûştin!  

Heso porê xwe dide qusandin.  

Erênî  

Ez kurê xwe didim xwendin.  

Tu keça xwe didî xwendin.  

Ew kur û keça xwe dide xwendin.  

Em zarokên xwe didin xwendin.  

Hûn kurên xwe didin xwendin.  
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Ew keçên xwe didin xwendin.  

Nerênî  

Ez kurê xwe nadim xwendin.  

Tu keça xwe nadî xwendin. 

Ew kur û keça xwe nade xwendin.  

Em zarokên xwe nadin xwendin.  

Hûn kurên xwe nadin xwendin.  

Ew keçên xwe nadin xwendin.  

Mînak:  

Zarok tên hezkirin.  

Hîm dan tê kutan.  

Mange tên dotin.  

Stran tên gotin!  

Em heroj tên kuştin. 

Belê, belê. em hatin kuştin.  

Em tên kuştin,  

Em ê hîn pir bên kuştin. 

Erênî  

Ez têm hezkirin.  

Tu têyî hezkirin.  

Ew tê hezkirin.  

Em tên hezkirin.  

Hûn tên hezkirin.  

Ew tên hezkirin.  

Nerênî  

Ez nayêm hezkirin.  

Tu nayê hezkirin.  

Ew nayê hezkirin.  
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Em nayên hezkirin.  

Hûn nayên hezkirin.  

Ew nayên hezkirin.  

Pêhlnî 1  

Mînak:  

Trimbêl nebûm, (tu) kanin min xwe birin.  

Tirimbêla min tine, tu dikanî min bi xwe re bibî?  

1- Heval ne bûn, (tu) kanin min hevaltî kirin.  

2- Zeman ne bûn, (tu) kanin name avêtin postê.  

3- Gelek nexweş bûn, (tu) kanîn xêra dê û bavê xwe tasek av dayîn?  

4- (Ew (Îro nekanin hatin, (tu) kanin cîhê wî xebitî?  

Pêhlni 2  

Mînak:  

Zivistan hatin sar bûn, der pencere nû dayîn çêkirin.  

Zivistan tê, sar e. ez derî û pencerên nû didim çêkirin.  

1 - por te dirêj bûn, çûn berber, dan çêkirin.  

2- Sol te kevin bûn, sol nû dayîn çêkirin.  

3- Kinc hazir ne kirin, kinc nû dan çêkirin.  

4- Xanî kevn ne kirin. xanî nû dayîn lêkirin.  

Pêhînî 3  

Mînak:  

Dem hatin, giha hatin çinîn.  

Dem hatiye, giha tê çinîn.  

1- Dem zarok hin biçûk bûn, hatin hezkirin.  

2- Ezman sayî bûn, stêrik hatin dîtin.  

3- Gava, roman baş bûn, hatin xwendin.  

Naverok 
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Wane - 16-  ……………………………………………………………………………………….  

Eger  

- Eger ez cardin biçim welat, ezê pincarên biharê bidim hişk kirin û bînim. 

Kê wan pincaran bixwe, tucar nexweş nakeve. Lê gava tu biçî, tuyê çi bikî? 

Çi bînr?  

- Heke rojekê nesîbê min be û ez bikanim biçim!... Ezê axa welat bînim, 

ax!... Wekî giyanpak Nûrî Dêrsimî bi balgiya xwe ve bidûrim û bidim bin 

serê xwe.  

- Wele min kiriye serê xwe, heke xwediyê kar bo şeş hefteyan îzin bide 

min, ezê biçim .  

- Law bes e!... Bes eee!.... Eger hebe, eger bide, eger bibe!.... Eger, eger!. 

.. heke, eke! Bese lo!...  

- Ma em çi bikin! Bê daxwazî û hêvî nabe. divê mirov bi hêvî be, Mirov 

nikane bê hêvî bijî.  

- Wê çaxê de were, em dest pê bikin: Xwezila ez niha Ii ser kaniya zozanê 

me bama, min agirê  

darê mazî dabida, kivkarikê kinkorê berev bikira, li ser wî agirî kewa bikira 

û têra dilê xwe bixwara.  

-Bila welatê min rizgar be, qe jî ez bimirim.  

- Lo lo, bila ew neyê. qe jî kar bi tevhevî li ser min bimîne.  

- Gerekê li pey şîv xwarinê bi rê biketana.  

- Divyabû ew bi şev têketana meterîsê, hetanî sibê têde bimana.  

Eger ez cardin biçim welat,  

Ezê pincar bidim hişk kirin û bînim.  

Kê wan pincaran bixwe, nexweş nakeve.  

Lê gava tu biçî, tuyê çi bikî? Çi bînî?  

Heke rojekê nesîbê min be?  

Ez bikanim biçim!...  
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Ezê axa welat bînim, ax!...  

Wekî giyanpak Nûrî Dêrsimî bi balgiya xwe ve bidûrim û bidim bin serê 

xwe.  

Heke xwediyê kar bo şeş hefteyan îzîn bide min!  

Law bes e!... Bes eee!.... 

Eger hebe, eger bide, eger bibe! ....  

Ma em çi bikin! Bê daxwazî û hêvî nabe!  

Divê mirov bi hêvî be!  

Mirov nikane bê hêvî bijî.  

Wê çaxê de were, em dest pê bikin!  

Xwezila ez niha li ser kaniya zozanê me bama!  

Min agirê darê mazî dabida!  

Min kivkarikê kinkorê berevbikira!  

Min ew li ser wî agirî kewabikira! : Onlan ateşin i.isti.inde kbzleseydim.  

Min têra dilê xwe bixwara!  

têra dilê xwe  

Bila welatê min rizgar be, qe jî ez bimirim.  

Bila ew neyê, qe jî kar li ser min bimîne.  

Gereke li pey şîv xwarinê bi rê biketana.  

Diviyabû ew bi şev têketana meterîsê!  

Rêziman  

Ez rabim, biçim malê.  

Ez biçim malê?  

Ez bixwînim 

Erênî:  

Ez bixwînim  

Tu bixwînî  

Ew bixwîne  
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Em bixwînin.  

Hûn bixwînin  

Ew bixwînin.  

Nerênî:  

Ez nexwînim.  

Tu nexwînî.  

Ew nexwîne.  

Em nexwînin  

Hûn nexwînin.  

Ew nexwînin.  

Ez biçûma, baş dibû 

Min bixwenda, çi derdê min hebû  

Têper  

Min bixwenda  

Te bixwenda  

wî bixwenda  

Wê bixwenda  

Me bixwenda  

Wan bixwenda  

Nerênî:  

Min nexwenda 

Te nexwenda  

Têneper  

Erênî:  

Ez bihatama  

Tu bihatayî  

Ew bihata 

Em bihatana  
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Hûn bihatana  

Ew bihatana 

Nerênî:  

Ez nehatarna  

Tu nebihatayî  

Em nebihatana  

Hûn nebihatana  

Ew nebihatana  

Heke ez biçim!  

Ku ez bijîm  

Eger ez bêm!  

Eger ez werim  

Heke ez bijîm  

Heke ez bêjim  

  

Erênî:  

Eger ez bijîm, Eger ez bêjim (bibêjim).  

Eger tu bijî, Eger tu bêjî.  

Eger ew bijî (bije) Eger ew bêje.  

Eger em bijîn. Eger em bêjin.  

Eger hûn bijîn. Eger hûn bêjin.  

Eger ew bijîn. Eger ew bêjin.  

Nerênî  

Eger ez nejîm.  

ku ez nejîm.  

Eger ez nebêjim.  

Ku ez nebêjim . 
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Erênî.:  

Eger ez dijîm.  

Eger ez dibêjim.  

Ku ez dijîm.  

Nerênî:  

Eger ez najîm.  

Ku ez najîm.  

Eger ez nabêjim.  

Ku ez nabêjim.  

Dema boriya têdayî  

Têneper  

Eger ez hatim, ezê du gotina bêjim.  

Ku tu ketî, tu kes allkari nake.  

Heke ew çû, ewê tiştek bibêje.  

Erênî Nerênî 

Eger ez hatim. 

Eger tu hatî. 

Eger ew hat. 

Eger em hatin. 

Eger hûn hatin. 

Eger ew hatin.  Eger ez nehatim.  

Eger tu nehatî. 

Eger ew nehat  

Eger em nehatin.  

Eger hûn nehatin.  

Eger ew nehatin.  

Naverok 
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Wane -17-   ……………………………………………………………………………… Sal û 

Saet  

Temenê mirovan ne pir dirêj e. Mirov zaroktiya xwe piçek dijî, li pey hew 

dibîne ku dil nav çend salan de mezin bûye, Sal jî ne dirêj e, ne wisa? Tenê 

çar demsalên wê hene. Mirov dikane bibêje dazdeh meh, yan ji pênci û 

du hefte ye. Bi zimanekî din sêsed û şêst û pênc roj û nîv e. Hejmar çiqas 

zêde dibe dem ji ewqas kurt dibe. Salekî bi tevhevî li dora 8772 saetan e.  

Zinar -Tu çima disa. serê me bi tiştên vala dêşînî?  

Sercan - Na lo! Ez serê te naêşînim, tenê rastiyê dibêjim.  

Z - Ma rastî bi te maye? 

S - Ca wan pirsên dîno mîno cîh bihêle, tu dikanî navê herçar demsalan 

bêjî.  

Z - Belê, bihar, havîn, payîz, zivistan.  

S - Belê, belê, li biharê kulîlk vedibin, havînê hewa germ e. payîz bêndera 

mêweyan e, zivistan jî kirasê ji berfê li xwe dike.  

Z - Oho hoo! Li Sercanê romantîk binêrin!  

S - Henekan cîh bihêle, tu dikanî navê mehan bêjî?  

Z - Di wî de çii heye! Aha ji te re: "Rêbendan, reşemî, adar, avrêl, gulan, 

pûşper, tîrmeh, tebax, rezber, cotmeh, mijdar, berfenbar.  

S - Ma navê cotmehê ne kewçêr e?  

Z - Welle ez nizanim! Min kew neçêrandiye! Eger tu wilo bibêjî, ezê jî ji te 

re şivanê kewan, ango kewçêrvan bibêjim.  

S - De qeşmeriyê cîh bihêle, hinek wilo dibêjin, ji mijdarê re jî "sermawez" 

dibêjin!  

Z - Hevalê delal tu jî me nekî rewşa zimanzanan, em wiha xweş dibînin.  

S - Tu rojên hefteyê jî dirzanî  

Z - Ha ha! Ma ez wekî te nezan im? 

Rojên hefteyê heft in, carna bi êş, keft û left lim.  
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Duşemî destpêka karê heftê ye, vê rojê kar girane, çav Ii êvarê ye.  

Sêşemî roja bêdeng e û hima li pey duşemî ye.  

Çarşemî li navenda heftê şaş û lal maye.  

Pêncşem dawiya rojên bi hejmar e.  

Inî bi serê xwe ye, nizanim çima nebûye şeşşemî,  

şemî destpêk e, yekşemî roja betlanê ye. 

S- Bi rastî tu jîr î ha! Tewlo dolo!  

Z-  Ma tu henekê xwe bi min dilkî? Tu mêr î tu jî danên rojê bibêjî. 

S - Berê berbang, Ii pey beyanî, bi parîkî nanî, navê wê dibe xwirînî. 

li pey taştê tê nava rojê tê, navê xwarina wê firavîn e, ev tev Ii danê sibê 

ne. 

Danê êvarê destpê dike bi esra biyanî, li pey wê êvar e dayîkê şîv danî. 

Tarî dikeve erdê, dibe şev, navê xwarina şevê paşîv  

Ev jî danê şevê ye, de têke tûr, heqîb.  

Z - Ha ha ha! Zikbirçî, çavên te tenê Ii xwarinê ye.  

S - Ez westiyam, êdî bes e! 

Z - De bes e, bes e! 

  

Yekşemî /bazar : pazar  

Minak:  

Tu çend salî yî?  Ez 55 (pêncî û pênc) salî me.  

Tu çend salî yî?  

Tu di kijan demsalê de hatî dinê?     

Tu di kijan mehê de hatî dinê?     

Navê fala te ya stêrkan çi ye?     

Navê mehên biharê çi ne?    

Newroz di kîjan mehê de ye?  

Serêsalê bi kîjan mehê dest pê dike?    
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Navê meha dawiya salê çil ye?      

Nave mehên havînê çi ne?      

Navê mehên payîzê çi ne?     

Roja herî direj di kîjan mehê de ye?        

Di kijan mehan de şev û roj dibin yek?         

Navê kewçêr ê yê din çi ye?      

Navê heziranê çi ye?     

Navê sibatê çi ye?    

Demsala herî germ kîjan e?     

Demsala herî sar kîjan e?   

Demsala mêwe û pelweşînê kîjan e?      

Kulîlk di kîjan demsalê de vedibin?      

Hefteke çend roj in?    

Çend danê rojê hene?   

  

Roja duşemiyê dibistan vedibe. sêşemî roja li dû duşemiyê ye. Roja 

çarşemiyê navenda hefteyê ye. Çawa Ii pey 4 hima 5 tê, pêncşemî jî li pey 

çarşemiya tê.  

Roja îniyê ders diqede. Şemî roja betlanê ye. Yekşemî jî betlane ye û roja. 

li pêş duşemiyê ye.  

Pirs:  

1- Kîjan rojê dibistan dest pê dike? Roja     

2- Navê roja li pey duşemiyê çi ye?     

3- Kîjan roj navenda hefteyê ye?     

4- Li pey çarşemiyê kîjan roj tê?     

5- Kîjan rojê dibistan tê girtin?     

6 - Li pey îniyê kîjan roj tê?    

7- Navê roja berê duşemiyê çi ye?      
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Pêhînî1  

Berbang, beyanî, nava rojê, esir,êvar, şev, danê sibê, danê êvarê, danê 

şevê. 

1- Gava herder tarî dibe, em dibêjin êdî  ----------------e.  

2- Gava destê sibê sorahiya rojê xuya dike, dibe  ---------------- sibê.  

3- Ji navenda roiê re ----------------tê gotin.  

4- Li pey berbangê ----------------tê.  

5- Ji ber êvarê re ----------------jî tê gotin.  

6 - Gava roj diçe ava dibe ---------------- . 

7- Ji dema di navbera êvar û beyanî re----------------têgotin.  

8- Navê dema di navbera berbang û navarojê ----------------ye.  

9-  Ji nava rojê hetane roj diçe ava ji danê ----------------ye.  

Pêhînî 2  

Mînak  

Tu du sal berê li ku bûyî?  

Ez ----------------Ii Kurdistanê bûm.  

Ez pêrar Ii Kurdistanê bûm.  

1- Tu sê sal berê çûbûyî ku?   

Ez ---------------- çûbûm welat  

2- Tu sala berê hatibûyî Newrozê?   

Belê ez ---------------- haltibûm Newrozê.  

3- Tu sala pêşiya me dibî çendsalî?   

Ez ---------------- dibim 30 (sîh) salî . 

4- Tu yê vê havînê biçî welat?  

Belê ezê ---------------- biçim welêt.  

5- Tu par ne sala berê par hatibû Ewropê?   

Belê ez ---------------- hatibûm Ewropê.  

Pêhînî 3  



Rêzimana kurdî | 385  

 

  

Mînak:  

Tu sê roj dûre diçî welêt, ne wilo?  

Belê ez  ---------------- diçim welêt  

Tu sê roj dûre diçî welêt, ne wilo? Belê ez sêsibe diçim welêt  

1- Tu sê roj berê li ku bûyî?  

Ez ----------------li Amedê bûm.  

2- Bavê te du roj berê hatibû, ne wisa?  

Belê, ew ----------------hat.  

3- Ma mihricanê rojek berê destpêkir? Belê, Mihricanê ---------------- 

destpêkir.  

4- Navê roja em tê de çi ye?  

Navê roja em têde ----------------ye,  

5- Mirov ji roja per îro tê re çi dibêje?  

Mirov dibêje----------------  . 

6- Mirov ji ! roja li pey sibe tê re çi dibêje?  

Mirov dibêje  ---------------. 

Naverok 

Wane - 18-  …………………..……………………………………………………..  Yek û du û 

sê 

Yek û du û sê  

Ketine ser masê  

Çar û pênc û şeş  

Rêzbûne wek keleş  

Heft û heşt û neh  

Tenê hîştine deh  

Yazdeh, dazdeh,sêzdeh  

Du, sê, çar zêde ne ji neh  
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Çardeh, pazdeh, şazdeh  

Ev in hêjmarên bingeh  

Hivdeh, hijdeh, nozdeh  

Vedikin pace û dergeh  

Bi deh û bîst û sîh  

Bijmêre bizm û mîh  

Bi çil û pêncî û şêst  

Ew tirsa we şikest  

Heftê û heştê û nod  

Wek gurzan têke lod  

Sed, dused û sêsed  

Bijmêr, nede wan firsed  

Çarsed, pêncsed, şeşsed  

Çi hêjmarên qure û bed  

Hevsed, heşsed, nesed  

Wek paşayên Med.  

Hezar û sedhezar  

Li bêrîkan dibin bar  

Mîlyon û milyaran  

Bavêjin binê kewaran!  

1 yek  

 2 du (dudu)  

3 sê (sisê)  

4 çar  

5  pênc  

6 şeş  

7 heft  

8 heyşt  
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9 neh  

10 deh 

11  yazdeh  

12  dazdeh (diwazdeh)  

13 sêzdeh  

14  çardeh  

15  pazdeh  

16  şazdeh  

17  hevdeh  

18  hîjdeh  

19  nozdeh  

20  bîst  

21  bîst û yek  

23 bîst û sê  

30  sî / sîh  

34  sîh û çar  

40 çil  

45  çil û pênc  

50 pêncî  

56  pênceh û şeş  

60 şêst 

67  şêst û heft  

70 heftê  

80  heştê  

90 nod  

100 sed  

200 dused  

300 sêsed  
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400 çarsed  

402  çarsed û du  

974   nehsed û heftê û çar 

1000  hezar  

2000 duhezar  

3004  sêhezar û çar 

5706  Pênchezar û heftsed û şeş  

10000  dehhezar   

10109  Dehhezar û sed û neh  

100000 sedhezar  

1000000 miIyonek  

Sê + çar = --------------- 

heft + pênc = ---------------   

heşt + neh = ---------------   

heft + neh=  ---------------   

şeş + pênc = ---------------    

heşt + deh = ---------------    

pênc + heşt = ---------------  

hevdeh + heşt = ---------------    

pazdeh +neh=  --------------- 

şazdeh + hîjdeh = ---------------   

heft + nozdeh = --------------- 

heft + sêzdeh +şeş = ---------------    

neh + dazdeh + heşt--------------- =     

hîjdeh + bist + du = ---------------   

heftê û neh + heştê û şeş = ---------------     

çil û heşt + nod û heşt  = ---------------   

pênci û çar + hevdeh + çil=   ---------------    
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sêsed û pêncî û du + heftsed û çil li yek=  --------------- 

nehsed Q nod û neh + çarsed û çil û çar=  --------------- 

heştsed û bist û neh + dused û sîh û neh = --------------- 

3864   

6954   

4585 

9469  

3628   

 23097   

74936  

549606  

659362   

956040   

2 ---------------3  ---------------4 ---------------5 ---------------6 --------------- 

7 ---------------8  ---------------9 ---------------10 ---------------11 ---------------  

12 ---------------13 ---------------14 ---------------15---------------  

16 ---------------17 ---------------18  ---------------19---------------    

20 ---------------30 ---------------40--------------- 50 ---------------  

60 ---------------70 ---------------80  ---------------90 --------------- 

25 ---------------33 ---------------46  --------------- 

100 ---------------200 ---------------300 --------------- 400  --------------- 

500 ---------------600 --------------- 700 ---------------800 --------------- 

900 ---------------1000---------------40000 ---------------    

1000000  ---------------        

Helbesta paran  

Em dudu nin, ez û kirîv  

Emê sêva sor têkin şîv  

Ji me her yek bixwe nîv  
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Nîvê min û nîvê kirîv  

Em çar in li bin konê belek  

Me sêv kir çar parên xelek  

Ji me her yekî re ket çaryek  

Min got; "çaryek," te got; "çeyrek"  

Em pênc in li malek  

Me heye tenê sêvek  

Me par kir her yek pariyek  

Yanê tenê ji pêncan yek.  

Sed kes li mêrgê ye  

Tenê nanekî heye  

Ma sedî yek besê wana ye  

Ev wek çîroka dîna ye!  

Naverok 

Wane - 19-  ………………………………..…………………………………………….. Dem û 

kat  

Kato berê li saeta xwe dinêre, li pey li bilindahiya rojê dinêre, dû re jî 

vedigere û siya xwe bi lingan dijmêre. Siya wî du ling bû, wî cardin li saeta 

xwe nêrî, saet dazdeh û nîv bû. Xaskarê li wî sêr dikir. Ev tevgera Kato 

wek nûqerî li ser dilê Xaskarê rûniştibû. Ji wê bi nûgerî jê pirsî:  

X - Kato ew çi ye tu wer dikî? Tu gel li saeta xwe dinêrî, geh li rojê û li pey 

jî siya xwe bi lingan dipîvî?  

K - Demên berê saet tinebûye, wan ji bo demê siya xwe wek pîvan bi kar 

anîne. Ez jî herduwan didim ber hev.  

X - Tu û Pelda hûn mirovên taybetî ne! Wê jî darekî kiribû navbera tiliya 

beranokê û destê xwe, siya darê wek pîvan bi kar dianî! Hûnê bibin 

zanyarên mezin!  

K - Tu wan cîh bihêle, saeta te çend e?  
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X- Ji yekî re çeyrek dixwaze! Lê li bame nabêjin: "saet çend e?" Dibêjin; 

"saet çi ye?  

 K - Belê herdu pirs jî tên bikaranîn, li ba me dibêjin; "ji yekî re çeyrek 

heye?"  

X - "Heye, dixwaze!" herdu jî yek in. Bê wê mirov dikane bibêje, ji sêzdan 

re çeyrek heye.  

K - Lê gava ji duduyan bist derbas be, tu çi dibêjî?  

X - Ez jî wekî te dibêjim. Lê mirov dikane ji çardan bîst derbas dibe, yan jî 

dibuhure bibêje.  

K - Ango li ba we dibêjin, saet ji çardan bîst dibuhure.  

X - Gundiyên cîwan dibêjin; " ji duduyan bîst derbas dibe!" Lê kal dibêjin; 

"dibuhure!"  

K - Min bibexşîne, saet di dudu û nîvan de Jivana min heye, divê ez biçim!  

X - "Jivan" tê wateya "randevu ango termînê" ne wisa?  

K - Belê, bi kurdî ji "termînê" re "Jivan" dibêjin.  

X - Jivana min jî di nozdeh û bîst û pêncan de heye. Hûn ji deqîqe tij saniyê 

re çi dibêjin.  

K - Deqîqe û saniye naguherin. Lê mirov dikane ji bo deqîqê "kêlî" jî 

bibêje!  

X - Kurdên Soran "katjimêr," hin kurmanc jî "demjimêr" dibêjin ne wisa?  

K - Belê lê herî zêde peyva "saet" rûniştiye. De bi xatirê te, ezê dereng 

bikevim.  

X - Ji te re oxir be!  

Naverok 

Wane - 20-  …………….……………………………………………………….. Navên parên 

laş  

Berfîn nexweş e. Serî, ling, wesle, zik, sîng, dil, kezev, pişik, yanê bi kurtî 

her derê wê dêşe.  
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Çavên wê ji ber êşa serî venabe. Bi tevê birayê xwe Sîpan rabû û çû 

doxtor.  

Doxtor ji Berfînê pirsî  

D - Kudera te diêşe?  

B - Her derê min diêşe bijîşkê delal.  

Doxtor destê xwe da pişta Berfînê, Berfîn qêriya: - Ayîîî dêşe!  

Doxtor destê xwe da zikê wê û hinek dewisand, Berfîn dîsa qêriya! - Ayîîî 

dêşe!  

Doxtor pîlê wê rakir, lê Berfîn dîsa qêriya! - Ayîîî dêşe!  

Doxtor piçek jî serê wê guvaşt, Berfîn dîsa qêriya. - Ayîîî dêşe!  

Doxtor keniya û got - Berfîn metirse, tiştekî te tine.   

Te tenê serma girtiye û tu bi zekemê ketiyî, Ez ji te re hin dermanan 

dinivîsim.  

Here têkeve nav nivînan, dermanê xwe bigire.  

çaya pûngê vexwe, bila ji te re şorba kardiyê çêkin wê bixwe.  

Berfînê got: - Heke tenê serma ye, çima her derê min dêşe?  

- Bi te wer tê, tenê ji ber bandora zekernê wer xuya dike. Hiç metirse!  

Berfîn hat mal, serê xwe pêça, pişta xwe girêda, gorên qalind kir lingê 

xwe û ket nav nivînan.  

Gava roja din ji xewê rabû, destê xwe da pişta xwe, pişt nedêşiya, serê 

wê jî xweş bûbû, tenê qurequra mede wê bû. Fêm kir ku birçî bûye.  

Berê ket serşoyê bi destê biçûk ser û çavên xwe şûşt, tiliyên zirav wekî 

şeyê seriyan di nav porê xwe re kir, pişta xwe û çîpên xwe krem kir, berê 

kincên xwe li xwe kir, paşê jî hat taştê xwar. 

** 

DESTPÊKA EDEBIYATA KURDÎ 

lêkolîn 
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Pêşgotin 
Beri nuha bi çend mehan kovareke Alman, der Spiegel, bi serokê Komara 
Tirkiyê Turgut Ozal re hevpeyvînek çêkir. Di wir de T. Ozal dibêje: "Kurdî 
zimanêkoçera ye. Bi kurdî tu edebiyat nîn e".! Piştî vê di hejmareke der 
Spiegel i din de nivîskar û rohilatnasê Kurd Jemal Nebez bersîvek da T. 
Ozal. J. Nebez: "Ne bi tenê edebiyata bedew î kurdî yî dewlemend heye, 
belkû gelek eserên zanistî jî bi kurdi hatine nivîsîn û çap kirin. Pirtukxane 
li Kurdistana Iraq'ê ji wan tijî ne. ku edebîyata kurdî li Tirkiyê nayê dîtin, 
sedemê vê yekê ev e ku ji heftê salî vir de şerekî /çwAr û fanatîk li hember 
her tiştê ku bi "kurdî" ye te kirin". 2 
Nivîskarê Kurd Mehmed Uzun ji di vê pirtuka di destê we de bi awakî 
zanistî li ser edebîyata kurdî radiwestî, wî bi sedan pirtuk, kovar û 
rojmuneyên li ser vê babetê tevdane. 
Di kurdî de du manên peyva "Destpêk"ê hene: Ew hem tê maneya' peyva 
tirki "Giriş", hem ji tê maneya "Başlangiç". Di navê vê pirtukê de ew bi 
mana duwemîn hatiye bikaranîn. Ango di vir de nivîskar ne bi tenê qala 
pêşiyên edebiyata kurdî dike. bervajî wî tevaya edebiyata kurdî vebiriye. 
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Mehmed Uzun bi awald kurt xwendevanan dikişîne nav bahra edebiyata 
kurdî. Kesê ku bixwaze bêtir li ser edebiyata kurdî ser-wext bibe, dikare 
vê pirtukê weke rêberekê bi kar bîne. Di dawiya pir-tukê de niviskar gelek 
çavaniyên bikêrhatî dane. Wek minak em dixwazin navê diduwan ji wan 
li vir bidin: "Dîroka edebiyata kurdi" ya Qanadê Kurdo Û "Moju edebî 
kurdîya A1addin Secadî. 
Mehmed Uzun tevî biqasî bist nivîskar. zimanzan û pisporên din, bu salan 
e li ser antolojiyeke edebiyata kurdi, ku ev pirtuk jî beşek ji wê xebate ye, 
dixebitin. Ew li ber xilasbûne ye. Em hêvî dikin ku wê ew xebata gelek 
giranbuha di demeke kurt de bigihêje destê xwendevanan . 
. Wek me li jor got, niviskar di "Destpêka edebiyata kurdi" de 
gelek çavkaniyên bikêrhatî bikaranîne. Qala bi sedan roman, kurteçîrok, 
helbest uhw dike. Lê wî nexwastiye bênderek ji rastî û fak:-lan li ber 
xwendevanan kom bike. wî di gelek cihî de gava qala nivîskarakî kiriye, 
rexneyek edebi ji bi awakî kurt lê girtiye: li ser xweseriya nivîskariya gelek 
niviskaran sekiniye. Ji aliyekî din, M.Uzun remanên xwe wek têzan aniye 
zimên. 
Wek minak: 
- Edebiyata kurdi jî wek welatê kurdan û jiyana wan herdem tekoşîna 
parastina hebûna xwe dide. 
- Tu deverê din ku wek li Kurdistanê edebiyat û polîtîka bi hev re hatine 
girêdan tu ne ye. 
- Hemû xebat û lêkolinên li ser edebiyata kurdi pêwist e ku dakevin ser 
rehên edebiyata kurdi yi devkî. 
- Dangbêj û çîrokbêj gelek karên civakî tînin cîh; dirokê didin naskirin, 
civakê şah dikin, hebûnek çandî û edebî dicivînin ser hev û di navbera 
rabirdû û pêşerojê de weke pirekê kar dikin. uhw. 
Nivîskar M.Uzun di ve pirtikê de viraniye xwe dayi ser edebiyata kurdî ya 
modern. Beri beşê li ser edebiyata modern, wî bi kurtayî qala rewşa 
Kurdan û parçekirina welatê wan kiriye. Bala xwendevanan kişandiye ser 
çetinayî û astengên li ber ziman û edebiyata kurdî. Û bi awakî pir kurt ji 
behsa pêşî û klasîkên edebiyata kurdî kiriye. Pişti vê ji ew li ser edebiyata 
devkî radiweste. 
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Mehmed Uzun, niviskarekî kurdi pir zîrek e. Di warê ziman, çand, 
edebiyat û rojnamegeriya kurdî de wî gelek karên rind kirine. Lê ew bêtir 
bi romanên xwe tê naskirin: "Tu" (1989), "Mirina Kalekî Rind" (1987), 
"Siya Evînê" (1989), û "Rojek ji Rojên Evdalê Zeynikê" (1991) 
"Siya Evînê" beri anha bi çend mehan li Stembolê di nav weşanên Doz'ê 
de bi çapeke pir sipehî derket. Nivîskarê kurd î jêhaû Xelîl Dihokî ji bo M. 
Uzun weha dibêje: 
"Mehmed Uzun yek ji niviskarên xurt yên kurd e. Di yan salen dawiyê da, 
wî kariye cihê xwe di edebiyata kurdî da bike fl çendin ro- 
manen serketî biafirine, romana kurdi ber bi pêş da bibe'? 

1. Uzun di romanên xwe de û di berhemên xweyî din de pirtir li ser 
ronakbîrên Kurd disekine.Ew dibêje "Ronakbîrên welatekî rûmeta 
wî welatî ne".4 

Nivîskar rola ronakbîran ji bo pêşketina civateke paşdemayî pir baş 
dizanî: "Hewl û karê ronakbîrî hertim li pêşiya dirokê ye. Gelek caran 
dîrok li gora firehbûn, kurbûn û qeweta van hewl û karên ronak-birî şikil 
digre'", Di hevpeyvînekê din de dîsan tê ser ronakbîran: 
"Pêşketina ronakbîran û te gera ronakbîrî, pêşketina welat e."s 

1. Uzun hemû romanên xwe bi kurdî nivisine. Ew sedemê bi kurdî 
nivîsandina roman û berhemên xwe weha tîne zimên: "Gava rewşa 
zimanê min ê bav û kalan ewçend kambax be, ez ê çawan jê rû bad 
im lÎ bi zimanekî din binivîsim? Ez ê çawan beşdarî li avakirina 
edebiyata modern a kurdî nekim. Çawan ez ê xwe ji avakirina 
tevgera ronakbîrî. felsefî, çandî IÎ edebî ya millî bidim alî? .. Li gora 
kîjan prensîbên exieqî ez ê van yekan bikim?" 

Ev bûn panzdeh sal ku Mehmed Uzun li surgunê, li Swêdê dijî. 
Berî ku ew derkeve ji derveyî welat, ji bo karê xwe yê rojnamegesî û 
xebata li ser zimanê kurdî li Tirkîyê çend caran hete girtin, û kete hevsê. 
Piştre ew mecbûr ma ku terka welatê xwe bike. Piştre ew ji hem welatiya 
Turkyê hate derxistin. Herçar romanên xwe, wî li surgunê nivîsandine. M. 
Uzun nivîskarekî kurdî surgunê ye. Ew dibêje ku "surgun hem dikare 
mirovan bikuje, hemjî bi pêş bixe'" Lê wek ku tê zanîn surgun jibo wî bi 
xwe bû cihê afirandina berhemên pir çak. 
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Mehmed Uzun xwe wek nivîskar û ronakbîrekî Kurd û navnetewî dibîne: 
"Ders û tecrûbên merivahiyê divê ne "xeribê" Kurdan bin. Ji lewre ez 
dildikim, Ehmedê Xanî hem bavê ziman û edebiyata kurdi hem jî 
hevalbendê Dante, Cervantes, Firdewsî, Shekespaer bibînim,"? 

1. Uzun ji aliyê bîr û baweriyên xwe ne dogmatîk e. Ji ber vê jî gotarên 
wî di gelek kovar û rojnamên cihê de dertên. Ew hertim pênûsa xwe 
ji bo fêda gelê xwe bi kar tîne. 

Ji damezirandina komara Tirkiye û vir de dewleta Tirk ziman û 
edebiyata kurdî hertim inkar kir. Kesên ku bi kurdi nivisandin wê ew girtin 
û avêtin zindanan. Zanîngeh û "ronakbtrên" tirk hewl dan ku bi "ilmî" 
isbata tunebûna ziman û edebiyata kurdi bikin. Lê ew nikaribûn bi ser 
ketana Bûyerên li welêt û guhertinên li dinyayê yên nû ew mecbûr kirin 
ku hebûna Kurdan zimanê wan qebûl bikin. 
Van salên dawiyê gelek weşanxane pirtukên giranbuha bi tirkî li ser 
Kurdan diweşînin. Bê şik ev karekî pir baş e. Gava meriv çavên xwe li 
pirtukên bi kurdî digerine, mixabin hejmara wan nagihêje tiliyên destan. 
Berhemên edebî yên bi kurdî (ji 2-3 pêve) qe tune ne. 
Daxwaza me ew e ku ev "Destpêka edebiyata kurdî" bibe destpêkek ji bo 
çapkirin û belavkirina berhemên bi kurdî, ku hetanî nuha bi sedan li 
derveyî Tirkî çap bûne. Wek ku M. Uzun dibêje: 
"Tarîx, bêbext e, eger meriv ne xurt be û bi xurtî nexebite Û eserên hêja 
neafirîne, buyer, kirde û tiştên qewimî, bi demê ji bîr dibin şikil û şêwe 
diguherînin. Hingê ji bo serdestan pirr hêsan dibe ku ew bikaribin bi van 
tiştan bilîzin. biguherinin û şekil û şeweyên nû bidinê" J 
Em dê wek weşanxana Beybûn'ê ji nuha pê ve di gel pirtukên tirkî li ser 
Kurdan giraniyek taybetî bidin ser weşandina berhemên bi kurdî. 
Weşanxana Beybûnê 
1 DerSpiegel4211991 (14.10.1991), Hamburg 2 Der Spiegel45/1991 
(04.11.1991) Hamburg 
3 Wan, Kovara vekiliye niviskarên Kurd 11 Swede, hew 1, 1992 Stockholm 
4 Bergeh 411990, Stockholm 
5 Ku n:!i s1an Press 26 Teşrin 1990,Slockholm 6 Welat, hajmar 9, 1992 
Slembol 
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7 NIldem hejmar 1, 1992, Stockholm 
Destpêk 
Herwekî ku tê zanîn, daxuyaniyên siyasî û ede-biyat zêde li hev nayên û 
ev celeb îzeh û daxuyanî edebiyatê dewlemendtir nakin. Lê mixabin ku 
ez jî divê bi daxuyaniyeke siyasî dest bi vê kurte-lêgera edebî bikim. Ji ber 
ku çaxa meriv bixwaze behsa ziman û edebiyata kurdî bike, bivê-nevê, 
berî her tiştî, meriv bêgav e ku li ser rewşa siyasî ya welatê Kurdistanê jî 
raweste. Li Kurdistanê, her tişt, edebiyat jî tê de, bi siyasetê û jiyana civakî 
ve girêdayî ye. (Heye ku li tu aliyê dinê, edebiyatek tune be ku mîna ya 
kurdî, bi siyasetê, ev çend, bi zexmî 
girêdayî be.)! 
Berî her tiştî, meriv divê bibêje ku welatê Kur-distanê, ji 1071-an û vir ve, 
di bin tehdît û xetera windabûnê de ye. Tarîxa sala 1071-an, ji bo kurdan, 
tarîxeke gelek girîng e. Di wê tarîxê de, eşîrên turkan cara yekemîn 
deriyên Anatoliyê, warên medeniyetan, vekirin û hatin û bi cîh bûn. Di 
wê tarîxê de, rûniştevanên Anatoliyê bîzansî û kurd li Malazgîrê li hember 
turkan têk çûn. Ev têkçûna wê tarîxê, hem ji bo kurdan û hem ji bo 
bîzansiyan bû destpêka trajediyekê ku qet dawî nayê. 1071 ji bo 
bîzansiyan bû destpêka windabûnê û gava turkan 
5 
Konstantinopel vegirtin, 1453, êdî Imparatoriya Bîzansê hew dikaribû 
xwe rabigirta; ew ji meydana tarîxê derket û winda bû ... 
Li milê din, ji bo kurdan, biserneketina şerê Malazgirê bû destpêka 
jiyaneke belengaz, perçebûyî û perçiqî. Ji wê rojê û vir ve, kurdan her gav 
li hember hêz û quwetên derve şer kirine da ku bikaribin xwe biparêzin. 
Cara yekemîn, di dema Yavuz Sultan Selîm de Kurdistan bi dewleta 
Osmanî ve hate girêdan. Sultan Selîm bi hin soz, qewl û peymanan 
mîrekiyên kurdan bi dewleta Osmanê Alî ve girêda û tevî kurdan li 
hember Sa- 
fawiyan ku hingê pir bi quwet bûn, şer kir.? Bi dû qewl û peymanan re, 
kurdan jî piştgirî li Sultan Selîm kirin û li dora gola Wanê, Çaldiranê, li 
hember ordiyên Iranê şer kirin.ê Li gora qewl û peymanên Sultan Selîm, 
kurd dê bikaribûna "hukimeteke kurdî" ava bikirina û di nav xwe de û ji 
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bo gerandina karên hundirîn, bibûna xweser. Sultan Selîm dan û standin 
û peymanên xwe yên bi mîrekiyên kurdan re, bi alîkariya Şêx Idrîsê Bêdlisî 
ku mîna "kurdê dîrokzan ê yekemîn ê Dewleta Osmanî" tê zanîn, bi rê 
xist.4 Herçî Îdrîsê Bêdlîsî bû, wî hem, mîna pisporê siyasî yê Sultan Selîm, 
Kurdistan bi Imparatoriya Osmanî ve da girêdan, hem jî, mîna 
"dîroknûserê Sultan", yekemîn car, tarîxa Osmaniyan nivisî.f 
Bêguman" dî navbera du împaratoriyên biquwet de mayin, tesîreke gelek 
xirab li welatê Kurdis- 
6 
tanê Û pêşketina wî kir. Ne welêt karîbû mîrekiyan bîne ba hev û yekitiya 
welêt ava bike û ne jî ziman û edebiyat karîbû, mîna farisî, bi pêş bikeve. 
Ji bervajiyê van tiştan hemûyan, welat bû warê şer û pêveçûnên 
hukimdariyên Osmanî û Farisî û her tim îstîla bû. Û mîna encama vê yekê, 
dawiya dawîn, welat di sala 1639-an de, bû du perçe. Hingê Osmanî û 
Faris hewcedarê navçe û heremeke tampon bûn da ku bi hev re şer nekin. 
Ji bo avakirina vê navçê, ew di nav xwe de li hev hatin û bi peymana 
navdar "Qesra Şêrin", welatê kurdan kirîn 
du perçe.6 Bi dû vê perçebûna kambax re, welat bi carekê bû neçar û 
feqîr, jiyana civakî, siyasî û çandî pir bi paş ve ket. Şahirê neteweyî yê 
kurdan Ehmedê Xanî di esera xwe ya bi nav û deng "Mem û Zîn""ê de, bi 
vî awayî, behsa vê peymana xedar dike; 
Bifikir ji Erab heta ve Gurcan Kurmanc çi bûye siphê bircan Ev Rûm û 
Ecem bi van hesar in Kurmanc hemî li çar kenar in Herdu terefan qabîlên 
Kurmanc Bo tîrê qeza kirine amanc 7 
Şopdarê Ehmedê Xanî, şahirê navdar î kurd ê sedsala 19-an Hecî Qadirê 
Koyî jî perçebûna Kurdistanê weha tîne zimên; 
Le mabeynî kilaw şûr û kilaw reş Perêşan in, dibine mîsalî gay beş 8 
7 
300 sal bi dû vê perçebûna yekemîn re, perçebûneke nû li welêt qewimî. 
Piştî şerê cîhanê yê yekemîn, gava Tirk û dewletên biserketî li Lozanê, 
1923, li hev hatin, hingê welatê kurdan bû çar perçe. Berî Peymana 
Lozanê bi sê salan, di 1920- an de, li Sevres'ê, di peymaneke din del' 
dewletên biserketî û Osmanî li hev hatibûn ku mafên neteweyî û însanî 
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yên kurdan were dayin. Lê sê sal bi şûn de, bi peymana Lozanê, kurd ji 
defteran hatin hilanîn û welatê wan ji nû ve perçe bû. Peymana Lozanê ji 
bo kurdan bû felaketeke mezin.? Ji ber ku Peyman biryara kuştina welatê 
kurdan bû; 
welat dibû çar perçe û gel ji hev diket.U' Piştî şerê cihanê yê yekemîn, 
hemû millet û gel bûn xwedî maf û dewlet, lê herçî kurd bûn, ew bêmaf 
man û di ser de jî welatê wan dîsan perçe bû. 
Ji wê rojê û vir ve, welatê Kurdistanê, bi vî halê xwe yê perçebûyî, di nav 
şerê man û nemanê de, jiyana xwe ya perçekirî didomîne. Loma jî, gava 
ku meriv bixwaze çavê xwe li edebiyata kurdî bigerîne, divê meriv şerê 
man û nemanê di warê ziman û edebiyatê de ji bîr neke. 
8 
EDEBIYATA KURDî: TÎKoşîNA MAN Û NEMAN~ 
Min dil heye ku ez gotina dawîn, ji niha ve, bibêjim; edebiyata kurdî bi 
pêş neketiye û meriv nikare wê bide ber edebiyatên din ên cîhanê. 
Edebiyata kurdî, ji ber rewşa civakî û siyasî ya welêt, ji wan şert û 
pêwistiyên bingehîn ku ji bo edebiyatekê divê, bêpar e. Rewşa kambax a 
siyasî rê nedaye ku edebiyata kurdî bi pêş bikeve. Bi tenê, ji destpêka 
edebiyata nivîskî ya kurdî (salên 1000'î) û heta perçebûna Kurdistanê, 
meriv dikare behsa rewşeke baş bike. Hingê yekitiya welêt hebû, 
dewlemendiyên welêt li welêt diman û pêwendiyeke civakî, siyasî û çandî 
ya xurt, azad û bikêr di navbera welêt û cîranên wî de hebû. Ji ber vê yekê 
ye ku edebiyata kurdî wê demê xurt bû û piraniya berhem û nivîskarên 
xwe yên klasîk hingê derxistin. 
Ew perçê mezin ê Kurdistanê ku di nav tixûbên Imparatoriya Osmaniyan 
de mabû, bi gi~tî, ji sê eyaletan ku bi navê "hukimeta kurdî" dihatine 
navdan, hatibû pê; Diyarbekir, Raqqa û Musil.Il Digel vê sîstema îdarî ya 
osmaniyan, di esasê xwe de, welat bi dûzana civakî ya kurdî û kevn îdare 
dibû. Û ev dûzana civakî ya kevn û kurdî jî li ser mîrekî û begîtiyên kurdî 
ava bûbû. Ji ber teki1iya 
9 
wê ya babetê me, em divê, li vê derê, bi taybetî, li ser mîrekiya Cizre-
Botanê rawestin. Ji ber ku klasîkên herî mezin ên kurdan, mîna Eliyê 
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Herîrî (1425-1490?), Mela Ehmedê Bateyî (1414-1495), Melayê Cizîrî 
(1570-1640), Feqê Teyran (1590-1660) û Ehmedê Xanî (1651-1707) ku bi 
navê "ekola kurmanciya bakur/jorê" tên nasîn, li nav tixûbên mîrekiya 
Cizîra Botan jiyane û eserên xwe anîne pê.12 
Herwekî ku tê zanîn, piştî ku kurdan îslamiyet qebûl kirin, tesîr û giraniya 
zimanê erebî li Kurdistanê pir zêde bû. Lê digel vê tesîr û giraniyê, Eliyê 
Herîrî şihirên xwe bi kurdî nivisîn û bi kurdî "dîwanek" anî pê. Li gora 
gotinan, Eliyê Herîrî yekemîn şahirê kurd e ku piştî Islamiyetê bi kurdî 
dîwanek nivisiye.13 
Melayê Cizîrî ku şahirekî mezin ê tasawufê bû, di nav kurdan de pir bi nav 
û deng e. Bi taybetî, kesên mîna mela, seyda û feqe ku li medresan 
xwendine, Melayê Cizîrî pir baş dinasin. Navê esasî yê Melayê Cizîrî, Şêx 
Ehmed bû. Ew li Cizîrê hate dinê û şahirê mîrê Cizîra Botan bû. Wî 
dîwanek nivisî û bi dîwana xwe bû yek ji klasîkên kurdî yên herî nemir. 
Cîhê wî di nav ziman û ede- 
biyata kurdî de gelek bijarte ye.14 Melayê Cizîrî bi şahirê mezin ê faris 
Hafiz Şirazî re hevdem e. Ew di demekê de jiyane û welê dixuye ku haya 
Melayê Cizîrî jê hebûye. Ji ber ku ew di şihireke xwe de 
10 
weha dibêje; 
Ger lûlû yê mensûr ji nezmê tu dixwazî Der şihîrê Melê be, te bi Şirazî çi 
hecet? 
Bi qasî ku ez fahm dikim, yek ji van sebeban ku Melayê Cizîrî ev rêz 
nivisîne, eve; wê demê zimanê herî pêşketî û edebî farisî bû, hemû 
Rojhelata Navîn, kêm-zêde, farisî bi kar dianî û bala kurdan jî li ser farisî 
bû. Melayê Cizîrî bi van rêzan xwestiye bala kurdan bikişîne ser zimanê 
wan ... 
Feqiyê Teyran ku navê wî yê esasî Mihemed e, ji Mikusê ye. Li gora ku M. 
Mehmûdê Beyazidî ji A. Jaba re gotiye, Feqiyê Teyran bi van hersê 
klasîkên xwe yên kurdî navdar e; Şêxê Senan, Qiseya Bersiyayî û Qe'wlê 
Hespê Reş.IS Feqiyê Teyran şagirtê Melayê Cizîrî bû û dabû ser riya wî û 
li gora ûsliba wî şahiriya xwe bi pêş xist)6 Lê belê, gava ew bû sahirekî 
kemilî, wî li gora xwe ûslibeke rehet, sivik û gelêrî anî pê. Bi vî awa, şêwe 
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û ûslibê, Feqiyê Teyran bû şahirekî nemir ku pir tê xwendin. Ji bervajiyê 
Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran xwe ji nîrê tasavvufê rizgar kir û zimanê gel 
bi kar anî û bi wî zimanî nivisî. Şîhir û dîwanên Feqiyê Teyran hê jî, di nav 
kurdan de, pir tên xwendin û ew ji nû ve tên çapkirin.l? Herwekî ku tê 
zanîn, gotin û riwayet li ser Feqiyê Teyran pir in. Celadet Alî Bedir Xan di 
nivîsara xwe ya giranbiha "Klasîkên Me" de dibêje ku "li gora gotinan, 
Feqiyê Teyran ji zimanê teyran fahm dikir" û çîrokeke dirêj li ser vê yekê 
11 
vedibêje. 
Herçî şahirê dawîn û herî mezin ê ekola Cizîra-Botan e, ew Ehmedê Xanî 
ye. Bêşik û bêmunaqaşe, Ehmedê Xanî mîna şahîr, zane û nivîskarê herî 
mezin yê kurdan tê zanîn û qebûlkirin. Û esera wî ya nemir "Mem û Zîn" 
ku li ser destana nemir û neteweyî Memê Alan ava bûye, esera herî mezin 
a klasîk a kurdan tê qebûlkirin.If Memê Alan, serpêhatiya Mem û Zîn'ê 
ye, çîroka evîneke bi kul û kovan e. Ehmedê Xanî ev destan wergirtiye, bi 
ûsliba xwe ya nûjen nivîsiye û ji nû ve vejandiye. Ehmedê Xanî, herweha, 
bîrewer û ramangirê yekemîn ê neteweyî ye jî. Cara pêşîn wî di berhemên 
xwe de behsa yekitiya ziman, çand, edet û ûsif û welatê kurdan kiriye û 
xwestiye ku kurd li ziman, çand û welatê xwe xwedî derkevin. "Mem û 
Zîn" hê jî esera herî mezin û bêhempa ya kurdî ye, hê jî tu eser û 
berhemên din negihiyane qata wê ya edebî, ziman, stîl û hunermendiyê. 
Ehmedê Xanî, bêguman, hostayê ziman û edebiyatê ye. Giringî û 
ehemiyeta Shakespeare, Cervantes, Dante û Fîrdewsî ji bo ziman, 
edebiyat û çandên wan çi ye, giringî û ehemiyeta Ehmedê Xanî jî ji bo 
ziman, edebiyat û çanda kurdî ewe. Ew, ewçend girîng e. Şahîrê nemir, di 
destpêka esera xwe de, şahir û edîbên kevnare bi bîr tîne û weha dibêje: 
Ger dê hebûya me jî xwudanek Alîkerîmek, letîjedanek 
Ilim û huner û kemal û îzan 
12 
Şiêr Û xezel Û kitab û dîwan 
Ev cins bibûya li ba wî mamûl Ev neqd ê biba li ba wî meqbûl Min dê 
elema kelamê mewzûn Alî bikira li banê gerdûn 
Bînave riha Melê Cizîrî 
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Pê hey bikira Elî Herîrî 
Keyfek we bida Feqihê Teyran Hetta bi ebed bimayî heyran 19 
Hingê, wê demê, zimanên edebiyatê farisî û erebî bûn, lê Ehmedê Xanî 
esera xwe ya navdar a manzûm bi kurdî dinivîse û sebebên vê yekê jî, 
dîsan, di destpêkê de weha îzeh dike; 
Da xelk nebêjitin ku "Ekrad 
bê marîfet in, bê esl û binyad Enwayî milet xwedan kitêb in Kurmancî 
tenê di bê hesêb in" 
Hem ehlê nezer nebên ku "Kurmanc Işqê nekirin ji bo xwe amanc 
Têkda ne di taib in, ne metlûb 
Vêkra ne mihîb in ew, ne mehbûb 
bê behre ne eta, ji eşqbazî 
Farix ji heqîqiy û mecazî ... rr 20 
"Mem û Zîn"a ku Ehmedê Xanî nivisiye, ne bi tenê destaneke evînî yan jî 
çîrokeke gelêrî ye. Ew, di eynî wextê de, ji aliyê estetîk, stîl, şêwe û 
armancên edebî jî, berhemeke yekta ye. Qehremanên E. Xanî hem şexsên 
destaneke nas û kevnare ne û 
13 
hem jî "merivên nûjen ên wexta Ehmedê Xanî" ne ku rewşa civakî, siyasî, 
çandî ya sedsala E. Xanî tînin zimên. E. Xanî dibêje "Sazê dilê kul bi zêr û 
bem bit / Sazendeyê işqê Zîn û Mem bit" û weha didomîne; 
Şerha Xemê dil bikim fesane Zînê û Memê bikim behane 
N exme we ji perdeyê derîn im Zînê û Memê ji nû ve vejînim 21 
Mem û Zîn, sembola kurdan, zimanê kurdî û welatê Kurdistanê ne. E. 
Xanî, di esera xwe de, bi zimanê xwe yê bedew û edebî, bergeheke yekta 
ya dema xwe salix dide û car bi car pêwistiya bikaranîna zimanê kurdî û 
xweşiya wî tîne zimên û kurdan teşwîk dike ku ew bi zimanê xwe bixwînin 
û binivîsin. Ehmedê Xanî bû ku cara yekemîn bîr û hîsên millî û neteweyî 
kirin perçeyekî jiyana kurdan. Bazil Nikitin, Ehmedê Xanî û şahirên mezin 
ên wê demê, mîna Celaleddîn Rûmî, dide ber hev û E. Xanî weha teswîr 
dike; "Ehmedê Xanî, bêguman, şahirê herî hezkirî yê kurdan e. Xebata wî 
ya bêrawest li ser zimanê kurdî, zanîna wî ya kûr, agahiya wî ya pir fireh 
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û bêşik li ser şihîrê, xurtî, şewk û kela wî ya paqij û ji dil ya nioisînê ... ev 
hemû tişt E. Xanî kir şahirê herî mezin û hezkirî ... "22 
Ji bêyî "Mem û Zîn"ê, E. Xanî bi navê "Nûbihar" ferhengokeke manzûm, 
bi erebî û 
14 
kurdî, ji bo zarokan nivisiye. Bi qasî ku tê zanîn, çaxa wî li bajarê Beyazidê, 
di medresa xwe de, dersên zimanê kurdî didan zarokan, pêwistî bi 
nivisîna ferhengeke weha dîtiye. Ew di destpêka Ferhengê de, li ser 
xebata xwe, weha dibêje; 
Ev çend kelîme ne, ji luxatan Vêk êxistin Ehmedê Xanî 
Navê "Nûbihara Biçûkan 1/ lê danî Ne ji bo sahib rewacan 
Belkî ji bo biçûkêt Kurmancan 23 
Digel van berheman, welê tê gotin ku Ehmedê Xanî kitêbeke erdnîgarî/ 
astrolojî jî nivîsiye. Li nik hemû nivîskar û şahirên ku dî pey Ehmedê Xanî 
re hatine! şop û tesîra vî şahir û zanayê mezin heye. Hemû jî, bi awe û 
şêwe nin, di bin tesîra wî de mane. Şahirê kurd Hecî Qadirê Koyî (1817-
1897) ku di nav kurdan de mîna Xanî'yê duduyan tê naskirin,. di şihirên 
xwe de, her tim, qala E. Xanî, berhem û xizmetên wî dike. 
Di vê navberê de, em divê dîsan behsa Feqiyê Teyran bikin. Ji ber ku 
Feqiyê Teyran yek ji wan nivîskaran e ku cara yekemîn pexşan (nesîr) 
nivisiye û alîkarî li avakirina pexşana kurdî kiriye. Berhema wî ya bi navê 
"Ber Sîs" yek ji wan mîsalên yekemîn ên pexşana kurdî ye. Ew di vê 
berhema xwe de, destanek ku hem di mîtolojiya kurdan û hem di ya 
cihuyan de heye, bi zimanekî şihîrî, dinivîse. Destana ku bi cin, dêw û 
hûtan ve 
15 
tijî ye, di eynî wextê de, li ser jiyana civakî ya wê demê jî, hin agahiyan 
dide xwendevanan.êf 
Di warê ziman û edebiyat û pêşketina wan de, tevî mîrekiya Cizîra-
Botanê, meriv divê behsa du mîrekiyên din ên kurdan bike; Ardalan û 
Baban. Digel mîrekiya Cizîra-Botanê, van herdu mîrekiyên din jî, di warê 
pêşxistina ziman û edebiyata kurdî de, roleke bêhempa leyistine. Ji van, 
Mîrekiya Babanê, di navçê ku niha bi navê Iraqê tê zanîn de, ji salên 
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150Q-an heta salên 1850-an, li navçe û di siyaseta dewleta Osmanî ya 
navçê de, mîrekiya herî bitesîr û biquwet bû.26 Herweha mîrekiya ku bi 
zaravayê kurmanciya xwarê (soranî) dipeyivî, di warê ziman û edebiyatê 
de jî pir bi tesîr bû. Bajarê Silêmaniyê, merkeza mîrekiya Babanê, herwekî 
do, îro jî navenda çandî ya herî girîng e. Li navçê gelek medrese û 
xwendegeh vebûn, navçe bû merkeza tîcaret û çûyin û hatina tîcarî û 
azadî û serbestiya hundurîn hate pê ... û bi xêra van, ziman, çand û 
edebiyata kurdî, li navçê, bi pêş ket. Herwekî ekola kurmanciya jorê ku 
min qal kirê, di nav tixûbên mîrekiya Babanê de, ekoleke edebî ya 
kurmanciya xwarê Gêrê) hate pê. Bi rêberiya şahir û nivîskarên mîna Nalî 
(1797- 1855), Salim (1800-1866), Kurdî (1803-1849), ev pêşketina ku ez 
qalê dikim, tesîr li hemû Kurdistanê û navçê kir. 27 
Nalî û Salîm, du nivîskarên kurd ên nemir in. 
Ev herdu şahir pir dostên hev ên şexsî bûn, li 
16 
deverên cihê dijiyan û her tim, di dewsa nameyan de, ji hev re şihîr 
dinivîsîn. Şihîrên wan jî, bi piranî, ji wan şihirên ku hatine şandin, tên pê. 
Şihira Nalî li ser tecrube, bîr û hîsên wî yên şexsî ava bûne, zimanê wî 
dewlemend e û bi sembolan ve tijî ye. Nalî bawerî bi yekîtî û hevkariya 
kurdan anîbû û her ev yek dixwest. Ji dil û can, wî dixwest ku Mîrekiya 
Babanê, ji bo yekitiyê" rêberî bike. Lê daxwaz û mirazên wî bi cîh nebûn. 
Ji bervajiyê, ew mecbûrî jiyana welatê xerîbiyê bû û li sirgûnê, li Şam, 
Stembol û Mekkê jiya û li deverên xerîb çû rehmetê. Şihirên wî yên ku ji 
sirgûnê, ji bo dostê wi Salîm hatine şandin, şihirên herî xweş û bedew ên 
kurdî ne. Di wan şihîran de, kerb û kedera şahîrekî sirgûnê heye, daxwaz 
û armancên pîroz heye, li dijî jiyaneke perçiqî serîhildan û qîrîn heye, li 
dijî zor û zordariya dewleta Osmanî rexne heye, xweşî û paqijiya zimanê 
kurdî heye, bedewiya edebiyatê heye, dostî û însaniyet heye ... Rêzên 
wan şihîran mîna lûlûyan dibiriqin ... Di bersîvên şahîr Salim de jî, hevaltî 
û dostiyeke germ û têkûz û hezkirineke rastîn ji bo zimanê kurdî heye ... 
Li pey van şahiran, şahir û nivîskarên nû hatin ku di tarîxa edebiyata kurdî 
de divê îlam qala wan bibe; Hacî Qadirê Koyî (1817-1897), Şêx Riza 
Talabanî (1836-1910), Wefayî (1836-1892), Edeb (1862- 1917) Mehwî 
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(1830-1909) ... Ji nav van şahiran, meriv divê, bi taybetî, navê Hacî Qadirê 
Koyî bi bîr bîne. H.Q. Koyî li ser riya Ehmedê Xanî û şagirtekî wî yê baş bû. 
Wî ziman û edebiyata kurdî bi 
17 
şihîrên xwe dewlemend kir û ew bi pêş xist. Ew, bi zanîna xwe ya 
dewlemend, zimanê xwe yê bedew û bi bîr û hîsên xwe yên xurt ên 
neteweyî, bû şahirê herî mezin ê kurdî yê sedsala 19-an û herweha bû 
Xanî'yê zaravayê kurmanciya jêrê.28 Koyî, di şihîreke xwe de; di derheqê 
zimanê kurdî de, ji xwendevanên xwe, vê yekê dipirse; 
Kurdî axir bilê çi ye etjbî? Her kelamî heq e, niye eybî Ya legel farsî çi ferqî 
heye? 
Bo çi ev rast el bo çi em kemiye? 29 
Ew şahirê ku, di şihirên xwe de, ji herkesî bêtir, qala nezanî û paştemayina 
kurdan dike, her dîsan, H. Q. Koyî ye. Herwekî ku Amîr Hassanpour jî di 
xebata xwe ya hêja ya doktorayê de qal dike, gotinên"nûsîn" û "kitab," 
du gotinên herî zêde ne ku H.Q. Koyî di şihirên xwe de bi kar tîne. Koyî 
salên xwe yên dawîn di payitextê dewleta Osmanî, Stembolê de 
bihurandin. Li wê derê, wî hem mal-batên mezin ên kurdan nasîn û hem 
jî hîn bêtir nêzîkahî li dunya nûjen kir. Di vê navberê de, wî mamostayiya 
malbata mezin a mîrê dawîn ê mîrekiya Cizîra Botan, Mîr Bedir Xan ku 
hingê li Stembolê, li sirgûnê dijiyan, kir. (Mîr Bedir Xan bi xwe, hingê, li 
sirgûnê, Şamê, wefat kiribû, lê malbat li Stembolê dijiya.) Van dan û 
standin û tecrubên nû pir bi başî û kûrahî tesîr li şahiriya Koyî kir. 
Herçî mîrekiya Ardalan bû, ew di nav tixûbên Îran'a îroyîn de, mîrekiya 
herî xurt û biquwet bû. Giranî û tesîra çandî û edebî ya vê mîrekiyê pir 
zêde bû. Şahirên wê xurt, nivîskarên wê pir bûn. Zaravayê ku di nav 
tixûbên vê mîrekî yê de dihate peyivîn, Hewramî bû. Mîna zimanê 
edebiyatê, hewramî xurt û bi hêz bû. Ew şihir, destan, lavê] û nivîsarên 
dînî ku bi vê zaravayê hatine nivisîn, îro jî, ji hêjahî û qîmeta xwe tiştekî 
winda nekirine. Zaravayê Hewramî, "zimanê resmî" yê terîqeta Ehli Heq 
bû.3o Eh1î Heq terîqeteke dînî ya kurdî bû ku li mîrekiya Ardalanê pir bi 
quwet bû. Di sedsalên 17 û 18-an de, mîna zimanê edebiyatê, Hewramî 
pir bi pê~ ket û heta hilweşîna mîrekiya Ardalanê, sedsala 19-an, qîmet û 
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giringiya xwe parast. Zaravayê Hewramî gelek şahir û nivîskarên hêja 
derxistin. Nemaze, meriv divê behsa van şahirên ku bi Hewramî nivisîne, 
bike; Beserani (1641-1702), Xanay Qubadî (1700-1759), Mewlewî (1806-
1882) û Ehmed Begî Komasî. Bêguman, şahirê herî mezinê vî zaravayî 
Mewlewî ye. Mewlewî şahirekî hezkirî û navdar ê kurd e. Hê gava ku ew 
dijiya, navê wî li welêt belav bûbû û pir dihate hezkirin. Şihîrên wî di nav 
xelkê de dihatine xwendin û mîna beyt û qesîde dihatine gotin. Navê wî 
yê rastîn Seyid Ebdulrehîm bû. Û tevî Melayê Cizîrî û Mehwî, ew 
mezintirîn şahîrê edebiyata tasavvufî ya kurdî ye. "Dîwan" a wî ku cara 
yekemîn, bi xêra şahîr Pîremêrd, li Kurdistana Iraqê, sala 1936-an, weşiya, 
di nav kurdan de bi nav û deng e. Nivîsar û telqînên wî yên dînî, îro jî, li 
ser zimanê xelkê 
19 

1. Berî mirina xwe bi demeke kurt, ew kor bû, lê digel vê, wî her nivisî 
û afirand. Ew, yek ji hîmên esasî yên edebiyata kurdî ye.31 

Ev pêşketina edebiyata kurdî ku min bi kurtî qal kirê, mixabin ku nikaribû 
pêşketina xwe bidomanda û hîn biquwettir û xurttir biba.32 Ev dema bi 
xêr û bereket a edebî û çandî, bi perçebûna welêt û hilweşîna mîrekiyên 
Kurdistanê ji holê rabû,33 
Herwekî ku min li jorê jî qal kir, mîrekiya Cizîra Botanê, mîrekiya herî 
"ku1tîve", bi dû hemû mîrekiyên kurdan re, ji aliyê osmaniyan ve, hate 
hilweşandin. Salên IBOQ-an li Kurdistanê, bûn salên hişyarî û 
serîhildanên neteweyî. Hingê di mîrekiyên Hakkarî, Badînan, Soran, 
Baban (ku girêdayiyê dewleta Osmanî bûn) û Ardalan, Mukrî (ku 
girêdayiyê dewleta Iranê bûn) de serîhildan dest pê kirin. Bi dû têkçûna 
serîhildana Mîr Mihemedê Rewandizî, 1826, serîhildana Mîr Bedir-Xan 
dest pê kir. Mîrekiya Cizîra-Botanê ji sedsalan û wir ve, ji aliyê malbata 
Azîzan dihate îdare kirin û Mîr Bedir-Xan, mîrê dawîn ê vê mîrekiyê bû. 
Ew di sala 1821-an de bû mîrê Cizîra Botanê.34 Mîr Bedir Xanê ku bi kitab 
û gotinên Melayê Cizîrî û Ehmedê Xam mezin bûbû, ev tişt, ji bo xwe, kir 
yekemîn kar; avakirina yekitiya mîrekî, begîtî û navçeyên kurdî li hember 
hakimiyeta dewleta Osmanî û biquwetbûyin ... Yekitî, wekhevî û ser-
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bestiya welêt, cara yekemîn, ji aliyê Mîr Bedir-Xan hate meydana siyaseta 
kurdan û wî ev mefhûm 
20 
kirin jiyana civakî û siyasî ya kurdan. Ew bi mîrê Hakkariyê Nûrillah û bi 
mîrê Mukisê Mehmûd Xan re li hev hat û bi vî awayî tesîr û giraniya xwe 
ya siyasî û eskerî heta serhedan, Mûş û Karsê, li hemû Kurdistanê, fireh 
kir. Lê belê, di wê navberê de, dijîtiyên kurdan û nasturiyan derketin û 
ew ketin hev. Mîr Bedir-Xan bi quweteke mezin êrîş bir ser nasturiyan û 
ew şikandin. Lê ev êrîş bû "destpêka" dawiya mîrekiyên kurdan jî. 
Welatên ewrûpa yî, nemaze Engilistan û Fransa, êrîşa Mîr Bedir-Xan, bi 
xurtî, protesto kirin û ji dewleta Osmanî daxwaz kirin ku ew tola 
nasturiyan ji Mîr Bedir Xan û hêzên wî yên çekdar hilîne. Osmanî jî, jixwe, 
li pey sebebeke weha bûn: wan bi ordiyên pir bi quwet, di sala 1847-an 
de, avêtin ser mîrekiya Cizîra-Botanê û serîhildana Mîr Bedir-Xan şikandin 
û Mîr Bedir-Xanê ku mîna "qiralê Kurdistanê" dihate nasîn û malbata wî 
ya pir mezin sirgûn kirin. Malbat li Stembolê hate bicîhkirin. Herçî Mîr 
Bedir-Xan bi xwe bû, osmaniyan ew, pêşî, şandin girava Girîdê, ji wê derê 
jî şandin Şamê. Wî li Şamê, sala 1868-an, wefat kir.35 
Malbata Mîr Bedir-Xan roleke gelek girîng, di tarîxa nûjen a kurdan de, bi 
cîh aniye. Ji lewre, ez weha bi dirêjî qala serîhildan, sirgûnî û malbata wî 
ya fireh dikim. Zarok û neviyên Mîr Bedir-Xan, bi rastî jî, ji xebatên siyasî 
pê ve, ji bo ziman, çand û edebiyata kurdî, xebatên pir hêja, pir pêwist û 
pir berbiçav kirine. Her mîna ku, gava gotin were serê, ez ê qal bikim, 
heta salên 1978-an, ew her di xebata 
21 
ziman, çand û edebiyatê de li pêş bûne, rêberî û pêşengiya xebatê kirine 
û gelek eserên giranbiha û nemir afirîne. 
Herwekî ku ji van rêzên jorîn jî dixuye, ziman, çand û edebiyata kurdî, her 
tim û raste rast, di bin nîrê hin ziman û çandên din de û li ber tehlîka 
windabûnê maye. Ji ber perçebûna welêt û jiyana civakî û zor û zordariya 
hêz û quwetên dervayî welêt, kurdan tu carî fersend nedîtin ku bikaribin 
ziman, çand û edebiyata xwe bi pêş xînin. Di pirani ya navçe û 
minteqeyên welêt de, ew tu carî nebûn xwediyê muesese û sazgehên 
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edebî û çandî. Wan nikarîbûn sazgehên çandî mîna akademî, enstîtu, 
komele ku ji bo parastin û pêşvexistina zimanekî pir girîng û pêwist in, 
ava bikirana, merkezên çandî bianiyana pê, hejmara xwende yan zêde 
bikirana û îmkanên ku weşana rojname û kovaran dike girseyî bî dest 
xistana. Û ya herî girîng jî, kurdan nikarîbû îzolasyona ku welat, çand û 
edebiyata kurdî tê de dijî, bişikandina û hewa û atmosfereke ronakbîrî, 
rewşenbîrî di navbera nivîskar, hunermend, ronakbîrên welêt de 
bianiyana pê da ku tesîr li xelkê bikirana. 
Ji ber van yekan, meriv nikare ji welatekî mîna Kurdistanê ku xwediyê 
tarîxeke xemgir û bijan e û meriv tê de jî agahî û zanînên herî basîd jî 
bêpar mane, edebiyateke niviskî ya hoste, pêşketî bipê. Û di rewşeke 
weha de, meriv nikare edebiyata kurdî bide ber edebiyatên din ku 
xwediyê dewlet, sazgeh û rêxistinên perwerî, çandî û edebî ne. 
22 
ZIMANÊ KURDÎ Û ZEHMETIY~N LI BERÊ 
Gava meriv behsa rewşa nebaş a edebiyata kurdî dike, hingê meriv divê, 
bêguman, berî her tiştî, behsa zehmetiyên li ber zimanê kurdî bike. Ev 
yeka ji bo nîşandan û diyarkirina rewşa dijwar û bêçare ya nivîskarên 
kurdan jî pêwist e. 
Lê berî ku ez dest bi meselê bikim, meriv divê bibêje ku Islamiyetê 
tesîreke nebaş li pêşketina zimanê kurdî kiriye. Bi baweriya min, sebebê 
herî mezin ku rê li zimanê kurdî girt û nehişt ku zimanê kurdî bibe 
zimanekî pêşketî yê niviskî, Is-lamiyet e. Agahiyên me yên li ser tarîx û 
edebiyata nivîskî ya kurdî, jixwe, pir bi sînor in. Bi qasî ku em dizanin, digel 
ku kurdan nedixwest, ordiyên Îslamê, di sedsala heftan de, ketin 
Kurdistanê û bi darê zorê kurd qulipandin ser dînê Islamê.êf Bi dû 
îslambûna welatê Kurdistanê re, ziman, çand û jiyana civakî ya kurdî, bi 
gi~tî, kete bin tesîra erebî. Ji ber ku kitaba muqeddes "Quran" bi zimanê 
erebî bû û hînbûn û "xetimkirina" wê jî ferz bû ku bi erebî be, zimanê 
perwerî û xwendinê li Kurdistanê bû erebî. Ji bervajiyê welatên 
Ewrûpayê, li Kurdistanê, bicîhbûn û pêşveketina dînê nû, 
23 



Rêzimana kurdî | 409  

 

zimanê welêt bi pêş nexist. Li Ewrûpayê, pêşveketin û bicîhbûna dînê 
Xiristiyaniyê zimanên wan welatan bi pêş xist. Ji ber ku wan kitêba 
muqeddes "Incîl" wergerandin zimanên xwe. Bi vî awayî, bi xêra 
wergerandina kitêba mu-qeddes, hemû welatên Ewrûpayê bûn xwediyê 
zimanekî yekgirtî, neteweyî, xweser, pêşketî û niviskî. Lê mixabin, di wan 
welatan de ku dînê Îslamê bi pêş ket û bû dînê resmî, ev pêşketina 
"ewrûpî" bi cîh nehat. Ji ber ku kitêba muqeddes dê bi wî zimanê ku kitab 
pê hatibû nivisîn, bihata hînkirin!.. Ne bi zimanekî din. Bi tenê farisî, 
zimanê pêşketî yê edebiyatê, dikaribî, heta radeyekê, xwe li hember 
zimanê erebî rabigire. Heta turkan ku dewlet û împaratoriyên herî mezin 
û biqu wet ên Rojhelatê ava kiribûn, nikarîbûn zimanê xwe li hember 
zimanê Quranê biparêzin û dest pê kirin û zimanekî çêkirî "zimanê 
Osmanî" ku ji tirkî, erebî, Iarisî û kurdî dihate pê, bi kar anîn. Bi hatina 
dînê îslamê re, sîstema perwerî ya Kurdistanê jî qu1ipî ser ya îslamiyetê 
û bû îslamî. Xwendegehên dînî ku bi navê "medrese" tên zanîn, bûn 
navenda perweri yê. Li ser vê sîstema nû ya perweriyê û dan û standinên 
di navbera seyda, mela, feqe û şagirtan de, M. Mehmûdê Beyazîdî di 
kitêba xwe de agahiyên hêja dide xwendevanan.ê? Li gora ku M. 
Mehmûdê Beyazidî dibêje; cîhê xwendin û perwerdeyiyê mizgeft û 
medrese ne. Zimanê xwendin û perwerdeyiyê erebî ye. Dersên ku tên 
xwendinê, bi awayekî giştî, gramera erebî, şertên Îslamê, felsefa Îslamê, 
ebcet 
24 
(arîtmetîk) Û dersên şeriyatê ne. Ev hemû ders bi erebî ne. Hînbûn û 
xetimkirina kitêba muqeddes, esasê xwendinê ye. Nimêj, zikr, cejn û eyd, 
merasim û ferzên dînî hemû bi erebî ne. Zimanê kurdî bi tenê ji bo îzeh û 
şerhkirina van ders û ûsilên tevîhev tê bikaranîn. Kurdî zimanê duwemîn 
e û ji bo alîkariyê ye. Lê ew ji bo şerhan jî pêwist e. Bêyî zimanê kurdî, 
meriv nikare dersên dînî şerh bike û bide fahmkirin. Ji bo vê yekê jî, hin 
kitêbên şerhê, bi kurdî hatine nivisîn. Bi vî terhî kitêbine kurdî hatine 
nivisîn. Ji van yên herî hêja û bikêrhatî, "Mewlûda Kurmancî" (ku li ser 
Hezretî Mihemed e), ferhenga Ehmedê Xanî "Nûbar" (ku min li jorê qalê 
kir) û kitêbên Mela Yunis "Tasrî], Zurûj û Terkîb" (ku li ser gramera erebî 
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hatine nivisîn) in. Bi derketin û çapbûna kitêbên şerhê yên kurdî, hêdî 
hêdî, zimanê kurdî jî, ji nû ve, bû zimanê xwendin û perwerdeyiyê. 
Li vê derê, meriv divê vê yekê ji bîr neke; kitêbên muqeddes ên dînê 
Yêzidî ku xwerû kurdî e, raste rast, bi kurdî hatine nivisîn û heta îro jî 
hatine parastin. Meriv dikare bibêje ku kitêbên yêzidiyan "Mishefa Reş" 
û "Kitêba. Cîlwe" bi her awayî kurdî ne û ayîdî ziman, civat û welatê 
Kurdistanê ne.38 
Eger em vegerin ser zimanê kurdî, berî her tiştî, pêwist e, ez bibêjim ku 
zimanê kurdî, zimanekî Hindû-Ewrûpî ye, merivahiya wî û zimanê farisî 
heye (ew pismam in). Ew cîranê zimanên tirkî, 
25 
erebî Û ermenî ye, lê belê, bi van re tu teki1iya wî ya gramerî, merivahî 
tune. Zimanê kurdî, îro, bi giştî, bi sê zaravayan tê peyivîn û nivisîn. 
Zaravayên herî mezin ku pê tên peyivîn, kurmanciya jorê/bakur, 
kurmanciya jêrê (soranî) û dimilî (zazakî) ne. Û elfabeyên ku tên bikaranîn 
jî, yên latînî, erebî û kirîlî ne.39 Rewşa zarava û elfabeyên ku kurd bi kar 
tînin, bi kurtî weha ye; 
Zaravayê Kurmanciya bakur/jorê; zaravayê mezintirîn ê zimanê kurdî ye. 
Li hemû Kurdistana Tirkiyê û Sûriyê û li hin mintiqeyên Kurdistana Îran û 
Iraqê pê tê peyivîn. Kurdên Yekitiya Sovyetê jî ku li komarên Ermenistan, 
Gurcistan, Ezerbeycan û Turkmenistanê belav bûne, bi vî zaravayê 
dipeyivin. Nimûneyên pêşîn ên edebiya ta nivîskî ya kurdî û hema çi bigire 
hemû klasîkên girîng ên kurdî bi vî zaravayî hatine nivisîn. Heta 
perçebûna Kurdistanê û damezrandina komara nû ya Turkiyê, ev zarava, 
di her warî de, zaravayê herî bitesîr û biquwet bû û bêtir bi vî zaravayî 
dihate nivisîn. Şahîrên klasîk ên kurdî, mîna Eliyê Herîrî, Melayê Cizîrî, 
Ehmedê Xanî, ku bi vî zaravayî nivisîne, bi eser û berhemên xwe, evîniya 
ziman û welatê kurdî xistin jiyana kurdan û hêjahiyeke edebî dan zimanê 
kurdî û ew di warê edeba bedew de bi pêş ve birin. (Gava meriv li ser 
zimanê kurdî dipeyive, meriv divê tu carî zimanên din ên edebî yên navçê 
ji bîr neke; farisî û erebî. Farisî zimanê împaratoriyeke biquwet û zimanê 
bedew ê edebiyatê bû. Erebî zimanê 
26 
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Îslamiyetê û kitêba miqeddes "Quran"ê bû.) 
Kurmanciya xwarê/jêrê (soranî); Ev zarava li piraniya mintiqên 
Kurdistana Îran û Iraqê tê peyivîn. Piraniya eserên niviskî bi vî zaravayî 
hatine weşandin û çapkirin. 
Dimilî (Zazayî); Ev zarava li Kurdistana Turkiyê, navçên çiya, mîna Çêrmûk, 
Pîran, Bîngol, Dêrsim, Erzincan û h.w.d. tê peyivîn û di nav zaravayên 
kurdî de, herî zêde, nêzî hewramî ye. Dimilî tu carî nebû zaravayê niviskî 
yê pêşketî. Bi vî zaravayî, meriv dikare bibêje ku ji çend nivîsarên dînî pê 
ve, eserên niviskî, nîn in. Lê di van demên dawîn de, kurdan dest pê kiriye 
û bi vî zaravayî jî dinivîsin û eser û berheman diweşînin. 
Elfabeyên ku kurd pê dinivîsin, li van mintiqên Kurdistanê tên bikaranîn; 
elfaba latînî ji aliyê kurdên Turkiye û Sûriyê ve, elfaba erebî ji aliyê kurdên 
Îran û Iraqê û heta radeyekê ji aliyê kurdên Sûriyê, elfaba kirilî jî ji aliyê 
hemû kurdên Yekitiya Sovyetê ve tê bikaranîn. 
Bêguman, sebebê esasî yê vê rewşa naxoş jî, dîsan, perçebûna welatê 
Kurdistanê ye. Kurd, bi darê zorê, hatin mecbûrkirin ku elfabên resmî yên 
dewletên Turkiye, Îran, Iraq, Sûriye û Yekitiya Sovyetê bi kar bînin. Ji ber 
ku ew di nav tixûbên van dewletan de dijîn û welatê wan di nav tixûbên 
van dewletan de hatiye perçekirin. Digel ku zima- 
27 
nê kurdî, zimanekî Hindû-Ewrûpî ye û sentaksên zimanê kurdî li elfaba 
erebî nayê, kurd her gav mecbûr man ku elfaba erebî bi kar bînin. Lê, piştî 
ku li Turkiyê elfaba latînî hate qebûlkirin, 1928, kurdan jî dest pê kirin û 
elfaba latînî bi kar anîn. 
Yek ji wan kesp û kospên ku li ber pêşketina ziman û edebiyata kurdî ye, 
ev perçebûn û jihevketin e. Ji ber ku, eger em zor û zordariya dewletên 
serdest li ali yekî bihêlin jî, perçebûna welêt rê li nêzîkbûn û dan û 
standina zaravayên kurdî û têkilî û hevkariya ronakbîr û nivîskarên kurd 
digire. Tixûbên rakêşandî nahêlin ku kurd, herweha ronakbîr û nivîskar, 
bi serbestî bidin û bistînin û xebatên pêwist, bi hev re, bikin ... Îro % 98'ê 
kurdên Turkiyê ne dikarin bi elfaba erebî û ne jî bi ya kirilî bixwînin. Ji bo 
kurdên Îran, Iraq û Sûriyê jî, rewş, ji bervajiyê, weha ye; ew jî ne dikarin 
bi elfaba la tînî û ne jî bi ya kirîlî bixwînin. Bi kurtî, ji ber vê rewşa kambax, 
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kurd nikarin ji eser û berhemên ku bi hezar zehmetî û dijwarî hatine 
nivisîn, dest-kewtî bin û wan li hemû aliyên Kurdistanê bixwînin. 
Ma ev rewş ne trajediyeke însanî ye? Lê belê, ji bo temamkirina vê 
tabloya trajîk, meriv divê behsa zor û zordariya ku li ser zimanê kurdî 
heye, bike. Tevî perçebûn, jihevketin û zaravayên cuda, kambaxiya esasî 
ji vê teror, zor û zulma dewletan tê. Ev teror e ku rê nade ku zimanekî 
yekgirtî û niviskî û edebiyateke xurt û dewlemend were pê. 
28 
Zimanê kurdî, ji aliyê dewletên serdest, li perçên Kurdistanê, car bi car, 
hatiye qedexekirin. (Zimanê kurdî, bi tenê, li Kurdistana Iraqê, tu carî 
qedexe nebûye.) Bi dû perçebûna Kurdistanê û avabûna Komara Turkiyê, 
1923, zimanê kurdî li Turkiyê, yekcar, qedexe bû û ji wê rojê û vir ve ev 
siyaseta resmî ya Turkiyê, bi hemû hovîtiya xwe, dewam dike.4o 
Ji ber hemû van sebeban, edebiyata kurdî ya ni-viskî ne ewçend xurt û 
dewlemend e û ne jî dikare li gora pêşketin û meşa dewr û dewranê ya 
bilez xwe nû û nûjen bike. Ji bervajiyê, ew edebiyatek e ku di nav têkoşîna 
dijwar a man û nemanê de ye. (Qelsî, di warê pex&ana kurdî de, hîn bêtir 
ber bi çav e.) Eger îro eser û berhemên vê edebiyatê derdikevin û xwe 
radigihînin xwendevanan, meriv divê bizanibe ku ev bi hezar zehmetiyan 
tên pê. 
Mixabin, rewşa zimanekî ku ji aliyê bîst milyon merivan ve tê peyivîn û 
edebiyata wî zimanê, îro, weha kambax e ... 
29 
EDEBIYATA DEVKÎ YA KURDî, DESTPÊKA EDEBIYATA NIVISKÎ Û PEXŞAN 
Ji ber sebebên ku min qalê kirin, li ba kurdan ne edebiyata niviskî, lê ya 
devkî pir bihêz û pêşketî ye. Zordariya sedsalan, bêpariya zanîn, 
perwerdeyî û îlmê, koçerî, eşîrtî û girtîbûn welê kiriye ku edebiyata devkî 
bûye şêweyê esasî yê vegotinê.41 Bazil Nikitin di lêgera xwe ya hêja de 
dibêje ku "di warê edebiyata kurdî de, ji bo kesekî lêger, tiştê herî balkêş, 
dewlemendiya bêhed a folklorê ye."42 Herwekî ku tê zanîn, kurd ne 
xelkekî xwenda û nivîsevan e û ew baweriya xwe, ji kitêban bêtir, bi 
gotinê tîne. Loma jî kurdan di dewsa nivisînê de, her tiştê xwe gotine û bi 
dev veguhezandine hev. Ji her netewe û gelî bêtir, kurdan bawerî bi 
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gotina devkî anîye û bi edebiyata devkî û folklorê girêdayî mane. Her 
lêger û xebata ku dê li ser edebîyata kurdî çêbe, divê xwe bigihîne 
edebiyata devkî û lê hûr be. Ev şêwe û awayê vegotinê ne bi tenê rojên 
bihurî û rabirduyê bi bîr tîne û pê girêdayî ye. Ji bervajiyê, bi awayekî 
gelek balkêş, tevî têkiliyên bi rojên bihurî re, ew modern e. Yanê ev 
awayê vegotinê her tim xwe nû dike, 
30 
vedijîne û gotina nû ya îro jî li vê edet û ûsila tarîxî zêde dike. Bi vî terhî, 
di warê şexsiyet, qerekter, tarîx, çand, edet û ûsilên neteweyî de, 
yekitiyeke, "diasporayeke kurdî" tê pê. Dîsan B. Nikitin li ser vê meselê, 
weha dibêje; "gava dengbêjekî kurd behsa biserketinên şerên Yezdanê 
Şêr yan jî Evdurrehman Paşa dike û li ser wan dibêje, hingê ew, di eynî 
wextê de, bi navê kurdayetiyê, behsa têkoşînên kurdî yên li dijî dijminan 
jî dike û di nav bîranînan de behsa doz û daxwaza kurdan dike û wan 
vedijîne." Bi alîkariya gotina devkî, li milekî, ji sedsalan û vir ve, çîrok, 
stran, kilam, destan, rîwayet û gotinên kurdî vediguhezin nifşên nû û bi 
vî awayî "kontinituet"iya wan tê parastin, li milekî din jî, bûyer û 
pêşketinên nû Û nûjen jî tên "vegotin" û ew jî li yên kevn zêde dibin. 
Edebiyata devkî şêwe û awayê43 "vegotina çandî" yê xelkê ye. Ji ber vê 
yekê ye ku li Kurdistanê, dengbêjî û çîrokbêjî pir pêşketî ye û li her derê, 
dengbêj û çîrokbêj hene. Ev dengbêjên ku piraniya wan xwendin û 
nivisînê nizanin, gund bi gund, cîh bi cîh, digerin û rojên rabirdû 
werdigirin û tînîn roja me. Di eynî wextê de, bi gotinên xwe yên bijarte û 
awaz û awayên xwe yên taybetî, ew şahidî li dunya do, li dunya ku êdî 
winda dibe, dikin.44 Dengbêjekî baş, ji axa yan jî begekî dew lemend û 
xwedî îmkan bêtir navdar û bi rûmet e. Dengbêjên navdar ên her navçeyî 
û her dewrê 'tene. Ev dengbêj hem "traditionekê" didomînin û 
31 
hem jî bi xwe, bi navê xwe, "ecole"kê ava dikin. Qehremanê romana min 
a çaremîn Evdalê Zeynikê dengbêjekî weha navdar û mîtolojîk e. Berî ku 
ez dest bi nivisîna vê romanê bikim, ez çûm Kurdistana Sûriyê li bajar û 
gundan mam û min dengbêjên wî navçî yên navdar dîtin, li wan guhdarî 
kirin û demekê bi wan re mam. Piştî vê ziyareta min, dîtinên min ên li ser 
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dengbêjan hîn zelaltir bûn; ew Homeros'ên nûjen û hemdema me ne" 
dunya wan a çandî û hunerî taybetî ye, ew hem di nav xelkê de ne û hem 
jî ji wan cihê ne .. Ew reh û rêçên civata kurdî ya belengaz, perçiqî û 
perçekirî ne û jiyanê didin gotin û vegotina kurdî û civata kurdî 
dewlemend dikin. Ew bi edet û ûsilan ve girêdayî ne" wan dewlemend 
dikin û radigihînin rojên bê. Qehremanê romana min a çaremîn Evdalê 
Zeynikê, di derekî romanê de, ji şagirtên xwe yên ku li dora wî civiyane 
re, weha dibêje; 
"Şagirtino, dilgeşino.: hûn dengê xelkê ne. 
Hûn bendewarê ruhê wî, qasidê hîs û canê wî ne. Bilioînine, bilezînine, 
mîna min, gotina do û pêr werbigirine, gotina xwe lê zêde bikine, li gora 
xwe biguherînine û bi pêşerojê biguhezinine. Hûn bi xwe biafirînine, 
siûda merivan û halê bûyeran bikine kilam û siranine. Bila kêmaniya 
hunermen-diyê tê de nîn be û ew lihevhatî bine. Li xelkê guhdarî bikine, 
pê alaqedar bine, bala xwe bidinê û wan seh bikine, bi gotina xwe, bi 
rabûn û rûniştina xwe nerm bibine" qedrê gotina xelkê bizanine, li 
32 
zexelî, xeletî û çewtiyên xwe mukir werine, gotina xelkê mebirine, 
bîhnfireh û bisebr bine. Xêr, feyde û sûda welat, xelk û zimanê xwe li ser 
her tiştî re bigirine ... "45 
Meriv bi hêsanî dikare bibêje ku ev şîretên kurt ên Evdalê Zeynikê li 
şagirtan, qayide û prensîbên dengbêjiyê û edet û ûsilên wê ne. Bêguman 
û bêşik, dengbêj û çîrokbêj xwedî û hostayên edebiyata devkî ne. Piraniya 
wan xwendin û nivisandinê nizanin, neçûne dibistan û xwendegehan. Lê 
bîr û heşê wan ne kêmî kompîturekê û qabiliyeta wan a gotinê ne kêmî 
ya hosteyekî konservatuarê ne. Ew hem edet û ûsileke kev nar werdigirin 
û didomînin û hem jî bi xwe diafirînîn û tecrubên dengbêjiyê, bi stran û 
gotinên xwe, dewlemend dikin. Di "repertuwara" her çîrokbêj û 
dengbêjekî hoste de bi sedan, belê bi sedan, stran, lavêj, çîrok, çîrçîrok û 
serpêhatî heye. Dengbêjê hoste, bi rehetî, van li pey hev rêz dike, yan jî 
tevî hev dike û dibêje. Di gotinên wî de fantazî û rastî, xewn û serpêhatî, 
bûyerên qewimî û çêkirî di nav hev de ne. Armanc gotin û xweşkirin e, 
kêf û henek e, şîret û ders e, coş û aheng e ... Bi vî awayî, dengbêj û 
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çîrokbêj dibin qasidê tarîxa rabirdû, şahîdê roja xwe û niwênerê pêşerojê. 
Di esasê xwe de, ew gelek wezîfan, bi carekê, tînin pê; behsa tarîxê dikin 
û wê vedijînin, kêfxweşiyê direşînin, bîr û zanîneke edebî, çandî diafirînin 
û di navbera do û îro de dibin pir. 
Roger Lescot, kurdologê navdar ê fransiz, di 
33 
salên 1930-an de, bi alîkariya Celadet Alî Bedir Xan, li Kurdistana Sûriyê 
digere û çîrok û destanên kurdî, ji devê dengbêjê eşîra Hesenan Sebrî 
werdigire û dinivisîne. Ew van çîrok û destanan, bi du cîldan, di sala 1940-
an de diweşîne. Di vê xebatê de, tiştê ku herî zêde bala wî dikişîne, bîr û 
heşê bêhidûd ê dengbêjan e. Dengbêj, her roj, stran yan jî destanekî ji 
"tûrikê" xwe derdixin û berpêşî wî dikin. Bêyî kaxiz û pênûs, bêyî defter û 
kitab. Her tişt di heşê dengbêj de, li ser hev, raxistî ye.46 Ev berhevoka ji 
du cîldan pêkhatî, di eynî wextê de, li ser edebiyata devkî ya kurdî, 
fikirekê jî dide merivan. Di cîldê yekemîn de çîrokên kurdî hene. Ev çîrok, 
kêm zêde, bi yên millet û gelên din dimîne. Aliyê herî balkêşê van çîrokan, 
zimanê wan e; zimanekî rehet, herikî û edebî. Di cildê duwemîn de jî, 
destanên navdar ên kurdî hene. Ev jî li ser şexsiyeta kurdî, rabûn û 
rûniştinên kurdan û edet û ûsilên civata kurdî fikirekê didin merivan. 
Bêguman, zimanê van destanan jî, mîna lehiyê biharê zelal û xweş û mîna 
stêrka ku di şevên reş de diçirûse, ronî û bicoş e. 
Edebiyata devkî xwediyê stîl û estetîkeke taybetî ye. Ji ber vê jî, her 
dengbêj û çîrokbêj ne dengbêj û çîrokbêj ekî baş û hoste ye. Ji bo ku meriv 
bikaribe bibe dengbêjekî baş û hoste, divê meriv baş bi qayide, edet û 
ûsi1ên dengbêjiyê bizanibe û li gora xwe stîl û awazeke taybetî bîne pê. 
Eger dengbêj ne xwediyê van 'yekan be, ew nikare bibe domdarê 
dengbêjiyê, nikare stran û gotinên nû yên bûyerên 
34 
nû biafirîne û li gora xwe "ecolekê" ava bike. Nav-dariya dengbêjên bi nav 
û deng ji zanîn, hostetî û hunermendiya wan tê. Evdalê Zeynikê ku îro 
bûye navekî efsanewî, dengbêjekî hoste bû. Derwêşê Ebdî yê navdar 
hunermendekî yekta yê gotinê bû. Ehmedê Fermanê Kîkî, dengbêjê 
kovarên giranbiha HAWAR, RONAHÎ û ROJA NÛ ku di salên 1930 û 40-an 
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de li Sûriye û Lubnanê weşiyan, bû. Ew zêrîngerê gotina kurdî bû. Gelek 
navên din ên navdar bûn navên nemir ên edebiyata devkî ya kurdî. 
Herwekî ku B. Nikitin jî dibêje, bi xêra edebiyata devkî, însanê kurd xwe 
bi tarîx û rabirdûya xwe digihîne. (Tarîx û rabirdûya ku her li ber xetera 
windabûn û asimîlebûnê ye.) Şexsiyetên tarîxî yên kurdî, bi xêra 
edebiyata devkî, ji dewr û dewranên xwe yên jibîrbûyî derdikevin û tên 
roja me û silav li civata nûjen dikin û ders, tecrube, bûyer û şîretên tarîxî 
vediguhêzînin civata kurdî ya îro. Ji ho civateke mîna ya kurdî ku her gav 
hatiye perçiqandin û hêjahiyên wî hatine asîmilekirin, wergirtina van 
ders, tecrube, bûyer û şîretan pir girîng e. Ne bi tenê wergirtin" herweha 
bikaranîn û ji nû ve vejandina wan jî pir girîng e. 
Ev çîrok, destan, serpêhatî, efsane û stran (lawik, stranên şer û 
pêveçûnan, dîlok, lavêj, bêrîte, beste), bi giştî, bi awayekî anonîm tên pê. 
Yanê kes baş nizane ka kê ew afirandine. Û ew li ser her hal û hewalê 
merivan" civat û dunyayê ne. 
35 
Aşq, şer Û peveçûn, nêçîr û seyd, jiyana rojane, şerê navbera eşîretan û 
şerê bêrawest ê navbera gelê kurd û dewletên serdestan, her tim, ji 
edebiyata devkî re bûne kahnî. Herçî qehremanên vê edebiyata devkî ne, 
ew zarokên sêwî ne ku dûre dibin qedirgir, egîd û fêrişteyên yekta; çeleng 
û serwan in ku bi heftan, bêrawest, şer dikin; fetbazên mîna rûvî ne; 
çeleng û xortên efsanewî ne ku mîna kundirekî tên dunyayê; keçên ciwan 
ên eşîran in ku şev û xewê li xortan heram dikin; rûspî û kalemêr in ku erd 
û esmanan bi hev re dikin yek; mîr, beg û giregir in ku ji nêçîr û seydê û ji 
çêyî û rindiyê hez dikin; serokên neteweyî ne ku di dewr û wextên cihê 
de li dijî dijminan şer kirine; hîlebaz û namerd in ku mîna Bekoyê Ewan 
dikevin navbera dilketî û hezkiriyan û her tiştî xira dikin, û h.w.d ... Yanê 
qehremanên çîrok, stran û destanên kurdî jî, mîna yên gelên din, 
qehremanên efsanewî ne. Di esasê xwe de, ev qehremanên ku bi awayekî 
rengîn, sihêrî û dewlemend û bi gotinên xweş û zelal, tên salixdan, 
daxwaz, miraz û arzuyên merivê kurd tînin zimên; ew hêz û quwetê, 
serbestî û xweserbûnê, ji tabiyatê hezkirinê, serdest û efendiyê jiyan û 
civata xwe bûnê, li hember lîstikên wext û dewran, dijmin û hî1ebazan 
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zane û bîrewerbûnê tînin zimên. Û sembolên mîna çiya, çem, lehî, newal, 
stêrk, heyv, ro, hesp, teyrê eylo,. baz, şêr û h.w.d, cîh, tişt, heywan û 
kesên ku heta do perçeyekî jiyana civakî ya kurdan bûn, mîna sembol, di 
van çîrok, destan û stranan de, herî zêde, tên bikararûn. Heciyê Cindî, 
36 
yek ji nivîskarên herî xebatkar ên kurdên Yekitiya Sovyetê, xwediyê 
berevoka fireh a folklora kurdî, nemaze, behsa hesp û mehînê dike û 
weha dibêje; 
"Di stranên epîkî yên kurdî de, hesp û qehremanên stranan, mîna yek 
mehlûqî, dikevin nav hev û bi hev re dibin yek... Pir caran mirina 
qehreman û hespî bi hev ve girêdayî ye. Gava qehreman dimire, hespê 
wî jî, ji bo qedir û rêzdariya qehreman, li ber deriyê mala şînê, girêdayî 
ye. Hingê dengbêj, hem li ser qehreman û hem jî li ser hespê wî, stranên 
xurtî û qehremaniyê dibêjin." 47 
Aliyekî din ê balkêş ê edebiyata devkî heye ku hemû civat beşdarî li 
parastin, vejandin û afirîna wê dikin. Jin jî, bi qasî mêran, beşdarî lê dikin. 
Ew jîi bi xurtî, lê guhdarî dikin, dibêjin û diafirînin. Ez bawer dikim ku ji 
ber beşdariya xurt a jinan e ku edebiyata devkî, bi vê çendî, di civata kurdî 
de xurt û perçeyekî esasî yê jiyanê ye. Li Kurdistanê, hejmara dengbêjên 
jin ên navdar jî ne kêm in. Herweha piraniya qehremanên van çîrok, 
destan û stranan jî jin in. Zîn'a destana "Memê Alan", Xec'a "Siyabend û 
Xecê", Binevşa Narîn'« "Cembeliyê Hekkarê ... ", bi qasî qehremanên mêr 
ên van destanan, xurt û jîndar in û baş tên salixdan. Eger ew nebûna, şekil 
û şemalên wan, gotin û dengê wan, xweşî û delaliya wan nebûya, tu carî 
ev destan, evçend nedibûn destanên xweş û nemir û nediketin ser lêvê 
gel. 
37 
Ev beşdariya civakî ya edebiyata devkî, di eynî wextê de, hal û hewalê 
taybetî yê civata kurdî jî nîşanî me dide. Herwekî ku tê zanîn, bi dînê 
Îslamê û hatina Îslamiyetê, piraniya dan û standinên civakî û hizr" bîr û 
baweriyên civakî yên kurdî guherîn û bûn "îslamî." Lê belê, edebiyata 
devkî, hingê jî, wezîfa xwe bi cîh anî û bû keleha qehîm a parastina 
qerekter û şexsiyeta taybetî ya civata kurdî. Bi saya tesîr û giraniya 
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edebiyata devkî li ser civatê, hêjahiyên xwerû kurdî hatin parastin... Li vê 
derê, hêja ye ku meriv behsa balkêşaneke B. Nikitin bike. Li gora wî, di 
avakirina deng û awazê edebiyata devkî ya kurdî de, t! azadî û 
serbestiyeke temam, heta meriv dikare bibêje, anarşiueke gotin û 
vegotinê" heye. Ew dibêje ku şekil û metodên gotina kurdî ne mîna yên 
erebî û farisî ne; 
"Şihira erebî û farisî di nav dûzaneke neguhertî de şêweyên qehim û 
saxlem anîne pê. Ew bi qayideyên nazimê ve bi awayekî qetî û hişk 
girêdayî ne. Lê şihira kurdî ne weha ye. Ew bi van qayidên hişk ve 
negêridayî ye. Di şihir û afirîna şihira kurdî de, qet nebe di yên ku ji tesîra 
derve bi dûr in û bi rastî li gora qerektera kurdi hatine gotin de, mina la 
oêian, meriv bervajiyê qayideyên şihîra erebî û farisî dibîne. II 
Encama ku B. Nikitin ji vê rewşa hanê derdixe" eve; bêdûzanî, bêqayideyî, 
serbestî, cOşÎJ' rehetiya ku di lirîzma kurdî de heye, bi her awayî, li qerek- 
38 
tera neteweyî ya kurdan tê. Gava meriv li ser sebebên biserneketina 
kurdan hûr dibe û ji xwe dipirse gelo kurdan çima devlet ava nekirine, 
hingê meriv divê li folklora kurdî jî binihêre. "Her mîna şihîrê, kurd di 
siyasetê de jî hê ji qada eşîrtiyê ku bi belavalatî û xweserîtiyê nas e, 
derbasî qadên nûjentir nebûne û welê dixuye ku çêbûn, rabûn û rûniştina 
wan, di tu warî de, li disîplîn û disîplinbûnê nayê" 48 
Piraniya caran tê gotin ku "gava meriv bixwaze civatekê baş binase, yek 
ji riyên herî baş jî, zanîn, nasîn û lêhûrbûna folklora wê civatê ye." Ev yeka 
rast e. Lê ev rastî, ji bo kurdan, di eynî wextê de tê vê mahnê jî; zanîn û 
nasîna ziman, çand, edebiyata kurdî û fahmkirina adet û toreyên civata 
kurdî. Ji ber ku civata kurdî, ji mêj ve ye, ketiye bin nîrê zordarî û 
asîmilasyonê û nifşên nû ji xwe û huwiyeta xwe bi dûr ketine û zimanê 
kurdî nehatiye bikaranîn û nebûye zimanekî pêşketî. Ji lewre, hemû 
dewlemendî, xweşî û nuansên edebî yên zimanê kurdî li kûrahiyên stran, 
destan û çîrokan de veşartî ne. 
Ev edebiyata devkî ya dewlemend, bêguman, ji bo edebiyata niviskî û 
pexşana kurdî jî bingeh û hîmê esasî ye. Edebiyata niviskî li ser vî hîmî ava 
bûye û şax daye. Çaxa edebiyata kurdî, hêdî hêdî, kiras guherî û ket qalibê 
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niviskî, berî her tiştî, hingê klasîkên folklora kurdî, mîna Memê Alan, 
Siyamend û Xecê, Dimdim, Zembîljiroş, Binevşa 
39 
Narîn Û Cembeliyê Hekkarê, qulipîn ser kaxizan û hatin nivisîn. Ev, 
nimûneyên pêşîn ên edebiyata niviskî û pexşanê ne.49 
Li vê derê, meriv divê, bi taybetî, li ser destana Memê Alan raweste. 
Memê Alan, di nav kurdan de, destana herî hezkirî ye. Kurd hê jî, ji hemû 
stran û destanan bêtir, vê destanê dibêjin. Eger meriv, Memê Alan, mîna 
destana neteweyî ya kurdan bi nav bike, ez bawer im, ew ê ne çewt be. 
Mezintirîn klasîka kurdî ya niviskî Mem û Zîn jî li ser destana Memê Alan 
hatiye avakirin. Memê Alan, mîna "Romeo û Ju li et " , destaneke evînî 
ye. Ew bi zimanê xwe, qehreman û raxistina bûyerên xwe, bi vegotin û 
awayê xwe yê serbest, şahîdeke yekta ya civata klasîk û windabûyî (civata 
mîrekiyên kurdî) ye. Ew mînaka huwiyet û qerektera kurdî ye ku xwe ji 
dewr û dewranên kevnare radigihîne roja me. Qehremanên destanê, 
lawê "mîrê kurdan", xortê çeleng, xurt, lihevhatî û zane Mem û keça 
"mîrê Cizîra Botan", delal, bedew û xweşa vê dunyayê Zîn'ê ne. Li 
doraliyên wan jî, li gora her hal û hewalê însanî, galeriyeke dewlemend a 
şexsan heye. Raxistina bûyerên destanê jî li ser dan û standinên komelî 
ya wê rojê ava bûye û bi xêra ev celeb raxistina edebî, meriv agahiyên pir 
hêja di warê ehleq, terbiye, bîr û hizrên kurdan ên dema mîrekiyan de, ji 
destanê werdigire. Herçî zimanê wê ye, ez divê baweriya xwe bibêjim ku, 
ez hê rastî esereke din nehatime ku tê de zimanê kurdî, mîna destana 
Meme Alan, evçend bi zelalî, 
40 
xurtî û edebî hatibe lêkirin. Ji bo wî zimanê paqij û spehî, ez, car bi car, 
destana Memt Alan dixwînim. Eger meriv hin peyv, gotin û qiseyên erebî 
ku piştî Îslamiyetê ketine zimanê kurdî, bide aliyekî, zimanê Memê Alan 
şahasereke edebî ye. Raxistina bûyeran li ser çîroka evîneke kesertijî ava 
bûye ku guhdar yan jî xwendevan her pê re dere û dixwaze lê vebe. Ew, 
kahniya bêrawest a edebiyata kurdî ye. Destan bi gelek zimanên din jî 
hatiye çapkirin û ew diyariyeke hêja ye ku kurdan pêşkeşî edebiyata 
cîhanê kiriye. 50 
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Bi dû van nimûneyên pêşîn ên edebiyata niviskî re, şerhên dînê Islamê 
hatin. Ayet, telqîn û şerhên dînî bi zimanê kurdî hatin nivisîn. Di nav van 
kitêbên dînî de, ya herî belavbûyî û navdar Mewlûd e. Ew, bi şêweyekî 
şihîrî, behsa jidayikbûna Hezretî Mihemed dike û bi hersê zaravayên 
kurdî jî hatiye nivisîn. Herweha Mewlûd, esera yekemîn a niviskî ya 
zaravayê dimilî ye jî. Li ser vê eserê û versiyona wê ya dimilî, zimanzanê 
kurd Celadet Alî Bedir Xan ku bala xwe dabû ser zaravayê dimilî jî, weha 
dibêje; "Ji mêj ve ye, min dixwest li zaravayê dimilî (zazayî) hûr bim. 
Nemaze, min dixwest Mewlûd'a Osman Efendî bi dest xista û bi kesekî ku 
devoka dimilî ya Sêweregê baş dizane, ew ji ber çavan derbaz bikira û 
biweşanda. Jixwe, bi vê lehca xweş, ji Mewlûdê pê ve, tiştekî din nehatiye 
nivisîn. Eger hatibe nivisîn jî, min ne bihîstiye û ne jî dîtiye." 51 
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1. A. Bedir Xan daxwaza xwe bi cîh tîne; ew Mewlûd'ê peyda dike, ji 
ber çavan re derbaz dike û ji nû ve diweşîne. Piştî van kitab û 
berhevokên dînî, yên din ên dînî û berhemên şahîr û nivîskarên 
klasîk ên kurdî ku min qalê kirin, li van zêde bûn. Eserên perwerdeyî 
û toreyî, mîna ya M. Mehmûdê Beyazîdî (1797-?) "Adetên Kurdan" 
jî alîkariyeke mezin li pêşketina ziman û edebiyata niviskî ya kurdî 
kirin.52 
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EDEBIYATA NÛJEN A KURDî 
Gelek dijwar e ku meriv bikaribe, li ser vê babetê, bergeh û tabloyeke 
temam û yekgirtî bîne pê. Ji ber ku perçebûna welêt û dijwarî û 
zehmetiyên ku doraliyên ziman û edebiyata kurdî rapêçane, hem rê li 
pêşketina ziman û edebiyatê girtiye û hem jî rê li yekitiya wan girtiye. Ji 
lewre, edebiyata kurdî tu carî yekitiya xwe neanî pê û li ser sopekê 
neherikî. Tixûbên ku di ser dilê welêt re hatine rakêşandin, di eynî wextê 
de, edebiyata kurdî jî perçe kiriye û rê daye ku her perçe ber bi aliyekî de 
here. Loma jî, ez dixwazim, li vê derê, edebiyata modern a kurdî di bin sê 
sernivîsan de bicivînim; perçên Kurdistanê yên ku di nav tixûbên 
dewletên Iran û Iraq 'ê de mane, perçên Turkiye û Sûriyê û kurdên 
Yekitiya Sovyetê. 
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Di van hersê cîhan de jî, edebiyata kurdî, heta ev demên dawîn, bêyî ku 
tu tekîlî û haya wan ji hev hebe, bi pêş ket. Û edebiyata ku li van hersê 
cîhan hate afirîn, bêtirîn, ji bo kurdên wan bû. Lê, di van demên dawîn 
de, nemaze piştî salên 1970- an, dîwarên îzolasyonê, hêdî hêdî, 
hilweşiyan û bi vî awayî, îmkan û fersenda kurdan bû ku hevûdu 
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binasin, berhemên hevûdu bixwînin, alaqê nîşanî eserên hevûdu bidin, 
wan wergerînin, wan vegu-hezînin perçên xwe û bî xwendevanên xwe 
bidin nasîn. Di warê çap û weşanê de, heta van demên dawîn, Kurdistana 
Iraq û Îran'ê, ji perçên din bêtir, xwediyê îmkan û fersendan bûn. Kurdên 
Iraq û Îran'ê hîn bêtir dikarin xwe bigêhînin eser û berhemên ku li perçên 
din û lî derveyî welêt tên afirîn. Ew wan verdigerînin û bi xwendevanên 
xwe digihînin. Kurdên Yekitiya Sovyet'ê jî xwedî alaqeyeke mezin in, ew 
jî bala xwe didin ser weşan û kitêban û hin îmkanên wan jî hene. Di vî 
warê de, kurdên ku ji hemû îmkanan bêpar in, yên Turkiye û Sûriyê ne. 
Di nav tixûbên van dewletan de, bi zimanê kurdî çap û weşan qedexe ye 
û loma, kurdên Turkiye û Sûriyê eser û berhemên xwe, piraniya caran, lî 
dervayî welêt diafirînin. 
Ev nêzîkbûn û hevûdunasîna demên dawîn, bi baweriya min, gavên girîng 
in ku ji bo yekitiya ziman û edebiyata kurdî tên avêtin. Ev pêşketina hanê, 
bêguman, bêdengiya salan dişkîne û jiyana çandî û edebî ya kurdan jî, 
xurttir, dewlemendtir û aktivtir dike. 
Li vê derê, meriv divê qala rol û girîngiya derveyî welêt jî bike. Derveyî 
welat, bi gotineke hîn rasttir, sirgûn û welatê xerîbiyê, bivê-nevê, bûye 
war û welatê edebiyata kurdî. Em divê ji bîr nekin; rojnama yekemîn a 
kurdî Kurdistan, di sala 1898- an de, li derveyî welêt, Kahîr'ê weşiya. 
Piraniya 
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rojname û kovarên ku piştî Kurdistan'ê derketin, 1910-1920, li Stembolê 
weşiyan. Klasîkên kurdî, cara yekemîn, li sirgûnê çap bûn. Merkezên 
sirgûnê mîna Şam, Beyrûd, Kahîre, Baxda û bajarên mezin ên Ewrûpa'yê, 
hertim, bûn cîh û warê jiyîn û xebatên ronakbîrên kurdan. Digel ku wan 
ev jiyana bikeser û hesrettijî nexwestin ... Mixabin ku edebiyata kurdî bi 
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tenê dikare li derveyî welêt nefesê bigire û bide. Li welêt, ew her gav tê 
qedexe û terorîzekirin û nivîskar û ronakbîrên kurdan her gav tên girtin, 
cezakirin û kuştin. Li gora çavnêrînekê ku min berî niha bi çendekê kiribû, 
îro li derveyî welêt, bi qasî, 32 rojname û kovarên kurdî diweşin. Gelo li 
hemû welatê Kurdistanê evçend rojname û kovar diweşin?.. Ev yeka jî 
nîşan dide ku welatê xerîbiyê bûye war û meskenê xebatên ronakbîrî, 
çandî û edebî. Nemaze ji bo kurmanciya bakur/jorê. 
Ji salên 1970-an û vir ve, ji ber sebebên civakî û siyasî, ji Kurdistan'ê ber 
bi dervayî welêt koçeke xurt heye. Aliyên baş û pozîtîv ên vê koçê jî hene; 
kurdên perçên cihê nêzîkî li hev dikin, herweha zarava û devokên kurdî 
jî. Bi vî awayî, edebiyatên ku bi zarava û elfabayên cihê tên nivisîn nêzî 
hev dibin û ber bi yekitiyekê derin. Û li derveyî welêt, gelek komeleyên 
civakî, çandî, edebî û navend, akademî û enstîtu yên kurdî hatine pê. Tevî 
ku qet yek jî ji van nikare hemû Kurdistanê û zarava û devokên kurdî 
temsîl bike, hebûn û xebatên wan ên li ser ziman û edebiyateke yekgirtî, 
alîkarî li 
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pêşketina ku ez qal dikim, kiriye û ew lezandiye. 
Li vê derê, min dil heye ku behsa niqteyeke din bikim û derbazî perçên 
Kurdistanê û edebiyata wan bibim. Ez dixwazim perçên Îran û Iraq'ê û 
yên Turkiye û Sûriyê, bi hev re bibînim û lê hûr bim. Ji ber ku zaravayên 
ku li van perçan tên peyivîn û elfabên ku pê tên nivisîn, mîna hev in. (Li 
Kurdistana Îran û Iraq'ê soranî û elfaba erebî, li Kurdistana Turkiye û 
Sûriyê kurmancî û elfaba latînî ye.) Herweha dan û standinên civakî û 
çandî jî di navbera perçên Îran û Iraq'ê de ji yên Turkiye û Sûriyê hîn 
zêdetir bûne. Ev yeka ji bo perçên Turkiye û Sûriyê jî her weha ye. Û em 
divê ji bîr nekin ku edebiyata ku li perçê Sûriyê afiriye, bi dest û alîkariya 
kurdên Turkiyê ku ji wir reviyabûn, hate pê. 
46 
EDEBIYATA KURDÎ LI KURDISTANA IRAQ Û ÎRAN'Ê 
Ziman û edebiyata kurdî, herî zêde, di van perçan de, bi pêş ketiye û pê 
hatiye nivisîn, Ji ber ku zor û zordariya dewletên serdest, li gora perçên 
din, li van perçan kêmtir bûye. Kurd, nemaze li perçê Kurdistana Iraq'ê, 
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her gav xwediyê mafê nivisîn û xwendina kurdî bûne. Hem di dema 
serdestiya îngilîzan de, hem jî bi dû wê re, kurd xwediyê çapxane, 
weşanxane, istasyonên (îzgeh) radyoyê, kovar û rojnaman bûne. Li perçê 
Îran'ê jî, her çiqas bi qasî perçê Iraqê nebe jî, hin îmkanên çap û weşanê, 
hertim, hebûye. Mîna nimûne, perçe û navçê Kurdistan'ê, hertim, mîna 
eyaletekê û bi navê "Kurdistan"ê hatiye nasîn û qebûlkirin. Loma ziman 
û edebiyata kurdî di van perçan de hîn bêtir, hêz û quweta pêşketinê dît. 
Li ser Kurdistana Iraq'ê, meriv divê berî her tiştî behsa biryara Koma 
Milletan ya 1925-an bike ku tê de Kurdistan û zimanê kurdî bi awayekî 
resmî dihate nasîn. Iraq, heta 1932-an raste rast û bi dû wê tarîxê ta 
1960-an, bi destê duduyan, ji aliyê 
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îngilîzan hate îdarekirin.ê- Meriv divê lê zêde bike ku kurdan jî di dewsa 
îktidareke erebî de, îdara ingilizan û otonomiyeke hundurî, ji bo xwe, hîn 
çêtir didîtin. Ev rewşa hanê, Iraq, bi carekê, ji bo ziman û edebiyata kurdî 
kir navend û merkezeke esasî. Heta wê rojê, di vî warê de, tu girîngiya 
Iraq'ê nîn bû. Stembol, paytextê dewleta Osmanî, heta wê rojê, navenda 
çap û weşînên kurdî bû. Lê gava komara nû ya turkî ava bû, 1923, hingê 
ronakbîrên kurdên wî perçî, mîna Tevfikê Sulêmanî (Pîremêrd), Refik 
Hilmî, Mistefa Paşa Yamulkî, Tevfik Wehbî, Mihemed Emîn Zekî û h.w.d. 
û gelek ronakbîrên din, dev ji Stembolê berdan û çûn Kurdistana Iraq'ê û 
li wir bi cîh bûn. Ev ronakbîr hemû di kadên dewlet û ordiya Osmanî de 
xwedî wezîfeyên girîng bûn, xwedî zanîn û tecrube bûn. Bi vî awayî, 
beşekî mezin ê entellenjiyansa kurdî veguheziya Kurdistana Iraq'ê. Bi 
alîkariya îngilîzan jî, ziman û edebiyata kurdî li wir bi pêş ket. Bi 
gerînendiya îngilizan, kovarên Pêşketotin (1920-22) û liyanewe (1923-36) 
dest bi weşînê kirin û gelek ji ronakbîrên kurd li dora xwe civandin. 
Alîkariya van kovaran li ziman û edebiyatê pir e. Bi dû van weşanan re, 
Diyarî Kurdistan (1925), Zarî Kurdistan (1926-32), Ronak (1925-35), Jîn 
(1934-36) û hin kovar û rojnamên din ên çandî û edebî dest bi weşînê 
kirin. Ev pêşketina weşangeriya çandî û edebî ya li Kurdistana Iraq'ê, bi 
kovara Gelawêj'ê (1939-49) gihîşt qada xwe ya bilindtirîn. 
Bi xêra vê serbestî û azadiya kismî, li Kurdista- 
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na Iraq'ê, xwendegeh û uniwersîtên kurdî vebûn, kovar û rojnamên mîna 
Gelawêj'ê ku bi salan weşiyane, derketin, akademiyên ziman û komele û 
rêxistinên çandî, edebî û nivîskarî ava bûn. Komela yekemîn a çandî ku li 
Silêmaniyê ava bû, 1926, "Cemiyetî Zanistî Kurd'", ev babetên hanê xiste 
bernama xwe û ji bo wan xebitî; 1- weşan û çapên kovar û rojnaman da 
ku xwendin û perwerdeyiya kurdî li welêt belav be û fireh bibe. 2- Nivisîn 
û wergerên kîtabên xwendin û perwerdeyiyê. 3- Avakirin û vekirina 
dibistan û xwendegehan da ku xelk bikaribe, bi roj Û şev, bixwîne û xwe 
perwerde bike. 4- Amadekirina semîner, civîn û konferansan. 5- Vekirina 
kitabxane û kitabfiroşan. 6- Şandina xwendevanan bo derveyî welêt da 
ku li wir bixwînin û bibin kadirên perwerde yên welêt û weşandin û 
derxistina lêkolîn û lêgerên li ser tarîx, cografya û etnografya Kurdistanê 
... 54 Ev hemû plan û armanc, hêdî hêdî, bi cîh hatin û ev pêşketina qalkirî 
di dema otonomiya kurdan de, 1970-74, gihîşt radeyeke pir bilind û geş. 
Û di kong-reyên Baxda (1970) û Hewlêr'ê (1971) yên Yekitiya Nivîskarên 
Kurd de ev qerar, bi yekdengî, hatin standin; "xebat ji bo pêşxistina 
edebiyata yekgirtî ya kurdî, parastina gencîneyên ziman û edebiyata 
kurdî, bidestxistina çar û îmkanan ji bo pêşxistin û lêgerîna ziman û 
edebiyatê ... " 55 
Ji ber vê pêşketina geş, pexşana (nesîr) kurdî jî li vî perçê, ji yên din bêtir, 
bi pêş ket. Li Kurdistana Iraq û Îranê jî nimûnên yekemîn ên pexşana 
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kurdî, tekstên dînî ne. Şêx Huseynî Gazî (1790- 1870), di destpêka sedsala 
18-an de, Mewlûd û Mewlana Xalidê Neqşîbendî, di sala 1826-an de, 
Aqîdeyê Kurdî, bi kurmanciya xwarê, nivisîn. Bi dû van eseran re, pex~an 
jî, mîna gengereke (çeşn) edebî, di edebiyata kurdî de cîhê xwe wergirt. 
Heta salên 1920-an, edebiyata kurdî jî, herçend hin ferq jî hebin, mîna 
edebiyatên din ên navçe, li ser eynî xetê, bi awayekî pir klasîk, bi pêş ve 
çû. 
Lê belê, bi weşandina kovar û rojnameyên ku min qalê kirin, edebiyata 
kurdî gavên nû û nûjen avêtin. Berhem û xebatên nûjen di van weşanan 
de xuya kirin. Û di destpêka 1920-an de, kurdan, bi awayekî modern, dest 



Rêzimana kurdî | 425  

 

bi nivisîna kurte-çîrokan kirin. Destpêkirina nivisîna kurte-çîrokan 
edebiyata kurdî dewlemend kir. 56 Yekemîn kurte-çîroka nûjen a kurdî di 
sala 1913-an de weşiya. (Gava em hatin ser beşê Kurdistana Turkiye-
Sûriyê, ez ê qalê bikim.) Lê li Kurdistana Iraqê, yekemîn kurte-çîrok ku yek 
ji nimûneyên pêşîn ên edebiyata nûjen a kurdî ye, li Silêmaniyê, bi navê 
"Le Xewma" , di sala 1925-an de weşiya. Nivîskarê kurte-çîrokê Cemîl Seîb 
e. Di vê kurte-çîroka dirêj de ku di kovara J iyanewe de, ji hejmara 28-an 
û pê ve, 26.06.1925, hatiye tefrîkakirin, Nivîskar, bi zimanekî rehet û 
rojane û bi alîkariya xewnên xwe, tabloyek ji jiyana civakî û rewşa siyasî 
û civakî ya rojên serîhildana Şêx Mehmûdê Berzencî (1922) berpêşî 
xwendevanan dike. Sala 1926-an, Ehmedê Mixtarê Caf, bi kitêba xwe ya 
"Meseley Wîjdan" 
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gava ku Cemîl Seîb avêtibû, hîn dewlemendtir û berztir dike. Di vê 
kitêbokê de, bi awayekî kûrtir û firehtir, li bûyer û dan û standinên civakî 
tê nêrîn. Perspektîf kûrtir e. Kurte-çîrok mijara xwe ji bajarî û bajarvaniyê 
werdigire. Jiyana rojane ya bajarvaniyê, bi kitekitên fireh, pêşkeşî 
xwendevanan dibe. Li milekî din, aliyê neteweyî yê doza kurdî, dîsan di 
nav pîvanên edebî de, derdikeve pê~.57 Hosmend Osman, di xebata xwe 
ya akademîk de, li bîr û dîtinên nivîskar û pisporên kurd, mîna Husên Arif, 
Mistefa Xeznedar û h. w .d. hûr dibe û dibêje ku "kurte-çîrokên ku di salên 
1920-40-an de hatine weşandin, ji aliyê avahiya edebi, qels in." Il Û ew 
weha didomîne; Il Kurte-çîrokên pêşîn, meriv dikare bibêje, ji edebiyata 
devkî bi dûr bûn tl mîna rexna rewşa civakî û siyasî bûn. Ev aliyê 'Wan 
xurt bû. Li hemberî vê yekê, kurte-çîrokên salên 30-an li ser ka/miya 
edebiyata devkî ava bûbûn û xwe digihandin temayên vê kahniyê. Bi vê 
ma/mê, meriv dikare, rêz û rêzdariya temayên folklorîk, mîna tesîra bîr û 
hizrên welatevîn iya kurdî bibîne."58 
Li Kurdistana Iraq û Îranê, tevgera edebî ya herî biquwet ku ziman û 
edebiyata kurdî kir nûjen, dewlemend û pêşketî, kovara Gelawêj 'ê bû.59 
Kovar di navbera 1939-49-an de, li Kurdistana Iraqê, ji aliyê Ibrahîm 
Ehmed, Aladdîn Secaddî, Şakir Fettah hat weşandin, Di hejmara yekemîn 
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a kovarê de, xwedî, . perpirsi yar û gerînendeyê kovarê Ibrahîm Ehmed, 
bi navê "Bile", di ser- 
51 
ruvisara kovarê de, armanc û hedefên kovarê weha anî 
zimên;"standardîzekirina zimanê kurdî, parastina edebiyata kevnare, 
avakirina edebiyateke nû ya kurdî û wergerandina kitêb û berhemên 
balkêş ên zimanên biyanî bo kurdî û belavkirina wan ... Eger heta niha di 
nivisîna zimanê kurdî de şêweyekî bi rêk û pêk ne mewcûd e, ev ji bo me 
şermeke mezin e. Yek ji tiştên ku Gelawêj ê bike, eve; ew ê ronakbîrên 
kurdan dawet bike ku ew dîtinên xwe li ser babetê çareserkirina vê paş 
temayînê bibêjin. "60 
Tevî lêger û lêkolînên tarîxî, civakî, çandî û nivîsarên edebî, di warê kurte-
çîrok û pexşana kurdî de jî, Kovarê gavên bêhempa avêtin. Kovarê alîkarî 
li nivîskaran kir, nivîskarên nû derxistin, kurte-çîrokên nivîskarên ewrûpî 
hatine wergerandin, şêweyên curbecur ên edebî hatin ceribandin, 
munaqeşe hatin pê û bi vî awayî adeteke nû ya nivisîna pexşanê ava bû. 
Gelawêj'ê nivîskarên hêja û berhemên bedew û ekoleke dewlemend a 
edebî yadîgarî çand û edebiyata kurdî kir. Gelek ji nivîskarên navdar û 
nemir ên zaravayê soranî ji ekola Gelawêj'ê ne. 
Nivîskarên Kovarê pir bûn. Mesela dudo ji wan, gerînendeyên Kovarê bi 
xwe ne; Ibrahîm Ehmed û Eladdîn Seccadî. Eladdîn Seccadî ku di tarîxa 
13.12.1984-an de li Baxda'yê wefat kir (1905), mîna rexnegir, dîroknas û 
zimanzanê mezintirîn ê hemû welêt dihate nasîn. Esera wî "Mêjûy Edebî 
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Kurdî" ku di sala 1952-an de, bi du cildan, weşiya û hê jî kahniya herî 
girîng a edebiyata kurdî ye. Berhevoka wî ya folklorîk "Riseyî Mirwarî", 
dîsan, di warê xwe de, yek ji eserên girîngtirîn e. Wî xebatên xwe yên li 
ser çîrok û destanên kurdî jî, bi şêweyê pexşanê, di kitêba "Hemîşe Bihar" 
de civandin. Meriv divê kitêba wî ya pexşanê "Geşt li Kurdistanê" ji bîr 
neke. Nivîskar di vê kitêba xwe de, bi zimanekî edebî, behsa avahiya 
tarîxî, civakî, siyasî û çandî ya bajarên Kurdistanê dike. Kitêba wî tl 
Şoreşekunî Kurd, Kurd û Komarî Iraq""yek ji wan kitêbên herî giranbiha 
ye ku bi zimanê kurdî û li ser tarîxa Kurdistanê hatîne nivisîn. (E. Seccadî 
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ji sala 1960'î heta mirina xwe, li zanîngeha Baxda'yê mamostayê ziman û 
edebiyata kurdî bû.) 
Herçî Ibrahîm Ehmed e, wî, mîna hevalê xwe, ne bi tenê bi ziman û 
edebiyatê mijûl bû. Herweha wî xebata siyasî jî kir û bû şexsiyetekî gelek 
girîng ê siyasî jî. Wî di tevgera rizgarîxwaza kurdî de, nemaze bi dû salên 
1940-an re, wezîfe û berpirsiyariyên mezin wergirtin. Wî beşdarî li 
damezrandina Partiya Demokratî Kurdistana Iraqê kir û piştî demeke kin 
jî, wî sekreteriya giştî ya Partiyê kir. Di wan salên germ de, 1960-70 ku 
şerê azadiyê li Kurdistana Iraqê gihîşt qada xwe ya bilind, tevî serokê 
tevger û Partiyê Mistefa Berzanî, wî şer bi rê xist û îdare kir. Ew niha li 
Londonê dijî û berpirsiyariya kovara demsalî ya çandî, edebî Çirîka 
Kurdistanê dike. Herwekî ku em di welatên din ên cîhana siyemîn de 
dibînin, tiştê ku Ibrahîm Ehmed xwes- 
53 
tiye bike, eve; her mîna serokên welatên din, wî jî xwestiye xebatên xwe 
yên çandî, edebî û yên siyasî bi hev re bike yek û şexsî ye teke yekgirtî û 
bi her awayî xurt bîne pê. Ev daxwaz û armanc, ji mêj ve ye, meriv dikare 
bibêje, li ba hemû ronakbîrên kurdan heye. Li Kurdistanê serok û rêberên 
tevgerên çandî û ronakbîrî, pir caran, di eynî wextê de, serok û rêberên 
siyasî ne jî. Hemû aliyên çandî, ronakbîrî, edebî û siyasî di şexsiyeteke 
neteweyî de civandin ... ronakbîrên kurdan ev yek hem ji bo xwe kirine 
daxwaz û armanc û hem jî mecbûr mane ku weha bikin û weha bijîn. Di 
piraniya sohbetên me de, pir caran Ibrahîm Ehmed ji min re weha gotiye; 
"Eger ez rastiyê bibêjim, ez rakişiuam nav xebata siyasî, ne ku ez bi xwe 
çûmê. Tecrube, rastî û bûyerên welatê me jî nîşan dane ku bêyî xebata 
siyasî, kar û şixul nameşe, bi ser nakeve. Edebiyat û siyaset divê bi hev re 
bimeşe. "62 
Ibrahîm Ehmed romana xwe ya yekemîn, Janî Gel, di sala 1956-an de 
nivisî. Lê belê, ew piştî demeke dirêj weşiya, 1972. Meriv dikare bibêje 
ku Janî Gel yekemîn roman e ku bi zaravayê soranî hatiye nivisîn. Loma, 
hê îro jî, ew gelek tê xwendin û li hemû Kurdistanê, li serê tê peyivîn. 
Bêguman, mîna her romana yekemîn, kêmanî û şaşiyên edebî yên Janî 
Gel jî hene. Roman hatiye wergerandin û îro bi gelek zimanên din jî heye. 



Rêzimana kurdî | 428  

 

Babetê romanê welatekî perçiqî û bindest û maleke biçûk a wî welatî ye. 
(Nivîskar ji wî welatî re carina dibêje Cezayir, carina jî Kurdistan). Malbata 
54 
biçûk belav bûye; bavê malê di meşekê de hatiye girtin, ji deh salan bêtir 
di girtîgehan de maye. Jin û zarokê wî mirine. Welat bûye xirbe, kevir li 
ser kevir nemaye. Gund hemû bûne kavil. Şerekî dijwar di navbera hêzên 
çekdar ên welêt û zordar û serdestên biyaniyan de dewam dike: Birînên 
kûr ên şer pir in, merivên mazlûm û reben ku perçiqîne, bindest in, li ber 
xwe didin, jiyana civakî ya rojane winda bûye, malbat ji hev ketine, 
welatekî ku ketiye bin nîrê kolonyalistan xwîn vedirişe û daxwaz, têkoşîn 
û hêviya ji bo jiyaneke bextiyar, serbest û xweser... Bi kurtî, Janî Gel li 
dora van temayan hatiye hûnandin. Raxistina edebî ya romanê basîd, 
şêweyê nivisînê sosyal-realîst û zimanê wê rehet û rojane ye. Welatê ku 
Ibrahîm Ehmed taswîr dike, bi her awayî, bi welatê Ibrahîm Ehmed bi xwe 
dimîne.63 Tevî ku ji aliyê hostahiya edebî roman ewçend ne biserketî be 
jî, metoda ku Ibrahîm Ehmed di romanê de bi kar tîne, di warê agahî û 
hînbûnê de, gelek balkêş e, -û di eynî wextê de, di warê kar û xebata 
nivîskariyê de, tîpîk e. Herwekî ku em dizanin, Ibrahîm Ehmed hem 
nivîskar hem siyasetvanekî pêşewa ye. Ji bo ku aliyê wî yê siyasetvaniyê 
li nivîskariya wî hukim neke û zora wî aliyê nebe, L Ehmed bûyer, dan û 
standin û meselên romana xwe dibe, digihîne welatekî din. Bi vî awayî, 
ew mesafeyekê (distans) dixe navbera xwe (nivîskar) û bûyeran. Piraniya 
caran, bûyer, dan û standin û meselên dûrî merivan ji yên nêzîkî merivan 
hêsantir tên salixdan. Da ku Ibrahîm Ehmed bikaribe romana xwe 
55 
binivîse, ji desthelatiya sansora dewletê û civakî xwe bide alî û di warê 
edebî de bi ser keve, ew pêwist dibîne ku war, dewr û bûyerên romana 
xwe ji xwe bi dûr xîne. 
Herçî şihîra ku bi soranî hatiye nivisîn, meriv divê behsa heyameke 
modern bike ku bi Nûrî Şêx Salih (1906-1958) dest pê kiriye. Herwekî 
şexsiyetên din ên edebî û çandî yên kurd, Nûrî Şêx Salih jî hem bi siyasetê, 
ji nêz ve, mijûl bû û hem jî şihirên xweş ên nûjen û rexnên bedew ên 
edebî dinivîsîn. Herweha ceribandinên wî yên edebî jî hêjayê qalkirinê 
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ne. Şahir bi vê xebata xwe ya nûjen, di edebiyata kurdî de bû rêberê 
nifşekî nû, balkêş û xurt. Vî nifşî, ku hin ji serok û niwênerên wî Pîremêrd 
(1867-1950), Dildar (1918-1948), Zewer, Ehmed Herdî, Faîq Bêkes û 
Goran bûn, şihira kurdî pir bi pêş ve bir û ew dewlemendtir kir. Meriv 
divê, di nav vî nifşî de, nemaze, behsa Goran bike. Goran (1904-1962), 
navê wî yê esasî Eb-dullah Silêman, bêguman, hosteyê herî mezin ê şihîra 
kurdî ya hemçerx e. Wî awa û şêweyên klasîk ên vegotinê û yên modern 
bi hev re kir yek û celebeke nû ya nivisîna şihîrê anî pê. Wî hemû celebên 
nivisîn û afirîna şihîra bedew ceribandin û jê şihirên yekta derxistin. Bi 
xebat û berhemên wî, şihîra kurdî hîn bêtir nêzîkî li şihîra cîhanê kir û hîn 
serbest, rehet, herikî û nûjen bû.64 Goran di warê siyasetê de jî gelek 
aktîv bû û ew pir caran hate girtin û di girtîxanan de ma. Wî bi guherînên 
edebî yên bedew û radîkal şihira kurdî ji bin tesîra 
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şihîra klasîk a farisî û erebî bi dûr xist. wî hewl da ku zimanekî paqij, xwerû 
kurdî û edebî biafirîne û bi kar bîne. Goran ku haya wî baş ji modernîstên 
ewrûpayî hebû, şihirên yekta yên edebiyata kurdî nivisîn. Di şihirên wî de 
haletê ruhiya însanê kurd, xweşiya tabiyata welatê kurdan û hal û hewalê 
Kurdistanê, pir bi zimanekî edebî û pir xweş, dixuye. Goran tesîreke pir 
mezin hem li nifşê xwe û hem li nifşên dahatû kir. Meriv di şihîrên şahirên 
mîna Hawar, Dilzar, Kakey Fellah, Dilan, Kamuran Mukrî û h.w.d. de tesîra 
Goran baş dibîne.65 
Nifşê nû yê roja me, li ser riya Goran, li hemû aliyê cîhanê belavbûyî, 
şihîra nûjen a kurdî bi pêş ve dibin. Nemaze bi dû şoreşa eskerî ya Iraqê, 
1958, re, rewşa kurdên Iraqê hîn çêtir bû. Pêşveçûnên civakî û ekonomîk 
hatin pê. Bi xêra van pêşveçûnan, di warê huner, çand û edebiyatê de jî 
pêşveçûn û îmkanin hatin pê. Di 1961-an de şoreş û tevgera çekdar a 
kurdî dest pê kir ku hê jî berdewam e. Nifşê piştî Goran ku di nav şoreşê' 
de mezin bû, mîna nifşê şoreşê tê nasîn. Yan jî nifşê post-Goran. vî nifşî 
gaveke nû, li ser riya Go~n, avêt, xwîn da şihîra kurdî û ew vejand. Bi vî ni 
î, şihira kurdî ya soranî gihîşt heyameke nû; navero ka felsefî û ronakbîrî 
ya şihira kurdî hîn kûrtir û dewlemendtir bû" şêwe û stîlên nûjen û 
temayên navneteweyî bêtir kete navê, dram, trajedî û serpêhatiyên şexsî 
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û şexisan hîn çêtir derkete pêş, mefhûma "Kurdayetiyê" guherî û bû 
nûjen û 
57 
şihira kurdî izolasyona ku ew tê de dijiya, şikand û pêwendiyên berbiçav 
bi şihira navneteweyî re danî. Şihir û berhemên niwênerên vî nifşî, mîna 
Şêrko Bêkes, Latif Helmet, Abdullah Pêşeto, Enwer Qadir Mihemed, 
Ferhad Şakily, Refik Sabir, xwe gîhandin zimanên biyanî û bi gelek 
zimanan weşiyan. Bi vî awayî, cîhanê jî şihira kurdî, hîn ji nêzîktir, nasî û 
li serê bû xwedî fikirekê. Pêşewayên vî nifşî, her yekî, li gora xwe, stîl û 
ûslibek jî afirand. Û ew îro jî her dixebitin û ji bo avakirina tarîxa edebiyata 
kurdî ya niviskî gelek tiştên hêja dikin. 
Çaxa meriv behsa edebiyata kurdî ya ku bi zaravayê soranî tê nivisîn, dike, 
bêguman, divê meriv Kurdistana Îran'ê ji bîr neke. Nemaze ekola Komara 
kurdî ya Mahabadê. Di dema Komarê de, ekoleke edebî ya yekta hate pê 
ku edebiyata kurdî pê serbilind e. Em hemû bi serpêhatiya trajîk a 
Komara Mahabadê dizanin. Komar bi hêviyên mezin hate avakirin, 1946, 
lê gava xalîbên şerê duwemîn ê cîhanê, di nav hev de, li hev hatin û rû ji 
Komarê badan û alîkarî li rejîma Îranê kirin, hingî qedera Komarê jî xuya 
bû; têkçûn. Rejîma Îranê Komara Kurdî têk da û serok û rêberên Komarê 
jî, tevî serekkomar Qazî Mihemmed, bi dar ve kir ... Lê di dema avabûn û 
kurte-jiyana Komarê de, xebateke bêhempa ya çandî çêbû. Rojname û 
kovarên mîna Kurdistan, Nîşiiman, Halala û Hawar derketin.sf Piyes hatin 
nivîsîn û pêşkeşkirin, şanogerî bi pêş ket, şev û civîn li dar 
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ketin, civînên nivîskar û ronakbîran kom bûn. At-mosfereke xurt, jîndar" 
fireh û bikêr ya çandî di nav xelkê de hate pê. Îcar rêberên vê tevgerê jî 
hin ronakbîrên xort, mîna Abdulrehman Zebîhî, Hêmin, Hejar, Rehîmê 
QazÎt bûn ku hejmara wan bi tiliyên destekî dihate hijmartin. Bi têkçûna 
Komarê re, jiyana van ronakbîran jî, bi carekê, hate guhertin û hema çi 
bigire, ji bo hemûyan jiyaneke dirêj û bêdawîn a sirgûn û penaberiyê dest 
pê kir. Ew li hemû aliyên dunyayê belav bûn û li wan deran, di nav neçarî, 
tenêbûn û belengaziyeke mezin de xebatên xwe yên siyasî, çandî û edebî 
do- 
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""~in. Meriv divê, ji vî nifşî, nemaze, behsa (1921-1991), Hêmin (1921-
1987), Hesenê Qizile: \1914-1985) û Rehîmê Qazî (1922-1991) bike. 
Rehîmê Qazî nivîskarê romana giranbiha, yek ji eserên sereke ku li 
Kurdistana Îran û Iraqê hatiye nivisîn, Pêşmerge ye. Pêşmerge di sala 
1961-an de, li sirgûnê hat nivisîn. Nivîskar Rehîmê Qazî meriv û xismê 
serekkomarê Mahabadê Qazî Mihemmed e.67 Herwekî ku li jorê bahs 
bû, xebat û têkoşînên parastin û domandina Komarê ku Rehîmê Qazî jî, 
bi her awa yî tê de bû, bi ser neketin. Piştî salekê, Komara ciwan, hêvî û 
pêşeroja welatê Kurdistanê, hat hilweşandin û welat ket bin nîrê zulim û 
zordestiyê. Serok, rêber û welatparêzên ku karîbûn xwe bidin alî û ji 
darvebûnê rizgar bin, mecbûr bûn ku terkî welêt bikin. Birekî ji wan, bi 
hezar zehmetî û dijwariyan, xwe gîhandin Yekitiya Sovyetê û xwe sipartin 
komu- 
59 
nistan. 
Rehîmê Qazî jî tevî vê komê bû. Li welatê xerîbiyê, ji welatê xwe bi dûr, 
piraniya meriv û xismên xwe windakirî. hê bî hîs, bîr û xewnên komara 
nûhilweşiyayî tijî, bêguman bi tesîra ziman û edebiyata dewlemend a rûsî 
jî, ew rûnişt û wî dema Komara Kurdî nivisî. Gava wî nivisîna romana xwe 
qedand, navekî ji bo kurdan muqedes lê kir; Pêşmerge.: Yanê pêşengê 
tevgera azadîxwazê kurdî, qehreman û têkoşerê sedsalan, zehmetkêş û 
canfedayê welêt... 
Hosteyekî din ê pexşanê ku ji Kurdistana iranê derketiye, Hesenê Qizilcî 
ye. H. Qizilcî hosteyê kurte-çîroka kurdî ye. Berhevoka kurte-çîrokên wî 
"Pêkenînî Geda" ku hatiye wergerandinî gelek zimanên din, di nav kurdan 
de navdar e. Ew jî ji nifşê Rehîmê Qazî bû, eynî mîna wî, hin kurtedemên 
xweş û serfiraz û jiyaneke dirêj a trajîk jiya -. Mirina wî jî, herwekî jiyana 
wî, trajîk bû. Bi dû hilweşîna Komara Mahabadê re, wî Bulgarîstan tercîh 
kir û çûlê xwe yê xerîbiyê li wir raxist. Heta têkçûna Şahê Îranê, ew li 
Bulgarîstanê ma. Gava heyam li Îranê guherî, ew vegeriya; hêviyên wî 
mezin bûn, coş û daxwaza xebatê bilind bû. Lê ji bervajiyê van hemûyan, 
piştî demeke kurt, ew ji aliyê rejîma nû ya Îranê hate girtin. Heta 1984-
an, ew li girtîxane navdar a Tehranê, Evînê ma û di vê salê de, li wir, bi 
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îşkencê hate kuştin. Digel ku ew bi salên dirêj li derveyî welêt mabû, 
qehre- 
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manên kurte-çîrokên H. Qizilcî kurdên Kurdistanê ne. Kurdên ku bi 
awayekî şerpeze di nav newal û gelî, xaniyên biçûk û şikeftan de dijîn, 
jiyaneke bêçare, girtî û ji dunyayê bi dûr didomînin ... 68 Ev merivên 
belengaz ku haya dunyayê jê nin e, bi pênûs û hunera H. Qizilcî, bala 
xwendevanan dikişînin û dikevin cîhan û jiyana wan. 
Herçî Hejar û Hêmin in, du hosteyên yekta yên şihirê ne. Di dewsa ku ew 
jî, mîna hevalên xwe yên din, herin welatên dûr û pir xerîb, wan berê xwe 
dan Iraq û Kurdistana Iraqê. Herdu jî heta salên dawiya 1970-an, li wir 
man. Hejar di tevgera rizgariya Kurdistana Iraqê de jî berpirsiyariyên 
girîng wergirtin û heta mirinê ew bû dostekî nêzîkî serok M. Mistefa 
Barzanî. Mîna niha tê bîra min, gava li Parîsê me hevûdu dît û bi hev re 
sohbet kir, 1985, (ew ji bo tedawiyê hatibû wir), wî di derekî sohbetê de 
weha got; "Her sal, di roja mirina Melle Mistefa Barzanî de, ez ji bo wî û 
bîranîna wî şihîrek dinivîsim ... " Her sal şihîrek ji bo dostekî mirî... Vê yekê 
gelek tesîr li min kir. Bêguman, ev şihir, li derveyî îzeh, propaganda û 
manifestasyonên siyasî, ji wan bi dûr, şihîrên germ, edebî û bedew in ku 
ji bo bîranîna dostiyeke pir xurt hatine nivisîn. Û ew nimûnên qerektera 
Hejar a însanî, nazik û ziravbihîstiyar in ... Digel dîwanên nemir û pir 
giranbiha, wî ferhengeke mezin, ji du cîldan pêkhatî, kurdî-farisî, amade 
kir û weşand. Wî klasîkên kurdî, mîna Şerefname, 
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Mem Û Zîn û Dîwan 'a Melayê Cizîrî, ji nû ve, ji ber çavan derbaz kinn, bi 
pêşgotin û şerhên hêja û fireh, adapteyî kurmanciya jêrê (soranî) kirin û 
ew veguhezandin Kurdistana Iran û Iraqê. Berî wefata xwe bi çendekê, wî 
Quran wergerand kurdî. Hejar, bi tena serê xwe, digel dijwarî û 
zehmetiyên pir mezin, mîna enstîtusiyon û akademiyeke çandî xebitî. 
Hêmin jî bû pêşnav û pêşewa yê şihîreke nazik, bedew û bihîstiyar. Meriv 
dikare ji bo Hêmin bibêje ku ew pêşnavê romantîk ê şihira kurdî ye. Şihira 
wî li ser kûrahiya edebî, kite-kitên balkêş û xweşlihevhatî û hostehiya 
zimên ava bûye. Şihîra wî mîsala spehitî û lihevhatina wan e. Di sala 1979-
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an de, gava kurdan Kurdistana Îranê rizgar kirin, min Hêmin li Mahabadê 
dît. Di sohbetên me de, wî her behsa berpirsiyariya xwe ya li hember 
zimanê kurdî kir û got ku ew her bi vî bîr, hizr û hîsê dinivîse. Wî bi tenê 
du dîwan, lê du dîwanên nemir weşandin û meriv dikare bibêje ku di ede-
biyata kurdî de, kêm kesî mîna Hêmin jiyana xerîbî û penaberî yê xweş 
salix daye. Ev çarîna wî ya jêrîn ku li ser tecrubên wî bi xwe hatiye 
hûnandin, navdar e; 
Derdî dûrî, derdî dûrî kuşiimi Derdî wişyarî sebûrî kuştimî Yadî yaran û 
wilatim roj û şew 
Lê heram kirdim qerar û xurd û xew 
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Ez dixwazim pêşketinên çandî û edebî yên van perçên Kurdistanê ku min 
bi kurtî qalê kirin, bi bûyerên salên 1970-an bi dawî bînim. Di sala 1970- 
an de Kurdistana Iraqê otonomiyeke têkûz î siyasî bi dest xist. Bi 
otonomiyê re, nivîskar û ronakbîrên vî perçê fersend bi dest xistin ku ber 
bi derveyî welêt vebin. Eserên girîng û klasîkên welat û zimanên cîran 
(farisî, erebî, turkî) û yên Ewrûpayê, li pey hev, hatin wergerandin û bi 
kurdî çap bûn. Riyên nû û modern ên edebiyatê hatin nasîn û li ser wan 
munaqaşên kûr û dîrêj çêbûn. Pêla zanîn û xwendinê bilind bû. Li her 
bajar û mintiqê komelên edebî, çandî û nivîskaran vebûn û ew bi kar û 
xebatên aktiv rabûn. Bi vî awayî, nifşekî nû yê şahir û nivîskaran kemilî ku 
zanîna wî ya ronakbîrî û çandî kûr, bîr û fikirên wî yên li ser rabirdû û 
tarîxa kurdî zelal, ji tesîr û hevkariyên navneteweyî re vekirî bû. Min li 
jorê navê şahirên pêşevan ên vî nifşî nivisîn. Niwêner û pêşevanên vî nifşî 
ku bi xebata pexşanê, roman, kurte-çîrok, piyesê, rabûne, ev in; Husên 
Arif, Raûf Bêgerd, Ehmed Mihemed Ismeîl, Mihemed Salih Seîd, Latîf 
Hemîd, Ehlam Mensîr û Marûf Xeznedar. Ji bo ku ev kurte-lê ger hîn 
dirêjtir nebe, ez bi tenê behsa navê van nivîskaran dikim û nakevim nav 
xebat û berhemên wan. Lê belê, meriv divê bibêje ku van nivîskaran di 
warê pexşanê de ku edebiyata kurdî baş jê destkevtî nebûye û pir zeyif e, 
gavên hêja û hêvîdar avêtine û her berdewam in. Ji nav van nivîskaran, 
meriv divê, bi taybetî behsa xebat û eserên Husên Arif bike. Wî hem 
roman û hem 
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jî lêger Û lêkolînên edebî ruvisme. Lêgera wî "Çîrokî Hunerî Kurdî- 1925-
1960" ,1960, di warê xwe de kitêbeke bingehîn e. Romana wî ya dawîn 
"Şaarlt yek ji romanên sereke yên edebiyata kurdî tê hesêb. Roman, 
taswîreke edebî, modern û epîkî ya bajarê Sulêmaniyê ye ku hertim bûye 
navenda çandî ya kurdî. 
64 
EDEBIYATA KURDÎ LI YEKITIYA SOVYETÊ 
Herwekî ku tê zanîn, li Yekitiya Sovyetê, bi awayekî peregende, bi qasî se 
sed hezar kurd dijîn. Bi şoreşa 1917-an ve, kurdên ku di nav tixûbên wan 
welatan de dijîn, gihîştin mafên xwe yên çandî. Heta salên dawiya 1930-
an, yanê heta terora kambax a Stalîn, kurdên Yekitiya Sovyetê 
xwendegehên kurdî, rojname û kovarên kurdî, radyo û weşanên kurdî 
ava kirin. Li zanîngehan beşên ziman, tarîx û edebiyata kurdî vebûn. 
Nivîskar û ronakbîrên kurd, bi alîkari û teşwîka yekitiyên nivîskarên 
ermen Û gurciyan, xwe bi rê xistin. Ev geşbûn û pêşketina bihavil, 
bêguman, rê da ku li Yekitiya Sovyetê gelek nivîskar, eser û berhem werin 
pê. Meriv dikare bibêje ku li gora perçên din, digel ku nifûsa kurdên 
Sovyetê hindik el herî zêde nivîskar û şahir ji wir derketine. Li ser zimanê 
kurdî û gelş û problemên wî gelek kitêb çap bûn, di hemû warên zargotina 
kurdî de (des-tan, çîrok, meselok, serpêhatî, stran, gotinên pêşiyan, lavêj 
... ) pir berhem derketin, şihîr, kurteçîrok û romana kurdî li wir geş bû. (Lê 
belê, ev 
65 
pêşketina pir xweş, di dawiya salên 1930-an de, bi siyaseta Stalîn a 
sirgûnkirinê, bi paş ve çû. Û min-tiqayê kurdî yê otonom Nakişevan ku di 
sala 1923- an de ji bo kurdan hatibû avakirin, ji aliyê siyaseta Stalîn, hat 
hilweşandin û di dawiya 1930-an de kurd sirgûnî hemû Qafqas û Asiya 
Navîn bûn.) 
Meriv divê ji van pêşketinên pir erînî ku ez qalê dikim, behsa Kongra çand, 
edebiyat û zimanê kurdî bike. Kongre sala 1934-an, li Rewanê civiya. B. 
Nikitin di derheqê vê kongrê de weha dibêje; "Kongrê xebata xwe ya 
bingehîn li ser avakirina zimanê edebî û edebiyata kurdî civand û 
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pêwendiyên wan bi derveyî welêt re jî cîhekî girîng wergirt. "69 Beşdarên 
Kongrê, bi xurtî, li ser rewşa civakî û çandî ya kurdên Trans-Kafkasê û şert 
û zirûvên ku ziman û edebiyata kurdî tê de ye, rawestîn û ji bo parastin, 
dewlemendkirin û pêşvebirina ziman û edebiyata kurdî pêwistî û 
tedbîrên esasî tesbît kirin. Dîsan li gora B. Nikitin, 11 Kongrê encameke 
baş anî pê û mesele û problemên ku lê hûr bû, bi temamî, çareser kir." 
Jixwe kurdên Qafqasê, sala 1928-an, alfabeyeke ji tîpên latînî pêk anîbûn 
û dest bi weşîna rojnama Riya Teze û gelek weşan û kitêbên din kiribûn. 
(Riya Teze hê îro jî, li Rewanê, diweşe.) Lê bi biryarên Kongrê, ev kar û 
xebatên ku çêdibûn, hîn xurtir, bi plan û program tir bûn.70 
Şahîrê navdar ê Meksîkayê Octavio Paz li ser nivîskar û edebiyata 
Amerîka-Latînî, bi nêrîneke 
86 
balkêş, weha dibêje; "peyva gotinên ku ji Spanya û Ewrûpayê hatine 
jêkirin û veqetandin, îro, li vî welatî, li ser vê axê, reh û rêçên xwe bera 
axê didin. Sirgûnî kok dide, gul vedide." Ev gotinên hanê, bêguman, bi 
temamî, ji bo kurdên Yekitiya Sovyetê jî rast in. Herçiqas edebiyata kurdî 
ya Yekitiya Sovyetê, bi temamî, ne edebiyateke sirgûnê be' jî, ew ji welêt 
û pêwendiyên germ bi dûr gul veda û şax da. Şertên wê dijwar bûn. Bîr û 
baweriya edebî ya komunistan ku bi nav û deng bû û digot "bi şeklê xwe 
neteweyî, bi naveroka xwe çînî" rê li ziman û edebiyata kurdî digirt ku ew 
pêwendî bi welêt re da ynin û pê re geş bibin. Di serê de jî, rejîma Sovyetê 
piştgirtî û alîkarî li rejîma Turkiyê ya kemalîst dikir û bi şik û guman li 
tevgera siyasî, çandî û edebî ya welatê Kurdistanê dinihêrî û niwênerên 
vê tevgerê, mîna "sîxurên emperyalîzma navneteweyî" didît. Ji ber van 
sedeman, edebiyata kurdî ya ku li Yekitiya Sovyetê hat afirandin, bi her 
awayî, îzole ma."! Belê, edebiyata kurdî li Qafqasê şax da, lê digel van 
dijwarî û zehmetiyan ... Di warê nivisîn û vegotina kurdî de ferqine biçûk 
di navbera kurdên Yekitiya Sovyetê û kurdên Kurdistanê de hene. Lê ji 
van pê ve, tu ferq di navbera wan de nîn in û ziman û edebiyata kurdî ya 
Yekitiya Sovyetê, ecêb e, pir bi xurtî wesif û huwiyeta xwe ya kurdî 
parastiye û bi zimanê welêt ve girêdayî maye. 
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Ev pêşketin û xurtiya edebî hem di warê pexşan û hem jî di warê şihîrê 
de ye. Herweha di warê 
67 
romanê de. Di salên destpêke yên şoreşê de, bi qasî 30-40 kitêbên kurdî 
weşiyan. Piraniya wan ji aliyê Erebê Şemo, Casimê Celîl, Heciyê Cindî, 
Xelîl Miradoo, Qanadê Kurdo, Wezîrê Nadîr hatin nivisîn. Ev nivîskar û 
şahir mîna nifşê Şoreşa Oktobirê hatin nasîn. Tevî ku ew ji welêt pir bi dûr 
dijiyan, van navên hêja hem bi kurdî nivisîn û bi nivîskariya xwe gelek 
alîkarî li pêşketina ziman û edebiyata kurdî kirin û hem jî nivisîna 
kurteçîrokê kirin beşekî esasî yê edebiyata kurdî. Eskerê Boyik, şahîr, yek 
ji nivîskarên nûjen ên edebiyata kurdî li Sovyetê, vî nifşî û berhemên wan 
mîna "gav tî etaba yekemîn a edebiyata kurdî li Yekitiya Sovyetê" 
dibîne.Z? Li gora wî, "etaba duwemîn" di salên 1950-an de dest pê dike. 
Ev etab û dem nemaze di warê şihîrê de gavên nû û hêja davêje. Navên 
herî li pêş ên vê dem û etabê, Şikoyê Hesen, Ferîkê Usio, Mikayilê Reşîd, 
Simoyê Şemo, Cerdoyê Esed, Karlanê Çaçan, Eliyê Evdirrehman, Rizayilê 
Resid in. Etaba siyemîn jî, di pêşengiya Tosinê Reşîd, Seîdê Îbo, Eliyê 
Teberî, Çerkezê Reş Elîxanê Memê, Eskerê Boyik de, di destpêka salên 
1960-an de, bi pêş dikeve. Ev etaba siyemîn di warê nûkirina ziman û 
edebiyata kurdî de gelek dixebite; ziman stîlîze dibe, çeşnên nû mîna 
roman, kurte-çîrok, şano, ceribandinên edebî û h.w.d, tên ceribandin, 
dest pê dibe, digel babet û temayên klasîk, yên nû û modern jî tên nivisîn 
û salixdan, 
Herçî roman û kurte-çîrok in, di vî warî de, meriv divê behsa yên Eliyê 
Evdirrehman Xatê 
68 
Xanim (1959), Dê (1965), Gundê Mêrxasa (1968), ya Heciyê Cindî Hewarî 
(1967) û ya Seîdê Iho ku di sala 1991-an de, li Rewanê, bi destê kesên 
nenas hate kuştin, Kurdên Rewî (1981) bike. Romana dawîn a Eliyê 
Evdirrehman "Ser Çiya da" mijara xwe ji şoreşa çiyayê Agirî werdigire. 
Qehremanê romanê yek ji serokên serîhildanê Şêx Zahîr e. Roman li dora 
jiyan û xebatên qehreman tê hûnandin û bergeheke çandî, civakî, siyasî 
ya wê demê tîne pê. Di derheqê vê romanê de, Rohat, nivîskarê kurd ê 
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Turkiyê, dibêje ku roman hem ji aliyê edebiyata kurdî û hem jî ji aliyê 
ronîkirina rûpeleke tarîxa kurdan, girîng e û ew weha didomîne; "Her 
çiqas roman dîrokî û servanî be jî, carina xweşiyên taoiuatê, ji aliyê 
nivîskar, hîn xweştir dibin. "73 
Digel van eser û berheman, bi baweriya min, hîmê esasî yê edebiyata 
kurdî li Yekitiya Sovyetê, eser û berhemên Erebê Şemo ne. Meriv dikare 
bibêje ku Erebê Şemo, 1897-1978, yek ji pêşengên pexşana nûjen û 
romana kurdî ye. Wî rojên şoreşa oktobirê dîtin û tê de jiya, beşdarî li 
xebata avakirin û nûkirina civatê kir û bi dû re jî zulim û xezeba Stalîn dît 
û jê gelekî kişand. Hemû jiyana xwe, ew di nav xebata ronakbîrî de bû û 
her hewl da ku pêla zanîbûnê di nav kurdan de bilind bike û ronakbîr û 
nivîskarên kurd bi rê xîne. Di sala 1937-an de, rejîma stalînîst ew şand 
Sibîryayê, sirgûnê û heta sala 1957-an, ew li wê derê ma. Di xeberdaneke 
xwe de, ew dibêje ku ew di raxistina hemû riyên 
69 
hesin ên Sibîryayê de xebitiye û bîst salên xwe yên herî xweş û bikêr, ji 
ber sebebên hîç Û pûç, di nav eziyet û neçariyeke mezin de 
bihurandiye.F? 
Armancên ku E. Şemo, bi nivîskariya xwe, dabûn ber xwe pir bûn; nivisîna 
edebiyata devkî û zargotina kurdî, standardîzekirina zimanê kurdî, 
avakirina atmosfereke edebî, bilindkirina bîr û hîsên kurdayetiyê. Lê 
armanca herî girîng jî ev bû; modenûzekirina edebiyata kevnare û 
peydakirina rê û şêweyên nû yên vegotinê. Ji romana "Dimdim" ê pê ve, 
hema çi bigire hemû romanên wî otobiyografik in. Meriv dikare di hemû 
romanên wî de şopên jiyana wî ya bêçare û çirûskên armanc, miraz û 
hêviyên wî bibîne. Nemaze di romana Şivanê Kurd de.75 E. Şemo li 
gundekî Karsê, Sûsiziyê, mîna zarokê maleke pir neçar, hate dunyayê, 
1897, û hemû jiyana wî di nav eziyet û zehmetiyan de derbas bû. Wî ev 
jiyana rengîn kir mijar û babetên romanên xwe. Romana wî ya yekemîn 
Şivanê Kurd ku li Rewanê çap bû, 1935, birekî ji jiyana wî taswîr dike. 
Eskerê Boyik dibêje, "Şivanê Kurd, bi temamî çîroka jiyana nivîskar e" û 
weha didomîne, "bi kurdiyeke paqij û zengîn ha- 
tiye nivisîn           û zimanê axaftinê esas girtiye. "76 
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Roman folklorîk e û bûyerên zarotî û xortiya nivîskar salix dide. Ew 
wergeriyaye fransizî, rûsî û erebî jî. Nivîskar û bîrewerê kurd Nûreddîn 
Zaza jî, bi dû re, ew ji ber çavan derbas kir, zimanê wê adapteyî qayidên 
kovara HAWAR'ê kir û ji nû ve weşand. Bi xêra vê xebatê, kurdên Turkiye 
û 
70 
Sûriyê jî, bi hêsanî, xwe ragîhandin romanê û ew xwendin.Z? 
Romana E. Şemo Kurdê Elegozê mîna berdewama Şivanê Kurd e. Mesele 
û babetên ku di romana yekemîn de hatine raxistin, di ya nû de, hîn 
firehtir û bi milên nû, taswîr bûne. Piştî ku E. Şemo ji penaberiyê vedigere, 
ew romana xwe Berbang 'ê dinivîse. Ev roman mîna versiyoneke nû ya 
Şivanê Kurd e. Lê belê versiyoneke hîn nermtir, bêdengtir û kîbartir. 
(Welê dixuye, bi xof û sawa rejîmê.) Li milê din, ji aliyê edebî, Berbang hîn 
bêtir pêşketî û kemilî ye. Meriv bi carekê tê de dibîne ku nivîskar hewl 
daye û xwe êşandiye ku bigihê ûslib û zimanekî edebî. Mijar û babetê 
romana wî Jiyana Bextewar, 1969, koça kurdan ber bi welatê Qefqesê ye. 
Di dema osmaniyan de, ji bo ku kurd bikaribin ji qetlîaman xelas bin, wan 
ber bî welatê jor koç kirin, li wir jiyaneke nû ava kirin û guherînên wê 
derê, tevî şoreşa Oktobirê, bi çavan dîtin û jiyan. Roman li ser vê dewr û 
dewranê ava dibe.Yanê ew, romana jiyana kurdên Yekitiya Sov-yetê ye. 
Îcar romana E. Şemo ya dawîn Hopo, 1969, li ser rewşa civakî ya piştî 
şoreşê ye. Romanên E. Şemo, li gora qayidên resmî yên rejîma Sovyetê; 
reyalîzma sosyal, hatine nivisîn. Dewlemendiya folklorê û edet û ûsilên 
vegotina devkî tê de pir berbiçav in. Lê li aliyekî jî, meriv dibîne ku E. Şemo 
gelekî xwe êşandiye da ku bikaribe zimanê 
71 
kurdî hîn serbestir bi kar bîne û têxe qalibên pîvanên romanê. Eger meriv 
kêmbûna romanên kurdî bide ber çavan, hingê hewl, lebat û xebata E. 
Şemo hîn çêtir fahm dibe. 
Digel van romanan, bi baweriya min, romana girîngtirîn a Erebê Şemo, 
Dimdim, 1966, e. Herwekî ku min li jorê qal kir, edebiyata devkî û 
zargotina kurdî kahniya edebiyata nûjen a kurdî ye. Ji ber vê yekê meriv 
divê li ser Dimdim'ê raweste. Dimdim, destaneke kevnar a kurdî ye. Ji 
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sedsalan û vir ve, li hemû welêt, kurd wê dibêjin, vedibêjin û diguhezînin 
nifşên nû. Piştî peymana QesraŞêrîn û perçebûna welatê Kurdistanê, 
keleha Dimdimê di nav tixûbên Îranê de ma. Keleha Dimdimê li dijî rejîma 
Îranê ya wê çaxê li ber xwe da û bû sembola tevgera liberxwedana kurd. 
E. Şemo ev destana navdar qulipandiye forma romanê û jiyana Kelehê, 
merivên tê de, qehremanê liberxwe-danê Xanê Lep zerîn, dan û 
standinên civakî û rewşa siyasî ya wê demê, bi zimanekî şihîrî, nivisiye. 
Yanê bi gotineke din, wî destan kir roman û li gora qalibên romanê, ji nû 
ve, anî zimên. E. Şemo di romanê de, pir caran, gelek stran, gotinên xelkê, 
gotinên pêşiyan bi kar anîne, romana xwe bi wan hûnandiye û ew kirine 
perçeyekî esasî û xweş ê neqişa romanê.78 
72 
EDEBIYATA KURDÎ LI KURDISTANA TURKIYE Û SÛRIYî 
Min li jorê jî behs kir; nimûnên 'pêşîn ên edebiyata nivîskî bi zaravayê 
kurmanciya jorê hatin nivisîn. Zaravayê ku kurdên Turkiye, Sûriye, 
Yekitiya Sovyetê û birekî ji yên Îran û Iraqê pê dipeyivin. Di warê nivîsînê 
de zaravayê herî kevn û di warê xeberdanê de zaravayê herî mezin, 
kurmancî ye. Jixwe klasîkan tradîsyoneke nivîsînê bi kurmancî anîbûn pê. 
Lê ev edet, nemaze bi destpêka 190Q-an, dewlemendtir û geştir bû. Ez 
bawer im ku ev heyama nû ya geşbûnê, bi derketina rojnama Kurdistan'ê 
dest pê kir. Kurdistan bû çirûska pêşketina nû. Gava meriv behsa vê 
rojnamê neke, hingê lêkolîn û lêgerînên li ser ziman û edebiyata kurdî dê 
kêm bimînin. Heyama nû ya modern bi Kurdistan'ê dest pê dike. Rojnamê 
di 22. nîsan.1898-an de, li Kahîrê, dest bi weşanê kir. Bi destpêka 
Rojnamê, kurd bûn xwediyê yekemîn rojnama kurdî. Ji bo bîranîna 
Rojnamê, kurd roja 22'ê nîsanê mîna roja neteweyî ya rojnamegeriya 
kurdî pîroz dikin û li Kurdistana Iraqê 22'ê nîsanê rojeke resmî ye.79 
Xwedî, berpirsiyar û gerînendeyê 
73 
Rojnamê Miktad Midhad Bedir Xan bû û ew 31 hejmar weşiya. Di 
destpêkê de li Kahîrê, paşê, bi dorê, li Cenewre, Kahîre, London, 
Folkstone (Englistan) û dîsan li Cenewreyê, wê weşana xwe domand.BO 
Rojname bi kurdî û tirkiya Osmanî weşiya û li Kurdistanê jî baş belav bû. 
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Nivîsarên ku di Rojnamê de bûn, bêtir, edebî, çandî, felsefî, siyasî û tarîxî 
bûn. Wê rexneyên tunt li dewleta Osmanî girt û li dijî rejîma navendî ya 
Osmanî gelek nivîsar ku piraniya wan ji aliyê gerînendeyê Rojnamê 
hatibûn nivisîn, weşandin. 
Herçî ziman, edebiyat û çand be, Rojnamê pir bala xwe dayê; esera nemir 
a Ehmedê Xanî Mem tl Zîn, 21 hejmar li pey hev, tefrîqe bû, şihirên Hacî 
Qadirê Koyî rûpelên Rojnamê neqişandin. Şihîrên Emîn Alî Bedirxan, kekê 
Mithad Beg, bavê SureyaCeladet-Kamuran Bedir Xan, tê de weşiyan, 
Nivîsareke dirêj li ser ferhenga Yusuf Ziyaeddîn Paşa, bi kurdî-erebî, çap 
bû. Di warê tarîxê de jî, nivîsarine cihê û dirêj li ser xanedana "Ceziret ul 
Ibn ul Umer", Mîr Bedir Xan û malbata Bedir Xanan û Selahedînê Eyûbî 
weşiyan.ê! Zimanê Rojnamê paqij, rehet û herikbar e. Weşan û nivîsarên 
Rojnamê gelek tesîr li kurdan û Kurdistanê kir. Herweha li tevgera 
ronakbîrî ya kurdî li Stembolê jî. Kurd bi Rojnama xwe serbilind bûn. 
Kurdistan, bi ziman, nivîsar, xet û ramanên rojnamegerî û felsefa xwe ya 
neteweyî, di warê ziman, çand û edebiyatê de, bû xeberguheza 
heyameke nû, modern, biber û bikêr. B2 
74 
Bi weşîna Kurdistan'ê re, bi taybetî, pexfjana kurdî bi pêş ket û mîna 
fenomeneke nû kurteçîroka kurdî xuya bû û şax da. Kurte-çîroka yekemîn 
a edebiyata kurdî, bi navê "Çirok", du hejmar li ser hev, di sala 1913-an 
de, li Stembolê, di kovara "Rojî Kurd" de weşiya. Nivîskarê Çîrokê yek ji 
damezrevanên komala kurdî li Stembolê "H"t,VÎ", 1912, û "muxarîrê" 
~Rojî Kurd, Fuadê Temo ye. Weşana komela HEVI'yê Rojî Kurd, digel ku 
bi tenê çar hejmar weşiyan, bi nivîsarên xwe yên kurdî û bi vê kurte-
çîrokê navdar e.83 Bi qasî ku meriv jê fahm dike, nivîskarên Kovarê, bi 
tesîra tevgera Tanzimat a Osmanî, ji bo bi pêşvebirina ziman û edebiyata 
kurdî û peydakirina riyên nû yên vegotinê, gelek lebitîne. "Çîrok" 
mîsaleke baş a vê xebat û lebatê ye. Teknîk û awayê vegotina vê kurte-
çîrokê; bi temamî, nû ye. Gotin û cimle kin û xurt in, pejn û hîs kûr in, 
ziman sade, dewlemend û edebî ye, mijar balkêş e, atmosfer bitesîr e. 
Nivîskar kurte-çîrokeke nû û yekta afirandiye. Kurte-çîrok babetê xwe li 
ser jiyana za-rokekî biçûk "Şewêş" Û bavê wî yê bêçare û şivan ava dike. 
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"Şewêş kurê şivanekî ye. Ew bi xwe deh salî ye. Zarok e, lêbelê pir 
çavvekirî ye. Şewêş diya xwe nediye. Bavê wî jî reben û belengaz e. Qet 
tiştekî wan tune.:" Kurte-çîrok bi vî terhî dest pê dike û hema; bi carekê, 
bala xwendevan dikişîne.84 Ew bi tenê du hejmar diweşe û digel ku Kovar 
dinivîse ku ew ê bidome, mixabin, dûmahîka wê nayê û nîn e. 
75 
Di destpêka 1900-an de, Stembol bû navenda çandî û siyasî ya kurdî. 
Paytextê dewleta Osmanî, bajarê kevn ê bîzansî, pira di navbera rojhelat 
û rojavayê, ji bo kurdan jî bû merkezeke esasî. Herwekî ku li jorê hatibû 
qalkirin, dewleta Osmanî, bi zanîn, plan û bername, mîrekiyên kurdî, yek 
bi yek, ji holê rakirin û desthilata siyasî û eskerî ji destê mîr, giregir û 
malbatên mezin ên kurdan derxistin. Û Dewletê hin ji malbatên herî 
mezin û girîng ku di tarîxa Kurdistanê de, bi wezîfên mezin rabûne, sirgûnî 
Stembolê kirin û ew li wir bi cîh kirin. Bi vî awayî, ew malbat li milekî ketin 
bin çavan, li milekî jî rastî tevgerên nû yên siyasî, felsefî, çandî, edebî bûn. 
Ji bilî van malbatan, gelek kurdên din jî yan ji bo xwendinê yan jî ji bo 
tîcaretê hatibûn Stembolê. Stembol merkez bû. Hingê pêlên neteweyiyê 
rabûbûn. Hemû nete-weyên bindest ên Osmanî li xwe vedigerîn. Kurd jî 
kêmî wan nebûn. Kurdên Stembolê ku dixwendin, tîcaret dikirin yan jî di 
gerandina karên dewletê de berpirsiyariyên girîng wergirtibûn, bi 
kurdayetiya xwe rabûn. Pêla hişyarî û neteweyiyê ji bo kurdan jî, li 
Stembolê rabûbû; komela ku kurdan yekemîn car li Stembolê ava kirin, 
Kurdistan Azm-i Kavi Cemiyeti bû.86 Bi dû vê komelê re, yên din hatin; 
Kurd Teavun ve Terakki Cemiyeti, Kurt Talebe H~VÎ Cemiyeti, Kurd 
Tamim-i Maarif Cemiyeti, Kurdistan Teali Cemiyeti.87 Van komele û 
rêkxistinan rojname û kovarên mîna Kurdistan, Kurt Teavun ve Terraki 
Gazetesi, Rojî Kurd, Hetawî Kurd, JIN weşandin. Hemû van weşanên 
76 
bi kurdî û osmanî, bi awayekî fireh, cîh dan ziman, çand û berhemên 
edebiyata kurdî. Wan herdu zaravayên mezintirîn, kurmanciya jorê û 
kurmanciya jêrê esas girtin. Di nav van weşanan de, ya herî girîng, 
bêguman, JÎN e. Yek ji kovarên herî girîn ên rojnamegeriya kurdî JÎN di 
payiza 1918- an de, 07.11.1918, dest bi weşanê kir û 25 hejmar derket.87 
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Ew bi rêberiya Hemze Begê Mukisî û Memduh Selîm Begê Wanî derket û 
organa neresmî ya Kurt Teali Cemiyeti 'yê bû. Tê de hem tefrîqayên eser 
û berhemên şahirên klasîk, mîna Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî! Siyahpop! 
Nalî! Hacî Qadirê Koyî, hem jî berhemên nû yên nivîskarên Kovarê, mîna 
Tevfikê Silêmanî (Pîremêrd), Xelîl Xeyalî, Kemal Fevzî, Ebdurrehim Rehmî 
Begê Heqarê, Azîz Yamulkî, Law Reşîd, Hilmî Begê Su-toeregi, lhsun Nûrî, 
Kamuran Alî Bedirxan, weşiyan. 
Şihirên Tevfikê Silêmanî ku bi dû re bû şahirê navdar î kurd Pîremêrd, pir 
balkêş û xweş in. Di nav nivîskarên ku bi kurmanciya jorê dinivîsandin, li 
gora min, yê herî li pêş û biquwet Abdurehîm Rehmî ye. Bi baweriya min, 
meriv divê li ser nivîskariya wî ya balkêş raweste. Wî hem bi kurdî, hem 
bi tirkî dinî vi sî. Û di ser de jî, yekemîn piyesa kurdî ji aliyê wî, bi zimanekî 
pir xweş, hatiye nivisîn. Piyes jî di JÎN'ê de weşiya. Navê piyesê "Memê 
Alan" e. Herwekî ku ji sernavê piyesê jî dixuye, nîvîskar piyesa xwe bi 
tesîra destana navdar "Memê Alan" nivîsiye. Lê tu teki- 
77 
liya wê Û destanê, bi hev re, nîn e. Ew jiyan û hîsên kurdan ên dema 
Selehedînê Eyubî û şerê li dijî xaçperestan taswîr dike; bi fermana mîrê 
Heqarê, kurd li dijî ordiyên xaçperestan bi çek dibin. Memo jî di nav wan 
de ye. Şano, hefta dawîn a Memo ku ji diya xwe û jina xwe ya hefteyekê 
Xezalê vediqete, tîne zimên. Piyesa ku bi zimanekî zelal û edebî hatiye 
nivisîn, weha bi dawî dibe; 
"Memo: Îro heft e, dawet kirî/Xezayê ez ji te kirî/Ez diçime ber 
kajîrî/Xezalu min, delala min bes bigirî. 
Xezal: Memo îro bû esker e/Evînu me bû keser e/Tu min bibe digel xwe, 
here/yan bikuje, yan bikuj paşê here. 
Memo: Tu bes rohnîkan bibarîne/îro dijmin li me kîn e/vvestana min layiq 
nîn e/Xezala min, delala min, bes bigirî. "8 8 
Meriv dikare bibêje ku bi dû gava hêja ya kovara JÎN'ê û xebat û 
berhemên nivîskarên wê re, xebatên çandî û edebî, demeke dirêj, hatin 
birîn. Salên 1920-an ji bo dewleta Osmanî, salên valahî û geremolê ne. 
Lêkolîna wan salan ne babetê vê nivîsarê ye. Loma em ê ji serê re derbas 
bin. Lê, bi tenê em ê bibêjin ku kurdan ew sal baş bikar neanîn û jê 
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destkewtî nebûn û werin ser sala 1923- an. 1923, ji bo kurdên Turkiye û 
Sûriyê saleke gelek girîng e. Di wê tarîxê de, li ser kavilên dewleta 
Osmanî, komara nû "Turkiye Cumhuriyeti" ava bû. Ev perçê Kurdistanê 
ku heta sala 1923-an na- 
78 
venda ziman û edebiyata kurdî bû, piştî vê tarîxê, kete nav bêdengiyeke 
kûr. Kurdistana Turkiyê, perçê herî mezin ê Kurdistanê, xwediyê 
edebiyata I klasîk a kurdî, hêlekana medeniyetên Rojhelatê, bi avabûna 
Komara Turkiyê re, bi destê karbidestên Komarê, fetisî û her tiştê bi navê 
ziman, edebiyat û çand jî hat qurmiçandin, bû welatekî xirbe û bêber. 
Bêguman, sebebê vê yekê, herwekî ku hate gotin, guherîna radîkal a 
siyaseta dewletê bû. Berî 1923- an, digel ku ew ne xweser bû, hemû 
Kurdistan, ji perçê biçûk ê Îranê pê ve, yekperçe bû û di bin îdara dewleta 
Osmanî de, bi awayekî nîvotonom, ji aliyê mîrekiyên kurdî dihate 
birêkxistin. Navê wî yê resmî jî "Kurdistan Eyaleti" bû. Li dijî hebûna 
welatê Kurdistanê, ziman, çand lt edebiyata kurdî tu yasax û qedexe nîn 
bûn. Elîta Kemalîst ku komara nû ava kir, dev ji vê siyaseta Osmanî berda 
û ji bo çêkirina dewleteke mîllî, dest bi siyaseteke gelek hov û xedar kir 
ku ne îşê aqilan bû; kemalistan hebûna kurd û Kurdistanê înkar kir, ziman, 
çand û edebiyata kurdî qedexe kirin û hewl dan ku her tiştê kurdî asîmîle 
bikin.89 
Bêguman, înkara gelekî mîna kurd komîk e. Ji ber ku gelê kurd yek ji gelên 
kevntirîn ê navçê ye û ji aliyê nifûsê mezin e. Ne bi tenê komîk ef herweha 
hov û xedar e. Herçend meriv bixwaze vê siyasetê fahm û îzeh bike jî, bi 
gotinan îzeha wê pir zehmet e. Lê digel vê yekê, ev siyaseta neînsanî, 
bêrawest û bi kuştin, qetliyam, şewatan, hat do-mandin. Kurdan jî, bêşik, 
li ber xwe dan û ji bo bi 
79 
destxistina mafên xwe yên neteweyî û însanî têkoşîn. Salên navbera 
1924-1938, bi temamî, salên reş in. Welat di nav şer de ye, jê mij û 
dûmana şer radibe. Kurd, car bi car, li dijî siyaseta hov a Dewletê serî 
hildan, lê bi şer neketin. Bi alîkariya dewletên cîran û îngilîz û fransizan, 
Dewleta Tirk hemû serîhildanên kurdî perçiqandin. Gava dinya hate ber 
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sawa şerê duwemîn ê cîhanê, êdî li Kurdistanê jî şer qediyabû; gelê kurd 
jêrdest ketibû, welat kavil bûbû, piraniya rêber û pêşewayên tevgera 
kurdî hatibûn kuştin û bidarvekirin û yên mayî jî reviyabûn derveyî welêt. 
Piştî van şeran, welatê Kurdistanê, bi temamî, ji bo dinya derve, hate 
girtin û îzole bû. Dest û dezgehên asîmîlasyonê, bi xurtî, dest bi xebatê 
kirin û her tiştê ku têkiliya wî bi ziman, çand musîk, huner û edebiyata 
kurdî re hebû, hatin şewitandin, ji holê rakirin û windakirin. Û dan û 
standina kurdan bi tarîx û rabirdûya wan re jî hate qutkirin.w 
Ma meriv dikare ji welatekî ku di nav rewşeke evçend kambax de ye, 
tevgereke edebî û edebiyateke geş hêvî bike? Ma ev ê neheqî nebe? 
Xirabiyên ku dewleta Turkiyê bi welatê Kurdistanê kirine, nayên 
hijmartin. Ji ber van, salên 1925-60, demek e ku kurdan nikarîbûne 
gotinek, peyvek jî bi zimanê kurdî binivîsin. 
Lê belê, di wê dema pir xirab û kambax de, çirûskên hêviyê ji Sûriyê, 
cîranê Turkiyê, bilind bûn. Hin ji ronakbîrên kurdên ku ji katliyam û 
80 
kuştinê reviyabûn, çûbûn û li Sûriyê bi cîh bûbûn. Di rêberî û pêşengiya 
nivîskarê hêja, zimanzanê yekta Celadet Alî Bedir-Xan (1893-1951) de, 
wan dest bi weşandina, pêşî kovara HAWAR'ê (1932- 1951), paşê jî bi ya 
RONAHÎ 'yê kirin. Di destpêka sala 1940'î de jî, li Lubnanê, ji aliyê birayê 
Celadet Beg, nivîskar û zimanzan Kamuran Alî Bedir-Xan (1895-1978), 
rojnama ROJA NO (1943-1946) derket. Di warê parastin û pêşvebirina 
ziman û edebiyata kurdî de, xizmet û alîkariya van kovar û rojnaman 
bêhempa ye. 
Meriv divê, li vê derê, bi taybetî li ser Celadet Ali Bedir-Xan raweste. Ew, 
yek ji zana û ronakbîrên kurdan ên hêrî mezin bû; neviyê Mîr Bedir Xan, 
kurê serokê duwemîn ê "Kûrt Teali Cemiyeti" Emin Ali Bedirxan bû. Wî di 
derheqê ziman, çand û edebiyata kurdî de xebat, eser û gencîneyên welê 
anîn pê ku tu carî ji bîr nabin. Ew hem yekemîn zimanzanê modern hem 
şahîr û nivîskarekî pir baş bû. Eger ji xebat û eserên wî nebûya, heye ku 
bi zaravayê kurmancî nivisîn, îro, pir û pir dijwar bû, -eger em nebêjin, ne 
mumkin bû. Wî kurmancî hem ji mirinê xelas kir hem jî nefes û ruhekî nû 
dayê. Û berî herkesî, wî xirabî û zerarên siyaseta kemalîzmê fahm kir û li 
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gora wan, çare û tedbîrên pêwist dîtin û bi cîh anîn.gI Wî ronakbîrên kurd 
li dora xwe civandin û ji bo parastin û bi pêşxistina ziman û edebiyata 
kurdî gelek tişt kirin. Gava kovara HAWAR'ê destbi weşanê kir, wî di 
sernivîsa Kovarê de, (nernivîsar 
81 
bênav e), armanc Û pronivîsa Kovarê, bênav, weha anî zimên; 
Il Karekî ko bikare biçe serî, divêt jê re pronivîsek ango programek bête 
çêkirin. Me pronivîsa xwe ser bingehên jêrîn lêkiriye. 
1- Belavkirina Elfabêya kurdî di nav kurdan û hînkirina wê. Senijandina 
zmanazina kurdî û hin bi hin di komelê de belav kirin û pêşdetir di şiklê 
kitêbê de derêxistin. 
2- Sehîtiya zarên kurdî iî berheodanîna wan. 
Sehîtî ser mirovatiya zmanê kurdî digel zmanên din ên arî. Sehîtî ser 
bingehên zmanê kurdi, ser dîrok LÎ awayê rabûn iî pêşve ketina wî. 
3- Berhevkirina çîrok, çîrçîrok rî her texUt taje tl stranên kurdî û birêve 
belavkirina wan. 
4- Senifandin LÎ belavkirina dîwanên kurdî. Bi van ve jînenigariyên şaîr LÎ 
mirovên bijarte jî dê bên belav kirin. 
5- Sehîtî ser reqs û qeydeyên stranên kurdî. 
6- Sehîtî ser her texlît rêzikên kurdî û Kurdistanê, yên zemanê borî û yên 
îro iî eenijandina wan. Sehîtî ser hatinên Kurdistanê û pîş û sinhetên 
kurdî. 
7- Dîrok û erdnîgarî: Sehîti ser tevayiya dîrok iî erdnîgariya welatê 
Kurdistanê û ser dîroka eşîran, berî, paşî û di wextê Mîr-Şeref de."93 
Ev hemû armanc bi cîh hatin. Ji van armancan pê ve, gelek berhemên 
ewrûpî hatin wergerandin û çapkirin û "ecole"eke nû ya nivîskarên 
kurdan, 
82 
bi navê "Ekola HAWAR'ê", hate pê. Rûpelên van hersê kovarên ku min 
qalê kirin, bi berhemên edebî û çandî ve tijî ne. Kovar ji bo ziman û 
edebiyata kurdî xezîneyek in. Û bi alîkariya Kovaran, li dora wan, navên 
nû gihîştin ku pêre bûn navên nemir û rêberên edebiyata nûjen a kurdî. 
Celadet Ali Bedir-Xan, Kamuran Ali Bedir-Xan, Osman Sebrî, Qedrî Can, 



Rêzimana kurdî | 446  

 

Nuredîn Usiv (Zaza), Cegerxwîn, Ehmed Namî, Qedrî Cemîlpaşa û gelek 
kesên din, bi berhemên xwe, rûpelên Kovaran neqişandin. Bi saya 
Kovaran, digel vê koma kurdî, komeke, ekoleke navneteweyî ya 
kurdologan jî" çêbû. Hîmdarên kurdolojiya fransizî, keşeyê Terîqeta 
Domînîkenê Thomas Bois, Roger Lescot, Pierre Rondot û gelek fransizên 
din, bi xêra ekola HAW AR'ê gihîştin.93 
Di warê kurte-çiroka kurdî ya nû de jî, Kovaran gavên hêja avêtin. 
Nivîskarên ku ez behs dikim, car bi car, bi kurte-çîrokên xwe, rûpelên 
Kovaran dagirtin. Ji wan, Nuredîn Zaza mîna Çexovê Kurdan hate 
binavkirin. Kovaran riyeke girîng, balkêş û nû li ber kurte-çîroka kurdî 
vekirin. Ji nivîskarên HAWAR'ê Cegerxwîn, bi navê "Cîm û Gulperî" kurte-
çîroka xwe ya dirêj û folklorîk, di sala 1948-an de, weşand. Herçî C.A. 
Bedir-Xan e, wî jî, digel lêkolînên xwe yên îlmî û zimanzanî, carina, şihir û 
tekstên pexşanî weşandin, Şihirên wî pir biqîmet in. Şihîra wî "Bilûra Min" 
li ber dilê min pir ezîz e û hertim li ba mine û ez wê bi kêfxweşî, hertim, 
dixwînim. Ev şihîr li ser ziman, 
83 
zanebûn, hosteyî û hunera C. A. Bedir Xan jî fikirekê dide merivan; 
Bilûra min, 
Dengê xwe berde!! Dinya, 
Mîna zarokekî berşîr, Ket dergûsa xwe; 
Dengê xwe berde, bilûra min, û jê re bilorîne, 
Xema wê birevîne! 
Bilûra min tu yî. 
94 
Di warê şihîrê de jî, meriv divê, berî her kesî, behsa Cegerxwîn bike. 
Şihirên wî, hema çi bigire, di hemû hejmarên Kovaran de weşiyan. Ew yek 
ji nivîskarên Kovaran ên li herî pêş bû. Wî li gora ûsil û tradîsyona nivisîna 
Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî nivisî. Seyda Cegerxwîn (1900-1984) di şihira 
kurdî de heyameke nû ye. Ew ji maleke neçar bû û di medresên dînî de 
xwend û bû Seyda. Cara yekemîn, wî di şihirên xwe de qala dijîtiyên 
çînayetiyê kirin û temayên weha bi kar anîn.95 Wî salên xwe yên dawîn 
li sirgûnê, Swêdê derbas kirin û li wir wefat kir. Gora wî, îro, li hewşa mala 
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wî ya Qamişloyê ye û gora wî, ji aliyê xelkê, bûye "ziyaretgehek". Gava 
kitêba wî ya yekemîn "Dîwana Yekan" derket, wê kêfxweşiyeke mezin da 
xelkê û ronakbîran. C. A. Bedir-Xan pêşgotinek li ser şahîr 
84 
Qedrî Can jî yek li ser "Dîwanê" nivisîne. Qedrî Can di kurte-pêşgotina 
xwe de pesna Dîwanê dide, wê bi klasîkên kurdî re dide berhev û weha 
dibêje; 
"Ji mêj ve, dîwana Cizerî û Mem û Zîna seydayê Xanî, ji meydanê kêm 
bûbûn. Heweskarên şeir û edebiyata kurmancî li wan digeriyan û bi dest 
ne diketin. 
Vê car me dî, ji nişka ve, dîwana Cegerxwîn, bi çapeke pir qenc kete 
meydanê. Ez bawer dikim ko dîwana Cegerxwîn dewsa ku Mem û Zîn û 
dîwana Cizerî vala hiştine, ew ê tije bike. "96 
Seyda Cegerxwîn bi şihirên xwe yên evînî û sewdayê jî navdar e. Heta 
niha heft dîwanên wî weşiyane. Lê bi qasî ku ez dizanim, hejmara eserên 
wî yên çapkirî-neçapkirî digêhên 40-an. Wî tarîxa kurdan a nûdemî baş 
dizanîbî û şahidekî wê yê jîndar bû. Mesele û çîrok li ba wî bêdawîn bûn. 
Ew mîna ansîklopediyeke jîndar a jiyana civakî ya kurdan bû. Wî hemû 
navçe, eşîr, bavik, malbatên kurdî dizanîbû û dinasî. Gava ew li Swêdê 
dijiya, ez her hefte, îlam, diçûm mala wî û lê guhdarî dikir. Yek ji 
kêfxweşiyên min ên mezintirîn ev bû ... Wî jî bi kurdiya xwe ya paqij û 
edebî, bi seatan, bêrawestan, mîna çîrokeke kevnare, behsa bûyer û 
hedîsên roja xwe dikirin. 
Eger em vegerin ser Kurdistana Turkiyê, em divê bibêjin ku heta salên 
1960-an, di warê nivisîna kurdî de, tu tişt nebûn. Ne eserek, ne xêzek, ne 
nefesek. .. Bi salên 1960-an, kurdan dest bi 
85 
lebatê kirin. Bêguman, bi hezar zehmetî û dijwariyê. Dijwarî çi bûn? Eger 
em mîsala kitêba nivîskar û rojnamevanê kurd Musa Anter, "K imil", 
1962, bidin, hingê heye ku rewş çêtir fahm be. M. Anter (1920-) nivîsarên 
xwe yên ku di rojnama bajarê Diyarbekrê Ileri Yurt de wsşiyabûn, 1959, 
di Kimil'ê de dicivîne. Hemû nivîsar bi tirkî hatine nivisîn. Sernavê yekî 
Kimil e. Çend rêzên straneke kurdî jî tê de hene; "Bi çiya ketim lo apo, 
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çiya melûl bûn rebeno/Ceh serîdin lo apo, genim hûr bûn evdalo/Qimil 
hate lo apo, bi refan e rebeno/Xwar genimî lo apo, hişie kayê rebeno/Hat 
qimil e lo apo ji zozanan lo apo/Xwar genimê lo apo me xezanan lo 
apo/Ro hatibû /0 apo wexta dana lo apo/Pez herikî lo apo ser şivanan 
rebeno/Çar kulekên me man apo li ser guhanan rebeno'v? Ev rêzên hanê 
hemû Turkiyê radike ser piyan; rojnameyên mezin li ser van rêzên kurdî, 
pir bi nerînî, dinivîsin, dewlet hema bi carekê "dest datîne ser meselê". 
Her çiqas ew bi tenê çend rêzên straneke kurdî bin jî, li Turkiyê divê bi 
kurdî neyê nivisîn û xwendin! Bi kurtebirî Dewlet û berdevkên wê weha 
difikirin. Hema bi carekê, li dijî M. Anter û berpirsiyarê Herî Yurt'ê abukat 
Canîb Yildmm, dawe vedibin. M. Anter jî tê girtin û demekê "li Stembolê, 
Herbiyê, hucra 38- an" dimîne.Pf 
Rewş li Turkiyê, ji bo kurdan, ziman û çanda wan, evçend xedar û xirab 
bû, -hê jî weha ye. Zor, zordarî û terora vekirî û bêeman rê nade ku ro- 
86 
nakbîrên kurd bikaribin nefes jî bigirin û bidin. Ew serbestî û azadiyên ku 
ji bo nivîskarekî pir pêwist in, hîç yek jî, ji bo nivîskarê kurd tune ne û ew 
jê bêpar e. Bêyî îstîsna, li dijî hemû nivîskarên kurd daweyên cezayî 
vebûne, kitêbên wan hatine komkirin û qedexekirin. Ew hatine girtin, li 
girtîgehan mane û bi îhtimala herî baş, bêgav mane û dev ji welêt 
berdane. 
Tevî vê zor û zordariyê jî, tiştin hatine kirin û lebatin hatine pê. Kitêbên 
rêziman û alfabê çap bûn. Digel ku umirê wan kurt bû, rojname û kovar 
weşiyan. Kitêb derketin. Di behsa van kitêban de, meriv divê li ser kitêba 
Birîna Reş raweste. Birîna Reş piyesa Musa Anter e. Wî ew di sala 1960-
an de, li girtîgehê, Harbiyê, hucra 38-an, nivisî. Lê piyes, mîna kitêb, di 
sala 1965-an de karîbû biweşiya. Babetê piyesê jiyana rojane ya gundiyên 
kurd e; çawan ew ji dunyayê bêxeber, li gundên xwe dijîn û ji bo pariyekî 
nan çi zehmetî dixwin. Nivîskar, bi kurdiya xwe ya xweş û devoka 
Nisêbînê, gundê Zorav, mala Zîna û Biro û qehremanê şaaoyê Bedo taswîr 
dike. Bedo pêşeroj e, ji bo civata kurdî tîrêjê hêviyê ye.99 Ew dibe bijîşk 
û tê warê bav û kalan û dixwaze birînên merivên xwe bicebirîne. M. Anter 
di kurte-pêşgotina xwe de dibeje, "li Rojhelatê birînên reş pir in" û 
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didomîne; "wek birooaçaoan, êşa zirav, kutîbûn û ya ji van gişan dijwartir 
û diya wan, jartî û nezanî û feqîrtî ye."100 Tevî ku ji navberê demeke pir 
dirêj bihuri ye û kurdî di wê dema dirêj de neha- 
87 
tiye bikaranîn, zimanê piyesê jî baş û zelal e. 
Digel kêmanî û qelsiyên wê yên edebî, meriv divê behsa kitêba kurte-
çîrokan Meyro jî bike. Nivîskarê Meyro Mehmed Emin Bozarslan e ku ji 
mêj ve ye li ser ziman, tarîx û edebiyata kurdî dixebite û gelek kitêb 
weşandine. M. E. Bozarslan kurte-çîrokên xwe yên salên 1970-an di 
kitêbê de berhev kirine. Ew bi raxistineke edebî ya basîd û bi zimanekî 
sivik û rehet hatine nivisîn û mijarê esasî yê wan, herwekî yê piyesa Musa 
Anter, nezanî, bêçaretî, paşternayîn û encamên wan e. Mirin, mirina 
kambax ku mîna şûrê Dernoklesê, li ser serê civata kurdî hilawestiye, di 
hemû kurteçîrokan de dixuye û mîna ruhistîn tê de dere û tê. 
Digel her tiştî, li perçên Turkiye û Sûriyê pêşketinek çêbû, hin xebat û eser 
derketin. Nûbûnek û vejîneke biçûk û qels hate pê û wê tesîr li nifşên nû 
kir. Meriv dikare bibêje ku mîna encama vê yekê, nifşekî nû, nifşê 68-an, 
çêbû. Ev nifş hem di warê pexşan hem jî di warê şihîrê de tiştên hêja dike 
û dixebite. Gerçî meriv nikare bibêje ku vî nifşê berhem û eserên pir 
giranbiha afirandine, lê li ser wê riyê ew hewl didin. 
Mahmut Baksî, nivîskar û rojnamevan, bi kurte-çîrok û kitêbên xwe yên 
zarokan" nas e. Ew ji mêj ve ye, li sirgûnê, Swêdê dijî û xebata xwe ya 
edebî didomîne. Di sala 1984-an de, wî di warê xwe de gaveke nû avêt û 
romanek ji bo xort û ciwanan 
88 
nivisî; Hêlîn. Hêlîn navê qehremana çîrokê, keçika biçûk e. Romana 
ciwanan, ji devê Hêlînê, keça biçûk, behsa reva maleke kurdî ji welêt dike. 
Mal hew dikare li hember zor û terora dewletê xwe rabigire û bêgav 
dimîne ku bi qaçaxî, dev ji welêt berde. Esera nivîskar a dawîn romanek 
e; Gundikê Dono. Babet û meselên romanê, bûyer, dan û stan-dina gundî 
û axa û jiyana rojane ya aliyê Xerzan e. Xerzan cîhê bav û kalên M. Baksî 
ye, ew ji wir e. Ew jiyana Gundikê Dono diqulipîne ser kaxizan û jê 
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romaneke hêja derdixe. Roman bi zimanê rojane û devoka Xerzan hatiye 
nivisîn û ew di nivîskariya M. Baksî de mîna gaveke nû û hêja tê dîtin.I''! 
Romaneke din ku dîsan behsa zarokekî kurd û jiyana wî ya rojane dike, 
romana Bavê Nazê ye. Ew ji Kurdistana Sûriyê ye, li Moskovayê xwendiye 
û li wir dijî. Di romana xwe de, ew bi alîkariya qehremanê romanê çeto 
bergeheke realîst û rengîn a civata kurdî derdixe pêş. Navê romanê li gora 
reyalîzma wê ye; Çiyayên bi xwînê avdayî. Roman bi rûsî û erebî jî 
derketiye û ew mîna destpêk û yekemîn berhema nivîskariyeke hêvîdar 
tê dîtin. 
Nivîskarekî din ê nifşê nû ku meriv divê qal bike, Şahînê Bekirê Soreklî ye. 
Bav û diya wî ji Kurdistana Turkiyê reviyane û li Sûriyê bi cîh bûne. Ew 
hem şihîr hem pexşan dinivîse. Kurteçîroka wî ya dirêj û yekemîn "Siûda 
Mehmet Karataş"; bi ya min, balkêş bû.102 Kurte-çîrok li ser 
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drama xortekî kurd ji Kurdistana Turkiyê ava bûye; ew li derveyî welêt bi 
şerpezetî dijî, nizane çi bike, serê xwe li kîjan kevirî bixe, bêgav dimîne û 
întîxar dike ... Romana Ş. B. Soreklî "Wendabûn" hem bi ûslib, bîr û 
baweriyên xwe hem bi şêweyê nivîsînê, romaneke nûjen e. Nivîskar 
temayên dînî, civakî, tarîxî, siyasî, şexsî dike nav hev û jê aforîzmayeke 
dirêj û edebî derdixe. Aforîzma li doraliyê bîr, hizr, bawerî û hîsên 
nivîskarekî ji welatê xwe dûrketî, têkiliyên wî û welêt ji hev qutbûyî, tê 
rapêçandin. Nivîskar bi xwe re dikeve nav şerekî û ji xwe hesab 
dipirse.103 
Hêja ye ku meriv li vir behsa kovarek jî bike; kovara mehane û edebî Tîrêj 
ku li Turkiyê weşiya. Mixabin ku gava wê dest bi weşanê kir, ji ber teşqele 
û xire-cira civakî û siyasî ya wê demê, dawiya salên 1970- an wê zêde bala 
kesî nekişand. Ew yekemîn kovara edebî û xwerû kurdî bû ku kurdan piştî 
1923-an diweşand, Umrê wê jî zêde dirêj nebû, Tîrêj, bi tenê, çar hejmar 
weşiya. Di rûpelên kovarê de, gelek navên balkêş hene. Yek ji wan, Filit 
Tatanî ye. Kurte-çîrokên F. Totanî ku bi nêrevaniyeke hoste û îroniyeke 
bedew hatine nivisîn, hema bala merivan dikişîne. Nivîskar, bi stîl, huner 
û zimanekî gelek baş, kemilî û edebî, galeriyeke ji însanên kurdî, berpêşî 
xwendevanan dike. Meleyên "zana û alîm", nîv ronakbîr, nivîskarên 
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reben ku nizanin ew ê çawan binivîsînin" gundiyên fîtne, dûkandar û 
bajarvanên sextekar, yek bi yek, cîhên xwe yên taybetî di gale- 
90 
riya F. Totanî de digirin. Navekî din ê Kovarê jî Rojen Barnas e. Ev nav di 
warê şihira hevdema kurdî de navekî li pêş e. Gava dîwanên wî "Li 
Bandeva Spêde" û "Heyv li Esmanê Diyarbekirê" weşiyan, wan gelek bala 
xwendevanan kişand. 
Hesenê Metê jî navekî xort û hêvîtijî ye. Ew ji Kurdistana Turkiyê ye û li 
Swêdê dijî. Berhevoka wî ya ji kurte-çîrokên gelêrî "Ardû" nimûneyeke 
baş a edebiyata devkî ye. Bi dû Ardû re, wî kitêba xwe ya kurte-çîrokan 
"Smirnoff' weşand. Zimanê kitêbê zelal û xweş, mijarên wê balkêş û xweş 
in. Digel nivîskariyê, ew wergervaniyê jî dike û wî berhemên Çexov, 
Dostoyevskî, Pûşkîn wergerandine kurdî û ew yadîgarî kitab xana kurdî 
kirine. Dîsan yek ji navên xort Firat Cewerî ye. Kitêba wî ya kurte-çîrokan 
"Girtî" hêjayê behsê ye, 
Bi taybetî piştî 1980-an, hejmara kesên ku bi kurmanciya jorê dinivîsin, 
zêde bûne. Û ew berhemên gelek hêja diweşînin û ji bo pêşeroja 
edebiyata kurdî hêviyeke têkûz didin merivan. Bi qasî ku ez jê fahm dikim, 
ev pêşketin nîşan dide ku ziman û edebiyata kurdî di nav nûbûneke hêja 
de ye. ew di heyama ronesansekê de ye. 
Di vê navberê de, meriv divê behsa nivîskarê kurdên ku bi zimanên biyanî 
dinivîsin, bike. Li Turkiyê, birekî mezin ê nivîskarên kurd bi tirkî dinivîsin, 
Sedem jî vekiriye; yan ew bi kurdî baş nizanin yan jî ji terora dewletê 
ditirsin. Li Îran, 
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Iraq Û Sûriyê jî nivîskarên kurd hene ku bi zimanê wan welatan 
dinivisînin. Gelo meriv dikare nivîskarekî ku bi zimanekî biyanî dinivîse, di 
nav edebiyateke neteweyî de bihesibîne?. Bi gotineke din, gelo meriv 
dikare kurdekî ku bi zimanekî xerîb dinivîse, mîna nivîskarekî kurd 
bihesibîne? Ev pirsa girîng, ne bi tenê ji bo kurdan, lê ji bo hemû aliyên 
dunyayê û neteweyên din jî, îro, babetê munaqaşê ye û aktuel e. Vê pirsê, 
bi taybetî, edebiyata Afrîkayê gelek mijûl kiriye û serê nivîskarên afrîkayî 
gelek êşandiye. Ji ber ku piraniya, hema çi bigire % 90'ê nivîskarên 
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Afrîkayê, bi zimanên îngilizî û fransizî dinivîsin. Li ser vê meselê munaqeşe 
pir in. Nivîskarên ku ne bi zimanê zikmakî, lê bi zimanekî din dinivîsin, 
mîna mîsal nivîskarên Cezayirî Katip Yasin, Rasid Boudcedra, yê Fasî 
Abdullatif Laabi, sahîrê Senegalî û endamê Akademiya Fransizî Leopold 
Sed ar Senghor, şahirê Martinîkî Aimê Cêsaire û nivîskarên Nîjeryayî 
Chinua Achebe û Wole Soyinka li ser vê meselê radiwestin û bersîva pirsa 
jorîn didin; belê, nivîskarekî ku bi zimanekî biyanî dinivîse, dikare di nav 
edebiyata neteweyî de bê hesêb û cîhê xwe yê hêja werbigire. 104 Tahar 
Ben [elloun, nivîskarê Fasî ku bi fransizî dinivîse, li ser vê meselê weha 
dibêje; "ez welat. çand, meriv, rabûn û rûniştin, adet û ûsilên welatê xwe 
dinivîsim, lê ez nikarim van bi erebî îfade bikim, loma ez bi fransizî- 
zimanê ku ez dikarim xwe baş pê îfade bikim, dinivîsim." 105 
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Li Turkiye, Sûriye, Îran û Iraqê birekî nivîskar hene ku nivîskariya xwe li 
ser welat, çand, stran, meriv û rabûn û rûniştina kurdan ava kirine, lê ne 
bi kurdî, bi zimanekî din dinivîsin. Ew jiyana kurdan, dan û standinên wan, 
serpêhatî, stran, çîrok, destan û gotinên wan salix didin. Vegotina wan li 
gora qayideyên vegotina kurdî ye. Hejmara wan gelek e. Lê ji bo ku ez vê 
lêgerê hîn dirêjtir nekim, ez dixwazim li vir, bi tenê, navê şeş nivîskaran, 
bibêjim; Salim Berekat, Yaşar Kemal, Yilmaz Guney, Seyit AIp, Esma Ocak 
û Yilmaz Odaoaş». 
Salim Berekat ji Kurdistana Sûriyê ye, yek ji şahir û nivîskarên herî balkêş 
û girîng ên edebiyata nûjen a erebî ye. Ew "bi kurdî difikire û bi erebî 
dinivîse."10o Babetên hemû şihîr, kurte-çîrok û romanên wî kurd û 
Kurdistan in. Temayên wî ji jiyan, zargotin, stran, serpêhatî û destanên 
kurdî hatine wergirtin. Rexnegirên ereb hertim dibêjin ku mîna S. Berekat 
kêm kes hene ku erebî ewçend bi bedewî û dewlemendî bi kar tîne. 
Herçî Yaşar Kemal e, hê tu nivîskarî mîna wî, berhemên edebiyata devkî 
ya kurdî, bi firehî û hos-tehî, di romanên xwe de ranexistine. Di hemû 
kitêbên Y. Kemal de, ev yeka baş dixuye. Romanên wî bi hemû zimanên 
dunyayê hene û ew jî, carina, di nivîsar, hevpeyvîn û xeberdanên xwe de, 
behsa çavkaniyên romanên xwe dike û pesna dewlemendiya edebiyata 
devkî ya kurdî, hostehiya 
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dengbêjan, rengîniya destanan dide. Di xeberdaneke xwe de ku 
ronakbîra tirk Azra Erhat pê re kiriye, 1976, ew weha dibêje; "Li nik 
kurdan şahîrekî epope ê mezin heye, navê wî Evdalê Zeynikê ye ... ev di 
nav kurdan de efsaneyeke mezin e. Û dengbêj hebûn, kesên ku destan 
digotin, ez rastî wan hatime. Epopeke kurdan heye: Memê Alan, mîna 
epopeke Homerîk, lê rê û dûzan di van epopên kurdî de nîn in, mîna şihira 
me ya serbest 
a îro ... Evdalê Zeynikê destana xwe digot, min di 'Yer Demir Gok Bakir' 
de nivîsand. destaneke ecêp xweş bû, çîroka jiyana min bû ... "1 07 

1. Kemal ji aliyê hemû dunyayê tê nasîn, loma ne hewce ye ku meriv 
li ser wî û romanên wî, bi dirêjî, raweste. 

YIlmaz Guney jî, eynî mîna Yaşar Kemal, ji ma-leke kurdî ye, tevî malbatê 
çûye û li Çukurova'yê bi cîh bûye. Y. Guney hem sînamegerekî yek tar 
lehîzvanekî hoste û hem jî nivîskarekî balkêş bû. Wî bi fîlma xwe ya xweş 
"Yol", li Festîwala Cannesê ya fîlm, 1982, tevî fîlma Costa Gavras 
"Windabûyî", xelata yekemîn wergirt. Ew, bi salan, li girtîgehên Turkiyê 
riziya û li sirgûnê, Parîsê çû rehmetê, 1984. Niha ew bi romanên xwe jî li 
Turkiye û Fransê aktuel e. Di destpêka salên 1960-an de, wî yekemîn 
romana xwe "Baynu Bûkûk OldUler" nivisî û vê romanê yek ji xelatên 
mezintirîn ên Turkiyê "Xelata Orhan Kemal" wergirt, 1972. Mîna 
romanên Yaşar Kemal, yên Yilmaz 
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Guney jî jiyana meriven xerîb ku dev ji welatê xwe berdane û hatine 
navçê Çukurowayê da ku bikaribin pahriyekî nan bixwin, taswîr dike û li 
ser problemên civatekê ku ji halê girtîbûnê diqulipe ser kapîtalîzmê, 
radiweste. 
Seyît Alp, nivîskarê nifşê 1968-an, ji bervajiyê nivîskarên jorîn, behsa 
rojên rabirdû, tarîxa bijan, koç û îskana keserkûr dike. Rûyê vî nivîskarî 
ber bi rojên borî ye. Ew ji maleke kurdî ye ku sirgûnî Anatoliya Navîn 
bûye. Ew di romanên xwe de, bi hostehî, pir caran, motîvên destanên 
kurdî bi kar tîne. Romana wî ya yekemîn "Welat" li ser koç û sirgûna 
kurdan ber bi aliyê Anatoliyê ye. Romana wî ya duwemîn "Dewran" 
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mîsaleke baş a bikaranîna motîvên kurdî ye. Di romanê de, ew tîpên 
destana navdar "Siyabend tî Xecê" werdigire û bi hostehî wan 
vediguhezîne dewr û dewranên cihê û kinc û rolên nû li wan dike. Li ser 
vê meselê, ew weha dibêje; "Bêyî ku ez şêwe, naverok û vegotina wan 
biguherînim, ez destanên kurdî, li gora gotina gelê min, dixim qalibên 
nûjen û hemdemî. Her çiqas vegotina destanê û pîvanên romana 
modern, mîna dijîtiyekê jî bixuyin, ne wisan e. Ez bawer im ku meriv 
dikare pêşketina tarîxî, li ser xeta wê, bi dîtineke universel, bidomîne." 1 
08 
Kemilandina nivîskariya Esma Ocak'ê û jiyan û pêşketina wê, ji van hersê 
nivîskaran jî, cihê ye. Nivîskara me ya jin li Kurdistanê hatiye dunyayê, li 
wir mezin bûye û hê jî li wir, li gundekî nêzîkê 
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Diyarbekirê dijî. Roman û kitêbên wê yên kurte-çîrokan "Berd el", "KIrklar 
Dagz 'nin Diizû" û "Kertian-Seroan" li ser vê jiyana gundî û jinên gundî ne 
ku ew pir ji nêzîk ve dinase. Berdêlî adeteke kevn a kurdan e. Herkes pê 
dizane. Di "Berdel" ê de, bi zimanekî xweş, lê bi îbret û dersan, ew behsa 
vê adetê dike. "Kirklar Dag!' nin Dûzii" jî dîsan li ser jina kurd e; jina ku 
her neçar e, bi tenê ye, diperçiqe û çar-pênc car bindest e. Babetê 
"Kervan-Servan Il ê jî, her, jina kurd e ... Bi baweriya min, nivîskariya E. 
Ocak'ê gelek girîng e. Gava jin bi xwe rahijin pênûsê û dunya xwe salix 
bidin, jina kurd teswîr bikin û di warê edebiyatê de pencereyeke nû vekin, 
edebiyata kurdî dê pir bi pêş keve. Ew ji bo edebiyata kurdî qezenceke 
girîng e. 
Şahîrê nûjen û xort Yilmaz Odabaşi hem bi yên din dimîne, hem ji van 
vediqete. Ew bi yên din dimîne, ji ber ku hemû bi zimanekî din dinivîsin, 
ji wan cihê ye, ji ber ku Y. Odabaşi, hertim, behsa kurdbûna xwe dike û 
xwe "şahirekî kurd" dibîne û dihesibîne. Ew her gav qala asimilasyonê û 
qedexebûna ziman û edebiyata kurdî dike û gotina vê yekê ji bo xwe 
wezîfeke esasî dibîne. Yanê ew şahirek e ku ji ber encamên asimilasyonê 
nikare bi kurdî binivîse. Wî li ser serîhildana Şêx Seîd jî dîwanek nivîsiye û 
gelek dîwanên wî yên çapbûyî hene. 
96 
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DAWî 
Tevî ku ev pêşketin û gavên bihêvî hene, ne mimkun e ku meriv îdiya bike 
û bibêje, "edebiyata kurdî baş pêşketiye." Gotineke weha ne rast e. 
Edebiyata kurdî bi pêş neketiye. Texlîtên edebî mîna roman, kurte-çîrok, 
bîranîn, şano, ceribandin, hê bi xurtî, neketine nav edebiyata kurdî û ew 
cihekî esasî wernagirin. Lê belê meriv dikare, bi misogerî, bibêje ku 
edebiyata kurdî ketiye heyameke nû ku bi xêrû bereket e. Edebiyata ku 
îro tê afirandin, li ser hîmên rast û baş bilind dibe; bîr û dîtinên li ser tarîxê 
rast in, pêwendî bi rabirdû re heye û xurt e, ziman nû dibe û rind e, babet 
balkêş û rengîn in, xwendevan zêde dibin, cîh û warê edebiyatê di nav 
jiyana kurdan de firehtir dibe. Loma edebiyata îro hem dema borî hem jî 
pêşerojê, ji niha ve, ava dike . 
. Loma jî, meriv divê ~ê• rastiyê bibîne; nivîskarên kurd ku ne xwediyê tu 
îmkan û şertên nivîskariyê ne, îro, bi berpirsiyariyeke mezin rabûne. Belê, 
tu azadî, serbestî û îmkanên wan nîn in, lê wezîfên wan jî giran in. Hê 
kitabxanayeke dewlemend û ansîklopedî û ferhengên baş nîn in ku 
nivîskarê kurd bikaribe lê binêre û mîna çavkanî bi kar bîne. Lê digel vê, 
ew divê, bivê nevê, li dijî asimilasyonê raweste, zimanê xwe derxe kata 
nivîsînê, hawe û atmosfereke edebî ava 
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bike, xwendinê têxe nav xelkê û edebiyata xelkekî paşternayî bi pêş ve 
bibe. Hin aliyên wezîfa nivîskarê kurd, bi kurtebirî, ev in. Ji ber vê yekê jî, 
ger ew bixwaze yan nexwaze, nivîskarê kurd "nivîskarekî angaje" ye. 
Bêguman, nivîskarê gelekî bindest ku hertim nîrê zordestan li ser stûyê 
xwe rus dike, nikare li hember bûyerên der û dora xwe "lakayt" bimîne û 
rû ji wan bade. 
Lê meriv divê, di vê niqtê de, tiştekî pir girîng ji ber çavan nerevîne; 
nivîskarê kurd jî, herwekî pi-raniya nivîskarên cîhana sêyemîn, di nav 
tengasiyekê de ye. Yanê ew jî nikare mesafe yeke (distans) pêwist têxe 
navbera bûyeran û nivîskariya xwe. Ji ber vê jî, piraniya caran, daxwaza 
mesaj û veguhezandina bîr û baweriyan pîvanên edebî derbas dike û rê li 
edebiyatê digire. Edebiyat winda dibe. Di dewsa edebiyateke kemilî û 
bedew, estetîk û stîleke edebî û şêwe û vegotineke xweş de, "rastiyên 



Rêzimana kurdî | 456  

 

tahl, hişk û tirş" derdikevin pêşiyê. Eger rastî nekemile û neyê hûnandin, 
ew tu carî nabe edebiyat. Gava meriv ji pîvanên edebiyatê bi dûr keve; 
hingê di dewsa edebiyatê de, tiştekî din tê meydanê. Di rojên bê de, bi 
pêşketinan ve jî girêdayî, ez bawer im, ev pirsiyara hanê dê bibe yek ji 
pirsiyarên sereke yên nivîskarê kurd; çawan meriv dikare mesajeke 
civakî, çandî, siyasî têxe nav qalib û kirasê edebiyatê?.. Çawan meriv 
dikare jan û eziyeta ku kurd ji mêj ve ye dikişînin, bi awayên edebî û bi 
stîl û estetîkên bedew, stilîze bike û rengekî nû bid iyê? .. 
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Nar 
1)            Lêger Û lêkolînên ku di derheqê edebiyata kurdî de dikarin bibin 
çavkanî û bi kêr werin, pir kêm in û yên hene jî, mixabin, zêde ne bi 
rêkûpêkî hatine nivisîn û di navbera wan de aheng û dûzanek tune. Ez 
navê berhemên ku di vi warî de heri bikêr û berbiçav in, li jêrê dinivîsim 
da ku xwendevan jê agahdar bin. 1- Mela MehmCldê Beyazidî, Adetên 
Kurdistanê : ev kitêba giranbiha ji aliyê zimanzan û kurdologê rûsî A. Jaba 
di sala 185O-an de çap bû. Kitab li ser adet û ûsilên kurdan e. 2- Emin 
Feozi, Encumenf Edtban : Ev kitêba 147 rûpelî ku li Stembolê weşiyaye, 
bi awayekî basîd, behsa jiyana niviskarên kurdan dike. 3- Refik Hilmî, ŞUr 
fl Edebiyatî Kurdt : Ev esef, sala 1941-an, li Baxdayê, du cîld, weşiya û li 
ser tarîxa şiîra kurdî ye, tê de nivîsarine çandî jî hene. 4- Elladdtn Seccadl, 
M~jay Edebî Kurdî: kitab yek ji çavkaniyên herî girîng yên tarîxa edebiyata 
kurdî ye, çend car ji nû ve weşiyaye, li ser 24 nivîskar û şahirên kurdan 
agahiyên giranbiha tê de hene. Li dervayê van, tê de li ser tarîxa kurdan, 
çîrok û destanên kurdî nivîsar hene. 5- Saddiq Behattfn Amedî, 
Hozanvanêt Kurd : Kîtap, 1980, Bexda, li ser jiyan û berhemên 19 şahirên 
kurdan hûr dibe. 6- Prof. Qanadê Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî: Ev eser 
jî, bi du cildan, li Stockholmê hatiye weşandin û li ser tarîxa edebiyata 
kurdî, heta 1950- an, e. 7- Celadet Alî Bedir-xan, Klasîkên me : ev nivîsar 
di destpêka 1940-an de, di kovara navdar HAWAR'ê de weşiya û yek ji 
van lêgerên herî hêja û cîddî ye. 8- Husên Arif, Çîrokî Huner! Kurdf : 
Nivîskar bi xwe jî romannûsekî navdar e, ev esera wi ya ku di sala 1977 -
an de li Baxdayê weşiyaye, li ser pêşketina çîrok û kurte-çîrokên kurdî ye. 
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2) Şerefxan, Şerefname, weşanên Hasat'ê, Stembol, 1990, rûpel 296 (Di 
kitêba Şerefname'yê de li ser wê demê agahiyên fireh hene.) 
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3)            Ismet Şerîf Wanlî, Preface pour "La Revolte de Agridagh" du 
General lhsan Nuri Paşa, editions Kurdes, Geneve, 1985, r. 15 
4) J. Von Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, Paris cîldê 4. r. 258. 
5)            Destnivîsên esera navdar a Idrîsî BêdlîsÎ "Heşt Behişt" di 
Kitabxana Neteweyî ya Misirê de ne. 
6} A.R. Kasimlû, People Without a Country, Zed Press, London, 1980, r. 
117. 
7)            Ehmedê Xanî, Mem û Zîn, weş, Hasat, Stembol, 1990, r. 56 
8)            Amir Hasanpour, The Language Factor in National Deve-
lopment: The Standardizion of the Kurdish Language, 1918-1985, 
Urbana, Illinois, 1989, r. 50 
9)            L. Rambout, Les Kurdes et le droit, weş, Cerf, Paris, 1947. 
Peymana Sevres'ê 10. tebax. 1920 an, di navbera dewletên biserketî û 
osmaniyan de hate pê. Peyman ji 433 niqtan pêkhatî bû. Niqteyên herî 
girîng ji bo kurdan yên 62-64 bûn. Di van niqteyan de, hemû maf, azadî û 
serbestiya kurdan dihate garantî kirin. 
10) M.Yetkin, Kurdema och Kurdistan (bi swêdî), Socialstyrelsen, 
Stockholm, 1984, r. 35-36. 
11) Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh and State, Second print, 
Rijswijk, 1979, r. 190 (Li gora agahiyên kitêba Von Hammer ku min li jorê 
qal kiribû, M. van Bruinessen dibêje ku sîstema îdarî ya Kurdistanê ya wê 
rojê bi îhtimaleke mezin salên 1650 -an -ji aliyê Osmaniyan, weha hatibû 
bi rê xistin; Hukimeiên kurdî: Palû, Egil, Genc, Hezû, Cezîre. Begftiytn 
Ekradê : Segman, Qulp, Mihranî, Eteq, Per tek, Çepexçûr, Çêrmik, Tercîl, 
Sancaxên Osmani : Diyarbekr merkez, Xerpût, Erxenî, Suwerek, Nesîbîn, 
Hesnkeyf, Meyyafarqîn, Aqçagale, Sêird, Sincar, Çemişkezek .. ) 
12)         Nemaze kurdologên ewrûpî 0. Hukurdên Iraqê van klasîkên 
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kurdan mîna "ekola kurmanciya û jorê" bi nav dikin. Ji bo nimuneyeke vê; 
Ferhad Şakili, Klasslsk 08 Modeme Kurdisk poesi (bi norweçt). kovara 
Kurdistan Nytt, Oslo, 1985, r.24 
13) Celadet Alî Bedir-Xan (Herekol Azîzan), Hawar, hej. 33, Şam. (Celadet 
Beg, li ser agahiya A. Jaba, dibêje ku Eliyê Herîrî dîwanek derxistiye. Dîsan 
li gora. A Jaba, Eliyê Herîrî ji navçê Şemdînan, Heqarê, gundê Herîrê ye.) 
14)Dîwana Melayê Cizîrî, cara pêşîn, li gora agahiyên Celadet Alî Bedir-
Xan, li Petersburgê diweşe. Çapa duwemîn li Stembolê, sala 1919~an, tê 
pê. Bi dû re jî, ji aliyê Qedrî Cernîlpaşa û bi alîkariya Celadet Alî Bedir-Xan, 
zimanê dîwanê rast dibe û tevî şerhan ew li HA WAR'ê, di salên 1930-an 
de, bi tîpên latinî, tefrîka dibe. Sala 1987-an, li Stockholmê, ji aliyê 
weşanxana Roja Nû, bi tîpên latînî ku ji aliyê Zeynelabîdîn Zinar û M. Enûn 
Narozî hatiye wer-gerandin, ji nû ve, Dîwan weşiya. Di vê çapa nû de, du 
pêşgotin jî hene ku tê de hem li ser Melayê Cizîrî û hem jî li ser xebat û 
berhemên wî agahiyên fireh hene. 
15) D. N. MacKenzie, ji bo çapa "Şêx Senan", pêşgotinek bi navê "Melayê 
Cizirî and Faqê Teyran" nivisiye û tê de, pir bi rastî, dibêje ku hemû zanîn 
û agahiyên me yên di derheqê edebiyata klasîkî ya kurdî de ji nivîsarên 
M. Mehmûdê Beyazidî tên. Ew agahiyên ku M. Mehmûdê Beyazîdî ji A. 
Jaba re nivisîne, îro, ji bo me çavkaniyên herî biqîmet in. Herçî A. Jaba ye, 
wî nivîsarên M. Mahmûdê Beyazîdî, bi dû re, li Petersburgê, sala 1868-
an, di kitêbekê de , "Recueil des notices et recits kurde", weşandin. 
Herweha çavkaniya nivîsara Celadet Ali Bedir -Xan "Klasîkên Me" jî ku di 
kovara HAWAR'ê de weşiya, dîsan, nivîsarên M. Mehmûdê Beyazidî ye. 
16)         Celadet Alî Bedir -Xan, nivîsara ku li jorê qal bûye. 
17)         Dîwana Feqiyê Teyran "Şêxê Senan" li Stockholmê, di sala 1986- 
an de, ji nû ve, bi tîpên latînî, ji aliyê M. Yetkin, 
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hat weşandin. M. Yetkîn çapa dr. M. B. Rudenko ya 1965-an ji xwe re esas 
girt. Di vê çapa nû de, nivîsarên M. B. Rudenko, D. N. MacKenzie, Celadet 
Ali Bedir-Xan û prof. Qanadê kurdo yên li ser Feqiyê Teyran û "Şex Senan" 
jî hene. Bi vî amayî xwendevan dibe xwediyê referens ek bêhempa. 
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18)         F. Shakely, Kurdish Nationalism in Mem û lîn of Ehmedî Xanî, 
Sweden,r. 17 
19Ehmedê Xam, Mem û Zîn, wer. M. E. Bozarslan, weş, Hasat, 
Stembol, 1990, r. 62 
20)         Ehmedê Xanî, e.q.k. r. 61-62 
21)         Ehmedê Xanî, e.q.k. r. 72 
22)         Bazil Nikitin, Kiirtler, weş. Ozgurluk Yolu, 1986, r. 490 
23)         Ehmedê Xanî, Nûbar, weş. Roja Nû.Stockholm, 1986, r. 7 24) 
Celadet Alî Bedir -Xan (Herekol Azîzan), kov. Hawar'ê, 
hej. 33, r. 10. C. A. Bedir -Xan li ser vê yekê weha dibêje; "Li gora tiştê ku 
min bihîstiye Xanî kitêbeke coxrafyayê jî çêkiriye û tê de qala ezman û 
stêrikan kiriye. Herçend ez gelek lê geriyabim jî ev kitêb neket destên 
min." 
25) Qanadê Kurdo, Tarîxa Edebiyata Kurdî 1, weş. Roja Nû, Stockholm, 
1983, r, 72-73 
26)         Martin van Bruinessen, e. q.k, r. 208 
27)         Ferhad Shakely, Klassisk og Modeme kurdisk poesi (bi norveçî), 
kov. Kurdistan Nytt, Oslo, 1985, r.25 
28)         Joyce Blau, Memoire du Kurdistan, weş. Findakly, Paris, 
1984,r.123 
29)         Amir Hassanpour, e.q.k, r, 88 
30)         Amir Hassanpour, e.q.k, r. 68 
31)         Hewraz Germiyanî, Mewlewî-I<lassisk kurdisk poet och 5ufi (bi 
swêdî), kov. Svensk-Kurdisk journal, hej. 2, r. 8 
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32) Amir Hessenpour di xebata xwe ya ku min qal kirê de lîsteyeke şahir 
û nivîskarên navdar û klasîk ên kurdan jî çêkiriye, (r. 66-67). Ji bo agahiyê, 
ez jî, wê lîstê vediguhazînim vê derê: 1- Mela Pareşhan (1398- ?, 
Hewramî), 2- Elî Herîrî (1425-1490, kurmanciye bakur/jorê), 3-Melayê 
Cizîrî (1570-1640, kurmancî), 4- Salim Silêman (1586-7-?, kurmancî), 5- 
Riza Xan (1570-1640, kurmanci), 6- Feqê Teyran (1590-1660, kurmancî), 
7- Mistefa Basaranî (1641-1702, hewramî), 8- Ehmedê Xanî (1650-1706, 
kurmancî), 9- Melayê Batê (1414-1495, kurmancî), 10- Mihemed Qulî 
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Kandolayî (dawiya sedsala 17-an, hewramî), 11- Haris Bêdlîsî (1758-9-?, 
kurmancî), 12- Xanay Kubadî (1700-1759, hewramî), 13- Walî Dewane 
(1747-1798, hewramî), 14- Mîrza Elmas Xan (1763-?, hewramî), 15- Mîrza 
Safî kuyayî (1763-?, hewramî), 16- Sah Pertew (1802-?, kurmancî), 17- 
Mewlana Xalid (1777-1826, hewramî), 18- Mela Xelîlê Sêrtî (1835- t, 
kurmancî), 19- Widayî (1840-?, kurmancî), 20- Mistefa kurdî (1809-1849, 
kurmanciya xwarê/soranî), 21-Seydayê Hewramî (1784-1852, hewramî), 
22- Xidir Nalî (1797-1855, soranî), 23- Ehmedî Kor (1856- ?, soranî), 24- 
Evdirrehman Salim (1800-1876, soranî), 25- Ehmed Begî Komasî (1793-
1882, hewramî), 26- Melayî Jabarî (1806-1876, hewramî), 27- 
Ebdulrehlm Mewlewi (1806-1882, hewramî), 28- M. Wasman Hacî Ismeîl 
(1796-1889, hewramî), 31- M.Walî Kirmansahanî (1900-?, hewramî), 32- 
Mihemed Emîn Seyful Sedat (1903, hewramî), 33- Mela Manfî Kokayî 
(1837-1906, soranî), 34- Mehemedî Mehwî (1830-1904, soranî), 35- Salih 
Hariq (1851- 1907, soranî), 36- Şêx Riza Talabanî (1835-1909, soranî), 37- 
Ebdullah Adab (1859-1912, sorani), 38- Evdulrehîm Wefayî (1844-1914, 
soranî), 39- Tahar Begî Caf (1875-1917, soranî). 
33) M. Emîn Zekî, Kurdistan Tarihi, weş. Komalê, Anqere, 1977 (Di kitabê 
de gelek agahiyên fireh li ser wê demê hene) 
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34)         Martin van Bruinessen, k.q.k., r. 225 
35)         Chris Kutschera, Le Mouvement National kurde, ed. 
Flamrnarion, Paris, 1979, r. 16 
36)         Amir Hassanpour, e.q.k, r. 46 
37)         M. Mehmûdê Beyazîdî, Edetên Kurdistanê, Den Haag, 1979, r. 
17-18-19 (Ev kitêba hêja, cara yekemîn, di salên 1858-59-an de hatiye 
nivisîn. Destnivîsên kitêbê di kitapxana S. Petersburg'ê de ne. Kitab çend 
car, ji nû ve, hatiye weşandin, Ji bo van çapên dawîn, destnivîsên kitêbê 
yên ku di arşiwa dîplomat û kurdologê polonî/rusî A Jaba de ne, esas 
hatine girtin.) 
38)         Qanadê Kurdo, Li babet Êzidiyan, kov. Çarçira, hej. 4-5-6- r.4-5 
39)         F. H. Khorshid, Kurdish Language and The Geographical 
Distribution of its Dialects. Ishbeelia Press, Baxda, 1983, r. 7-16 
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40)         1. Besikçi, Bilim Yontemi, weş, Komalê. Anqere, 1976, r. 53 
41)         Joyce Blau, Contes Kurdes, ed. Fleuve et Flame, Paris, 1986, r.53' 
42) B. Nikitin, e.q.k. r. 445 
43) Ordîxanê Ce1îl-Celîlê Celîl, Zargotina kurda, weş. 
~aûka,Moskova,1978,r.39 
44)         M. Yetkin, e.q.k. t, 58 
45)         Mehmed Uzun, Rojek ji Rojên Evdalê Zeynikê, weş. Welat, 
Stockholm, 1991, r. 95 
46) Roger Lescot, Çîrokên Kurdi (Textes Kurdes), çapa duwemîn, weş. 
Orfeus, Stockholm, 1987, r. 5 
47)         Heciyê Cindî, Kurdish FoIk Epic (Epîkên Kurdi), Moskova, 1962, 
çapa duwemîn. weş, Orfeus, Stockholm, 1985, r. 19 
104 
48)         Bazil Nikitin, e.q.k. r. 473-474 
49)         Haciyê Cindî, e.q.k., 
50)         Nûreddîn Zaza, Pêşgotina Destana Memê Alan, Memê Alan, weş. 
Ozgurluk Yolu, Koln 1990 r. 19. N. Zaza, bi navê "Çîroknivîs" jî destanê re 
pêşgotineke dirêj nivisiye û ew li wir dibêje ku destan, cara pê~în, ji aliyê 
A. Socin, lî Petersburg'ê, bi alemanî hatiye çapkirin, 1890. Bi dû re, ew ji 
alîyê A. Von Le Coq li Elemanya'yê, 1903; ji aliyê Oscar Mann li Berlîne, 
1906-1909; ji aliyê Hugo Makas li Petersburg'ê, 1926; ji aliyê sê 
kurdologên ermen, bi sê versiyonan, li Rewan'ê, 1933; û jî aliyê Roger 
Lescot, bi alikariya Celadet Ali Bedir -Xan, tevî kurdiya wê ya orîjînal bi 
fransizî, li Beyrûdê, 1942, hatiye weşandin ... Meriv divê li vê lîstê çapa 
ku Gerard Chaliand, bi navê "Antlogie dela poesi populaire Kurde" li 
Parîs'ê, ed. Stock+Plus, 1980, derxistiye, zêde bike. Di vê çapa nû de, 
fransiziya destanê ji çav hatiye derbaskirin û tevî kurdiya wê hatiye 
weşandin. 
51)         C. A. Bedir-Xan. kov. HAWAR'ê, hej. 23, Sam, 1933 
52)         M. Mehmûdê Beyazidî, e.q.k. 
53)         Hosmend Osman, Kultur ve Politika, Irak'taki Kurt 
yaymlan (1918-1949) kov. Studia kurdica, hej. 2-6, r, 27 
54)         Hosmend Osman, nivîsara qalkirî 
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55)         Qanadê Kurdo, e.q.k, r. 50 
56)         Hosmend Osman, n.q.k. 
57)         Ehmedê Mixtarê Caf, Meseley Wijdan 
58)         Hosmend Osman, n.q.k. 
59)         Di vî warî de, meriv divê behsa sê kovar û rojnameyeke kurdi bike 
ku hema çi bigire, di eynî wextê de weşiyane û tesîreke bêhempa û pir bi 
erinî li ziman û edebiyata kurdî kirine; Hawar, Ronahî, Gelavêj, û rojnama 
Riya Teze. Van weşanan ziman û edebiyata kurdî, meriv dikare bibêje, ji 
nû ve, vejandin Q ruh danê. 
105 
60) Ibrahim Ehmed, kov, Gelawêj'ê, hej. 1, 1939 
62)         Mehmed Uzun, hevpeyvin bi Ibrahim Ehmed re, roj. Kur- 
distan Press. hej. 89 
63)         Ibrahim Ehmed, Kurdistan Press, hej. 89, Stockholm, 1991 
64)         Ferhad Pîrbal, Ebdullah Goran, Kurdistan Press hej. 90 
65)         Ferhad Shakely, Klassisk og modeme kurdisk poesi, r. 27 
66)         Farideh Koohi-Kemal Dekordi, The Republic of Kurdistan, Its rise 
and fall (xebata doktorayê), St. antony's coIlege,1986,r.84 
67)         Kerim Husamî, Romana Pêşmerge, kov. Berbang, hej. 75 
(8) Heme Seîd Hessen, Pêkenînî Geda û Hesen Qizilcî, Kurdis- 
tan Press, hej. 87 
69)         Bazil Nikitin, e.q.k. r.502 
70)         Casimê Celîl, kov, Rewşen, hej. 5, r. 11-12 
71)         B.Nikitin ji dîtinên resmî yên yekitiya Sowyetê veguhzandiye 
kitêba xwe, e.q.k. r. 504-505 
72)         Eskerê Boyik, kov, Roja Nû, hej. 31, r. 17 
73)         Rohat, YigitIige Tamk Olan Daglar, kov. Bergeh, hej. 5, r. 111 
74)         Mamed Jemo, Vie et oeuvre romanesque d'fuebê Şemo (xebata 
teze kê), Paris, Sorbonne, 1988, r. 31 
75)         Rohat, kov, Roja Nû, hej. 6, r, 16 
76)         Eskerê Boyik, Erebê Şemo û Romana wi, roj. Kurdistan Press, hej. 
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77) Versiyona romanê ya ku N. Zaza amade kiriye, ji aliyê Enstîtuya Kurdî 
li Parîsê, tevî wergera fransizî ya Bazil Nikitin, ji nû ve, 1991, çap bû. 
78) Romana Dimdim'ê, di sala 1983-an de, li Stockholmê, ji aliyê 
weşanxana Roja Nû, bi tîptên latînî. ji nû ve, çap bû. 
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79) Malmîsanij -Mahrnut Lewendî, Rojnamageriya kurdî (1908-1981), 
weş. Jîna Nû, Stockholm, 1989, r. 15 
80) Mahmûd Lewendî, llk Kiirt gazetesi Kurdistan (1898- 1902), koy. 
Berhem, hej. 8, r. 15 
81)         M. Emin Bozarslan, Rojnameye Kurdistan'ê, çapa nû, weş. 
Deng, Uppsala, 1991, r. 11-12 
82)Farhad Omer, Les sources de la nouvelle Kurde (teza 
d.e.a.), Sorbonne, 1990, r. 26 
83)         Malmisanij-M. Lewendî, e.q.k. r. 56 S4) Ferhad Omer, e.q.k. r. 50 
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103) Ahmet Cantekin, Romana Wendabûnê, Kurdistan Press, hej. 83 
1(4) Per Westberg, Afrikas Moderna Litteratur, (bi swêdi), weş. W-W. 
Stockholm, 1969, r.34-35 
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Beybun Yaymlarmdan Çdmn Kitap1ar 
Toplattldt 
EKREM CEMiL PAŞA 
MUHTASAR HAYATIM 
KEMALizME KARŞI KORT AYDIN HAREKETiNDEN BiR YAPRAK 
M.EMiNZEKÎ 
KURDisTAN TARiHi 
Mehmed Uzun, 1953, Siwêrek, heta niha berpirsiyarî û gerînendeyiya çar 
kovar û rojnameyên çandî û edebî yên kurdî kiriye. Wî di ge1ek weşanên 
kurdî, swêdî Û tirkî de nivîsarên çandî û edebî nivisîne. Heta niha çar 
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romanên 'wî, bi kurdî, derketine. Ew endamê PENKlûba swêdî, Yekitiya 
Rojnamevanên Swedê,Yekitiya Rojnamevanên Cîhanê û endamê Komîta. 
Birêvebir ya Yekitiya Nivîskarên Swêdê ye. Ew li Wezareta Çandî ya 
Swêdê, mîna pisporê edebiyatên biyanî, dixebite. 
Romanên wî" 1- TU, 1985, 
2- MIRINA KALEK1 RIND, 1987 3- SIYA EVÎNÊ, 1989 
4- ROJEK JI ROJÊN EVDALÊ ZEYNIKÊ, 1991 
Werger ~ 
- ZIMANE ÇIYA (Mountaign Language), HAROLD PINTER, 1990 
** 
 

DI KURMANCIYÊ DE SÎSTEMA DEMAN 

Îbrahîm seydo aydogan 

1. Destpêk 

Armanca vê lêkolînê naskirin û şayesandina demên zimanê kurdî ye. 
Weke ku tê zanîn, 

gelê kurd, ku hejmara wî li derdora sîh milyonan e, di nava gellek welatan 
de hatiye 

parvekirin û zimanê kurdî xwedan çar zaravayên mezin e ku em ji wan re 
dibêjin kurmancî, 

soranî, zazakî û goranî2. Awayê avakirina demên van zaravayan ne weke 
hev in û dîroka 

bikaranîna wan ya li welatên ku Kurd lê dimînin jî herweha ji hev cuda ye. 
Wek mînak, 

digel ku kurmancî û zazakî li Turkiyeyê hatibûn qedexekirin, soranî, ji 
destpêka salên sîhî 

ve ye ku, bi awayekî fermî, weke yek ji zimanên Iraqê tê naskirin3. Ji ber 
ku pirraniya 



Rêzimana kurdî | 466  

 

Kurdên Turkiyeyê bi kurmancî dipeyivin, divê mirov serdestkirina 
soraniyê ya li ser 

kurmanciyê, weke ku sosyologê navdar Ismaîl Beşîkçî jî di hevpeyvîneke 
xwe de dibêje4, di 

nava çarçoweya danûstendinên Komara Tirkiyeyê û Iraqê de binirxîne. 
Beşîkçî diyar dike 

ku ev rewş yek ji xalên bazara van herdu dewletan bû. Li gora vê xalê, 
heke diviya ku 

Ingilîzan mafê Kurdan yên zimên bidana wan, diviya ku ev maf bi zaravayê 
soranî ve 

bihataya bisînorkirin. Herweha, Beşîkçî dibêje ku Komara Tirkiyeyê ji bo 
bicîhanîna vê xalê 

hingê dev ji doza xwe ya li herêmên Kerkuk û Mûsilê berdabû. 

Kurmancî ew zarave ye ku ji aliyê pirraniya Kurdan ve tê bikaranîn, lê 
belê, ji ber 

qedexekirinan, ev zarava li Turkiyeyê tucarî bi awayekî fermî weke 
zimanekî perwerdehiyê 

nehatiye bikaranîn. Ji ber xemên homojeniya xebata xwe, em ê li vira bi 
tenê behsa 

zaravayê kurmancî bikin. 

1 Ev xebat bi awayê devkî, di Kongreya Kurdolojiyê de, ku di 5-9‟ê îlona 
2006‟an de li Hewlêrê pêk hat, 

hatiye pêşkêşkirin. 

2 Li ser tasnîfkirina zaravayên kurdiyê gellek nêzîktêdayinên cuda hene 
ku em ê di vê lêkolînê de nekevin 

nîqaşa wan. Em tasnîfa Gramera Kurdî ya Celadet Bedirxan û Roger 
Lescot (1970) bi tenê bi kar tînin. 

3 Di xala 4. ya Qanûna Bingehîn ya Iraqê ya nuh de, zimanê kurdî, beyî ku 
zaravayek bête destnîşankirin, 
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weke zimanekî fermî yê Iraqê hate qebûlkirin. 

4 Milliyet, 14‟ê adara 2006‟an. 

2 

1.1. Mijara lêkolînê 

Weke ku Aristot di Poetîkaya xwe de dibêje, dem yek ji van 
taybetmendiyan e ku 

nemaze bi lêkeran ve têkildar e.5 Hingê, digel ku dem bi hin alavên din 
din jî dikarin diyar 

bibin, formên lêkeran weke nîşanên demê ên zelal tên pejirandin. 

Ji bo ku mirov demên zimanekî yên lêkeran nas bike, çavkaniya yekem 
rêzimanên wî 

zimanî ne. Lê belê, rêzimanên kurmanciyê, di warê destnîşankirin û 
şayesandina demên 

lêkeran de ji hev cuda xuya dibin. Gava ku em bala xwe didin rêzimanan 
û xebatên ku di vî 

warî de hatine kirin, em dibînin ku hejmara demên kurmanciyê ji 
yazdehan (11) heta bi bîst 

û nehan (29) ve tê guhertin. Bê şik, nebûna xebatên zanîstî yên li ser 
mijara deman 

giringtirîn sedema vê cudabendiyê ye. 

Rêzimana zimanekî ji ber xwe ve nayê avakirin. Ji bo amadekirina 
rêzimanan, xebatên 

ku li ser zimanên din hatine kirin bivê nevê weke model tên pejirandin. 
Lê belê kurmancî di 

vî warî de ne bi tenê ye. Weke ku tê zanîn, rêzimana fransî jî ji ber ya latînî 
ve hatiye girtin.6 

Lê belê, peywendiya van herdu zimanan ne weke peywendiya 
kurmanciyê ya bi zimanên 
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din re ye, ji ber ku zimanê ku bi pirranî di amadekirina rêzimanên 
kurmanciyê de hatiye 

bikaranîn zimanê tirkî ye û bi dû wî jî zimanên mîna fransî û ingilîzî tên. 
Weke ku tê zanîn 

demsaziya van zimanan ji demsaziya zimanê kurdî (kurmancî) gellekî 
cuda ye. 

1.2. Metodolojî 

Em ê di vê lêkolînê de hewil bidin ku vê pirsa destnîşankirin û şayesandina 
demên kurdî 

bi awayekî zelaltir fahm bikin û bi dû re jî em ê dîsa hewil bidin ku wê di 
çar qonaxan de 

çareser bikin. Ji bo vê yekê, em ê berê berê rêzimanên kurdî û xebatên li 
ser demên lêkeran 

di warê şayesandina deman de bidin ber hev. 

Di qonaxa duyem de, em ê demên ku di van rêzimanan de ji bo 
kurmanciyê hatine 

destnîşankirin li gora teoriyên demsaziyê şîrove bikin. Teoriya ku em ê di 
şîrovekirina van 

deman de jê destkewtî bibin ew teorî ye ku bi fransî jê re dibêjin « 
aspectuo-temporelle ». 

Em ê bi kurmancî jê re bibêjin « pêvajodemkî ». Li gora vê teoriya ku ji 
hêla Laurent 

Gosselin (1996)7 ve hatiye danîn, gava ku bûyerek bi alîkariya lêkerekê 
ve tê gotin, ev 

bûyer divê him bi dema (temps, zaman) xwe û him jî bi pêvajoya (aspect-
durée, süre) xwe 

5 Poétique, 1457a. 

6 Rêzimanên sedsala XVII‟an hemû ji ber ya latînî dihatin amadekirin. 
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7 Gosselin (1996), Sémantique de la temporalité en français, Louvain-la-
Neuve : Duculot, 291 r. 

3 

ve bê şîrovekirin. Hingê destpêka bûyerê û bidawîbûyina wê jî teva dema 
wê alîkariya 

têgihîştina wê bûyerê dikin. Di vê teoriyê de weha tê qebûlkirin ku sê 
demên bingehîn ên 

şîrovekirina bûyeran hene ku teva vegotina wan tên destnîşankirin. 

1- Dema axavtinê : dema ku axavker bûyerê rave dike. 

2- Dema bûyerê : dema ku bûyer pêk tê 

3- Dema referansê : ew dem e ku bûyerê dibîne û wê li ser xêza demê bi 
cih dike. 

Gosselin van deman bi navberan (intervalle) destnîşan dike. Navber ew 
kêlîka demê ye 

ku teva sînorên xwe yen destpêkê û yên bidawîbûyinê ve tê diyarkirin. 
Hingê em ê bibêjin 

navbera axavtinê, navbera bûyerê û navbera referansê. 

Gosselin bi vî awayî modela xwe pêşkêş dike : 

(…) em weha dipejirînin ku alavên pêvajodemkî (daçekên peyvsaziyê, 

daçekên rêzimaniyê û hevoksazî), li ser xêza demê, navberan teva 
sînorên 

pêşîn û paşîn destnîşan dikin. Ev alav, alavên navberan in ku bi hevok û 

tekstan ve têkildar in û şayesên bûyeran ên pêvajodemkî ava dikin. Çar 
celeb 

navber hene : navbera axavtinê ([01, 02]), navbera bûyerê ([B1, B2]) û 

navbera referansê ([I, II]) ku bi bûyerê ve eşkere dibin, û herweha, dibe 
ku 
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hoker jî hebin ([ct1, ct2]). Ev model derfetê dide ku mirov şîroveyên nuh 
ji bo 

demê û pêvajoyê pêşniyar bike. 8 

Li gora vê modela ku em jê re dibêjin « modela şayesandina bûyeran ya 
pevajodemkî », 

ji bo her demeke lêkeran şayesek serbixwe heye û ev şayes naşibe şayesa 
demeke din. Ji bo 

têgihîştineke baştir, em dikarin vê modelê bi mînakekê ve bipeyitînin: 

(1) Pierre çakêtê xwe li xwe kir û derket. Baraneke bêrawestan dibariya.9 

1 2 3 

8 Gosselin (1999), pp. 14-15. (Em bi xwe werdigerînin kurdî). 

9 Mînaka Gosselin (1999) û (2005). 

4 

I II 

B1 B2 01 02 

1 

I II 

B1 B2 

2 

B1 B2 

I II 

3 

Em bala xwe bidin bûyera yekem. Sînorên navbera axavtinê bi (01 02) ve 
hatiye 

destnîşankirin. (01) destpêka dema axavtinê ye û (02) jî wê kêlîkê nîşan 
dike ku axavtin lê 
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bi dawî bûye. Yanî, ravekirina wê bûyerê di wê kêlîka navbera du sînorên 
demkî de pêk 

hatiye. Ji ber ku navbera referansê (I II) berî navbera dema axavtinê ye, 
em dizanin ku ev 

bûyer di dema bihurî de pêk hatiye. Navbera referansê û ya bûyerê (B1 
B2) li ser heman 

sînorî ne, hinge bûyer di dema referansê de pêk hatiye û bi dawî bûye, ji 
ber ku em dikarin 

herdu sînorên wê jî, yê destpêkê û yê dawîn, diyar bikin. 

Ger em bala xwe bidin bûyera duyem, em ê bibînin ku heman rewş e, lê 
belê ev bûyer, 

li gora kronolojiya vegotinê, piştî ya yekem pêk hatiye, ji ber ku ev bûyer 
nêzîktirî navbera 

axavtinê ye. 

Di bûyera sêyem de rewş tê guhertin. Erê, dîsa ji ber heman sedemê, ji 
ber ku referans 

berî dema axavtinê ye, bûyer di dema bihurî de pêk hatiye, lê belê em 
nizanin bê ev bûyer 

kengî bi dawî bûye. Bi gotineke din, gava ku baran hatiye dîtin, wê baranê 
ji berê de dest 

pê kiribû û em nizanin bê di dema axavtinê de baran sekiniye an na. Dibe 
ku baran hê jî 

dibare; ji ber wê, herdu sînorên navbera bûyerê bi herdu aliyan ve vekirî 
ne. 

Ev modela Gosselin, ku ji bo zimanê fransî hatiye amadekirin, berê li ser 
zimanên mina 

erebî, japonî û wîetnamî jî ji bo şayesandina demên lêkeran hatiye 
bikaranîn û diyar bûye 
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ku dikare ji bo gellek zimanan bibe modela şayesandinê. Em ê jî demên 
lêkeran ku ji aliyê 

rêzimanên kurdî ve hatine destnîşankirin û şayesandin bi rêya vê modelê 
ve şîrove bikin. 

5 

Piştî şayesandina demên lêkeran ya bi rêya vê modelê, di qonaxa vê 
lêkolînê ya sêyem 

de, em ê di pirtûkên ku bi zaravayê kurmancî hatine nivîsandin de li 
demên lêkeran bigerin 

û em ê wan deman bi demên ku di rêzimanan de hatine destnîşankirin re 
bidin ber hev. Di 

encamê de jî, em ê li gora van pirtûkên ku em li ser wan xebitîne şayeseke 
sîstema 

kurmanciyê ya deman bikin.10 

Berhemên wêjeyî wê derfetê didin mirov ku mirov hemû bikaranînên 
deman nas bike û 

mînakan tê de peyda bike. Pirtûkên kurmancî ên ku em ê li ser wan 
bixebitin roman in. Di 

wêjeya kurdî heta îroj 108 roman bi zaravayê kurmancî hatine nivîsandin. 
Ji ber ku 

bikaranîna kurmanciyê li hemû devaran ne yek e û herweha li her 
deverekê bandora 

zimanekî cuda li ser e, me bi tenê romanên kurmancî ên ku ji aliyê 
kurmancên bakurî ve 

hatine nivîsandin hilbijartin. Di nava hemû romanên kurmancî de, 70 
roman ji aliyê Kurdên 

Tirkiyeyê ve hatine nivîsandin. Me ji nav wan, li gora herêmên nivîskaran, 
17 heb 
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hilbijartin. Pîvana me ya hilbijartinê ew e ku nivîskar devokên herêmên 
xwe di romanên 

xwe de parastibin. Herçend di qada nivîsandinê de îroj berbihevvehatina 
devokan hebe jî, ji 

ber nebûna perwerdehiya zimên, bandora devokan hê jî di nivîsandinên 
van romannivîsan 

de xuya dibin. Romanên kurmanciyê yên ku em li ser wan xebitîn ev in : 

Remezan Alan, Saturn, Avesta. 

Hesenê Metê, Labîrenta Cinan, Welat. 

Lokman Polat, Fîlozof, Helwêst. 

Eyup Kiran, Dewrêşê Evdî, Sî. 

Mehmed Uzun, Ronî mîna evînê tarî mîna mirinê, Avesta. 

Mehmed Uzun, Bîra Qederê, Avesta. 

Adîl Zozanî, Kejê, Pêrî. 

Îhsan Colemergî, Cembelî Kurê Mîrê Hekaryan, Avesta. 

Mezher Bozan, Av zelal bû, Pêrî. 

Mustafa Aydogan, Pêlên bêrîkirinê, Nûdem. 

Mîran Janbar, Ardûda, Lîs. 

Lokman Ayebe, Jar lê Sermest, Belkî. 

Torî, Mendik, Berfîn. 

Medenî Ferho, Mîrze Meheme, Nûdem. 

Laleş Qaso, Sê şev û sê roj, Nûdem. 

Mahmud Baksî, Gundikê Dono, Orfeus. 

Kemal Orgun, Li qeraxa şevê hîvron, Sî. 

10 Em dizanin ku zimanê devkî û yê nivîskî ne weke hev e. Lê, ji bo nuha, 
em li ser zimanê nivîskî dixebitin. Yek 
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ji armancên vê xebatê jî ew e ku bi dû re li ser zimanê devkî jî heman 
modelê biceribîne. 

6 

2- Pirsgirêk 

Me got ku ji bo naskirina demên zimanekî, mirov berê li rêzimanên wî 
zimanî dinihere. 

Lê belê, hejmara demên lêkeran di rêzîmanên kurmanciyê û di xebatên 
ku di warî de hatine 

kirin de ne yek e. Heke ji bo demên kurmanciyê yên lêkeran em bala xwe 
bidin van 

rêzimanan û xebatan, em ê encamên jêrê bi dest bixin. 

Bedirkhan et Lescot (1970) : 17 demên lêkeran 

Badilli (1965) : 11 demên lêkeran 

Sagnic (1991) : 16 demên lêkeran11 

Jemo (1991) : 29 demên lêkeran 

Ciwan (1992) : 18 demên lêkeran 

Barnas (1993) : 17 demên lêkeran 

Rizgar (1993/2005) : 12 demên lêkeran 

Blau et Barak (1999) : 16 demên lêkeran12 

Yalçin (2000) : 21 demên lêkeran 

Tan (2005) : 27 demên lêkeran 13 

Xebata Evîn Yalçin (2000) li ser şeş gramer û xebatên din hatiye kirin14. 
Yalçin di 

tevaya gramerên ku ew li ser xebitiye de 21 demên lêkeran peyda dike û, 
beyî ku li ser vê 

cudabendiyê pirsan ji xwe bike, dibêje ku hingê di kurmanciyê de 21 
demên lêkeran hene. 
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Ji bo naskirina formên lêkeran ku di van lêkolîn û gramerên jorê de weke 
demên lêkeran 

hatine pejirandin, pêwîst e ku mirov bi tabloyekê wan bide ber hev. Em 
ê ji dêleva herşeş 

gramerên ku Yalçin li ser xebitiye, bi tenê encamên danberheva Yalçin 
(2000) bi kar bînin û 

em ê wan encaman bidin ber xebatên din. 

11 Li gora Yalçin, Feqî Husên Sagniç behsa 15 demên lekeran dike. Lê 
belê, Sagniç navê 16 deman dide. Ya 

ku Yalçin nahesibîne ew dem e ku Sagniç dibêje ku bi tenê ji bo lêkerên 
alîkar yên mîna karîn, zanîn, vîn û 

wêrîn tê bikaranîn. Em ê vegerin ser vê mijara van lêkeran. 

12 Digel ku Blau û Barak (1999) şayesa şazdeh demên lêkeran dikin jî, ew, 
di tabloya xwe ya deman ya 

encamê de (r. 117), bi tenê navê navê sêzdeh heban didin. 

13 Ya rastîn, Tan behsa 19 demên lêkeran dike. Lê belê, ew hin formên 
lêkeran bi gellek navên cuda ji nû ve 

şîrove dike (demên bilanî, ên divêtî û hwd.). Li gora van şîroveyan, em 
fahm dikin ku ew behsa 27 demên 

lêkeran dike. Em di tabloyê danberhevê de bi tenê behsa wan 19 deman 
dikin. 

14 Yalçin li ser van grameran xebitiye : Bedirxan û Lescot, Rizgar, Ciwan, 
Blau û Barak, Badilli, Sagniç. 

7 

Tabloya demên lêkeran li gorî Jemo (1991), Yalçin (2000), Barnas (1993) 
et Tan (2005)15. 

15 Em bi xwe navên demên Jemo (1991) û yên Yalçin (2000) werdigerînin 
kurmancî, ji ber ku ev lêkolîn bi 

zimanê fransî hatine kirin. r=raburdû, n=nuha, d=dem, ç=çîrokî. 
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Mînak JEMO (1991) YALÇIN (2000) BARNAS (1993) TAN (2005) 

Ez dikevim dema nuha dema niha dema niho dema niha 

Ez dikevime dema niha ya domdar dema niha ya domdar nihoya domdar 
dema niha ya domdar 

Ez hergav dikevim dema fireh dema fireh 

Ez ê dikevim dema niha ya berbiçav 

Ez ketim dema boriya têdeyî dema boriya têdeyî raboriya sade dema 
boriya têdeyî 

Ez nuh ketim dema bihuriya nêzîk 

Ez ketime dema boriya dûdar dema boriya dûdar raboriya çîrokî dema 
boriya dûdar 

Ez diketim çîrokiya dema nuha raboriya berdest raboriya berdest dema 
boriya berdest 

Ez diketime çîrokiya d.. nuhaya domdar raboriya berdest a çîrokî raboriya 
berdest a çîrokî 

Ez diketibûm çîrokiya d. nuha a dûr raboriya dûr a liserbûyinê raboriya 
dûr a liserbûyinê 

Ez diketibûme r. berdest a dûr û domdar 

Ez ketibûm çîrokiya boriya têdeyî çîrokiya boriya têdeyî raboriya dûr 
çîrokiya boriya têdeyî 

Ez ketibûme ç. boriya têdeyî a domdar ç. b. têdeyî a nedîtinê çîrokiya 
boriya dûdar 

Ez dikim bikevim dema bê ya nêzîk dema bê ya nêzîk dahatiya nêzîk dema 
bê ya nêzîk 

Ez dikim bikevime dema bê ya nêzîk û domdar 

Ez ê bikevim dema bê dema bê dahatî dema bê 

Ez ê bikevime dema bêya domdar 
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Ez bikevim dema nuhaya xwestekî dema nihaya xwestekî nihoya bilaniyê 
dema nihaya xwestekî 

Ez bikevime d. nuhaya xwestekî û domdar 

Ez ketibim dema bihuriya xwestekî dema bihuriya xwestekî raweya merc 
û daxwazê 

Ez ketibime d.b. xwestekî û domdar 

Ez biketama çirokiya d. nuha a xwestekî dema boriya mercî raboriya 
bilaniyê dema boriya xwestekî 

Ez biketabûma r.b. a dûr a xwestekî 

Ez ketibûma çîrokiya xwestekî dema boriya dûr mercî raboriya dûr a 
bilaniyê çîrokiya xwestekî 

Ez ê ketibim dema bihuriya mercî dema bihuriya xwestekî(2) dahatiya 
pêş 

Ez ê ketibime dema bihuriya mercî a domdar. 

Ez dikira biketama d. bihuriya mercî a dahatiya pêş dema bêya nêzîk a 
xwestekî 

Ez ê biketama çîrokiya dema nuhaya mercî dema boriya mercî (2) raweya 
hekînî dema bêya xwestekî 

Ez ê biketabûma çîrokiya dema nuhaya mercî û dûr 

Ez ê ketibûma çîrok. boriya têdeyî a mercî dema boriya dûr a mercî (2) 
raweya hekinî (2) dema bêya çîrokiya xwst 

Bikeve nuhaya raweya fermanî raweya fermanî raweya fermanî raweya 
fermanî 

Bikeveye n. raweya fermanî a domdar 

8 

Li gora vê tabloyê diyar dibe ku di kurmanciyê de em dikarin behsa 32 
formên lêkeran 
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bikin ku zimannasên kurd weke demên lêkeran dipejirînin16. Heke em li 
cudabendiya 

xebatan a di warê hejmara deman de jî biniherin, hingê em dibînin ku 
pirsgirêka 

destnîşankirin û şayesandina deman giringtir dibe. Ji ber ku di tu zimanan 
de 32 wext nîne. 

Lê belê, ev cudabendiya xebatan ji ku tê ? 

Du hîpotezên me yên ji bo bersiva vê pirsê hene. Di van hîpotezan de 
hesabê nebûna 

perwerdehiya bi kurdî a li bakur jî hatiye kirin. 

1-. Zimannasên kurd di bin bandora gramerên zimanên din de hin deman 
ji bo 

kurmanciyê jî ava dikin. 

2- Hin dem di hin devokan de bi formên lêkeran yên cuda tên avakirin. 
Hingê, heke 

mirov hesabê cudahiyên devokan neke, mirov dikare bikeve wê baweriyê 
ku her formeke 

lêkeran demeke nuh ava dike. Weha xuya dibe ku zimannasên kurd, di vê 
mijarê de bi 

xemsarî tev geriyane. 

3- Avakirina demên lêkeran di kurmanciyê de 

Di kurmanciyê de demên lêkeran li gora rayên (radical, kök) lêkeran tên 
sazkirin. Di 

kurmanciyê du rayên lêkeran hene ku em ê ji wan re bibêjin (R1) û (R2). 

Weke ku di Gramera Bedirxan û Lescot (1991) de tê gotin, ji bo avakirina 
deman divê 

mirov forma lêkeran ya raderîn (infinitif, mastar) û ya fermanî (impératif, 
ferman, emir) nas 
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bike. Herweha, divê mirov bizane bê ew lêker gerguhêz (transitif, geçişli) 
e an na, ji ber ku 

di kurmanciyê de ergatîv heye û di demên bihurî de lêker li gora hejmara 
bireserê (object) tê 

kişandin17. (R1) ji fermaniya lêkeran tê peydakirin û (R2) ji raderîna wan. 
Ji bo peydakirina 

rayên lêkeran, divê qertafên dem û rawe û kesan ji formên lêkeran bên 
avêtin. 

Mînak (R1) : çûyin  biçe  -ç- 

(R2) : çûyin  çû- 

16 Em ê di vê xebatê de nekevin mijara cudabendiya termînolojiya ku di 
rêzimanên kurmancî de hatiye bikaranîn. 

Ji bo vê mijarê, em referansa lêkolîna xwe ya doktorayê didin. Aydogan 
(2006), Temps, subordination et 

concordance des temps dans les romans kurdes : étude descriptive sur le 
système verbal et la subordination 

temporelle en kurde, thèse de doctorat, Université de Rouen. 

17 Ji bo vê mijarê, em disa referansa Gramera Bedirxan û Lescot (1991) 
û herweha ya Kamûran Bedirxan (1991) 

didin. Hirorî (2006) jî di vî warî de bi nêzîktêdayineke zelal behsa mijarê 
dike. 

9 

Heke, ji bo vê gavê, em sazkirina hemû demên lêkeran ku di grameran de 
hene nîşan 

bikin, em ê tabloyeke weke ya jêrê peyda bikin. 

Tabloya sazkirina deman18 

18 (K) bi wateya qertafa kesane hatiye bikaranîn. Em ji bo mînakan, 
lêkera « ketin » bi kar tînin. 
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Lêker : ketin Dema lêkerê Avakirina demê 

Ez dikevim Dema nuha di + R1 + K 

Ez dikevime Dema nuhaya domdar di + R1 + K + e 

Ez hergav dikevim Dema nuhaya hercar hergav di + R1 + K 

Ez ê dikevim Dema nuhaya berbiçav ê di + R1 + K 

Ez ketim Dema bihuriya têdeyî Ø + R2 + K 

Ez nuh ketim Dema bihuriya nêzik nuh Ø + R2 + K 

Ez ketime Dema bihuriya dûdar Ø + R2 + K + e 

Ez diketim çîrokiya dema nuha di + R2 + K 

Ez diketime çîrokiya dema nuhaya domdar di + R2 + K + e 

Ez diketibûm raboriya dûr a li ser bûyinê di + R2 + bûyin (R2) + K 

Ez diketibûme raboriya dûr a liserbûyinê û domdar di + R2 + bûyin (R2)+ 
K + e 

Ez ketibûm çîrokiya bihuriya têdeyî Ø + R2 + bûyin (R2)+ K 

Ez ketibûme çîrokiya bihuriya têdeyî a nedîtinê Ø + R2 + bûyin (R2)+ K + 
e 

Ez dikim bikevim Dema bê ya nêzîk kirin (nuha) + bi + R1 + K 

Ez dikim bikevime Dema bê ya nêzîk û domdar kirin (nuha) bi + R1 + K + 
e 

Ez ê bikevim Dema bê ê bi + R1 + K 

Ez ê bikevime Dema bêya domdar ê bi + R1 + K + e 

Ez bikevim Dema nuhaya xwestekî bi + R1 + K 

Ez bikevime Dema nuhaya domdar a xwestekî bi + R1 + D + e 

Ez ketibim Dema bihuriya xwestekî Ø + R2 + bûyin (R1) + K 

Ez ketibime Dema bihuriya domdar a xwstkî Ø + R2 + bûyin (R1) + K + e 

Ez biketama çîrokiya dema nuha a xwstkî bi + R2 + K + a 
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Ez biketabûma ç. dema nuha ya xwstkî a dûr bi + R2 + K + bûyin (R2) + K 
+ a 

Ez ketibûma çîrokiya bihuriya têdeyî a xwstkî Ø + R2 + bûyin (R2) + K + a 

Ez ê ketibim Dahatiya dema bê ê Ø + R2 + bûyin (R1) + K 

Ez ê ketibime Dahatiya dema bê ê Ø + R2 + bûyin (R1)+K + e 

Ez dikir biketama Dema bêya nêzîk a xwestekî kirin (çîrokiya nuha)+ bi + 
R2 + K + a 

Ez ê biketama çîrokiya dema nuhaya mercî ê bi + R2 + K + a 

Ez ê biketabûma çîrokiya dema nuhaya mercî û dûr ê bi + R2 + bûyin (R2) 
+ K + a 

Ez ê ketibûma dema bihuriya mercî ê Ø + R2 + bûyin (R2) + K + a 

Bikeve Fermanî bi + R1 + K 

Bikeveye Fermaniya domdar bi + R1 + K + e 

10 

Li gora vê tabloyê, em dikarin hin taybetmendiyên demên kurmanciyê ên 
ku ji aliyê 

zimannasên kurde hatine şayesandin bi vî awayî destnîşan bikin : 

- Dema nuha ya hercar bi alîkariya hokera “hergav” hatiye avakirin. Ev 
dem bi tenê di 

xebata Mûrad Ciwan (1992) de heye. Heman taybetmendiya hokeran di 
avakirina dema 

bihuriya nêzîk de jî heye. Ev dem jî bi alîkariya hokera “nuha” ve hatiye 
avakirin û di 

rêzimana Qanatê Kurdo û herweha di ya Jemo (1991) de jî heye. Rast e 
ku hin hoker 

alîkariya naskirina pevajodema bûyeran dikin, lê ew tucarî demên nuh 
ava nakin. Heke ne 
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weha bûya, diviya ku me ji bo her hokereke deman demeke lêkeran ya 
nuh peyda bikiraya. 

Lewra, heke em bibêjin ku “ez nuh hatim” demeke serbixwe ye, hingê 
dive em bibêjin ku 

“ez ê nuh derkevim” jî demeke serbixwe ye. Li gora me, Ciwan di bin 
bandora « geniş 

zaman »a tirkî de ye û Jemo û Kurdo jî di bin bandora « passé récent »a 
fransî de ne. 

- Dema nuha ya berbiçav di xebata Akrawy (1982) û di ya Tan (2005) de 
heye. Ev dem 

bi alîkariya daçeka /ê/ hatiye avakirin. Lê belê, Blau û Barak (1999) dibêjin 
ku ev daçek, li 

derdora Mereş, Meletî û Entabê, di avakirina dema nuha de tim tê 
bikaranîn19. Ew dibêjin 

ku daçeka /î/ ji bo navên nêr û daçeka /ê/ jî ji bo navên mê, piştî kirdeyê 
tên bikaranîn. 

Hingê dive mirov vê demê di çarçoweya cudahiyên devokan de binirxîne 
û weke demeke 

serbixwe nepejirîne. 

- Lêkera “kirin” di avakirina sê demên lekeran de weke lêkera alîkar 
hatiye bikaranîn. 

Herdu demên din bi rêya nirxandina “dema bê ya nêzîk” ve ketine nava 
rêzimanên 

kurmanciyê. Murad Ciwan (1992) bi bandora zimanên ewropî yên weke 
fransî ku vê demê 

nas dikin, ev dem ji bo kurmanciyê jî şayesandiye. Lê belê, gava ku em 
bibêjin “dema bê”, 

hingê dive bûyera ku tê ravekirin weke ku dê di dema bê de pêk were bê 
diyarkirin. Di 
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mînaka « ez dikim bikevim » de dema bûyerê ne li ser lêkera ketinê ye, lê 
belê li ser kirinê 

ye. Dibe ku « ez » nekeve jî. Ramana dema bê di vê mînakê de ne zelal e. 
Heke em weha 

nebêjin, divê em mînaka « ez dixwazim biçim » jî weke dema bê 
bipejirînin. Lê heke em li 

mînaka « ez dikir biketama » biniherin, em ê fahm bikin ku ketin dê pêk 
neyê. Hingê mirov 

nema dikare jê re bibêje « dema bê », ji ber ku ramana dema bê tê de 
xuya nabe. Em ê 

vegerin ser mijara « dema bê ya nêzîk û domdar ». 

- Ew demên ku zimannasên kurd ji wan re dibêjin « demên domdar » 
(duratif) li gora me 

nêzîktêdayineke hûrbijar pêwîst dikin. Em ê di beşekî serbixwe de behsa 
vê mijarê bikin. 

19 Blau et Barak (1999), r. 47. 

11 

3.1- Demên domdar 

Di tabloya me ya deman de neh demên domdar xuya dibin. Ev hemû dem 
bi qertafa /-e/ 

hatine avakirin. Li gora Samî Tan (2005), di dema nuha de, « ev deng 
wateya domdariyê 

dide lêkerê »20. Lê belê, Blau û Barak (1999) ji bo vê qertafê dibêjin ku 
ev qertaf bi lêkerên 

tevgerî (verbe de mouvement) ve tê bikaranîn21. 

Ka em van demên « domdar » (duratif) bi hin demên ku dişibin wan re 
bidin ber hevdu : 

Tabloya demên domdar 
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Gava ku em bala xwe didin mînakan, em dibînin ku cudahiya demeke 
lêkeran û dema 

wê ya domdar ew e ku di dema domdar de qertafa /-e/ heye. 

Li gora me, ev fenomen jî divê di çarçoweya cudahiya devokan de bê 
nirxandin. Ji bo 

fahmkirina vê forma lêkerê, em li hin mînakên ku me ji romanên 
kurmancî wergirtin 

biniherin. Bi vî awayî em ê bikaranîna vê qertafê fahm bikin : 

(2) a) Min baş bihîst ku ji min re wusa got. b) Peyvik bi peyvik... rasterast 

weha gote min: (Labîrenta Cinan, p. 168). 

20 Tan (2005), r. 236. 

21 Blau û Barak (1999), r. 60. 

Demên lêkeran Domdariya wan 

Dema nuha Ez dikevim Ez dikevime Dema nuha ya domdar 

Çîrokiya dema nuha Ez diketim Ez diketime çîrokiya d. nuha ya domdar 

Raboriya dûr raboriya dûr 

a li ser bûyinê Ez diketibûm Ez diketibûme a li ser bûyinê 

û domdar 

Dema bê ya nêzîk Ez dikim bikevim Ez dikim bikevime Dema bê ya nêzîk 
û domdar 

Dema bê Ez ê bikevim Ez ê bikevime Dema bê ya domdar 

Dahatiya dema bê Ez ê ketibim Ez ê ketibime Dahatiya dema bê 

a domdar 

Dema nuha ya xwestekî Ez bikevim Ez bikevime Dema nuha ya domdar 

a xwestekî 

Dema bihurî ya xwestekî Ez ketibim Ez ketibime Dema bihurî a domdar 

a xwestekî 
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Fermanî Bikeve Bikeveye fermaniya domdar 

12 

(3) Wexta hate Gundê Aftinîgê, notirvan dukana xwe hê venekiribû. (Li 

qeraxa şevê hîvron, p. 17) 

(4) Wexta ku bavê min vegeriya hat, ronahî ne pê re bû. (Li qeraxa şevê 

hîvron, p. 77) 

Gava ku em bala xwe bidin van mînakan, em ê bibînin ku dema lêkeran 
dema bihurî ya 

têdeyî de. Forma lêkerê ya ku em di (2b) û (3) de dibînin ji aliyê gramerên 
kurmancî ve 

weke demeke serbixwe nehatiye pejirandin, ji ber ku, weke ku Samî Tan 
jî dibêje, di dema 

bihuriya têdeyî de, « gellek caran cînavka pêvebestî derdikeve pêşberî 
mirov »22. Tan weha 

dide fahmkirin ku bikaranîna vê qertafa /-e/ tu guhertinê di demê de pêk 
nayne. Weke ku 

em di (2a) de dibînin, bikaranîna wê herweha ne mecbûrî ye. Gramera 
Bedirxan û Lescot 

(1991) jî heman fenomena vê demê ji berê de destnîşan kiribû23. Samî 
Tan (2006) mînakên 

mîna « Ew hate bajêr » û « Ew gihîşte gund » dide û dide fahmkirin ku 
mirov dikare bibêje 

« Ew hat bajêr » û « Ew gihîşt gund » jî. 

Li gora me, di van mînakan de bikaranîna peyvên « bajêr » û « gund » 
divê bala me 

bikişîne. Heke em van herdu peyvan ji mînakên Samî Tan biavêjin, em ê 
herweha wê 
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qertafa /-e/ jî biavêjin, ji ber ku di kurmancî de em nikarin di dema bihuri 
ya têdeyî de 

bibêjin « Ew hate » an jî « Ew gihîşte ». Hingê, mirov divê bibêje ku beyî 
navê cîhê ku 

bûyer ber bi wê ve diherike, mirov nikare qertafa /-e/ bi kar bîne. Hingê 
ev qertaf berê 

bûyerê nîşan dide û bi tenê bi lêkerên berpêbûyinê (directionnel) ve tê 
bikaranîn. 

Ji ber wê, pêşkêşiya mînakên me (2), (3), (4) û mînakên Samî Tan dê li 
gora modela 

pêvajodemkî weke hev be : 

I II 

B1 B2 01 02 

(2), (3), (4) 

Zimannasên kurd ku dizanin ku ev qertaf tu guhertinê di dema bihurî ya 
têdeyî de nake 

û bi devokan ve têkildar e, gava ku dor tê ser demên din, weha didin 
xuyakirin ku 

guhertinek bi vê qertafê peyda dibe, ji ber ku ew dema bihurî ya têdeyî 
gellekî dibihîsin û 

22 Tan (2005), r. 242. 

23 Bedirxan û Lescot (1991), r. 137. 

13 

nas dikin. Lê gava ku ew heman qertafê li pey demeke din dibînin, dibêjin 
qey demeke 

serbixwe peyda dibe. Em dikarin li hin mînakên demên ku ew dikin « 
domdar » jî 
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biniherin. Bi vî awayî em ê bibînin ku ev qertaf, weke dema bihurî ya 
têdeyî, bi tenê ji bo 

berê bûyerê nîşan bide tê bikaranîn. 

(5) Qewîtiyên xwe bi gundiyên ko diçûne bajer dianî cîh. (Mendik, p. 195) 

(6) Ez ji bo konferansekê diçûme Axsorê. Li balafirgehê li wî rast hatim. 

(Ardûda, p. 32) 

(7) Yên ku diçûn bajêr bi taybetî pirs dikirin ji dikanan û qehwên Milla lê 

rûdiniştin û bazirganî dikirin. (Dewrêşê Evdî, p. 183) 

(8) Havînan em diçûn gund. (Bîra Qederê, 157) 

Heke em bala xwe bidin van mînakên jorê, em ê bibînin ku her mijara 
lêkerên 

berpêbûyinê ye û bikaranîna qertafa /-e/ li gora nivîskaran tê guhertin. 
Lê belê, weha tê 

fahmkirin ku bikaranîna wê wateya demê qet naguherîne. Ev qertaf bi 
tenê lêkera ku tê 

bikaranîn bi berê wê ve girê dide. Pêşkêşiya van herçar bûyeran li gora 
modela pêvajodemkî 

dê dîsa yek be. 

B1 B2 

I II 01 02 

(5), (6), (7), (8) 

Li gora romanên ku em li ser wan xebitîne, ev qertaf bi tenê bi lêkerên 
berpêbûyinê 

(directionnel) re tê bikaranîn, da ku berê bûyeran nîşan bide. Lêkerên 
mîna çûyin, hatin, 

ketin, avêtin, gotin, rijandin, gihîştin, derketin û hwd. dikevin nava grûba 
van lêkerên ku 
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tim navnîşana encama bûyerê jî pêwîst dikin. Di romanan de me nedît ku 
tu lêkerên din, ji 

bilî lêkerên berpêbûyinê, dikarin bi vê qertafê re bên bikaranîn. 

Hingê, bikaranîna vê qertafê bi tenê bi qerektera grûbeke lêkeran ve 
têkildar e û nikare ji 

bo lêkerên din bê bikaranîn. Di vê rewşê de, mirov nikare qertafa /-e/ 
weke avakirê demên 

xweser binirxîne. Ji ber vê sedemê, li ser wan neh demên ku 
zimmannasên kurd weke 

14 

« domdar » dipejirînin, em gihîştin wê encamê ku em nikarin van formên 
lêkeran weke 

demên lêkeran bipejirînin. 

Bi vî awayî em heta nuha li dijî 14 deman derketin ku di xebatên ku li ser 
kurmanciyê 

hatine kirin de weke demên lêkeran ên xweser hatine destnîşankirin. 

3.2- Demsaziya lêkerên marjînal 

Nuha jî em ê behsa hin lêkeran bikin ku kurmancan li ser bikaranîna wan 
li hev nekiriye. 

Ji ber wê em ê ji wan re bibêjin lêkerên marjînal. 

Di kurmanciyê de hin lêker hene ku ji bo demsaziya wan mirov nikare 
formuleke zelal 

peyda bike, ji ber ku li her deverekê bi awayekî tên bikaranîn. Zanîn, vîn, 
karîn û wêrîn ew 

lêker in ku di nava van lêkeran de herî pir tên naskirin. Ji ber ku bi gellek 
awayan tên 

bikaranîn jî, em ji wan re dibêjin lêkerên marjînal. 

Ev lêker dikarin ji bo bûyerên din jî weke lêkerên alîkar bên bikaranîn. 
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Taybetmendiyeke van lêkeran heye ku nikarin di dema bihurî ya têdeyî 
de bên bikaranîn. Di 

17 romanên kurmancî de me bi tenê du mînakên vê demê bi van lêkeran 
peyda kirin. Dibe 

ku ev dem ji bo van lêkeran jî berê hebû, lê îroj em dizanin ku di zimanê 
devkî de nemaye û 

di yê nivîskî de jî pir kêm heye. Em ê ji bo van lêkeran lêkera zanîn weke 
mînak bigirin û 

bala xwe bidinê bê di romanên kurmancî de bi çend awayan dikare 
demekê bi tenê ava bike. 

Ji bo çîrokiya dema nuha çar formên lêkera zanîn ji bo kesê sêyem ê 
yekhejmar di 

romanên kurmancî de peyda dibin : 

 dizanî 

 zanîbû 

 dizaniya 

 dizanîbû (dizanî bû) 

Ev forma dawîn ji aliyê zimannasên kurd ve weke dema bihuriya dûr a li 
ser bûyinê 

hatiye binavkirin û weke demeke xweser hatiye destnîşankirin, digel ku 
ev form jî bi wateya 

hersê formên din tê bikaranîn. 

15 

Me ji bo çîrokiya dema nuha ya xwestekî jî, di romanên kurmancî de, sê 
formên vê 

lêkerê peyda kirin : 

 bizaniya 

 zanîba (zanîbûya) 
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 bizanîbûya 

Ev forma sêyem weke çîrokiya dema nuha ya xwestekî ya dûr hatiye 
binavkirin û weke 

demeke lêkeran ya xweser hatiye destnîşankirin. Lê belê hersê form jî 
heman ramana 

pevajodemkî rave dikin. 

Ji bo çîrokiya dema nuha ya mercî jî, me dîsa du formên cuda yên lêkera 
zanîn di 

romanên kurmancî de peyda kirin : 

 ê bizaniya 

 ê bizanîbûya 

Ev form yan bi armanca ravekirina dema bê ya dema diburî (futur du 
passé), yan jî di 

avahiyên mercî de tên bikaranîn. Digel ku herdu form jî heman wateya 
pêvajodemkî didin 

bûyerê, ev forma duyem ji aliyê zimannasên kurd ve weke demeke 
lêkeran ya xweser hatiye 

hesibandin. 

Bi vî awayî, hejmara demên lêkeran ên ku em li dijî wan derdikevin, dibe 
17. Hingê, ji 

32 demên lêkeran ên ku gramerên kurmancî behsa wan dikin, bi tenê 15 
heb dimîne di destê 

me de. Lê belê hejmara demên lêkeran ên ku me di romanên kurmancî 
de dîtin ne 15 ye. Em 

ê nuha jî behsa demên medyatîf bikin ku zimannasên kurd ew weke 
kategoriyeke cuda 

nehesibandine. 

16 
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3.3- Medyatif 

Medyatif ew awayê ravekirina bûyeran e ku ne weke demên lêkeran ên 
din behsa 

bûyeran dike. Gava ku lêkerek bi formeke medyatîfê hatibe bikaranîn, 
dema pêkhatina 

bûyera ku ew lêker rave dike ne diyar e. Ev kategoriya ku di hemû 
zimanan de heye, di her 

zimanekî de bi awayekî cuda tê ravekirin24. Gellek zimanan, fransî jî yek 
ji wan e, ev 

kategoriya formên lêkeran gramatize nekiriye, lê di kurmanciyê de, 
qertafa /-e/ ji bo 

avakirina vê kategoriyê li hin deman tê zêdekirin û medyatîfê ava dike. 

Zlatka Guentchéva (1994) û (2004) diyar dike ku medyatif ji bo xalên jêrê 
tê bikaranîn : 

1. Agahiyên ku ji hinin din ve hatine bihîstin (ouï-dire) 

2. Agahiyên ku bi rêya delîlan ve diyar dibin (inférence) 

3. Di rewşa heyraniya li hember tiştekî ku axavker nuh kişf dike 
(admiration) 

4. Gava ku bandora bûyerê li ser dema axavtinê jî hebe (effet prolongé) 

Di ravekirina van celebên agahiyan de, axavker ji medyatîfê destkewtî 
dibe. Bi pirranî, 

di medyatîfê de armanc ew e ku bibêje ku axavker ne şahidê wê bûyerê 
ye ku ew rave dike. 

Weke ku Guentchéva dibêje, erê di hemû zimanan de ev nêzîktêdayina 
bûyeran heye, lê 

belê, hemû ziman ji bo vî awayê dîtina bûyeran formên cuda û xweser 
ava nakin25. 

Kurmancî yek wan zimanan e ku medyatîfê bi formeke cuda destnîşan 
dike. 
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Ji bo têgihîştineke baştir, em hinan mînakan bidin : 

(9) Xwelî li sero tu jî zilam î. (…) Lêbelê ez çi bikim ji wî Xwedayê ku tu 

nêr û ez jî mê çêkirime... (Sê şev û sê roj, p. 26) 

(10) a) - Gelo te şîv xwariye? (...) 

b) - Min xwariye, spas. Ez têr im. (Jar lê Sermest, p. 19) 

Di mînaka (9) de, herçend bûyera çêkirinê di demeke bihurî de pêk hatibe 
jî, agahiya ku 

lêkera wê bi me dide fahmkirin bi tenê li ser bandora vê bûyerê ye. Ev 
bandor li ser dema ku 

axavker diaxive ye. Em dizanin ku bûyera « çêkirin » bi dawî bûye, lê şopa 
wê didome û 

dikare di dema axavtinê de jî bê dîtin, ji ber ku yê ku hatiye çêkirin hê jî 
heye. Hingê, di vê 

24 Guentchéva (2004), r. 25. 

25 Guentchéva (2004), r. 25. 
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medyatîfê de, dem bi awayekî zelal nîn be jî, bandora bûyerê heye û ev 
bandor li ser dema 

nuha ya axavker e. 

Di mînaka (10) de rewşeke din xuya dibe. Di (10a) de axavker behsa 
bûyerekê dike ku 

wî bi xwe nedîtiye. Bûyera « xwarinê » ji aliyê axavkerê (10b) ve hatiye 
kirin. Lê belê ew 

pêwîst nabîne ku dema wê bibêje û vê bûyerê weke « min xwar » rave 
bike. Cudabûna van 

herdu forman ew e ku di medyatîfê de bandora bûyerê li ser dema 
axavtinê heye. Heke 
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bibêje « min xwar », em ê bizanin ku « wî xwar », lê em ê nizanibin bê ew 
birçî ye an na. Lê 

heke bibêje « min xwariye », em ê zelaltir fahm bikin, ji ber ku axavker, 
gava ku dibêje 

« min xwariye », herweha dibêje « ez têr im », an jî « pêdiviya min bi 
xwarinê nîne ». Bi 

gotineke din, bandora vê « xwarinê » di dema ku ew dipeyive de jî diyar 
e, ji ber ku « ew têr 

e ». Weke ku bibêje « Min Parîs dîtiye », yanî « hewce tuneye ku nuha ji 
min re behsa wê 

bibe ». 

Gava ku em bala xwe didin sazkirina medyatîfê, em dibînin ku cudahiya 
vê dema bihurî 

ya medyatîfê ji dema bihurî ya têdeyî ew e ku qertafa /-e/ pê ve ye. Hingê, 
axavker bi 

bikaranîna medyatîfê bi awayekî din nêzîkî bûyerê dibe. Ji ber wê, divê 
ev forma lêkeran ji 

demên lêkeran ên din cuda bête nirxandin. Em ê ji vê demê re bibêjin 
dema bihurî ya 

medyatîfê. Ev forma lêkeran di hemû rêziman û xebatên li ser demên 
kurdî de heye, lê belê, 

binavkirina wê û şayesa wê bi awayekî zelal nehatibû kirin. 

Heke em, li gora tabloya me ya deman, li çîrokiya dema bihurî (ez 
ketibûm) û çîrokiya 

dema bihurî ya nedîtinê (ez ketibûme) jî biniherin, em ê bibînin ku her ew 
cudahî ye. Di 

çîrokiya dema bihurî ya nedîtinê de dîsa qertafa /-e/ heye û ev qertaf 
medyatîfê ava dike. 
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Em ê bi mînakên jêrê bibînin ku mesele ne bi tenê « nedîtin » e, lê weha 
be jî, « nedîtin »a 

bûyerê ya ji hêla axavkêr, dikeve nava kategoriya medyatîfê. Hingê, em ê 
ji vê forma lêkerê 

re jî bibêjin çîrokiya dema bihurî ya medyatîfê. 

Ev forma lêkeran di xebata Sagniç (1991), Ciwan (1992), Yalçin (2000) û 
Tan (2005) de 

heye, lê belê di nava kategoriyên din de hatiye şayesandin û weke forma 
nedîtinê hatiye 

destnîşankirin. Lê belê, weke ku me got, mirov nikare bikaranîna vê 
formê bi bûyerên ku 

nehatiye dîtin ve bi sînor bike, ji ber ku hin bikaranînên wê yên din jî hene 
ku mînakên wê 

di romanên kurmancî de hene. Mînaka jêrê dê di vî warî de alî me bike : 

(11) a) Digotin, b) wê çaxê kurê wî gelekî şerm kiriye, c) xwe havêtiye 
dest 

û lingên wî d) ku ew dev ji vî xwiyê xwe berde. e) Lê ne bûye... f) ev 

18 

xwiyê ha ji ser ne çûye. g) Evîneke asimanî girti bûye ser. (Labîrenta 

Cinan, p. 24) 

Gava ku em bala xwe didin vê mînakê, em herdu formên medyatîfa kurdî 
jî bi awayekî 

zelal dibînin. Herdu lêkerên (11b), (11c), (11e) û (11f) bi dema bihurî ya 
medyatîfê ve 

hatine sazkirin. Weke ku em di (11a) de dibînin, ev bûyer ji hinin din ve 
hatine bihîstin û 

kesê ku bihîstiye jî ji nû ve ji hinin din re dibêje. Ji ber ku axavker ne şahidê 
van bûyeran e, 
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ew wan bi dema bihurî ya medyatîfê ve rave dike. Heke armanca 
medyatîfê bi tenê 

destnîşankirina nedîtinê be, hingê gelo ji bo çi lêkera (11g) bi formeke 
cuda hatiye 

sazkirin ? Bûyerên din jî nehatine dîtin, hingê divê em formên din jî bi 
heman navî bi nav 

bikin. Gava ku em baş bala xwe bidin (11g), em ê bibînin ku di navbera vê 
bûyerê û 

bûyerên din de kronolojiyeke demkî jî heye. Ev bûyer berî hemû bûyerên 
din pêk hatiye. Ji 

ber ku, ji bo ku « ev xwiyê ha » bi bavê lêwik re peyda bibe, divê, berî wê, 
tiştekî nebaş 

were serê bêv. Ev bûyera ku dê bike ku « ev xwiyê ha » bigire ser bêv, bi 
(11g) ve hatiye 

ravekirin. Hingê, « nedîtin » di hemû mînakan de heye, ji ber ku axavkêr 
ji hinin din 

bihîstiye, lê belê, dîsa jî bûyer tevna xwe ya kronolojîk diparêzin. Em 
digihêjin wê encamê 

ku çîrokiya dema bihurî ya medyatîfê, ji bo destnîşankirina bûyerên ku 
berî dema bihurî ya 

medyatîfê pêk tên, tê bikaranîn. Herweha, ev forma medyatîfê bi tenê di 
wê rewşê de tê 

bikaranîn ku gava ku yek axavtinên yekî din rave dike. Di romanên 
kurmancî de me nedît 

ku ji bilî vê rewşê ev form tê bikaranîn. 

Di kurmanciyê de formeke medyatîfê ya sêyem jî heye ku ji aliyê tu 
zimannasên kurd ve 

weke formeke xweser nehatiye destnîşankirin. Li gora me, sedema vê 
yekê jî têra xwe zelal 
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e. Ev forma medyatîfê ya ku zêde nayê bikaranîn, bi tenê bi lêkerên bûyin 
û hebûn ve tê 

bikaranîn. Me ji bilî van herdu lêkeran tu mînakên din ji bo vê formê 
nedîtin. 

Ev form ji çîrokiya dema nuha (ew hebûn) bi rêya lêzêdekirina qertafa /-
e/ (ew hebûne) 

peyda dibe. Em ê ji vê forma lêkeran re bibêjin çîrokiya dema nuha ya 
medyatîfê. 

(12) a) Bi gotina wî peyayên Kose Weys bûne. b) Kose Weys ew şandine. 

c) Nêzîka nod siwarî bûne. (…) d) Gelek car avêtine ser êzîdiyan. 

(Dewrêşê Evdî, p. 160) 
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Ger em bala xwe bidin vê mînakê, em ê bibînin ku du caran lêkera « bûyin 
» hatiye 

bikaranîn. Rewş heman rewş e. Axavker peyvên kesekî din ji nû ve rave 
dike. Digel ku ji bo 

lêkerên din dema bihurî ya medyatîfê hatiye bikaranîn, ji bo lêkera 
bûyinê, çîrokiya dema 

nuha ya medyatîfê hatiye bikaranîn. 

Mirov dikare bibêje ku lekerên « bûyin » û « hebûn » di dema bihurî ya 
medyatîfê de bi 

vî awayî têne bikaranîn (ew bûye mamoste), ji ber ku ev herdu lêker bi tu 
awayên din 

nikarin ji bo dema bihurî ya medyatîfê bêne kişandin. Lê belê, heke em 
bala xwe bidin 

bûyera ku bi vê lêkera « bûyin »ê ve hatiye ravekirin, em ê bibînin ku 
taybetmendiyên wê ji 

yên din cuda ne.26 
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Di romanê de peyayên Kose Weys tên û bi axavkêr re dipeyivin. Yê ku bi 
axavkêr re 

peyiviye, ji wî re gotiye « em peyayên Kose Weys in ». Ma gelo, çima 
axavkêr nabêje 

« peyayên Kose Weys bûn » û hewce dibîne ku qertafa /-e/ lê zêde bike 
? Bi ya me, ev 

bûyer referansa xwe ya demê ji dema wan peyayan a axavtinê werdigire. 
Bê şik, axavkêr ew 

peya dîtine û rastî û nerastiya hejmara peyayên Kose Weys jî dikare bê 
piştrastkirin, lê belê 

taybetmendiyeke din jî heye ku, li gora me, ji ber vê sedemê axavkêr 
qertafa /-e/ lê zêde 

dike. Peyva ku dibêje « bi gotina wî », divê di vî warî de hebekî bala me 
bikişîne. Her cara 

ku ev form di romanên kurmanciyê de hatiye bikaranîn, me bala xwe 
dayê ku, bi awayekî 

zelal an jî nezelal, tim du axavtin di mînakê de hene. Axavkêr tim axavtina 
yekî din rave 

dike. Çîrokiya dema nuha ya medyatîfê jî di vê rewşê de tê bikaranîn, lê 
belê bikaranîna wê, 

bi qasî ku me dît, bi hin herêmên weke Ezexê, Kerboranê û Ferqînê ve tê 
naskirin. 

Ka em li mînakeke din biniherin : 

(13) a) Gelek jinên pêxemberê me jî hebûne, hemû jî hipûhelal!... b) û 
dema 

ku bi hezretî Eyşê re zewucîye, c) salên wî jî di ser pênceyî re bûne... 

Labîrenta Cinan, p. 59) 

Mînaka (13a) bi awayekî zelal eşkere dike ku ev agahî ji hinin din hatiye 
stendin. 
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Bûyerên (13a) û (13c) ne bûyerên sereke ne, ew rewşeke dema bihurî 
diyar dikin. Bûyera 

« zewac » (13b) di nava vê atmosfera ku bi van herdu bûyeran ve hatiye 
şayesandin de pêk 

26 Ew bûye mamoste û Ew mamoste bûye, di kurmancî de ne weke hev 
in. Di mînaka yekem de, guhertina 

rewşekê ber bi rewşeke din ve heye. Lê di ya duyem de, ew rewş di 
guhertinekê re derbas nabe. 
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hatiye. Ji ber ku awayê bikaranîna dema bihurî ya medyatîfê û yê çîrokiya 
dema nuha ya 

medyatîfê ne yek e, em pêwîst dibînin ku wan ji hev cuda bikin. 

Bi vî awayî, em gihîştin wê encamê ku di medyatîfa kurdî de sê form hene. 
Dema bihurî 

ya medyatîfê, çîrokiya dema bihurî ya medyatîfê û çîrokiya dema nuha ya 
medyatîfê. Ev 

herdu demên dawîn, bi tenê di rewşa ravekirina axavtinên hinin din de 
tên bikaranîn. 

Çîrokiya dema nuha ya medyatîfê herweha bi tenê ji bo lêkerên « bûyin 
» û « hebûn » tê 

bikaranîn. 

4. Encam 

Me bi vê lêkolînê destnîşan kir ku rêzimanên kurmanciyê bi bandora 
rêzimanên biyanî 

hin dem ji bo kurmanciyê jî şayesandine. Em li dijî van deman derketin : 

dema nuha ya hercar 

dema nuha ya berbiçav 

dema bê ya nêzîk 
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dema bê ya nêzîk û domdar 

dema bê ya nêzîk a xwestekî 

Me herweha destnîşan kir ku hin demên hin lêkeran dikarin di hin 
devokên kurmanciyê 

de formên cuda ava bikin. Herçî ev lêker in, me ji wan re got « marjînal 
». Lêkerên mîna 

zanîn, vîn, karîn û wêrîn dikevin nava vê grûba lêkeran. Ev lêker ji bo 
demeke lêkeran 

dikarin gellek forman ava bikin. Me nîşan da ku, herçend ew formên cuda 
bin jî, ew her 

heman demê ava dikin. Heke mirov cudahiya devokan nehesibîne, mirov 
dê bibêje qey 

demên cuda yên xweser hene. Zimannasên kurd jî weha kiribû. Ji ber wê, 
em li dijî van 

hersê formên ku di rêzimanan de weke demên xweser hatibûn 
şayesandin derketin : 

çîrokiya dema nuhaya mercî û dûr 

çîrokiya dema nuha ya xwestekî a dûr 

raboriya dûr a li ser bûyinê 

Li ser neh demên « domdar », me got ku, li gora romanên kurmanciyê, di 
kurmanciyê de 

demên domdar tunene û ew formên ku hin zimannasên kurd dibêjin qey 
domdar in, bi tenê 

ji ber taybetmendiya hin lêkeran ve tê. Ev ew lêker in ku destnîşankirina 
navnîşana encamî a 

bûyerê pêwîst dikin. Em ji wan re dibêjin lêkerên berpêbûyinê (verbes 
directionnels). Ev 

lêker bi qertafa /-e/ bi navnîşana xwe ve tên girêdan. An jî, bi gotineke 
din, ev qertaf berê 
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bûyera lêkerê nîşan dide. Lê, me got ku ev qertaf demên xweser ava 
nake. Hejmara demên 

ku bi vî awayî hatine şayesandin neh e. 

Hingê hejmara demên ku em li dijî wan derketin dibe 17 û ji 32 deman, 
di destê me de 

15 dem man. Teva çîrokiya dema nuha ya medyatîfê, ku di rêzimanên 
kurmanciyê de xuya 

nedibû, hejmara demên ku em bi vê lêkolînê, li gora romanên 
kurmanciyê, destnîşan dikin, 

digihîje 16‟an. 
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** 

HIN PIRSGIRÊKÊN WERGERÊ DI KURMANCIYÊ DE 

Îbrahîm Seydo 

Ez dibêjim wergernasî, beyî ku ez di derheqê wê de bi tiştekî zanibim. 

Molière 

0 . Destpêk û pirsgirêk 

Di mijarên ku zanistiyê pêwist dikin de, em weha fêr bûne ku peyvên 

gilover û carinan jî 

qelew li pey hev rêz bikin û bi vî awayî beyî ku tiştekî bibêjin behsa hin 

mijarên giring bikin. 

Ravekirina têgihîştinan û refleksiyonên li ser karên ku bi huner, ziman û 

wêjeyê ve tekildar in 

li cem me rengekî weha wergirtiye û em bêyî argumentan bi hêsanî 

dikarin di derheqê başî û 

nebaşiya karekî de binivîsînin. Hevokên otorîter ku sedemên wan ne zelal 

in, hikumdayina di 
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derheqê berheman de ya ecêb, şêwazeke gilover ku behsa tu kesî tu karî 

neke û sîmulasyona 

zanînê ku hemû helwêstên me yên ramanî xistine bin desthilatdariya xwe 

êdî bûne 

taybetmendiya entelîjansiyaya me. Em di vira de dibêjin “sîmulasyon”, 

lewre em naxwazin 

peyvên weke “derew” û “xapandin” ji bo van celeb mijaran bi kar bînin. 

Di civata me de herkes bi hertiştî dizane û di derheqê hertiştî de ferman 

û fetwayê 

derdixe. Di civateke weha de ku herkes xwe li hertiştî radikişîne û (me 

berê jî gotibû) her kesê 

ku dizane du peyvan bîne ser hev dibe nivîskar û pişta xwe dispêre 

rêxistin û dezgehên siyasî, 

zanîneke erzan bûye rengê nîqaşên têgehî, peywendiyên “xal û 

xwarzêtiyê” (ahbab çawuş) û 

herweha berjewendiyên şexsî di ser yên estetîk û zanîn û profesyoneliyê 

re be, ne hêsan e ku 

mirov behsa karên ciddî bike. Yê ku nizane bê roman çi ye û hê roman 

nexwendine dikare li 

ser awayê nivîsandina romanan li orta Diyarbekirê semîneran bide, yê ku 

nizane ziman çi ye 

dibe mîrê zimannasan û nîqaşan dike, yê ku nizane bê kurd çi ye dibe 

siyasetmedar û 

“rewşenbîr”. (Ji xwe etîketa rewşenbîriyê êdî li dikanên rêxistinan tên 

firotin). Ya balkêş jî ew 

e ku herkes vê rexneyê li hevdu digire, lê kes li xwe nanihere. 

Di mijara wergerê de, bi qasî ku di karên ku heta nuha hatiye kirin re diyar 

dibe, xelk ji 
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sloganan û peyvên qelew pirr hez dikin û ji ber wê jî hewil didin ku bi 

gellek hevokên 

manşetan ve behsa giringiya wergerê bikin. Lê belê, giringiya wergerê û 

fonksiyona wê ya di 

peywendiya ziman, wêje û çand û neteweyan de êdî ji aliyê herkesî ve tê 

zanîn û pêdiviya me 

pê tuneye ku kesek dersê bide me. Yanî, ne bi tenê di wergerê de, di 

zimên de, di wêjeyê de, 

di felsefeyê de, di dîrokê de û herweha di siyasetê de, êdî bes e ku xelk 

rahêjin meqesê û xwe 

li ser me fêrî berberiyê bikin. 

Stratejiya bikaranîna zimanê nivîskî û hewlên bipêşdexistina wêjeya wî 

zimanî li hemû 

welatan mîna hevdu bûne ku mînaka wê ya herî baş ku li cem me tê 

naskirin, bandora wêjeya 

ewropî ya li ser wêjeya rojhilatî ye ku di sedsala 19’an de dest pê kiribû û 

bûbû sedema ku 

wêjeya rojhilatî di vegotinê de çeşnên nuh nas bikirana ku îroj jî li ser 

bingehên pexşanê tên 

naskirin. Ev çeşnên weke roman, çîrok, şano, cerribandin, rexne û hwd. 

bi rêya xwendinên bi 

zimanên din û bi rêya wergerê ve di zimanên rojhilatî yên mîna turkî, 

farisî û erebî de jî hatin 

bikaranîn. Yanî, bi gotineke kurt û kurmancî, teqlîda ku di bingehê wêje 

û hunerê de hebû, di 

bingehê pexşana rojhilatî de jî hebû. Ev bingeh bi wergerê ve hat 

çalakkirin û xurtkirin. 
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Heke îroj em hemû bi vê fonksiyona wergerê ve dizanin, hingê divê em 

dev ji 

pêşniyarkirina wergerê berdin û bes bibêjin ku “werger ji bo me baş e” 

an jî « werger pêwîst 

e ». Lewre, êdî divê em vî milletî û vî xwendevanî nexin şûna bêhişan û 

bikevin nava qadeke 

din ku bêtir bi kêrî me û zimanê me ve were. Ji dêleva pêşniyaran, hingê 

mirov dikare lê 

binihere ka bê heta nuha werger li cem me çawa tên kirin û pirsgirêkên 

me yên sereke di warê 

wergerê de çi ne û gelo mirov dikare bi çi awayî bike ku wergera me baştir 

bibe û fonksiyona 

xwe ya ku em jê hêvî dikin jî pêk bîne. 

Em ê vê pirsgirêka wergera Kurdan, ji çend hêlên cuda ve binirxînin û hin 

pêşniyaran di 

nava vê nivîsê de bikin. Lê belê, em ê berê behsa wergera ji kurdî bikin û 

monologa xwe bi vî 

awayî bidin destpêkirin. Em peyva « monolog » bi kar tînin, lewre li cem 

me nîqaş formeke 

monologê ye. 

1- Wergera ji kurdî û danberheva zimanan 

Di peywendiya zimanan de hêleke wergerê heye ku zû bi zû nayê bîra 

mirov û mirov her 

behsa wergerên ji zimanên din dike. Tim weha ye û gava ku em dibêjin 

werger, em behsa 

wergera ji kurdî nakin, lewre ew werger ji bo danasîna wêjeya kurdî ya li 

derve ye û bêtir bi 
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rêya nivîskaran bi xwe ve tê kirin. Elbet di vê yekê de em behsa wergerên 

ji Cegerxwîn û 

Ahmedê Xanî nakin. Lewre Cegerxwîn bêtir ji bo fikrên çepgiriyê û 

Ahmedê Xanî jî ji bo 

nasandina berhema wî Mem û Zîn’ê hatine wergerandin ku nemaze jî ev 

mînaka dawîn 

serbilindiyeke wêjeya kurdî ye. Yên mîna Şivanê Kurd’a Erebê Şemo jî 

dikare dîsa weke ya 

Cegerxwîn bê nirxandin û bi awayekî sembolîk hatine kirin. Ji xwe ew 

wergera ku ji bo turkî 

hatiye kirin jî, ji teksta romanê orjînal nehatiye kirin.1 

Li Almanya û Fransa û Swêdê, bi qasî ku tê zanîn, ev karê wergerandina 

berhemên 

wêjeya kurdî û berhemên nivîskarên dema me rasterast bi rêya 

nivîskaran bi xwe ve pêk tê. 

Heke nivîskar bi xwe tev li vî karî nebin jî, ew wergeran bi xwe peyda 

dikin, xelatan didin 

wan an jî peymaneke şexsî bi wan re datînin. Di vî karî de, mînaka 

wergerandina Mehmed 

Uzun’î navdar e ku wergerên wî yên hersê zimanan jî li ser daxwaza 

Mehmed Uzun’î bi xwe 

ve dest bi vî karî kiriye. Mirov dikare di vî warî de behsa hin nivîskarên 

din jî bike ku 

komputeran « laptop » diyarî hin kesan dikin an jî rasterast pereyan didin 

wan, da ku pirtûkên 

wan wergerînin zimanên ewropî (swêdî, yûnanî) an jî rojhilatî (turkî, 

erebî). Ma gelo wergera 



Rêzimana kurdî | 512  

 

ku li ser vê bingehê pêk tê dikare encameke bi çi rengî bide ? Hinkes 

dikarin bibêjin ku di 

zimanên din de jî weha ye û nivîskar bi xwe carinan wergeran peyda dikin. 

Ji xwe weha ye. 

Lê belê xelk berî hertiştî “wergêran” peyda dikin, ne rêya wergerê. Kesên 

ku dixwazin 

pirtûkên xwe bidin wergerandin, divê li ser vê yekê baş bifikirin. 

Em dikarin mînaka pirtûkên ku werdigerin zimanên ewropî bidin. Me 

berê jî gellek caran 

gotiye ku heke mirov pirraniya pirtûkên me wergerîne zimanekî din kesek 

dê nexwîne. Lewre, 

ziman û şewaza pirtûkeke kurdî di pexşanê de ji bo xwendevanekî ewropî 

dikare gellekî 

“naîf” be ku naîf peyveke weha ye ku, bi fransî, ji bo tiştên ku mirov 

naxwaze rasterast 

henekê xwe pê bike tê bikaranîn. Lewre, weke mînakeke ku me gellekî 

behs kiriye, bikaranîna 

hevokên kompleks li cem Fransiyan ji bo ravekirina peywendiya tiştan e, 

digel ku di 

kurmanciyê de hevokên nivîskarên me yên herî dirêj dubarekirina peyvan 

û sînonîmên wan e. 

Lê belê, fransî ji şewaza ku di orjînala romaneke kurdî de hatiye bikaranîn 

fahm nakin û bi 

wan weha tê ku ew roman ji bo zarokan hatiye nivîsandin, lê xwe li qada 

mezinan radikişîne. 

Ev pirsgirêk di berhemên kurdî yên wêjeyî de ji ber xwespartina zimanê 

devkî tê. Di 
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zimanê devkî de, mirov gellek peyvên hevwate li pey hev rêz dike, da ku 

kesên hemberî 

mirov ji hevokê fahm bikin. Di zimanê nivîsê de, mirov nikare heman rêyê 

bicerribîne. Lewre 

1 Weke ku tê zanîn, Bazîl Nîkîtîn ev romana Erebê şemo ji rûsî 

wergerandibû fransî û Nûreddîn Zaza’yî jî heman 

roman ji fransiya wê wergerandibû kurdî û di sala 1947’an de li Beyrûdê 

dabû çapkirin. Lê belê li ser lêkolîneke 

ku me bi nîqaşekê di sala 2004’an de di rojnameya Peyama Kurd de dabû 

destpêkirin, birêz NIzamettîn Elçî 

orjînala wê romanê ya bi kurmanciya Erebê şemo bi xwe peyda kir û 

gîhand me. Ew roman di pirtûkxaneyeke 

Erîvanê de hebû, lê kesekî guh nedabû orjînala wê û ew nedabû ber çapa 

wê ya heyî. Bi qasî ku em dizanin, 

Nîzamettîn Elçî li ser vê wersiyona kurdî ya yekem ku di sala 1935’an de 

ji aliyê Erebê şemo bi xwe hatiye 

çapkirin dixebitî. Me kopyayeke wê pirtûkê ku Elçî ji me re şandibû daniye 

pirtûkxaneya Enstîtuya Kurdî ya 

Parîsê. Ji bo agahiyê, pêwîst e ku mirov bibêje ku Erebê şemo bi alfabeya 

latînî ew roman piştî çapa wê rûsî ji nû 

ve bi kurdî nivîsandiye û navê wê « şivanê kurmanca » daniye. Di alfabeya 

wî de bi tenê tîpên dengdar ji ya 

Celadet Bedirxan cuda ne, lewre Erebê şemo ew heyşt tîp ji alfabeya rûsî 

wergirtine. 

di nivîsê de zimanekî weha ku bi dubarekirinê ve hatibe sazkirin weke 

zimanekî qels tê 

hesibandin. Ji ber wê jî, gava ku hûn şêwazeke bi vî rengî wergerînin 

zimanekî mîna fransî, 
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xelk dikarin di bin simbêlan re bikenin. Lê belê ev tecrubeya wergera ji 

kurdî divê ji me re 

bibe jêderka hin têbiniyan ku yek jê ev e : di wergerê de asta zimanan 

divê tim di bîra wergêr 

de be. Ji ber wê ye ku di wergera wan ya fransî de carinan mirov dibîne 

ku hevokên 

nivîskarên kurd ji eslê xwe dirêjtir bûne. Bê guman, fransiyan dê ew 

hevokên kurt 

nexwandana û Kurd jî dê hevokên dirêj yên mîna romanên fransî zû bi zû 

nexwînin. Lê belê, 

mirov nikare bibêje ku kurdî dê nikaribe hevokên kompleks nas bike. 

Lewre, zimanê nivîskî ji 

xwe « dîtina » tiştan û bûyeran û peywendiya wan, di nava kompleksbûna 

van peywendiyên 

wan de û herweha di nava kompleksbûna vê « dîtinê » de rave dike. Bala 

xwe bidinê ku 

wergera turkî ya romanên kurdî bi hêsanî tê xwendin, lewre zimanê turkî 

yê nivîskî heman 

şêwaza vegotina devkî ku di nivîsandina me ya wêjeyî de serdest e baş 

nas dike. Ev jî ji ber 

wê tê ku bandora çanda dengbêjiya me û melodiya kurdî di zimanê turkî 

yê nivîskî de bi rêya 

nivîskarên kurdîzan baş hatiye bikaranîn ku nimûneyên wê yên herî 

naskirî Yaşar kemal û 

Ahmed Arif in. 

Carinan hin ziman nikarin debarî hevdu bikin. Ji ber vê sedemê jî romana 

Marcel Proust’î 
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di zimanê turkî de nikare têgihiştina Proust’î ya hevokan rasterast nîşan 

bide. Nimûneya wê 

ya herî balkêş hevoka destpêka A l’ombre des jeunes filles en fleur (çiçek 

açmiş genç kizlarin 

golgesinde) e. Heke mirov bala xwe bide herdu wersiyonan, mirov dê 

bibîne ku hevoka wê 

romanê ya yekem di zimanê turkî de bûye pênc hevok, lewre zimanê turkî 

nikare debarî 

hevokeke ewqas dirêj bike. 

Ji bilî cudabûna melodiya zimanan, herweha derfetên hevoksaziya 

zimanan jî dikare rêyê 

li ber sedeqata teksta orjînal bigire. Gîhanekên fransî û kurdî yên mîna « 

ku, digel ku, ji bo ku, 

da ku, berî ku, heta ku û hwd. », ku bi gellek fonksiyonan ve tên bikaranîn 

dikarin hin 

bikaranînên zimanê nivîskî peyda bikin ku zimanê turkî wan nas nake. Ma 

ne bi rêya wergerê 

be, em ê çawa bikarin derfetên zimanekî bi rastî jî nas bikin  ?  

Lê belê ev naskirin, ne bi rêya wergera ji kurdî ve diyar dibe, bi tenê bi 

rêya wergera ji 

zimanên din ve dikare pêk were. Wergera berhemên kurdî bi tenê dikare 

ji bo reklama şexsan 

be û ji xwe weke ku me got bi rêya nivîskaran ve an jî bi rêya peywendiyên 

wan ve tê kirin. Ji 

ber wê ye ku li paş wergerên wan (carinan jî di pêşgotinên wan de) ji 

pesindayinan pê ve 

tiştekî din tuneye ku em gellek caran ji xwe dipirsin « ma gelo ev ew 

pirtûk e ku me bi kurdî 
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xwendibû » ? Lewre, pirtûka ku di kurdiya wê de tiştek nebe, bi zimanekî 

din derdixin 

ezmanan ku mirov bi wan dikene, lê belê bandora van derewan pirr 

mezin e. Ji ber wê ye ku 

Yaşar Kemal gotibû ku Mehmed Uzun yekem romannivîsê kurd e û hê jî 

kesek nikare bawer 

bike bê çawa yekî ku pirtûkên kurdî nexwendibin bikare peyveke weha 

mezin bike. Ji ber ku 

berî Mehmed Uzun’î yazde (11) romannivîsên kurdî yên zaravayê 

kurmanciyê hebûn. 

Ev nimûneyen ku me li jorê dan, eşkere dikin ku pexşana kurdî ji aliyê 

zimanê nivîskî ve 

hê nehatiye asta ku xwe bide ber zimanên ewropî. Pexşan li Ewropayê 

xwedî tecrubeyeke 700 

salî ye, ya kurdî hê 150 sal (ji Mela Mehmûdê Beyazidî û bi vir ve) û ew jî 

bi qutbûyinên dirêj 

derbas kirine. Weke ku me berê jî gotibû, li welatekî mîna Fransayê, salê 

zêdetirî 500 

romanên fransî û du qatê wê jî romanên wergerandî tên çapkirin, li cem 

me ev hejmar di 70 

salan de hê nuh bi giştî bi ser sedî ketiye û salê du sê roman tên çapkirin. 

Pexşana me hê nû ye 

û jê re divê. Ev rexneya me ya li ser wergerandina berhemên kurdî jî ji ber 

vê ye. 

2- Wergera ji zimanên din 

Ya ku dikare bandora xwe rasterast û di cih de li ser wêjeya kurdî jî û 

zimanê kurdî yê 
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nivîskî jî û herweha nivîskarên kurd jî bike, wergera ji zimanên biyanî ye 

û gava ku hin 

hevalên me behsa pediviya wergerê dikin jî, bêtir behsa vê wergerê dikin. 

Lewre ji bo  

zimanên ku di rewşeke mîna ya zimanê me de ne, wergera ji zimanekî din 

ku di warê xwe de 

baş hatiye bikaranîn dikare bibe nimûneyeke baş. 

Çima  ?  

Sedema wê herkes dizane, lewre gellek caran hatiye gotin. Em dikarin bi 

wergera biyanî 

ve zimanê xwe li hin celebên vegotinê bicerribînin ku di wêjeya me de 

nehatine bikaranîn. Me 

nimûneya wê ya hevokên kompleks a bi rêya gîhanekan ve li jorê da û ji 

zû ve ye ku gellek 

caran me bal kişandiye ser vê xala hevoksaziya kurdî. Ev kar dikare 

herweha bandorê li 

nivîskarê me jî bike. Weke ku tim tê gotin, (ji bo dubarekirinê bibihurin), 

“werger pireya çand 

û neteweyan e”, lê herweha pireya zimanan e jî. Ji ber ku wergerên baş 

hindik in, îroj heke 

hûn bala xwe didin edebiyata kurmanciyê, hûn ê li zimanekî pirr qels rast 

werin. Lewre, 

nivîskarên me hê bi derfetên zimanê xwe nehisiyane û nizanin ku zimanê 

nivîskî ji yê devkî 

dewlemendtir e. 

Weke nivîskar, ya ku bêtir divê bala mirov bikişîne, bandora wêjeya biyanî 

ya li ser 
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wêjeya me ye. Belkî mirov dikare wan berheman bi zimanên wan yê 

orjînal jî bixwîne, lê 

belê, ji xwe nivîskarên kurd pirraniya pirtûkan ji zimanê orjînal an jî bi 

rêya zimanên mîna 

turkî, erebî û farisî ve dixwînin (li Ewropayê bin jî, dîsa piraniya wan bi 

van zimanan 

dixwînin), lê dîsa jî bandora vê yekê li wan nabe. Hingê, heta ku ew pirtûk 

yekser bi kurdî 

neyêne çapkirin, (û herweha neyêne xwendin) zehmet e ku mirov hêviya 

bandoreke wan di 

wêjeya kurdî de bike. (Zehmet e ku mirov bawer bike ku Navê Min Sor e 

ya Orhan Pamûk’î 

bi kurdî ji aliyê bakuriyan ve hatibe xwendin). Weke ku me got, werger 

pireya zimanan e jî û 

derfetê dide ku ziman xwe li hevdu bicerribînin. 

Di nava wergerên kurdî de, di vî warî de mixabin hê asteke wergerê ya 

baş di kurmanciyê 

de nehatiye bidestxistin ku werger bikare vê fonksiyona xwe pêk bîne. 

Girîngtirîn wergera ku 

bi kurmancî hatiye çapkirin, bê şik, divê weha be ku him zimanê wê 

wergerê û him jî şêwaza 

nivîskarê wê di kurmanciyê de were paraztin. Sadiqiya li hember teksta 

orjînal jî ji xwe ev e. 

Heke mirov bala xwe hinekî bide wergerên kurmanciyê, mirov dê bibîne 

ku kêm berhem hene 

ku mirov bikare wan weke wergerên biserketî bi nav bike. 

Gava ku mirov dibêje ku wergerên me nebaş in, xelk dikarin bibêjin qey 

ji binî ve 
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wergerên baş nînin. Ji bo ku neheqî li kesî neyê kirin û nimûneyên baş 

werin dayin, mirov 

divê navê wergerên Mustafa Aydogan’î û Hesenê Metê’yî û Ehmed 

Huseynî’yî di vira de hil 

bide ku karê wan şayanî pesnê ye. Di xwendina hersêyan de jî mirov zû 

bi zû li wergerê 

nalikume, lewre wergereke nebaş, xwe zû eşkere dike û ev yek dikare 

rêyê li ber xwendinê jî 

bigire. Nemaze di warê parastina şêwaza nivîskêr de jî ew vê pesnê heq 

dikin. 

Di helbestê de, digel ku weke pirtûk çap nebûbe jî, me hê wergereke 

weke helbesta 

Aragon’î ya navdar Evîna Bextewar Tune ye ku ji aliyê Cemîl Denlî ve 

hatibû kirin û di 

kovara Jiyana Rewşen’ê de hatibû çapkirin nedîtiye. Wergera Rênas 

Jiyan’î ya Bajar’a 

Kawafîs jî di heman astê de ye. Wekî din, gellek kesan xwe lê 

cerribandiye, lê hema wergera 

Ahmed Arif’î ku êdî bûye qada cerribandinê dikare asta wergera helbestê 

di kurdî de baş 

nîşan bide. Edî diyar e, helbest nayê wergerandin, tê adaptekirin. Ji bo vê 

jî giringiya van 

herdu helbestên ku me navên wan dan dikare baştir were fahmkirin. 

Heke mirov hema bi kêmanî bala xwe bide navê van kesên ku 

wergerandine û me behsa 

wan kir, mirov dê bibîne ku ev kes di berhemên xwe bi xwe de jî zimanekî 

xurt bi kar tînin. 
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Hingê, encam li holê ye : ji bo ku mirov bikare xwe li wergerê rakişîne, 

divê mirov bi ruhê vî 

zimanî baş bizane. Ne weha ku hema hevalekî mirov hebe û bi farisî 

bizane û mirov jê 

bixwaze ku ji farisî tiştan ji bo me wergerîne. Ev kar bi çeqoberî nayê kirin 

û mirov ji xwe ber 

nabe werger û karên weha jî bi kêrî me û zimanê me nayên. 

Taybetmendiyên wergereke bi vî rengî ku bi kêrî me were çi ne ? Ji bo 

bersivandina vê 

pirsê divê mirov çend pirsan bike û bes e. 

- Hilbijartina berhemê li gora kîjan pîvanan pêk tê ? Heke hûn rabin, weke 

ku hin hevalên me dikin, nivîskarên ku kes nas nake wergerînin, hûn ê 

fêdeyeke mezin  

li kurmanciyê nekin, lê hûn ê bi tenê peywendiyên xwe û wî nivîskarî xurt 

bikin ku 

belkî ew bi kêrî şexsê we ve bê. Heke na, tu sedema din tuneye ku mirov 

nivîskarekî 

nenas wergerîne kurmanciyê. Lewre, di rewşeke weha de ku kurmancî 

nayê xwendin, 

armanca sereke divê ew be ku em zimanê xwe bi milletê xwe bidin 

hezkirin. Ew jî bi 

wergerandina nivîskarên xurt û navdar ve pêk tê. Wergerandina 

nivîskarekî turk ku hê 

li Stenbolê kesek wî nas nake, ji bo me, di vê demê de, lukseke mezin e, 

lê mixabin li 

Diyarbekirê em wî nivîskarî navdar dikin. 

- Taybetmendiyên wergêr bi xwe çi ne? Gelo herkes dikare wergerîne? 

Divê 
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mirov ji bîr neke ku her kesê ku dizane bi kurdî binivîsîne, nikare xwe li 

wergerê 

bicerribîne, lewre werger bi rastî jî hunerek e û divê wergêr bi wergerê û 

herdu 

zimanan jî baş bizane, nivîskêr bi berhem û zimanê wî yê nivîsê (şêwaz) 

baş nas bike 

û hingê rabe û wergerîne. Ji bo wergereke bi vî rengî jî, divê mirov 

herweha zimanê 

orjînal jî baş nas bike. Heke hûn bi turkî baş nizanibin, hûn nikarin 

berhemên turkî 

wergerînin û xwendina zanîngehan jî ji bo Kurdekî ne bes e ku bibêje qey 

bi turkî têra 

wergerê dizane. 

- Pêvajoya wergerê û fînansmana wê ya ji aliyê dezgeh û weşanxaneyan 

ve 

çawa pêk tê? Bi qasî ku em dibînin, di nava Kurdan de, wergêr bi xwe 

berhemê 

hildibijêre û kesekî din jî alî wî nake ku ev yek dikare li hember berhemê 

bibe 

xeteriyeke mezin. Lewre werger ji bo zimanekî mina zimanê me ne karê 

şexsan e û 

divê şexsî jî nemîne. Piştî ku hate wergerandin, divê ji aliyê hin kesên din 

ve jî were 

xwendin û hê nû temam bibe. Hingê xema me ya yekem divê ev be û 

heke em 

bixwazin bigihîjin armanca xwe jî, divê em bi zanebûnî tev bigerrin. Ev 

zanebûnî jî 
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wergerandina bi kesên şareza ye û divê rê li ber wergerên xerab were 

girtin. 

- Pirsa dawîn jî ew e bê em ji kîjan zimanî werdigerînin. Heke mirov li 

hejmara wergeran binihere, mirov dê bibîne ku nivîskarên welêt ji turkî 

û yên li 

Ewropayê jî ji zimanine din werdigerînin (lê ji zimanine din be jî, dîsa jî ji 

turkiya wê 

werdigerînin). Dibe ku bi zimanên ewropî baş bizanin jî, em lê diniherin 

ku di wergera 

wan de pirsgirêk heye, lewre kurmanciya wan bi pirsgirêk e ku em ê çend 

mînakan li 

jêrê bidin. Herweha carinan berhemên wêjeya cîhanî jî ji turkî têne 

wergerandin, lê li 

ser berheman nayên nivîsandin. Weke mînak, hin berhemên ku ji fransî 

û ingilîzî û 

zimanine din hatine wergerandin, ji aliyê kesên ku bi van zimanan nizanin 

ve hatine 

kirin. Ma qey kesekî ku bi van zimanan zanîbû tunebû? 

2.1- Wergerên ji turkî 

Piştî van pirsên bingehîn, hingê mirov dikare fahm bike bê ji bo çi wergera 

herî zêde 

ji turkî tê kirin û ji bo çi tu bandora wê çênabe. Nivîskarên kurd ji xwe 

wêjeya turkî 

dixwînin û bandora wê, heke hebe, yekser pêk tê. Çi erênî û çi jî neyînî, 

gava ku mirov 

dixwîne, mirov baş dizane bê kîjan nivîskarê kurd wêjeya kîjan zimanî 

dixwîne, hetta 
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carinan mirov di cih de pê derdixe bê ew ji kîjan nivîskaran hez jî dike, 

lewre şopa 

xwendinan di berhemên mirov de nikare were veşartin. Heta ku ne 

berhemeke sembolîk 

be, mirov divê ji turkî wernegerîne. Heke werger rabe û ji me re bibêje 

ku ew hesabê 

Kurdên başûr dike, hinge em ê jê bipirsin ma gelo xwendina berhemên 

ewropî an yên 

turkî ji bo Başûriyan baştir e. Pirsa din jî ev e: ma gelo Başûrî bi tîpên latînî 

dixwînin? 

Divê em ji hevdu re rastiyê bibêjin. Li Başûr kurmanciya bi tîpên latînî 

nayê xwendin. 

Bazara wêjeya kurmancî ya mezin li Bakur e. Ji ber wê jî, Sîsirkê Hesinî’ya 

Selîm Berakat 

)wergera Ehmed Huseynî) ji gellek berhemên din bêtir bi kêr hat, lewre 

Kurdên bakurî bi 

erebî nizanin. 

Hingê divê em ji turkî bêtir ji zimanên din wergeran bikin, lê belê heke 

hûn Balzac 

wergerînin, ew ê bi kurdî heta ku dibistanên kurdî venebin neyê xwendin, 

lewre bazara 

wan tuneye û bazara berhemên bi vî rengî jî dibistan in. Hûn îroj Kafka jî 

wergerînin, 

James Joyce jî wergerînin kesek naxwîne. Lewre, yê ku dikare van 

nivîskaran bixwîne ji 

xwe ew ji berê de bi zimanine din xwendine. 

Berhemên ku em ê bixwînin, ew berhem in ku ji aliyê nivîskarên dema 

me yên navdar 
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hatine nivîsandin. Mesela, romana Milan Kundera ya dawîn dikare bibe 

mînak. Heke 

romaneke Milan Kundera an jî Michael Cunnigham an jî Paul Auster an jî 

Philipe Roth bi 

kurdî bê çapkirin, divê pirtûkeke weha be ku reqabeta wê ya turkî nebe 

an jî hê nebûbe2 

 .Ji 

ber wê, divê berî hertiştî peywendî bi wan nivîskaran re were danîn. Lê 

belê, yê me ji bo 

ku belaş bi dest bixin, berê xwe didin nivîskarên klasîk ku xelkê berê bi 

turkî xwendine. 

Pêşniyara me dikare ew be ku wergêr û weşangerên me pirtûkên ku bi 

turkî nehatine 

çapkirin peyda bikin an jî nivîskarên ku bi zimanê turkî nehatine çapkirin 

keşif bikin. 

Hejmara wan ne hindik e; bi tenê, pêwîst e ku mirov lê bigerre. Ma Juan 

Rulfo’yê 

xwediyê romana Pedro Paramo kengî bi turkî hate çapkirin? Digel ku 

pêncî sal di ser 

nivîsandina wê re derbas bûye, Ewropî bi xwe jî hê nû pê hisiyane û 

demek berê bi turkî 

hate çapkirin. Herweha romana Michael Cunnigham ya bi nave Xaniyê li 

dawiya dunyayê 

jî bîst û pênc sal bi şûn de bi turkî hate çapkirin, lê heta ku Cunnigham’î 

xelata Pulitzer bi 

romana The Hours (Saet) ve nestend jî kesî ew nas nedikir. Hê gelo çend 

pirtûkên wî hene 
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ku nehatine wergerandin? Ev e pirsa ku weşangerekî baş divê ji xwe bike. 

Heke îroj mirov 

wergerîne, divê mirov nivîskarên mina Michael Cunnigham (amerîkî) û 

Pierre Charras 

)îspanyol e, lê bi fransî dinivîsîne) û Olivier Adam (fransî) wergerîne ku hê 

nû tên 

naskirin û dê baş bêne xwendin. Herkes dizane ku romanên baş bi ingilizî, 

fransizî û 

îspanyolî tên nivîsandin. Divê mirov li wira li nivîskaran bigerre. 

2.2- Bandor û pêdiviya wergerê 

Li gora van fikrên ku me li jorê gotin, têgihiştina me divê ji wergerê li ser 

du xalan 

were sazkirin ku li kêleka wan dikare gellek xalên din jî hebin, lê yên girîng 

ew in: 

1- Divê ew werger bi kêrî zimanê kurdî û derfetên wî were. 

2- Divê bandora wî nivîskarî li ser berhemên wêjeya kurdî were 

hesibandin. 

Heke mirov van herdu xalan di nivîskarekî biyanî de hêvî neke, hingê divê 

mirov 

wernegerîne. Me mînaka Balzac’î da, divê ev mînak xelet neyê nirxandin, 

lewre me dikarî 

mînaka Stendhal’î jî bidaya. Wergera Stendhal’î û Balzac’î ne karên me 

yên pêşîn in, lê 

karên me yên belaş in. Ji ber wê, ew dikarin bêne fahmkirin. 

Di wergera wêjeyî de divê mirov ji bîr neke ku ji xwe herkes dizane ku ew 

werger e, 

lewre li ser berga pirtûkê navê nivîskêr hatiye nivîsandin. Lê belê gava ku 

di xwendina wê 
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de hat fahmkirin ku werger e, hingê hûn dest têxin qirika xwendevên jî, 

ew ê nexwîne. Lê 

gelo, heke em berga wê biçirînin, nave lehengan û bajaran û referansên 

din bikin kurdî, 

gelo dê dîsa jî bê fahmkirin ku werger e? Pirsa bingehîn ev e. 

Herkes dizane ku Victor Hugo û Albert Camus û Kafka’yî bi kurdî nizanîbû. 

Lê yê ku 

van nivîskaran baş nas dike, dikare lê bifikire ka gelo heke Camus û 

Kafka’yî bi kurdî 

binivîsandaya dê çawa binivîsandaya. Weke mînak, em dizanin ku heke 

Marcel Proust 

kurd bûya û bi qasî Mehmed Uzun’î bi kurdî bizaniya, wî dê qet û qet 

mîna Mehmed 

2 Hin hevalên me dikarin bibêjin qey tiştekî weha ne mimkun e, lê belê 

em bi bîra wan ve tînin ku romana Mîlan 

Kundera ya bi navê « L’ignorance » (Bilmemek- Nezanîn), berî fransiya 

wê, bi turkî hate çapkirin, digel ku ew 

roman bi fransî hatibû nivîsandin. 

Uzun’î nenivîsandaya. Lewre têgihiştineke wî ya zimên ya cuda heye ku 

me berê behsa 

wê kiribû. Pirsa bingehîn ku em dixwazin di vê nivîsê de bikin jî ji xwe ev 

e û qada nîqaşa 

me firehtir dike û ber bi wêjeya kurdî ya pexşanî ve dibe. Em nizanin 

zimanê xwe di 

pexşanê de bi qasî ku di eslê wî de heye xurt bi kar bînin û tecrubeya me 

ya pexşanê hê 

tuneye, an jî hê têr nekemiliye. 
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Di wergeran de hin feq hene ku heke mirov lê rast were, mirov di cih de 

nas dike. Em 

ji wan re dibêjin “tiştên ku nayên wergerandin” û ew jî biwêj û hin qalibên 

peyvan in ku 

bi çanda zimanekî ve têkildar in. Hûn dev ji wergeran berdin, heke mirov 

bergên hin 

pirtûkên kurdî yên nivîskarên kurd biçirîne jî mirov dikare bikeve wê 

baweriyê ku ew jî 

werger e. Belê, divê em ruhê kurmanciyê bidin wergerê. Mixabin, di 

wergerên kurmancî 

de mirov kêm caran vê taybetmendiyê dibîne û ji ber wê jî em dibînin ku 

“bin çengên 

lehengan dinepixin”. Yanî qoltuxên wan qabarmîş dibin ku wergerên me 

nizanin “serî li 

wan mezin bikin.” 

Ev nimûne (çavkanî ne giring e), baştirîn nimûneya qelsiya wergerên me 

ye. Mirov 

dikare çend nimûneyan bide ku ev rexneya me baştir were fahmkirin. 

Armanc di van 

nimûneyan de ne rexnekirina şexsan û berheman e, lê belê rexnekirina 

têgihîştineke 

wergerê ye. Bikaranînên bi vî rengî û mayina di bin desthilatdariya fikra 

zimanekî din 

de dikare di berhemên nivîskarên zimanê kurdî de jî xwe bide der. 

“binçengê wî nepixî”: (Koltuklari kabardi) ev ji romaneke bi turkî ye û di 

wergera kurdî de hebû, lê belê diviya bibûya “serî lê mezin bû.” 

“ne dîlan e, ne seyran e, zavayê min çima ramûsan li rûyê min de ?” : ev 
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nimûne ji romaneke kurdî hatiye wergirtin. Turkiya wê herkes dizane. 

(bayram 

degil, seyran degil, eniştem beni niye öptü.(? 

“ji zimên re hêsan e, yazde sal bi hev re borandin”: ev jî ji heman romanê 

hatiye wergirtin. Lê belê eslê vê hevokê bi turkî ye (dilê kolay, on bir yil 

birlikte yaşadilar.( 

“li ber deriyê otelê hilma xwe veda”: ev nimûne ji romaneke kurdî ya din 

hatiye wergirtin ku dîsa bi turkî hatiye fikirîn (otelin kapisinda aldi 

solugu.( 

“ji xwe gava X ji xeynî me tu fayde ji derdorê nebîne, ku dê nebîne, lewre 

) :”...me navê lehengan bi zanebûnî nenivîsand) ev nimûne jî ji romaneke 

kurdî 

ya dîtir hatiye wergirtin ku bi turkî hatiye fikirîn, lewre “ku dê nebîne”, 

dibe 

“ki görmeyecek de” û di turkî de formeke navdar e. 

“Almanya: welatek e, li ku Tirk mafên Kurdan dipejirînin”: ev hevok ji 

nivîseke qerfî ya li ser malpereke kurdî hatiye wergerandin. Di zimanên 

mina 

fransî (où), ingilîzî (where) û rûsî de ev gîhaneka ku em dibînin (li ku) ji bo 

girêdana hevokên pêreyî yên rengdêr tê bikaranîn. Ji xwe nivîskarê vê 

hevokê 

bi van hersê zimanan jî dizane, lê belê bi kurdî hevokeke weha nayê 

sazkirin 

lewre “li ku” bi tenê di pirsan de tê bikaranîn. 

“Kakeyî: Dînê Kurdan, di nav kîjanî de ji jinan re dibêjin „kekê‟...”: Ev 

nimûne ji heman nivîsa qerfî hatiye wergirtin. Dîsa pirsgirêka gîhanekê 

(kîjan( 



Rêzimana kurdî | 529  

 

ye ku ev gîhanek bi wergera xwe ve di fransî de, di ingilîzî de û di rûsî de 

dîsa 

ji bo diyarkirina hin taybetmendiyên navê berî xwe tê bikaranîn. Di 

kurmanciyê de ev gîhanek bi tenê ji bo pirsan tê bikaranîn. 

“Pêştirî vê yekê X basa Iraqê jî kir, di nav sînorên kîjanî de beşa 

Kurdistana wê ye”: Ev jî ji wergereke heman nivîskarî hatiye wergirtin ku 

diyar dike ku pirsgirêk ne ya wergerê ye, lê ya qelemê ye. Lewre tê de 

dîsa 

“kîjan” heye ku zimanê kurdî vê forma “kîjan”ê nas nake. Kurdên 

Kafkasyayê 

jî ji ber bandora zimanên (rûsî) ku dizanin, di nivîsên xwe de tim heman 

forman dubare dikin û ^dî ketiye nava kurmanciya wan jî. Lê weke ku 

diyar 

dibe, ev hevok sed salî bimîne jî ji aliyê Kurdên din ve nikare were 

fahmkirin. 

“Ger hişyar bû, agahiyê bidin min”: Ev jî ji romaneke kurdî ya din hatiye 

wergirtin ku turkiya wê dibe “eger uyanirsa, haber verin bana”. Bala xwe 

bidinê ku peyv bi peyv dibe wergera turkî. Di kurmanciya bakurî de êdî 

hin 

qalibên zimên ava bûne ku bi bandora zimanê turkî ketine zimanê me. 

Heta ku 

ji mirov tê, divê mirov xwe dûrî van celeb hevokan bike. Di kurmanciyê 

de ev 

hevoka jorê dê bibe “heke bi xwe hisiya, hayê min jê çêbikin”, an jî “gava 

ku 

hat ser hişê xwe, hayê min jê çêbikin”, lewre di romanê de kesê ku behsa 

wî 
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dibe ne li ser hişê xwe ye. Peyva şiyarbûyinê, bêtir ji bo kesên ku di xew 

de ne 

tê bikaranîn. Di kurdî de “mirov agahiyê nade kesî”, lê belê, “mirov hayê 

hevdu jê çêdike.” 

Di mînakan de, me behsa bandora hevoksaziyê nekir, lewre ev mînak dê 

nivîsê 

dirêjtir bikin. Lê hema mînakeke bi tenê dikare nîşan bide bê em behsa çi 

dikin. 

Ev a ku min berî çend rojan li bajêr dîtibû ye: ev mînak ji diyalogekeke 

romaneke kurdî hatiye wergirtin. Cîhê lêkera “bûyin”ê ji bo kesên ku bi 

turkî 

nizanin dikare bibe cîhê pirsan jî. Lewre, di kurmanciyê de lêkera bûyinê 

tucarî 

bi vî awayî nayê pişta lêkereke din. Mirov baş dizane ku ev hevok dibe 

“bu 

benim birkaç gün önce şehirde gördügüm kizdir”. Di turkî de hevokên 

pêreyî 

)yardimci cumle) bi lêkerên nîvmastarî ve tên sazkirin ku em ji wan re 

dibêjin 

“fiilimsi”. Di kurmancî de “fiilimsi” tunene û lêker weke zimanên 

hindoewropî 

li gora kes û deman têne tewandin (an jî kişandin). Ji ber wê jî, 

kurmancî bi tenê di hevokên kurt de dikarî debarî vê formê bike an jî 

heman 

fikrê bi awayekî kurdîtir rave dike û dibêje “ev keçik ew keçik e ku min 

çend 

roj berê li bajêr dîtibû” 

Ev fîlmekî gelek bandorker e ji ber ku ne tenê bêrehmiya şer, di heman 
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demê de li ser diyariya ku di şeran de em di nava dilê xwe de dibînin e: 

Pirsgirêka ku me ji bo mînaka jorê destnîşan kir, di vê mînakê de dikare 

zelatir 

were dîtin. Me ev mînak jî ji malpereke kurdî wergirt. Di vê hevokê de 

têra 

xwe eşkere ye ku fakir ne bi kurmancî ye û sedem jî dîsa cîhê lêkera 

bûyinê ye 

ku di vira de di dawiya hevokê de ye. 

Gava ku mirov bala xwe dide van mînakan, mirov bi hêsanî dibîne ku di 

nivîsandina 

nivîskarên me bi xwe de pirsgirêk heye. Me navên wan nedan, lê me teva 

yên jorê 

nimûneya pênc romanên kurdî, sê nivîsên kurdî û du wergerên kurdî da, 

lê pirsgirêk qet 

nehat guhertin. Zimanekî şikestî bi nezanî hatiye avakirin û di rojname, 

kovar, internet û 

televizyonên kurdî de ev kurmancî tê bikaranîn. (Me berê behsa stranan 

kiribû). Ji ber wê 

ye ku em nema dijîn, lê em “jiyan dikin”, ji ber wê ye ku “kevirê sebra me 

dişikê” (sabir 

taşi çatlamak), “lehiya mirovan radibe” (insan seli), “di şerr de gellek 

wendayî tên dayin” 

)kayip vermek) û em ji “pêvajoyê re dibin bersiv” (sürece cevap olmak), 

lê xelk ji me 

fahm nakin. Lewre, gava ku em vê pirsê ji pêşkêşvanên televizyonên kurdî 

dikin, ji me re 

dibêjin “tekst bi turkî tên nivîsandin û bi dû re tên wergerandin”. Ji ber 

wê ye ku xelk ji 
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dêleva nûçeyên kurdî, xwe didin benda “haberlerên” turkî. 

Heke mirov mînakên pirtûkan û yên televizyon û rojnameyan bide ser 

hev, dê 

pirsgirêkeke xurt jê derkeve ku dibe mijara tezeke doktorayê: zimanê me 

ji eslê xwe bi dûr 

dikeve û zimanekî şikestî ava dibe. 

2.3- Çareseriya vê pirsgirêkê çi ye ? 

Bersiv hêsan e, ji ber wê jî ev beş dê kurt be. Mirov yekî ku baş bi turkî 

dizane û baş 

bi kurdî jî dizane weke şêwirmend datîne ser karan û ew kes hemû 

tekstên ku dê bêne 

xwendin sererast bike. Deh sal berê me heman rexne li wan hevalên xwe 

yên rojnameger 

û karmendên televizyonan digirtin. Hêvî ew e ku di van deh salên pêş de 

ew hevalên me 

piçekî guh bidin rexneyan û me ji monologên nivîskî xelas bikin. Pirsgirêka 

bingehîn jî 

werger e. Ji bo wergerê be jî, ji bo weşandinê be jî, ji bo televizyonê be jî, 

divê yek kes an 

jî lijneyeke şêwirmendan hebe ku zimanê pirtûkê, wergerê an jî 

televizyonê sererast bike. 

Em behsa fransî nakin, em behsa erebî jî nakin û îspanyolî jî nakin. Em 

behsa zimanê 

kurdî dikin. Destê xwe deynîn ser wujdanê xwe. Dibistanên me nînin. 

Dezgehên me yên 

zimanî nînin ku li zimên miqate bin û ji bo sererastkirina wî bixebitin. Em 

weke millet ji 
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holê radibin. Pirtûkên me beradayî ne, em nizanin zimanekî nivîsê yê xurt 

bi kar bînin. 

Stranên me dejenere bûne. Kurdên spî derketine û em reş kirine. Ma 

milletekî din ku di vê 

rewşe de ye li ser rûyê vê dunyayê maye? Hingê divê em ji zimanên din 

zîrektir û 

organîzetir bin û bi tena serê xwe tev negerin. Yanî divê em hebekî xema 

vî zimanî 

bixwin. 

Di vî beşê nivîsa xwe de, pêwîst e ku mirov balê bikişîne ser xaleke din jî 

ku bi 

wergerê ve têkildar e. Di destpêka Komara Turkiyeyê de, Hasan Alî 

Yucel’ê wezîrê 

perwerdehiyê wergêr digirtin û berhemên fransî û almanî û ingilîzî bi wan 

didan 

wergerandin. Bi qasî ku ji pêşgotina ku wî bi xwe nivîsandiye tê fahmkirin, 

ew dixwaze 

wêjeyê bîne zimanê turkî û zimanê turkî jî xurttir bike. 

Em dibînin ku îroj hin weşangerên me yên kurd jî berhemên edebî ji 

zimanên biyanî 

werdigerînin zimanê turkî ku mirov bivê nevê vê pirsê ji xwe dike: gelo 

ew xizmeta çi 

dikin? Ji ber ku werger xizmeta zimanekî dike û pireyan di navbera wî û 

zimanên din de 

datîne. Kurdek divê berî hertiştî xema zimanê xwe bixwe… 

3 . Taybetmendiyên wergereke baş çi ne? 

Berî hertiştî, divê mirov bizane bê mirov çi werdigerîne. Gelo em behsa 

wergera 
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wêjeyî dikin an behsa wergera zanistî dikin? Ev herdu werger bê guman 

ne yek in. Di 

wergera zanistî de mesaj giring e, lê belê di wergera wêjeyî de ji bilî mesaj 

û wateyê, 

hevok, şêwaz û kontekst giring e. 

1- Werger divê berî hertiştî wî nivîskarî bi zimanê orjînal baş bixwîne, 

lêkolînên li 

ser wî peyda bike û li ser nivîskariya wî û zimanê wî bixebite. Beyî vê 

lêkolîna li 

ser nivîskar û berhemê, ew werger zêr be jî dê ne biserketî be û tu 

feydeyê 

negihîne zimanekî. 

2- Divê mirov zimanê orjînal baş nas kiribe. Biwêjên wî, argoya wî, 

helbestiya wî û 

melodiya wî xitm kiribe. Hevoksaziya wî, gramera wî, lîstikên peyvan û 

cudahiya 

şêwazan bizane. Yanî divê mirov bi wî zimanî baş bizane, da ku ji hevokan 

xelet 

fahm neke. 

3- Ji aliyê tevn, şêwaz, estetîka tekst û zimanê berhemê û nivîskariyê ve 

sadiqî 

berhema orjînal be. Têgihîştina ku nivîskar di warê zimanê xwe û şêwaza 

xwe û 

herweha çîroka xwe de di berhema orjînal de dide û bi cîh dike, divê di 

wergera 

wê de jî baş diyar bibe û were paraztin. Ev xal jî lêkolîna ku di xala yekem 

de tê 

gotin giringtir dike. 
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4- Divê di wergera wê de xeletiyên rastnivîsandinê nebin û baş hatibe 

sererastkirin. Ji 

xwe werger e, tew îcar xeletiyên wê jî hebin, mirov dê qet nexwaze 

bixwîne. 

5- Divê werger bi zimanê ku lê tê wergerandin jî pirr baş zanibe. Yekî ku 

bi xwîna 

kurmanciyê nizanibe, pê nemiribe û ava wê venexwaribe, nikare 

wergeran ji bo wê 

bike. Ne bi tenê bi xwendina kurmanciyê, lê divê ew bi kurmanciya 

folklorîk jî baş 

bizane, ya malê jî û ya sûkê jî û ya hikumetê jî. Lê ya herî giring, divê ew 

bikare 

zimanan ji hev nas bike û guh bide hevoksazî û melodiya kurmanciyê. 

6- Divê mirov fahm neke ku werger e. Heke ne weha be, mirov dê 

nexwaze bixwîne 

û berê xwe bide turkiya wê. Ji ber wê jî, carinan divê werger bizane 

“kirasê kurdî 

li berhemê bike” û ev jî bi hemû xalên jorê ve têkildar e. 

4- Encam 

Ev taybetmendiyên wergera baş, kêm zêde ji aliyê herkesî ve tên zanîn û 

lêkolînerên 

wergerê berê jî behsa wan kiriye. Kesê ku dil hebe û berê xwe bide 

wergerandina 

berhemekê an jî nivîsekê, ji xwe berê van pirsan ji xwe dike. Lê belê, ya 

giring ew e 

bê ka wan heta kîjan redeye bi cîh tine û di kîjan merhaleyê de wan ji bîr 

dike. Heke 
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îroj hûn ji wergêrekî kurd bipirsin, ew ê rexneyê li hemû wergêrên din 

bigire. Lê belê, 

ew ê tucarî nebêje ku kêmaniyên wî bi xwe jî hene. Ji xwe rexnekirina 

wêjeyî li cem 

me sedema kuştinê ye. Ji ber wê jî, me çavkaniyên mînakên vê nivîsê 

nedan. Lê em 

hêvî dikin ku “hin werger ji vê pêvajoyê re bibin bersiv.” 

Êdî qedera zimanê me di destê weşanger, nivîskar, stranbêj, pêşkêşvan, 

rojnameger û 

wergêran de ye. 

Weke ku Xanî di destpêka Mem û Zîn’a xwe de digot: 

“Da xelq-i nebêjitin ku : Ekrad 

Bê marîfet in, bê esl û binyad” 

 »şûrê hunera me bête danîn 

Qedrê qelema me bête zanîn  «  

 »lê hêvî dikim ji misteîdan 

herfan negirin li mistefîdan  «  

 »ev name eger xirab e, ger qenc 

kêşaye digel wê me dused renc  «  

 »çi’bkim ku qewî kesad e bazar 

Nînin ji qumaşê re xerîdar  «  

Hin çavkaniyên sereke ji bo vê mijarê 
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JI BINGEHÊN RÊZIMANA KURDÎ 

((Pirtûka Fêrkirinê)) 

Amadekar 

Dr. Mihemed Ebdo ELÎ 

Çapa Yekem – 2006- 

2 

Diyarî… 

Ji bo 

Mîrê rêzimana Kurdî… 

Mîrê gewre 

CELADET BEDIRXAN 

Mihemed Ebdo Elî 

3 

Pêşgotin 

Li sala 2000an, min û her du hevalên xwe 

Dr.Kamîran Bêkes û Mamoste Can, pirtûkeke 
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rêzimên bi navê (Rêzimana Kurdî) amade kir, 

mebesta me jê ew bû, ku bibe pîrtûkeke fêrkirina 

rêzimana Kurdî, lê gava ku ew pirtûk dakete warê 

kar, me dît ku bi xwendevan giran e. Lewre, û li ser 

daxweza hevalan, min ev pîrtûk amade kir, hêviya 

min ew e, ku bi kêrî mebesta hînkirina zimên were. 

Ev pîrtûk li ser bingeha pîrtûka me ya berê ya bi 

navê ((Rêzimana Kurdî 

)) hatiye avakirin. Min hin 

mijar jê hilanîn, hin kurt kirin û hinek jî fireh kirin, û 

careke din jî li çavkaniyên rêzimên yên sereke 

vegerîm, min xwest tiştên tewir girîng û pêwîst ji 

rêzimên bi xwendevanan bidim nasîin. 

Û ji bo ku rêziman baş were têgihiştin, min li ser 

her mijarekê spartinek danî, da ku xwendevan li mal 

li waneya xwe veger û kardyînê bike. 

Ji bilî wê, me li ser her mijareke rêzmanî, deqeke 

vebjartî, çend hînker û rahênan jî danîn, armanc jê 

ew e, ku xwendevan hînî xwendin û nivîsandina rast 

û durust bibe û tiştê ku di naveroka her wanekê de 

hatiye, baştir were têgihêştin û zanîn. Em ji 

nivîskarên xudiyên wan deqan lêborinê dixwezin, ji 

ber ku, ji bo deq li bejina mijara waneyê were, me 

4 

maf da xwe, ku em henek guhêrtinê biçûk tê de 

bikin. 

Û da ku ji xwendevanan re hêsan bikim, me 

ferhengokeke biçûk ji hinek bêjeyên ku di pirtûkê de 
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hatine, li paş danî, em hêvîdar in ew jî sûdar be. 

Li dawiyê spas ji her du Mamosteyan re, Mihidîn 

Şêx Alî û Kemal Ebdalo wekî ku xwendina berî çapê 

ji pirtûkê re kirin. 

Mihemed. E. Elî 

Efrîn- 2006 – 

5 

ELFEBEYA KURDÎ 

Elfebeya kurdî, ji sî û yek tîpan pêk tê. Ew li 

gor durvê nivîsandin û dengdanê bi du şêweyan 

parve dibin: 

 Li gor DURVÊ NIVÎSANDINÊ: 

Tîp du cure ne: 

1. GIRDEK : A, B, C …. 

2. HÛREK : a, b, c …. 

Aa - B b - C c - Ç ç - D d - Ee - Ê ê - F f - G g - 

H h - Ii - Î î - J j - K k - L l - Mm - N n - Oo - P 

p - Q q - R r - S s - Ş ş - T t - U u - Û û - Vv - 

W w - X x - Y y - Z z . 

Tîpên girdek di rewşên jêrîn de bikar tên: 

1. Di destpêka hevokê de : 

Îro sar e. Bihar xweş e. 

2. Tîpa pêşîn ya serenavekî : 

Dilêr, Xabûr, Ararat, Serê Kaniyê. 

3. Dema mirov ji bo balkêşiyê bixwaze peyvekê 

yan hevokekê berçav bike, dikare bi tîpên girdek 

binivîse: 

Ji AZADIYÊ bi rûmetir tiştek nîne. 
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6 

4. Navên cejnan, mehan, rojan, xaknîgarî, pîroz..: 

Gulan, Newroz , Xweda… 

5. Navên rojname û kovaran: 

Rojnama Newroz, kovara Gulîstan. 

6. Piştî xal, cotxal, pirsnîşank û matnîşankan: 

Li hevalê xwe nihêrî û got: Tu rast hevalî. 

Mirovo ! Tu çima wilo dikî ?. 

7. Kurtkirin: 

NY (Neteweyên Yekbûyî). BZ (berî zayînê) 

 Ji aliyê DENGDANÊ ve: 

Tîpên Kurdî parve du koman dibin: 

 a. Tîpên dengdêr : Deng ji wan dertên. Ew 

heşt in. ji wan: 

 - Pênc dengdirêj in : 

A : Av. Ê : Êş. Î : În. O : Ol. Û : Rûn. 

 - Sisê dengkin in : 

 E : Ez. I : Dil. U : Du. 

b. Tîpên dengdar : Bê alîkariya dengdêran 

deng jê bi dernetên. Ew bîst û sisê ne. 

Jê pênc CÊWÎDENG in, yanê her yek du 

dengan bi derdixe: Sert û nerm. Ew jî ev in: Ç - 

K - P - T - R. 

7 

- Dengê NERM: 

 Çav – Kal – Poz – Ter – Şêr . 

-Dengê SERT : 

 Çar – Kort – Pir – Têr – Rik. 
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 Taybetmendiya hin tîpan : 

A. Du tîpên dengdêr di bêjeyekê de nagihên hev, 

gava gihan hev jî: 

- Yan dengdara girêkok (Y) dikeve navbera 

wan, û wan bi hev ve girê dide. 

Mase + ek … Maseyek 

- Yan dengdêrek dikeve û yek dimîne. 

Mase + ek … Masek 

- Yan jî her du tîp bi dengdêreke din tên 

guhertin: Mase + ek … Masak 

B. Eger tîpên dengdêr (ê) û (î) li pêştîpa dengdar 

(Y) hatin, bi dengdêra (i) tên guhertin. 

Rê + ya … Riya min 

Mî + ya … Miya Şivên. 

C. Eger tîpên dengdêr (û) û (u) li pêş tîpa 

dengdar (W) werin, gengazî heye bi tîpa dengdêr 

(i) bên guhertin. 

 Dû + wê … Diwê pixarê 

8 

 Du + emîn … Diwemîn(duyemîn) 

D. Du tîpên dengdar ên mîna hev li dû hev netên, 

eger hatin jî, yek ji wan tê avêtin. 

Rast + tir … Rastir 

Paş + şîv … Paşîv 

9 

CELADET BEDIRXAN 

hîmdarê Elfebêya Latînî ya Kurdî 

(1) 
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Di destpêka sedsala bîstan de, bayê rizgariya 

netewan li Rojhilata Navîn dida, di jiyana gelê 

Kurd de jî gupikên hesta netewî dibişkivîn. Li 

ber pêşrewên pêşîn ji rewşenbîrên Kurd, pirsa 

amadekirina Elfebiyeke nû ji zimanê Kurdî re 

derdiket meydanê. 

Di sala 1913 an de, Rêxistina Vejîna Kurd, 

nûnerê xwe Ebdilrezaq Bedirxan dişînin bajarê 

Pêtersburgê li Rûsiyayê, da Elfebiyeke Kurdî 

dîne. Li wir ew raste zanyarê Ermenî Î.Orbîlî tê, 

û li gor fermana şaliyarê Rûsî yê karê derve, ew 

Elfebiyekê li ser bingeha tîpên Ermenî û paşê ya 

Rûsî datînin, lê herdiwan cihê xwe di nivîsandina 

Kurdî de ne girtin. 

Ji hêleka din ve, hîn dema C. Bedirxan li 

Istenbûlê şagirtê dibistanê bû, pirsa Elfebêya 

Kurdî ew dikişand. Ji ber ku wî didît Elfebêya 

1 

. Bi kurtahî ji pirtûka : ((Raperîna çanda Kurdî di 

Kovaera Hawarê de))- Dr. HUSÊN HEBEŞ. 

11 

Erebî dengina dide, di xwendinê de netên 

nivîsandin, ev jî ji zimanê Kurdî re pirsgirêkeke 

mezin bû. 

Mîr Celadet di sala 1919 an de bi Mêcer: E. 

Noel re diçe Kurdistanê, E.Noel xwe hîn 

Kurmancî dikir, Celadet jî kelepûra Kurdî ya 

devkî dinivîsî. Lêbelê gava ew û hevalê xwe li 
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tiştên ku dinivîsandin vedigerîn, Celadet didît, 

Noelê ku bi Latînî dinivîsî , bê dijwarî dixwîne, 

lê Celadet bi dijwarî destnivîsên ku bi tîpên Erebî 

nivîsî bûn dixwîne. Bersiva vê pirsê diyar bû; 

pirsgirêk di tîpan de bû, C. Bedirxan dibêje (( Wê 

hîngê min di cih de qirara xwe da, û ji xwe re bi 

herfên Latînî elfebiyeke lêkanî )). 

Gava C. Bedirxan vedigere Istenbûlê, 

Elfebêke ji 36 tîpan datîne û pê pirtûkekê 

dinivîse, lê mixabin, destlata Tirkiyê wan digire 

û Mîr Celadet jî sirgûn dike. Paşê, piştî ku li 

Şamê bi hin zanayên Kurd dişêwire, Mîr berî sê 

tîpan û paşê jî diduyên din ji Elfebêya xwe 

davêje, li encamê li ser (31) tîpan dimîne, û pê 

kovara Hawarê bi derdixe. 

11 

Gava Mîr C.B Elfebêya Kurdî ya nû datanî. 

Wî ev silogan ji xwe re kiri bû armanceke sereke: 

DI HER TIŞTÎ DE YEKÎTÎ. 

Û digot : YEKÎTIYA MILETÊ KURD BI 

YEKÎTIYA ZIMANÊ KURDÎ TÊTE PÊ, Û DI 

YEKÎTIYA ZIMÊN DE GAVA PÊŞÎN YEKÎTIYA 

TÎPAN E. 

RAHÊNAN li ser deqê 

1. Çend bêjeyên ku bi tîpên girdek dest pê bûne 

destnîşan bike, û xuyan bike çima girdek 

hatine bikaranîn ? 

2. Çend nimûneyan li ser guhertina tîpên 



Rêzimana kurdî | 544  

 

dengdêr û xebitandina tîpa girêkok (Y), yan 

tîpa (W) di navbera du dengdêran xuya bike. 

3. Çend nimûnan li ser destnîşan bike. 

4.Wateyên van bêjeyan nas bike û li ezber bike: 

Raman, silogan, sereke, kovar, destlat, mixabin, 

dijwarî, kelepûr, pêşrew, şaliyar, encam, 

amadekirin. 

12 

SPARTIN 

Van pirsan bibe deftera xwe û bersivan bide: 

1. Di van bêjeyan de, tîpên ( hûrek an girdek ) 

sererast bike: 

azAd ……………, Çemê efrînê…………………, 

Gurê har ……………, lozan ……… 

2. Van valahiyan bi bêjeyên rast dagire: 

-Tîpên zimanê Kurdî………. in, jê………… 

dengdar in, û heşt…………… in. 

- Ji tîpên dengdar ………cêwîdeng in, carina dengê 

………… , û carina dengê ………… didin. Ew tîp jî 

ev in: …………… 

3. Tîpên cêwîdeng ên nerm bi(N) û sert bi (S) di 

destpêka van bêjeyan de destnîşan bike: 

Çarçira…………, rûmet…………, perzer……… , 

poz……… , karker ………… , têr… ……, 

tîr………. 

4. Dengdêrên kin bi (K) û yên dirêj bi (D) di 

bêjeyên jêrin de destnîşan bike: 

Roj………, welat…………, rastî …………, 
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rûn…… 

13 

5. Vekîta rast ( R ) li ber dîne,û ya çewt jî serast 

bike: 

Rûyê ……… geş , Yekîtîya …………… Netewan, 

riya ……… dirêj. 

6. Şêweyên nivîsandina van bêjeyan bide nasîn: 

Kanî+ek : Tene + ek : 

Çiya + ên : 

14 

KÎT 

 Û 

 BÊJE 

KÎT 

KÎT: Beşê bêjeyê ye ku bi yek carê ji devê 

mirov derdikeve. Tîpek dengdêr dikane bi serê 

xwe, yan ligel tîpekê yan çend tîpên dengdar 

kîtekê çêke. Lê tîpên dengdar bê dengdêran nabin 

kît. 

 Cureyên kîtan 

- Ji dengdêrekê : a, ê, û… 

- Ji dengdêr û dengdarekê : ez, ba, av, aşê 

-Ji dengdêrekê û du dengdaran : dev, par, kar 

- Ji dengdêrekê û sê dengdaran : qenc, deng 

- Ji dengdêrekê û çar dengdaran : stran, stand 

15 

BÊJE 

BÊJE: Peyveke serbixwe ye, ji kîtekê yan 
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bêtir pêk tê, û wateyeke serbixwe dide. 

 Cureyên bêjeyan 

Ji aliyê BINESAZIYÊ ve, bêje di zimanê 

kurdî de, çar cure ne: 

1. Bêjeya sade 

 Wekî: Mirov , welat , hatin , çû. 

Mirov nikane bêjeya sade ji hev bike, ji ber 

ku her kîtek bi tena xwe ti wateyê nade. 

2. Bêjeya pêkhatî 

Ew ji bêjeyeke sade û ji hinek pirtik tê 

darijtin. Pirtik jî du cure ne: 

- Pêrkît ( bi pêşiya bêjeyê dikevin ) : 

Ve + xwarin … Vexwarin 

 Hil + dan … Hildan 

 Ber + bang … Berbang 

- Parkît ( bi paşiya bêjeyê dikevin ) : 

 Azad + Î … Azadî 

16 

 Dil + dar … Dildar 

 Xwende + van … Xwendevan 

a. Darijtina bêjeyan bi alîkariya PÊRKÎTAN. 

PÊRKÎTÊN sereke ev in : 

Vekirin, hilkirin, berdan, rakirin, rêkirin, vêxistin, 

dadan, rûxistin, badan, heraftin, wergerandin, 

bêkar, neyar, sersal, bindest, navsal. 

b. Darijtina bêjeyan bi alîkariya PARKÎTAN. 

PARKÎTÊN sereke ev in : 

- Parkîtên BIÇÛKER 
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Mêrik, fedok, germişk, zirtone, tirsonek, 

kerole, perçe. 

- Parkîtên navê LÛSÊ 

Havîngeh, Kurdistan, nexweşxane, hêlîn. 

- Parkîtên navê ALAVÊ 

 Birek , bêjing , çaydan , bihîstok. 

- Parkîtên RENGDÊRAN 

Zana, delal, bîrawer, gunehbar, gewre, belengaz, 

xuhsar, ronak, gilover, mêrane, virek, Kabcî, 

hişmend, bendewar, bextyar, çavdêr, sazbend, 

malsaz, canbaz, xebatkar, nêçîrvan, bîrewer, 

lezgîn, aldar. 

17 

- Parkîtên ENDAMTIYÊ 

Gundî, arîn, perwîn. 

- Parkîtên RAYÊN LÊKERAN 

Tîravêj, dengbêj, alîgir, mêrkuj, desmal, 

welatparêz 

- Parkîtên HOKERÎ 

Aştiyane, çargoşe, hêvarkî . 

- Parkîtên bêjeyên RAZBER: 

Germayî, hevaltî, azadî, piranî. 

3. Bêjeya hevdudanî 

Bêjeya hevdudanî yan ji pevgirêdana du 

bêjeyên sade, yan jî ji ducarkirina bêjeyekê pêk 

tê. 

 Tîr + kevan … Tîrkevan 

 Rast + rast … Rasterast 
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a. Pevgirêdana du bêjeyan 

Bêjen hene dikanin bi hev ve werin girêdan, 

û bêjeyeke din e nû çêkin: 

- DU NAVDÊR: 

 Arav, destbira, dotmam, dêlegur, rêhesin, bakur. 

- NAVDÊREK û RENGDÊRK:  

18 

 Baldirêj, çavreş, şevereş, bextreş, sorgul, pîrjin, 

xweşmêr, xuşav. 

 - DU LÊKER yan LÊKEREK û BÊJEKÊ: 

Kirînfirotan, danûstandin, mêrkirin, jinanîn, 

reşkirin, rindkirin. 

 - HOKER: 

Ber : Berbang, berbext. Bin : Bindest, binçeng. 

Der : Derbûn , derkirin. Î : îsal, îşev. 

Paş : Paşeroj, paşber. Nav : Navdar, navkêl. 

Dû : Dûmahîk , dûketin. Pişt : Piştvala , piştgirtin. 

Ser : Serdar, serefiraz. 

 -JIMARNAV û BÊJEKÊ: 

Nîv : Nîvro, nîvtijî. Çar : Çarpêç, çargoşe. 

Du : Durû , dumil. Sê : Sêkoşe, sêling. 

Yek : yekdeng, yekgirtin. 

 - CINAV û BÊJEKÊ : 

Jê : Jêkirin, jêhatî. 

Tev (têk): Tevdan. 

Lê : Lêdan, lêxistin. 

Hev : Hevber , hevreng. 

Pê (Pey): Pêma, peydakirin. 
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Pev : Pevketin, pevxistin. 

19 

Xwe: Xwefiroş, xweza. 

Tê (di wî, wê) : Têxistin, têdan. 

Pê (bi wî, wê) : Pêgirtin, pêdadan. 

Lihev/lev : Levxistin, levkirin. 

 - DAÇEK û BÊJEKÊ : 

Bi : Bicih , bigoşt. 

b. Ducarkirina bêjeyekê 

Bi ducarkirina bêjeyekê bêjeke hevdudanî tê 

çêkirin : 

 Nalenal, rasterast, beraber, rengareng, koyeko. 

Têbîn: 

Di hin bêjeyên hevdudanî de, ji bo ku gelek 

dengdar li pey hev netên, dengdêrek (e, a, û) her 

du bêjeyan bi hev ve girê dide û bilêvkirinê 

hêsan dike. Ji wê tîpê re tîpa girêkok tê gotin. 

 Rengareng (a). Keskesor (e). Kisbûkar (û). 

4. Bêjeyên bargiranî: 

Bêjeyên bargiranî ji du hêmanan bêtir 

çêdibin: 

 Bindestî, berçavik, binavkirin, liberxweketin. 

Di zimanê Kurdî de, hîn tu rêzik taybet ji 

sazkirina bêjeyên bargiranî re nehatine danîn. 

21 

EVÎNA ZIMÊN EVÎNA WELÊT E(1) 

Her miletek xwediyê mafê jînê û azadiyê ye. Lê 

hin ji wan, ji vî mafê bingehîn bêpar mane û bindest 
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dijîn. Bindestiya miletekî, pirîcar, ji kêmasiya 

yekîtiya wî, ji paşdemayîna wî ya çandî û zanistî û ji 

qelsahiya wî ya leşkerî tê. 

Bindestî, dagîrkirin û qelsahî ji bo miletekî 

derdpêketineke mezin e. Lê derdê hîn mestir ew e, ku 

endamên miletekî li hemberî zimanê xwe, çanda 

xwe, wêbêya xwe bêxem û dilsar bimînin. Gelê ku li 

çanda xwe xwedî dernekeve mîna dara ku kok û 

rîşeyên wê hew têne avdan, ji hev dikeve, dirize, 

winda dibe. 

Ziman dilê çandê yê jîndar e, hîmê zanava 

neteweyî ye. Ziman nêrevanê şehrezayî û 

bajarvaniya miletekî ye, neynika giyan û bîra wî ye. 

Sermiyanê wî yê dîrokî ye. Hezkirina miletekî, bi 

hezkirina zimanê wî dest pê dike. Evîna zimên, evîna 

gel e,evîna welêt e. 

1.KENDAL NEZAN, kovara Hêvî, Hejmar (1)-1983 

21 

Em hemî dizanin ku îro zimanê Kurdî di tehlûkê 

de ye. Zimanên resmî -Tirkî, Erebî, Farisî- bi riya 

xwendegeh, radyo û televîzyonan êdî ketine bajarok 

û gundên welatê me. Koça gundiyên Kurd ber bi 

bajarên mezin, ên ku navendên çandên serdest in 

diçe. Siyaseta bêgidî ya dewletên ku dest danîne ser 

welatê me, dixwazin bi hemû awayan rêç û şopa 

kurdîtiyê, çanda Kurdî ji rûyê zemînê rakin. 

Veguhêrînên civakî, dikin ku roj bi roj peyvandina 

Kurdî di nav neslên nû de paş ve biçe. 
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Îro em ketine rewşeke wilo ku pirîcar hêzên 

welatparêzên Kurd, têkoşerên Kurd, di civînên xwe 

de, di nav hev de, bi zimanên din dipeyîvin û 

dinivîsin û zaroyên xwe hînî zimanê Kurdî nakin. 

Zimanê ku ji bav û kalên xwe fêr bûne, neghandine 

nifşên nû. Hin welatiyên me bi salan li derveyî welêt 

mane, çend zimanên Ewrupayî hîn bûne, lê serê xwe 

ne êşandine ku zimanê xwe yê dê jî hîn bibin. 

Ev meşa han, ku pêşî lê nayê girtin, dikare di nav 

40-50 salî de, me têxe rewşeke wiha kambax, ango : 

Neteweyeke bê dewlet, bindest , bêxwedî û bê zar û 

ziman, mehkûm e ji rûpelên dîrokê winda bibe. 

22 

Ustubariya dîrokî û bi lez a hemû ronakbîr û 

mirovê Kurd e, ku li zimanê xwe xwedî derkevin, wî 

biparêzin û pêş ve bibin, di pêwendî û danûstandinên 

xwe yên devkî û nivîskî de bikar wînin, û rûmetê 

bidin ziman û kurdîtiya xwe. 

RAHÊNAN li ser deqê 

1. Li ser her cureke kîtan nimûnakê derîne. 

2. Çend nimûnan li ser her cureke bêjeyê 

destnîşan bike. 

3. Wateyên van bêjeyan nas bike û li ezber bike: 

Kambax, pêwendî, rûmet,ustubarî, netewe, fêrbûn, 

şehrezayî, bajarvanî, sermiyan, jîndar, endam. 

SPARTIN 

1. Van bêjeyan kît bi kît binivîse: 

Daristan………,tu……, jihevhezkirin………… 
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Dixwend………, birêketama………, Agir………. 

2.Ji bêjeyên jêrîn, ên sade (S), ên pêkhatî (P), ên 

hevdudanî ( H) û yên bargiranî (B) li ber dîne. 

23 

Hat( ), rûniştin( ), biserneketin( ), tembûrvan ( ), 

dilsozî ( ), hawar( ), vegijgijandin( ), dengbêj ( ), 

lihevrûniştin ( ). 

3.Pênc pêrkîtan bijimêre û du bêjeyan li ser her 

yekê bide . 

4. Pênc parkîtan bijimêre û du bêjeyan li ser her 

yekê bide. 

5. Du bêjeyên hevdudanî binivîse. 

24 

NAVDÊR 

Navdêr: Bêjek e bi kêrî binavkirina tişt, kes, 

lawir û ramanan tê. 

 Cureyên navdêran 

A. Ji aliyê WATEYÊ ve, du cure navdêran hene: 

a. Navên BERNAS (SERENAV) : Ew mirovekî 

yan tiştekî bi tenê destnîşan dikin. Ew bi 

girdekan dest pê dibin. Beşên navên bernas ev in: 

 - Navên rast : Navên mirovan, cejnan… 

Azad, Newroz…. 

 - Navên malbat , êl, netew û xaknîgariyê : 

Berazî, Amkî, Kurd, Ereb, Kurdax, Sîpan…. 

 b. Navên CELEBAN (HEVENAV) : Celebekî 

didin nasîn, ew jî parve du beşan dibin: 

 - Navên şênber : Navên tiştên berçav , ên 
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têne dîtin û parmistin: 

 Çiya, dar, mirov, ba, germ… 

- Navên razber : Navên tiştên bi raman û 

hiş têne zanîn û nas kirin: 

 Hest, raman, azadî… 

25 

B.Ji aliyê BINESAZIYÊ ve, navdêr sê bir in: 

- Navdêrên sade : Dest, çav, masî. 

- Navdêrên pêkhatî, ji bêje û pirtikekê pêk 

tên: 

Destek, çavdêr. 

- Navdêrên hevdudanî : Kerguh, marmasî. 

{Ji bo naskirineke bêtir, li wana bêjeyê vegere}. 

 Zayenda navdêran 

Di kurmancî de du zayend hene, NÊRZA û 

MÊZA. 

A. Zayenda nêr 

Li ba Kurdan, ji bilî hin awartan, navdêrên 

jêrin nêr in: 

- Giyanewerên nêr. 

- Endamên laşê giyaneweran ên derve. 

- Tiştên negiyanewer yên beloq û bilind. 

- Berhemên lawiran. 

- Ezman û ba. 

- Navên hesinan û rengan. 

- Çekên lixwekirinê. 

- Darên hişk û birî. 

- Jimarnav ji bilî jimar (yek). 
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B . Zayenda mê 

Di Kurdî de navdêrên jêrin mê ne: 

- Giyanewerên mê. 

- Endamên laşê giyaneweran yên hundir ji 

bil dil. 

- Tiştên kolandî, qul û dûz. 

- Cîwar. 

- Çekên şer ji bilî şûr. 

- Bêjeyên raderî. 

- Darên ter û li dar. 

- Rêxistin û sazî. 

- -Alavên navgîniyê. 

- Serenavên xaknîgarî . 

- Tiştên ku li esmên in, û tiştên ku ji esmên 

tên. 

- Yên navên çaxê dinimûnin. 

- Nexweşî û birîn. 

- Şîv, xwarinên kelandî, û navên firaxên 

xwarinê. 

- Alavên mûzîkê û tiştên nivîsandinê. 

- Bêjeyên razber yên pêkhatî. 

- Bi gelemperî, bêjeyên ku em nikanin bi 

şêweyekî xwezayî zayenda wan nas bikin  

27 

û mîna navdêran bi kar tên, wek: Navên 

tîpan, hoker, cinav... 

 Mêjera navdêran 
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Jimara navdêran bi serê xwe ne xuyaye. Ew 

bi alîkariya: Lêker, tewang, veqetandek, parkîtên 

nependiyê, rengdêrên jimarîn û bangê xuya dibe. 

 Y.Jimar G.Jimar 

Lêker : Şivan hat Şivan hatin. 

Veqetandek : Şivanê jîr Şivanên jîr. 

Tewang : Şivên got Şivanan got. 

Bang : Şivano Şivanino . 

Parkîtên nependiyê : Mirovek Mirovin . 

Rengdêrên jimarînê : Yek mirov. Pênc mirov. 

 Bîna û nebîna(binavkirin û nebinavkirinê) 

di navdêran de 

Her naveke bi serê xwe bîna ye. Lê gava 

navdêr nebîna be, alava nependiyê bi wî dikeve, 

alav jî ev in: 

Ek : Ji yekejmara her du zayendan re. 

Xortek , Keçek 

In : Ji gelejmara her du zayendan re. 

Xortin , keçin. 

28 

PIRSA KURD Û KURDISTANÊ 

DI PEYMANA SÊVRÊ DE(1) 

Di şerê cihanê yê yekê de, dewleta Osmanî di şêr 

de , bi dewleta Aleman re HEVALBEND bû. Di 

encama şer de Aleman û hevalbendên wê têkçûn, û 

dewletên HEVKAR Firansa, Emerîka Yekbûyî (EY), 

Îngilîz û Italiya bi ser ketin. 

Dewletên hevkar bi dewleta Osmanî re, di roja 
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10ê Tebaxa 1920an de, li bajarê Sêvrê peymanek 

mor kirin. Li gor wê peymanê tixûbên dewleta 

Osmanî ji nû ve hatin kişandin. 

Ya herî girîng di peymanê de ew bû, ku 

Kurdistan -ku ne bitemamî bû jî- di çarçewa 

navnetewî de wek welatekî bi serê xwe hate 

pejirandin. Lê nûnerên Kurdan bi serokatiya Şerîf 

Paşa di guftûgoyan de mîna aliyekî serbixwe ne hat 

vexwandin û pejirandin. 

Di peymanê de, sê xal li ser Kurd û Kurdistanê 

bûn. Ew xal bi kurtahî wiha bûn : 

1. Ji pirtûka: Dîroka Kurd û Kurdistan - AMED TÎGRÎS, ASO 

GERMIYANî. 

29 

1. Dê ji aliyê deweletên hevkar ve, desteyek 

were avakirin, ev desteya di nav şeş mihan de, ji 

Rojhilatê çemê Ferêt de, ra tixûbên Ermenistanê û 

Sûriyê, çiqas Kurd hene, dê hejimara wan bê 

çespandin. Û li gor rewşê ji bo Kurdan di wê herêmê 

de, otonomiyek bête damezrandin. 

2. Dema desteyê kar û barê xwe durust kir û 

biryar da, pêwîste, dewleta Osmanî di nav sê mehan 

de, biryara otonomiyê bi cih bîne. 

3. Eger netewa Kurd bixwaze di nav salekê de ji 

dewleta Osmanî cihê bibe û dewleteke serbixwe ava 

bike, pêwîste Kurd daxwaza xwe wînin Koma 

Netewan (KN). Wê çaxê, eger KN jî bawer bike ku 

ev milet dikare xwe bi xwe îdare bike, pêwîst e 
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dewleta Osmanî ji herêma Kurdan bikişe. 

Lê Tirkan bi serokatiya Mistefa Kemal peyman 

ne pejirandin, û ew derket Anadolê û Kurdistanê. 

Mistefa Kemal, di bin hest û bihaneyên olî de, Kurd 

xopandin û kir ku Kurd û Turk bi hev re li hember 

dewletên ku peymana Sêvrê danî bûn şer bikin. 

Mistesfa Kemal ji wî şerî serkeftî derket, ji ber 

wê jî peymana Sêvrê rewa nedît, û pêkanîna wê li 

xwe ne girt. Lewre piştî sê salan ji morkirina  

31 

peymanê, Tirkan bi wan dewletan re li bajarê Lozanê 

peymaneke nû mor kirin. Li gor wê, li şûna dewleta 

Osmanî komara Turkiyê ya îro heye çêbû, û mafê 

Kurdan bi damezrandina DEWLETEKE 

SERBIXWE, ra niha hatiye perçiqandin. 

RAHÊNAN li ser deqê 

1. Çar navên bernas ji vê deqê derîne. 

2. Du navên şênber û diduyên razber destnîşan 

bike. 

3. Du navên sade, diduyên pêkhatî û diduyên 

hevdudanî di deqê de pêş me bike. 

4. Navekî nebîna yî gelejmar û yekî yekejmar 

bide destnîşankirin. 

5.Wateyên van bêjeyan nas bike, û li ezber bike: 

Pirs, peyman, hevalbend, hevkar, têkçûn, tixûb, 

çarçew, guftûgo, nûner, damezrandin, serkeftin, 

hest, bihane, pejirandin, pêwîst, girîng, morkirin, 

perçiqandin. 
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SPARTIN 

1.Cureyên navdêran li gor wate û binesaziyê bide 

nasîn , û li ser her texlîtekê nimûnakê binivîse. 

31 

2.Çawa mêjera navdêran tê naskirin. Rewşan 

bijimêre û nimûnan li ser wîne. 

3. Pirtikên nependiyê çi ne?. Û kînga bikar tên?. 

Li ser her yekê sê nimûnan bide, û wan di 

hevokan de bicih bike. 

4. Komikên navên nêrza û mêza baş bixwîne û 

binivîse. 

32 

VEQETANDEK 

Veqetandek: Alav (parkît) in, bi dawiya 

navdêr, cinav yan rengdêrekê (gava ku wek nav 

were bikaranîn) dikevin, têkliya wan bi bêjeya 

dû wan re pêk tînin û zayend û mêjera navdêrê jî 

didin zanîn. 

Di kurmancî de, veqetandek du celeb in, ên 

navdêrên bîna(binavkirî), û yên navdêrên nebîna 

(nebinavkirî). 

1. Veqetandekên NAVDÊRÊN BÎNA sisê ne : 

Ê : Ji yekejmara zayenda nêr re : 

Xortê jîr. 

A : Ji yekejmara zayenda mê re : 

Keça jîr. 

Ên : Ji gelejmara her du zayendan re. 

Xortên jîr. Keçên jîr. 
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2. Veqetandekên NAVDÊRÊN NEBÎNA: 

- î: Ji bo yekejmara zayenda nêrza. 

Nimûne: 

Kurekî malê. Barekî giran. Xortekî me. 

33 

- e: Ji bo yekejmara mêza û gelejmara her du 

zayendan. Nimûne: 

Dareke sêvê. Stranbêjeke dengxweş. Keçeke we. 

Keçine/xortine zana. 

Jinine nenas û mêrine biyanî li mûzexaneyê bûn. 

Ango mirovên ne nas li mûzexaneyê pir bûn, 

lê em ji nav wan mirovên nenas, hinekan 

vediqetînin û çêrê dikin. 

Têbîn 

1. Gava ji navdêrekê bêtir bi navedêreke din 

ve girêdayî bin, û hemî ji yek mêjerê bin, gengazî 

heye ew bi yek veqetandekê bi wî navî ve werin 

girêdan, veqetandek jî ji zayenda navdêra paşîn 

tê birin. 

 Kur û keça min. Keç û kurê min. 

Ji dêvla : Kurê min û keça min. 

2. Gava ji navdêrekê bêtir li dû hev hati bin û 

her yek têkildarî yê din be, hîngê her yek ji wan 

li gor mêjer û zayenda xwe veqetandekeke cihê 

dibe. 

Pirtûka birayê hevaleke min. 

34 

3. Lê eger di nav wan navdêran de rengdêr 
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hebin, hîngê veqetandeka navdêra ku rengdêr 

salixa wê dide, dikeve pêşiya her rengdêrekê û 

wan bi navdêrê ve girêdide. Hîngê ew 

veqetandek mîna cinavekî tê nasîn û wê navdêrê 

dinimûnin. 

 Gulên gulîstanê yên zer. 

Di vê nimûnê de, a zer gul e, ne gulîstan e, 

lewre veqetandeka gulan (ên) dikeve pêşiya 

rengdêra wê. 

Cinavên ku ji veqetandekan çêdibin, li gor 

zayend, mêjer, binavkirin û nebinavkirina 

navdêrê wiha ne: 

- Navdêrên bîna : Ê, A, ÊN 

 Y.Jimara nêr: Xortê jîr ê bedew ê ciwan 

 Y.Jimara mê: Dara Êvirsê ya kevnar. 

 G.Jimara her du zayndan: Şagirtên me yên jîr. 

- Navdêrên nebîna : î, e, en. 

 Y.Jimara nêr: Hespekî boz î rewan. 

 Y.Jimara mê: Guleke sor e binxweş. 

 G.Jimara her du zayndan: Sêvine sor en mezin. 

35 

ÇIYAYÊ HAWARÊ 

(1) 

Hawar, çiyakî herêma Kurdaxê (Efrînê) yî 

naskirî ye. Ew di navenda Kurdaxê de bi ci dibe. 

Dirêjahiya wî ya Rojhilat Rojava, dora (10) KM 

in, û ji (3) ra (5) KMan jî pehn e, û nêzîkî 

(950)M bilind e. 
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Li ser û dorçêwirma Hawarê bi qaserî (20) 

gundan belav dibin, mîna gundên : Hesen Dêra, 

Zivingê, Dîkê, Şêx, Berbenê û gundê Çiyê yê ku 

li ser pozê Hawarê ye. 

Li başûrê gundê Çiyê nêzîkî (2) KMan, li ser 

bêleke bilind û tûj, bermahiyên avahiya Keloşka 

Hawarê hene. 

Ji pozê Keloşkê de, ji hêla Başûr û Rojhilat 

ve, çiyayên Xastiya, Heştiya, Lêlûn, Şikaka û 

bajarê Efrînê dikevin hembêza mera, û deşta 

Cûmê ya ku bi sed hezaran darên zêtûnê 

xemlandî ye, mîna bereke rengîn, bi nazikî li ber 

lingên Hawarê raxistiye. Ji aliyê Bakur Rojhilat 

ve jî, ciyayên Zoyêgira û Bilêl ên navdar serên 

1 

- Nivîskar: Mihemed. E. Elî 

36 

xwe bilind hildidin. Di paş wan de çiyayê Gewir 

jî li paş sînor bejna xwe bilind dike. 

Li Hawarê gelek texlît dar hene, mîna darên: 

Zêtûn, Benîştok, Qetleb, Êvirs, Sindîgan û 

Kelemê. Ji bilî daran, rengereng çawîrçiman 

hene, çiya pê tê xemlandin. Di nav wan 

darûberên çiyayê Hawarê de, di gelî, newal, 

şikeft û zinarên wî de, gelek cinawir û tilûr dijîn, 

mîna gur, heftar, beraz, û kewên ciwan û 

dengxweş jî lê ciwar dibin. 

Rengîniya sirûşta çiyayê Hawarê sur û 
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heybetê bi ser de berdide, ra hiştiye ku şêniyê 

Kurdaxê navê wî li zaroyên xwe bikin. 

Eso şivanekî ji gundê Şorbe ye, bizinine wî 

yen fîlik hene. Rojekê, li ber rojava, Eso kurkê 

xwe avêt ber dareke Qetlebê ye rengîn, li ser pal 

da û xulmaş bû. Lê ji nedî ve gurekî birçî yî dev 

bi xwîn, hêrişe keriyê bizinan kir, yek ji bizinên 

fîlik ên ku ji kerî bi dûr keti bû, kuşt û kişande 

paş kelemê, û yên din jî, her yek bi alîkî de revî. 

Û herwiha ta Eso lê hayî bû, gur xwe sparti bû 

Hawarê, û derbê ciyê xwe dîti bû. 

37 

RAHÊNAN li ser deqê 

1. Li ser her cureyek veqetandekê, nimûnakê 

destnîşan bike. 

2. Hevokine navane destnîşan bike, û tê de 

veqetandekê şanî bide. 

3. Wateya van bêjeyan nas bike û li ezber bike: 

Kurkê şivên, lawir, tilûr, çawîrçîman, 

dorçêwirme, ber, navend. 

SPARTIN 

1. Veqetandek, tiştekî ji nav tiştan vediqetîne û 

pêş me dike: 

- ger ew tişt yekejmar, nêrza û bîna be, bi( … ) tê 

veqetandin, û eger mêza be bi (…) tê veqetandin, 

û………………………… be jî bi ( ên ) pêk tê. 

- Lê di rewşa nebîna de, eger nav nêr be bi ( … ) û 

mê yan gelejmar be bi ( … ) tê veqetandin. 
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2. Veqetandekê di van hevokan de bi cih bike. 

- Kolan … , kuçe … û avahî … bajêr di sersalê de 

dixemilin. 

- Dara mal … cîran … me Tû ye, dar … me jî 

Çinar e. 

- Keçine kurd … xwende hatin. 

38 

TEWANDIN 

(Verês, çivane) 

Tewandin: Rewşeke kesandina navdêr û 

bêjeyên mîna wê ( rader, jimarnav , cinav) ye. 

Tê de, navdêr li gor zayend û mêjera xwe: 

- Yan parkîtên tewangê werdigirin. 

- Yan jî hin tîpên xwe bi hinên din diguhêrin. 

 Çawa navdêr tê tewandin ? 

Navdêr bi pêxistina van parkîtan tê tewandin: 

Ê : Ji bo yekejmara zayenda mê . 

 Ez şêrînê dibînim. 

 Ez keçekê dibînim. 

Î : Ji bo yekejmara zayenda nêr. 

Ez hespî dibînim. 

Ez hespekî dibînim. 

An : Ji bo gelejmara her du zayendan. 

Ez keçan û xortan dibînim. 

Têbîn 

- Ji bona tewandina NAVDÊRA BÎNA ya 

nêrza, eger tîpek ji tîpên wê (e) yan (a) be, çêdibe  

39 
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û rastir e, ku (e) yan (a) ya dawiyê bi tîpa (ê) 

were guhertin. 

Wekî : Azad : Ez Azêd dibînim . 

 Hesp : Ez hêsp dibînim. 

- Lê eger navdêr li dû rengdêrên nîşankirin, 

nependî, pirsiyarî û jimarînê hati be, tîpên 

dengdêr (e) û (a) tê de hebin tune bin jî, ew mîna 

rêzana resen bi (î) tê verêstin. 

Rengdêra nîşankirinê: Ez ji vî gundî têm. 

R.Pirsiyarî: Tu kîjan xeftanî dixwazî? 

 R.Nependî: Ew tu karî nake 

 R.Jimarîn : Ez pêncî gavî meşîm. 

 - Di navdêra nebîna de, tîpa (n) ji (an) a 

gelejmariyê dikeve, û parkîta tewangê dibe (a). 

Ji dêvla : Ez keçinan û xortinan dibînim. 

Wiha dibe: Ez keçina û xortina dibînim. 

 - Carina (a) ji navdêra bîna jî dikeve: 

 Karê me li ber çavan e … Karê me li ber çava ye. 

 Kînga tewandin çêdibe ? 

1. Gava navdêr kirarê lêkera têper be, di dema 

borî de. 

41 

 Şêrînê, xortekî û hevalan helbest xwendin. 

2. Gava navdêr biresera durust ya lêkera têper be, 

di demên wêbê, niho û raweya fermanî de . 

 Niho: Memo keçekê, Ferhêd û hevalina dibîne. 

 Wêbê: Winê keçekê, Ferhêd û hevalina bibînin. 

 Fermanî: Memo! Keçekê, Ferhêd û hevalina bibîne! 
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3. Gava navdêr biresera nedurust be di hemî 

deman de. 

 Ez ji bajêr bi makînekê hatim. 

4.Gava navdêr biresera navekî din be. 

 Birayê Binefşê. Xwîşka Ferhêd. 

Têbînek: 

Navdêrên ku li dû hev hati bin, û ji yek 

mêjerê bin, çêdibe tenê navdêra paşiyê, li gor 

zayend û mêjera xwe bê tewandin. 

Herwekî : Ez Azad, Şêrîn û welêt dibînim. 

41 

WELAT , WELATÎNÎ 

)1( 

Welat xaka bav û kalên me ye. 

Welat ew xak e ku, pêşiyên me li wê rabûne, 

ji bona avahiya wê xebitîne û li wê mirine. 

Welat ew ciwar e, ku em tê de sekinîne û 

rojekê di nav de bêne veşartin. 

Xelkê Welatekî, welatiyên hev in. Borî, niha 

û dawiya wan bi hev re girêdane. Zimanê wan, 

girêdana wan, her rewş û lebtên wan mîna hev in. 

Pêşiyên wan li rex hevdû rabûn, rûniştin û 

mirine. 

Welatî bi qencîtiya hev şa dibin, ber xirabiya 

hev dikevin. Şîn û şahiyên wan yek in. 

Xelkê welatekî birayên hev, pismamên hev 

in. Hergav bi hev re, dest bi dest, ji bona xweşî, 

avahî û azahiya welatê xwe dixebitin. Xem û 
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armancên wan yek in. 

1 

. CELADET BEDIRXAN - Kovara HAWARÊ, Hej. 9. 

42 

Ji bona welatê xwe can û malên xwe didin 

der, xwînên xwe bêperwa dirijînin. Her dixebitin 

ku welatê wan nekeve bin destên miletên din. 

Lê miletin hene ku welatê wan, bi awakî, 

ketiye bin destên neyar û dijminan. Ev miletên ha 

ji bona rizgariya welatê xwe dixebitin. Xebata 

wan ev e : Rojekê berê mîna miletên din 

biserxwe bibin. 

Hezkirina welêt di dilê me de hêvîneke mezin 

û bilind e. Em pê xurt, mezin û canfeda ne. Ji wê 

hezkirinê re welatînî dibêjin. 

Welatînî di hundurê me de agirekî pîroz e. 

Pêta wî agirî ji me re her tiştên welêt dide hez 

kirin. Ji lewre, di ber çavên me de ax, av, çiya, 

deşt, dar û kevirên welatê me ji yên welatên din 

spehîtir, xweştir û şêrîntir in. 

Eger her welatiyek bi vî çavî welatê xwe 

bibîne, roja azadiya miletê me wê zûtir were. 

43 

RAHÊNAN li ser deqê 

1.Çend nimûnan li ser her rewşeke tewangê 

destnîşan bike. 

2. Wateyên van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

 Welatî, spehî, pêt, bêperwa, armanc, rewş, lebt. 
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SPARTIN 

1.Danasîna verêsê binivîse. 

2.Parkîtên verêstinê çi ne bide zanîn ? û li ser 

her rewşekê du nimûnan wîne. 

3. Kînga navdêr tê tewandin ? Rewşên wê 

bijimêre, û du nimûnan li ser wîne. 

4. Kînga tewandin bi guhertina hin tîpên navdêrê 

çêdibe ? Çar nimûnan li ser wîne. 

5.Van valahiyan dagire: 

- Tewandin rewşeke kesandina ………… ye. 

- Navdêra yekejmar û nêrza, bi … tê tewandin. Lê 

eger tîpa (e) yan … di navdêra bîna de hebe, 

tewandin bi guhertina wan bi tîpa … çêdibe. 

- Navdêra ……………bi (an) tê tewandin, lê eger 

navdêr nebîna be, tewang bi…… pêk tê. 

44 

6. Ji nav van hevokan, tîpa (R) li ber ya rast dîne, 

ya çewt jî sererast bike û tewangê bide nasîn. 

…Tu kîjan têxtî dixwazî? 

 …Ez textekî ji darê çinêr divêm 

…Azêd pirtûkan dikire. 

…Ew pirtûkinan ên çi ne ? 

…Yek a ziman e. 

…Yek jî li ser dîrokê ye . 

…Pir baş e, pirtûkên ziman, dîrok û zaniyariyê 

mirov zanatir dikin. 

45 

JIMARNAV 
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Jimarnav : Navdêr in, pê jimrara tiştan tê 

nasîn. 

 Cureyên jimarnavan 

1. Jimarnavên BINGEHÎN 

Ji zîro (0) ta dawiya jimaran. 

2. Jimarnavên RÊZÎN 

- Parkîtên (emîn, em) bi jimarê dikevin. 

 Yekemîn (yekem) , pêncemîn (pêncem). 

- Bi alîkariya tewangê çêdibe. 

 Yekê , diduyan , şeşan , sedî. 

3. Jimarnavên BIREWÎN 

- Bi anîna (yek) li dawiya jimarnavê çêdibe. 

 ¼ = çaryek. 1û5 = pêncyek … 

- Bi anîna (ji) li pêşjimarnavan. 

 14 = ji çaran yek. 1/5 = ji pêncan yek. 

Wekî: Bawer ne kir mêr bike, malheştekê ( mal + 

heşt + yekê) doz dike(1) 

. 

4. Jimarnavên KOMELÎN 

Bi ducarkirina jimarekê pêk tê. 

1 

- Metelokeke Kurdaxê ye li ser jinan tê gotin. 

46 

 Bîstebîst, Çileçil. 

 Tewandina jimarnavan 

Jimarnav bêjeyeke guhêrbar e, gava dibe 

bireser, têye verêstin. 

Tewanga jimarnavan wiha çêdibe: 
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A. Jimarnava (YEK) 

Ev jimarnava, mîna navdêra mêza bi (ê) têye 

tewandin: 

 Ji yekê bêtir. Yekê bide min. 

B . Jimarnava (2 ta 20an) 

Jimarnavên ji didu ta bîstan, mina gelejmarê 

bi (an) têne tewandin: 

 Ez heftan dibînim. Ji panzdehan bêtir. 

C. Jimarnavên ((Nîv, 30- 40- 50- 60- 70- 

80-90-100- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 

900, hezar, lek (deh hezar), kirûr (sed hezar), 

milyon û milyar)). 

- Gava ev jimarnav bi serê xwe bin û bi tiştekî 

din ve ne girêdayî bin, wek navdêra nêrza bi (î) 

têne tewandin: 

 Çelî bide min. Nîvekî bide min. 

 Bi heftsedî bike. Ji hezarî bêtir. 

47 

- Lê gava jimarnavên han (nîv, hezar, lek, 

kirûr, milyon, milyar ) bi jimarnaveke din ve bû 

bin, ew li gor tewanga wê hejmarê têne 

tewandin: 

Ji çar hezaran bêtir. Ji heftê hezarî kêmtir. 

Ji yek û nîvê bêtir. 

- Carina jimarnavên (sed, hezar, milyon, milyar) 

gava rewşeke gelejmar e nebîna diyar dikin, 

bi (an) tên tewandin: 

Nimûne: Bi sedan. Bi hezaran. Bi 
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milyonan. 

- Eger (nîv) li dû navdêrekê hat, hîngê ew li gor 

tewanga wê têye tewandin: 

 Zebeş û nîvî (nîvekî). Sêv û nîvê (nîvekê) bide 

min. 

D. Jimarnavên hevdudanî 

Di jimarnavên hevdudanî de, tenê hejmara 

paşîn, li gora tewanga xwe, têye tewandin: 

 Ji bîst û çaran ta çelî bijmêre. 

 Di hezar û nehsed û pêncî û şeşan de bûme. 

48 

ROJ Û ÇAXÊN WÊ 

(1) 

Şev û roj rojek in, roj bîst û çar katjimêr 

(demjimêr) in. Di jiyana xwe de mirovan ew bîst û 

çar katjimêr wiha parve kirine: Heyştan dixebitin, 

karê xwe dikin, heyştan radizin û heyştan jî azad in, 

di nav wan katjimêran de mirovin hene vedihesin, 

digerin, dixwînin. Mirovin jî hene karê malê dikin. 

Mirovên pêşketî û şaristanî dema xwe vala derbas 

nakin. Ew dema xwe baş parve dikin. Ew çûn, hatin 

û karên xwe bi katjimêr û wirdekan dijimêrin. 

Katjimêr parve şêst wirdekî dibe, mirov karê xwe 

bi katjimêr û wirdekan dikin. Eger kesek li hêviya 

kesekî bû û ew ne hat, ew dibêje: Ez katjimêr û 

nîvekê li benda te mam, lê tu ne hatî, te got nîv 

katjimêrê li vir be, ezê bêm, lê tu di soz de ne hatî. 

Ronî ji Ferhêd pirs kir : 
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- Katjimêr çend in ? 

- Katjimêr heft û nîv in. 

 - Emê li katjimêr ji heyştan sêyekek kêm bi 

rêkevin, ji ber ku wana me li katjimêr heyşt û 

çaryekekê dest pê dike. Ew vê carê li ser girîngiya 

1 

. QANATÊ KURDO- Ji pirtûka wî ((Zimanê Kurdî)). 

49 

zimên di jiyana gelan de ye. Emê zû herin daku , di 

rêza yekemîn de rûnin. 

RAHÊNAN li ser deqê 

1. Nimûneyan li ser cureyên jimarnavan ji deqê 

derîne. 

2. Çend nimûnan li ser tewandina jimarnavan 

xuyan bike. 

3. Wateya van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

 Wirdek, katjimêr. 

SPARTIN 

1. Cureyên jimarnavan bijmêre, û nimûnekê li 

ser binivîse. 

2.Van jimarnavan verêse: 

 Yek, didu, deh, bîst, pênc, heştê, hezar, nîv. 

3. Tewanga jimarnavan di van hevokan de biserî 

bike. 

Her sal bi hezar… Kurd welatê xwe berdidin, 

û li welatên biyanî dibin penaber. Di sala 

hezar û nehsed û nod û şeş… de, dora 

yanzdeh hezar… bar kirin, lê di sala du hezar 
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û diduy… de, ji car û nîvek… Kêmtir bû. 

51 

CINAV 

Cinav: Bêjek e, ciyê navdêrê digre, bi karê 

wê radibe û wê dinimûne. 

 Cureyên cinavan 

Di kurmancî de ev cure cinav hene: 

A. Cinavên kesîn. 

B. Cinavên nîşankirinê. 

D. Cinavên pirsiyarkî. 

C. Cinava girêkî (KU). 

Ç. Cinavên arzî. 

E. Cinavên nebinavkirî. 

51 

Cinavên KESÎN 

Danasîn: Cinavên kesîn, li şûna navên 

kesekî, yan tiştekî, têne xebitandin û wan 

dinimûnin. 

Di cinavên kesîn de sê kes, du mêjer û du 

zayend hene. 

Zayenda cinavên kesîn tenê di yekejmara 

kesê sisiyan a cinavên tewandî de heye. 

 Nofên cinavên KESÎN 

a. Cinavên kesîn ên NETEWANDÎ: 

 Y.Jimar G.Jimar 

-Kesê yekê (yê ku daxive): Ez Em 

-Kesê diduyê (yê ku axaftin pê re ye): Tu Hûn, 

win 
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-Kesê sisiyê (yê ku axaftin li ser e): Ew Ew 

b. Cinavên kesîn yên TEWANDÎ: 

 Y.Jimar G.Jimar 

Kesê yekê: Min Me 

Kesê diduyan: Te We 

Kesê sisiyan: Wî (nêrza), wê (mêza). Wan 

C. Cinavên kesîn ên KURTKIRÎ: 

52 

1. Cinava (Ê) 

Ev cinava nêtar e (ne nêr ne mê), tenê 

yekjimariyê dinimûne. Gava cinavên tewandî yên 

kesê siyem ê yekjimar (wî, wê) li dû lêkerekî 

werin, tê kurtkirin, û bi dawiya lêkerê dikevin. 

 Min gihande (wî, wê) …… Min gihandê . 

 Min da (wî,wê) …… Min dayê . 

2. Cinavên LIHEVXISTÎ: Gava cinavên 

tewandî yên kesê siyem (wî,wê) li dû daçekan 

werin, bi daçekê re dibin yek û cinavine nû 

çêdibin.Ji wan re cinavên lihevxistî tê gotin. 

Ew jî ev in: 

Bi (wî, wê) …… PÊ , VÊ re çûn 

Li (wê, wî) …… LÊ vegerîn 

 Ji (wî , wê) …… JÊ tika kir 

 Di (wî , wê) …… TÊ de ma 

3. Cinavê RAJER (XWE) 

Gava di hevokekê de kirar bireser bi xwe be, 

hîngê bireser bi cinava (xwe) tê nimûnandin. 

Ez xwe dişom. 
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4. Cinavê HEVDÛDÎTIYÊ (HEV , YEK) 

Ew di axaftinê de, du yan sê kesan bi hev re 

dinimûnin û şûna wan digrin. Li gor zaravên 

Kurdî, gelek durvên wan yên cihê hene: 

HEV: Hevdi,hevdu, hevûdin, hevûdû. 

YEK: Yekdi, yekdu, yekûdin, yekûdû. 

Nimûne : 

 - Te ji wî re û wî ji te re pirtûk kirî . 

 Dibe: We ji hev re pirtûk kirî. 

- Ew û Azêd çûn. 

 Dibe: Ew û yekdi çûn. 

Gava cinava ( HEV ) li dû daçekekê were, 

hîngê dikane bi daçekê re bibe yek: 

 Li hev = LEV kirin. 

 Ji hev = JEV re peyivîn. 

 Di hev = TEV de çûn. 

 Bi hev = PEV girtin. 

Cinavên NÎŞANKIRINÊ 

Cinavên nîşankirinê(şanîdanê) dikevin şûna 

navdêrekê, û wê bi nîşankirinê şanî didin. 

Du cure cinavên nîşankirinê hene, pîvane û 

qersene. 

54 

1. Cinavên nîşankirinê yên PÎVANE 

EV: Tişt û jîndarên nêzîk nîşan didin. 

 EW: Tişt û jîndarên dûr nîşan didin. 

Ev cinav herdem li pêş navên ku dinimûnin 
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tên, eger bi tenê jî hatin, li gor mêjer û zayenda 

navê ku dinimûnin tewang û veqetandekê dibin. 

 Veqetandek Tewang 

EV : Evê, eva, evên xwenda. Evî, evê, ewan dar 

avdan. 

EW: Ewê, ewa, ewên xwenda. Ewî, ewê, ewan dar 

avdan. 

Carina tîpa (E) ji pêşiya rewşa tewandî dikeve, 

hîngê ew wiha dibin: WÎ got, WÊ got. Li vir ew 

mîna cinavên kesîn têne nivîsîn, lewre çêtir e tîpa 

(E) netê xistin. 

2. Cinavên QERSENE 

Ew cinavên nîşankirinê yên pîvane ne, bi 

veqetandeka xwe re bûne yek û teşe nû standine. 

- (Evê, ewê) = YÊ:Ji nêrza û yekejmar re. 

 Yê serkeftî. Yê ketî. 

- (Eva, ewa) = YA:Ji mêza û yekejmar re. 

 Ya çav bi kila. Ya serbest. 
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- (Evên, ewên) = YÊN: Ji gelejmara her du 

zayendan re. 

 Yên ku diçin zanîngehê. 

Cinavên qersene, bi tevahî, cinava girêkî (ku) 

li dû tê. 

Herwekî : 

 Ya ku te dît mala me bû. 

 Yên ku te dîtin hemsiyên me bûn. 

3.Cinava şanîdanê (HAN) yan (HA , HE). 
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Ew li dû cinavên şanîdanê ku veqetandek pê 

ketine tên, û ramana wan xurt dikin. Ew kanin bi 

wan re bibin yek û cinavine têkelhev jî çêkin . 

Ligel (EV) 

Evê han Dibe Eva, vîna, vaya, viya. 

Eva han Dibe Vêna, vêya, eva 

Evên han Dibe Evna. 

Ligel (EW) 

Ewê han Dibe Ewa, wîna, waya, wiya. 

Ewa han Dibe Wêna, ewa, wêya 

Ewên han Dibe Ewna. 
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ŞAGIRTÊN POLA YEKÊ 

(1) 

Gulnaz keçeke xwande ye, ew li gundekî bû 

bû mamoste û şagirtên pola yekê dida xwendin. 

Lê ji ber ku xwendin li dibistanê ne bi Kurdî bû, 

wê û şagirtên dibistanê yên biçûk, dijwariyeke 

zor didîtin, hînbûn li ser wan giran bû. 

Ji hêlekê ve Gulnazê nikanî xwendin û 

nivîsandin bişagirtên xwe bida zanîn, ji aliyê din 

ve, zarok jî ji bilî zimanê Kurdî bi tu zimanên din 

tênedigihîştin. 

Gava Gulnazê çare ji vê pirsgirêkê re ne didît, 

neçar dibû carina, yek gotinan bi Kurdî şirove 

bike. Wê bala xwe didayê, her ku peyveke Kurdî 

dibêje, çavên zarokan zelal û rûliken dibin. 

Ta rojekê, şagirteke navê wê jî Gulnaz bû, 
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destûra peyvê ji mamosteya xwe xwest, û bi 

Kurdî pirsî: 

- Mamoste, navê min jî Gulnaz e. Mamoste, 

dema ku tu biçûk bû, ne te jî bi Kurdî xeber dida? 

Çima tu niha bi Kurdî napeyvî û me pê fêr nakî ? 

1 

- Nivîskar: Mihemed. E. Elî. 
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Mamosteyê lê nihêrî berken bû, hat rex şagirta 

xwe, destê xwe di ser serê wê re bir û got: 

- Niha em li dibistanê ne, li dibistana me 

fêrkirin bi zimanê Kurdî qedexe ye. Lê li derve, 

em tev bi hev re bi Kurdî daxivin. 

Diyar bû ku Gulnazê û hevalên wê nikanîn 

têbigihîştana, kanî çima ferkirin û dengkirin li 

dibistanê bi zimanê wan qedexe ye ? 

Dibêjin jî, li van welatan, ((dîwar bi guh in)). 

Lewre çend roj neçûn, bi bihaneya ku Gulnaz 

hesta netewî ya Kurdî di nav zarokan de belav 

dike, ew ji mamostetiyê hate bidûrxistin. Lê berî 

ku ew ji dibistanê bi derkeve, çû pola yekê, destê 

xwe danî ser serê Gulnaza xwe û got : 

- Gulnaz, ezê jivirûhade bibim mamosta 

zimanê Kurdî û we li mal hîn bikim. 

Ji wê rojê de, piştî ku Gulnaz karên xwe yên 

malê bidawî dike, di mala xwe de, minalan hîn 

xwendin û nivîsandina Kurdî dike. 
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RAHÊNAN li ser deqê 

1. Cinavên kesîn ên netewandî û tewandî 

destnîşan bike. 

2. Li cinavên qersene bigere û pêş me bike. 

3. Li durvên cinavên nîşankirinê bigere û pêş 

hevalê xwe bike 

4.Wateyên van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

Pol, hest, şagirt, jivirûhade, bihane, netewî, 

têgihîştin, qedexe, fêrkirin, pirsgirêk, minal. 

SPARTIN 

1. Ji nav cinavên kesîn ên jêrîn, cinavên 

netewandî (S), ên tewandî (T) û yên kurtkirî (K) 

li ber dîne: 

Ez…, wan…, tu…, we…, ew…, me…, em…, 

(wî,wê)…, te…, min…, ( win,hûn )…, ê…, xwe…, 

(yek , hev)…, pê…, lê…, jê…, tê…. 

2. Liser her cureyek cinavên kesîn hevokekê 

binivîse. 

3. Cinava şanîdanê (ev) di van rewşan de 

bitewîne : 

 Yekejmara nêrza……… Gelejmara mêza…… 
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4.Du cinavên nîşankirinê yên pîvane hene,……û 

……. Ev her du cinav mîna navdêra ku 

dinimûnin ……… û …………… dibin. 

5. Cinavên nîşankirinê yên qersene sisê ne, ew ji 

tevlîhevbûna cinavekî …………û …………pêk 

tên. 
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6. Cinavên jêrîn di kîjan rewşê de ne, bide nasîn: 

Ewa………… , ewên…………, ewê ………… 

7 .Binyata van cinavên qersene binivîse: 

Yên:……………,ya: …………,yê:…………… 
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Cinavên PIRSIYARKÎ 

Cinavên PIRSIYARKÎraweya pirsyariyê 

pêk tînin, ew jî ev in: 

- KÎ, KÊ: (Kî) ji kesan re ye. Di rewşa tewandî 

de dibe (kê). 

Kî hat ?. Kê got ?. 

- ÇI: Ji lawir û tiştan re ye ?. 

Çi dixwazî ?. 

- KÎJAN: Her tiştekî dinimûne. 

Kîjan hat ?. 

- ÇEND: Tenê gelejmariyê dinimûne. 

Çend çûn ?. 

- KÛ: Ji pirsa cih re bikar tê. 

Li kû rûnişt ?. 

Ji bilî cinavên pirsiyarkî, pirs bi derbdayînê jî 

çêdibe, ango gava zixt û giranî diçe ser bêjeya 

pirsê, yan ser kîta dawiya wê: 

Te sar e ? Hevalê min hat ? 

Ew bezî ? Ew dibezin ? 

61 

Cinava GIRÊKÎ (KU) 

Cinava (KU) li paş navdêr û cinavan tê. Ew ji 

bo her du zayend û mêjera ye. 
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( Mêrê, ewê, ê) ku hat. 

(Jina, ewa, a) ku hat. 

Têbîn: 

Di kurmancî de (KU) yeke din heye, ew 

gihanek e, li dû lêkeran tê: 

Min got ku ezê herim. 

Cinavên ARZIYÊ 

Ev cinav xwediyê tişt dide nasîn; Cinaveke 

nîşankirinê ye qersene (tişt dinimûne) li pêş tê , û 

cinaveke kesîn e tewandî (ku xwediyê tişt 

dinimûne) li paş tê, û wek cinavê arziyê tê nasîn. 

1. Yekejmara nêrza 

- YÊ (xwe, min, te, vî, vê, wî, wê, me, we, wan, 

van). 

2. Y. Jimara mêza 

- YA (xwe, min, te, vî, vê, wî, wê, me, we, 

wan, van). 

3. Gelejmara her du zayendan 
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- YÊN (xwe, min, te, vî, vê, wî, wê, me, we, 

wan, van). 

Cinavên NEBINAVKIRÎ 

Ev cinav dikevin şûna navdêrên ku di 

axaftinê de bi awakî ne dîdar hatine şanîkirin. 

Du cureyên cinavên nebinavkirî hene; sade û 

hevdudanî: 

1. Cinavên nebinavkirî yên SADE, ev in: 

(( Filan, bêvan, yek, kes, kesek, tu, tişt, tiştek, 
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hin, hinek, hemî, giş, gelek, hecî, kê, hîç, 

her…)). 

2. Cinavên nebinavkirî yên HEVDUDANÎ, ev in: 

 (( Filankes, filantişt, tutişt, hertişt, heryek, 

herkes)). 

Ji bilî wan her du cureyan, bêjene din hene 

carina wek cinavên nebinavkirî bikartên. 

Herwekî : 

Çend (çendek), hemî ( hemû), giş (giştik, gî), gelek, 

hecî, kî (kê). 
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SIRÛŞT DAYÎKA ME YE(1) 

Du mirov weha bi hev re daxivîn: 

- Tu ji her tiştî re dibêjî: Ev tiştekî ji sirûştê 

(xweza, xwerist) ye, yanê yê min û te ye, gerek e 

çavê me lê be. Em li kû bin û civat çi be, parastina 

sirûştê ji ser zimanê te danetê, ev çi meraq e li ba te 

peyda bûye, ku tu xwezayê di ser her tiştî re digrî. 

Hîç tu kes nikane ji dest te, di eyarê xwe de bilive, tu 

dibêjî: Ha filankesî darek biriye, bêvankes diçe 

nêçîrê û tilûran dikuje, hinek welatî kolanan qirêj 

dikin, makîna filanî dûyê reş berdide û jîngehê kavil 

dike, nizanim kê filantişt di derheqê jîngehê de dike. 

Yanê bi ya te be em hemî di dermafê sirûştê de 

gunehkar in, û giş dijminê sirûştê ne!. Ma sînorên 

sirûşta ku tu dixwazî em biparêzin çi ne? Em kîjan 

hêmanên wê biparêzin û kîjanan berdin ?!. 

- Biracan, berî gişî, kî dibêje ku sirûşt ya min tenê 
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ye? Sirûşta ku li ser dibasim ya me tevan e, gerek e 

em hemî lê miqate bin û jê hez bikin. Her tiştê ku li 

gerdûnê heye û bê dest û vîna mirovan hatiye dîtin, 

1 

- Nivîskar : Mihemed. E. Elî. 
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jê re sirûşt tê gotin; zemîn, çiya, av, ba, ezman, şev, 

roj, germ, serma, mirov, lawir, darûber…û hwd. Ev 

hemî tişt endamên gerdûnê ne, têkelî hev bûne û 

xweza afirandine. Ma kî kane bêje filan endam yê 

min e, û bêvan endam yê filankesî ye. 

Ezê hema çend nimûnên biçûk li ser jîngeha ev 

bajarê me yê biçûk, Efrîn, ji te re wînim: 

Ava çêşmê û bermayiyên pîşesaziyan berdane ser 

çem Efrînê. Ew ava çêm genî dikin, û jîndarên wê 

dikuje. Ji qirêja bajêr lodên mezin çêdibin, li şûna ku 

ew bi şêweyên nûjen werin rakirin, wê li çolê 

dirijînin û dişewtînin û jîngehê xerabtir dikin. Tu 

dibînî çawa çiyê dikolin û çalên mezin lê vedikin, ma 

ew ne kavilkirina sirûştê ye?!. 

Yekdin ji wan biçûktir, gava tu diçî havîngehekê 

yan ber avekê û qirêjê li wir dibînî, tu ji yên ku qirêj 

belavkirine û li şûna xwe hîştine re gazinan nakî!?. 

Ta govdê mirov dîsa pariyek ji sirûştê ye, gerek e 

mirov lê miqate be, da bi teşeyê herî baş û xweşik 

were dîtin, ji ber ku sirûşt pê spehîtir dibe. 

Belê kekê min, em tev ji sirûştê ne, ew dayîka me 

hemiyan e, em jî pariyek jê ne, bi qaserî ku em jê 
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dibin, gerek e em bidinê û biparêzin, da xweştir , 

ciwantir û şêrîntir bibe û bimîne. 

RAHÊNAN li ser deqê 

1.Çend cinavên pirsiyarkî, nebinavkrî, arzî û 

cinaveke girêkî destnîşan bike. 

2.Wateya van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

Sirûşt, xweza, spehî, teşe, kolan, çêşme, pêşesazî, 

havîngeh, çal, hawîrdor, kavil, têkilhev, endam. 
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SPARTIN 

1. Pênc hevokên pirsiyariyê bi alîkariya cinavên 

pirsiyarkî birêse, û bersivan jî bide. 

2. Du hevokên pirsan bi derbdayînê saz bike, bila 

di yekê derb li ser bêjeyê, û di ya din de derb li 

ser kîta dawiya bêjeyê be. 

3. Cihên vala dagire: 

Cinavên arziyê ji cinavekî Qersene ku 

………………… dinimûne, û cinavekî 

………………. ku xudiyên tiştan dinimîne, pêk tê. 

4. Cinavên nebinavkirî binivîse. 

5. Di vê kurtedeqê de, kîjan (ku) cinav e, û kîjan 

pevgih e, di nav kevanan de binivîse. 

Gava min got ku (………) ezê werim, ez xwediyê 

şora xwe me. Lê yê ku (………) got û ne hat, ew 

ne dilsoz e ku (………) ciyê baweriyê be. 
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RENGDÊR 
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Rengdêr: Bêjeyek e, bi navdêrê re tê, cure , 

reng, wate û salixa wê destnîşan dike. Rengdêr 

bêjeyeke ne guhêrbar e, ango tewangê û 

veqetandekê nabe. 

 Cureyên rengdêran 

A. Li gor BINESAZIYÊ 

Rangdêr sê koman in, sade, pêkhatî û dumil. 

1. Rengdêrên SADE 

Ji bêjeyeke bi tenê pêk tên. 

Herwekî: 

 Sor, qels, dirêj, kurt, bilind, teng, çeleng… 

2. Rengdêrên PÊKHATÎ 

Bi alîkariya pêrkît û parkîtan tên çêkirin. 

- Pêrkît : hevrê, hemkar. 

- Parkît: Canbaz, hişyar, aştiyane, bajarî, pîşesaz, 

zana. 

3.Rengdêrên DUMIL 

Ji ducarkirina bêjeyekê, yan jî ji pevgirêdana 

du bêjeyan pêk tên. 

Wek: Giranbuha, dilşad, dilşewitî, durû, destbira, 

bêbext. 
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{Ji bo sazkirina rengdêrên sazber,li mijara bêjeyê 

vegere} 

B. Li gor DELAMETÊ 

Du cureyên rengdêran hene, yên salixdanê û 

yên destnîşankirinê. 

1. Rengdêrên SALIXDANÊ 
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Ew li paş navdêr û cinavan tên û wan salix 

didin. 

Wek: Hespê reş. Werzişvanê beza. Matora xurt. 

 Ev keç bedew e. Çiyayên me bilind in. 

2. Rengdêrên DESTNÎŞANKIRINÊ 

Eger jimarnav yan cinavên nîşankirinê, 

pirsiyarkî û nebinavkirî di hevokê de li pêş 

navdêrê werin, ew mîna rengdêran têne naskirin. 

 Nimûne: 

 Jimarnav: Deh roj derbas bûn. 

 Nîşankirin: Ev keça jîr bi Kurdî dixwîne. 

 Pirs: Çend şehîd ketin?. 

 Nebinavkirî: Hemî mirov hatin. 

 Beramberkirina rengdêran 

Bi giranî beramberkirina rengdêran bi van sê 

şêweyên jêrîn çêdibe: 
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A. Beramberkirina JI HEV BÊTIR 

Ew nîşan dike ku taybetmendiyeke tiştekî ji 

ya din bêtir e. Ew bi alîkariya parkîta (tir) pêk tê. 

 Dirêj …Dirêjtir. Ciwan …Ciwantir. 

 Kurt … Kurtir. Çê …… çêtir 

B. Beramberkirina HERÎ BÊTIR 

Bi alîkariya parkît (tirîn) pêk tê. 

 Şiyar jîrtirîn şagirt e. 

 Alan jîr e, Demhat jîrtir e, lê Bahoz jîrtirîn e. 

Carina bi bêjeya (bêrde) jî çêdibe. 

Wek : Hawar bêrde jîr e. 
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C. Beramberkirina WEKHEV : Bi alîkariya 

( wek, wekî, bi qasî ), çêdibe. 

 Tu bi qasî min dirêjî. Ew (wek,wekî) hev in. 
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REWŞENBÎRÊ KURD 

CASIMÊ CELÎL (1908-1998))1( 

Gorbuhiştiyê hêja Casimê Celîl, di nav 

kurdên Sovyeta berê de, yek ji rewşenbîrên 

sereke bû. Ew ji ronakbîrên pêşîn bû di nav 

Kurdên Sovyetê de; wek: Qanatê Kurdo , Ereb 

Şemo, Haciyê Cindî, Emînê Evdêl, Wezîrê 

Nadirî, Qaçaxê Mûrêd, Eliyê Evdilrehmên, Seîdê 

Îbo, Pişkoyê Hesen û …hwd. 

Apê me Casimê Celîl, hem helbestvan bû û 

hem jî bi çalakiyên xwe yên bê rawestan di ber 

kultura gelê Kurd de dihat naskirin. Ji bilî wê, wî 

nifşekî zana û zîrek perwerde kir û li dû xwe hîşt. 

Kurê wî yê mezin Prof. Dr. Ordîxanê Celîl 

pisporekî mezin e di warê folklora Kurdî de. Yê 

jê biçûktir Prof. Dr. Celîlê Celîl, dîroknivîsekî bi 

nav û deng e, di nav çel melyon Kurd de naskirî 

ye. Keça wî ya jîr û hêja Cemîla Celîl mûzîkvan 

û folklorîstekî jêhatî ye. Van rêzdarên gewre 

1 

.Nivîskar : KONÊ REŞ -kovara (PIRS) hejmar (19)- 

2000. 
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jiyana xwe dane dîrok, folklor û mûzîka Kurdî û 
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bê rawestan dixebitin. 

Di 24-10-1998an de, apê me Casimê Celîl 

gewrika dinyayê winda kir, piştî ku tam nod sal ji 

temenê xwe bi tal, tûj û bi hesreta dîtina warê 

bav û kalan derbas kir. Li dawiyê, guvdê wî yê 

pak bi tenê li ser girekî dora panzdeh kilomitiran 

dûrî Yerîvanê ye, hate veşartin. 

Ji başûrê gora wî de, çiyayê Araratê bi kofiya 

xwe ya sipî ber bi ezmanê şîn ve bilind dibe, ev 

çiyayê ku bûye goristana şehîdên şoreşa Araratê, 

ya di navbera salên 1927 an û 1930î de rabû bû. 

RAHÊNAN li ser deqê 

1. Çend nimûnan li ser rengdêrên sade, pêkhatî û 

dumil destnîşan bike. 

2. Rengdêreke salixdanê û yeke destnîşankirinê 

destnîşan bike. 

3. Nimûnekê li ser beramberkirina rengdêran di 

vê deqê de destnîşan bike. 

4. Wateya van bêjeyan nas bike û li ezber bike: 

 Gorbuhiştî, ronakbîr, perwerde, pispor, 

dîroknivîs, rêzdar, gewre, guvde, temen. 
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SPARTIN 

1. Cihên vala dagire: Rengdêrên …………… li pêş 

navdêran tên. 

2. Çar hevokan li ser rengdêrên salixdan û 

destnîşankirinê binivîse. 

3. Rengdêrên salixdanê bêjene neguhêrbar in, 
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lewre ew tewangê û ……………nabin. 

4. Li ser her parkît û pêrkîtên ku me di wanê de 

anîne du rengdêran binivîse. 

5.Van rengdêran bi raweyên beramberkirinê yên 

di wanê de hatine binivîse. 

Rast : ………………, ……………………… 

Ciwan : ……………, ……………………… 

6. Bêjeyên ji stûnê yekê li ber ên ji stûnê diduyê 

dîne, daku rengdêreke hevdudanî jê saz bibe: 

Xu ………vala 

Kum ………bilind 

Du ………rû 

Poz ………sar 

Dest ………sor 
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HOKER 

Hoker: Bêjeyek e, wateya rengdêr û lêkeran 

temam û zelaltir dike. 

 Cureyên hokeran 

Hoker heft cure ne, di her cureyekê de jî, 

gelek hoker hene, lê rê li vir nîne ku em hemiyan 

bijimêrin, lewre emê bi anîna nimûnekê li ser her 

curekê bes bikin: 

- Hokerên rewşan: 

Ez xweş dizanim tu têr ne bû. 

- Hokerên mêjer û çiqasiyê : 

 Min gelek pirtûk kirîn, te jî pir kirîn?. 

- Hokerên çaxê : 
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Ez îro hatim, û ezê îşev herim. 

- Hokerên lûsê: 

Ew li derve ma, ez ketim hundur. 

- Hokerên çespandin û xweziyê : 

 Bêguman, birastî, ez ji te hez dikim. 

- Hokerên nakirinê : 

 Min ne dît, ne bihîst û nema dipeyivim. 

 - Hokerên guman û pirsiyariyê : 

 Tu li kû yî ? Belkî werim ! Te çilo bibînim?. 
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GIHANEK 

Gihanek bêjeke xweser e, bêje û hevokan bi 

hev ve girêdide. 

Nimûne : Leşker diçûn û dihatin. 

Gihanek du cure ne,sade û hevdudanî. 

1. Gihanekên SADE 

Bi tenê tên xebitandin, navdêr, lêker û 

hevokan bi hev ve girê didin. Gihanekên sade ev 

in: 

((Û, an, yan, ango (yanê), lê, ku, ca , ta, eger, 

heger, ger, qey, lewma, Loma, lewre, lew)). 

2. Gihanekên HEVEDUDANÎ 

Ew jî ev in: (( Ji lewre, lê belê, berî ku, bêyî 

ku, çawa ku, çima ku (çimku), çiqas ku, da ku, 

dema ku, herçend (heçî), heya ku, bona ku (ji bo 

ku, ji ber ku), kînga ku, lişûna ku, ji dêvla ku)). 

Gihanekine hevdudanî en din jî hene du 

perçen e, ew bi kêrî pevgirêdana du hevokan tên, 
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parçeke wan di hevokekê de tê, ya din jî di 

hevokeke din de tê û her du hevokan bi hev ve 

girêdidin. Ew jî ev in: Jî… jî, çawa…wisa, 

wisa…çawa, ne…ne, yan…yan, hem…hem  

75 

(hin…hin), carina… carina, çiqas…ewqas, 

ewqas…çiqas, çi… çi , ha… ha. 

DAÇEK 

Daçek: Bêjek e, li pêş navdêr, jimarnav û 

cinavan tê xebitandin. 

- Daçekên RASTEQÎN ev in: 

((Bi, bê, di, ji, li, bo, ji bo, ji ber, qandî (qasî, 

qaserî), qey)). 

Pirtikin jî hene, di hevokê de li dû daçekên 

rasteqîn tên, û wateya hevokê zelaltir dikin, ji 

wan re PAŞDAÇEK tê gotin. 

- PAŞDAÇEK jî ev in: 

DE : Rewşa cîwar destnîşan dike. 

Di karê xwe de jîr be. 

RE : Rewşa pev re destnîşan dike. 

Ji mirovê qenc re rêz bigire. 

VE : Rewşa tevahiyê destnîşan dike. 

Bi mal û zarokên xwe ve çû. 
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BANG 

Bêjek e, nîşan dike ku mirovek gazî mirovekî 

din dike. Di vê rewşê de her navek parkîtên 

bangê, li gor zayend û mêjera xwe werdigirin. 



Rêzimana kurdî | 591  

 

Bi gelemperî, ew parkît ev in : 

O : Ji bo yekejmara nêrza, û carina (lo) jî li pêş 

navdêr tê. 

Xorto ! Lo xorto ! 

Ê : Ji bo yekejmara mêza, û carina (lê) jî li pêş 

navdêr tê. 

Dotmamê ! Lê dotmamê ! 

INO : Ji bo gelejmara her du zayendan. 

Keçino , xortino. 

Rewşa bangê ya gelejmar dikare bi alîkariya 

alava baneşanê (GELÎ) jî bête sazkirin. Hîngê 

(gelî) dikeve pêşiya navdêrê, navdêr jî di rewşa 

tewandî de tê. 

Wekî: Gelî mirovan ji dêvla : Mirovino 

 Gelî Kurdan ji dêvla : Kurdino 

77 

FOLKLORA KURDÎ 

)1( 

Bê guman, dewlemendî û mezinahiya 

zimanan bi folklor, rewş û pergala tore, rist û 

nivîsarên wan e. 

Çi zimanê ku folklor û tore tê de fireh û 

mezin bûne, ew ziman, ji zimanên mezin têne 

jimartin. Her wekû pêşveçûna dezgeh û jîna 

civakî jî, yek ji van tiştan e, ku zimên pêşve dibin 

û fireh dikin. 

Di vê meydanê de, zimanê Kurdî gelek 

dewlemend, mezin û payedar e. Ji her nifş 
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helbest, lawik, heyran, istiran, serpêhatî, çîrok û 

lîstik dagirtiye. 

Kurd ji biçûkayî de, zarokên xwe hînî van 

tiştan dikin. Hên di pêçekê de ji wan re dîrok, 

istiran û çîrokan dibêjin. Ji lewre, çawa çavê xwe 

vedikin û zimanê xwe digerînin, dest bi rist, 

hûnan û istiranan dikin, bi her tiştî dilîzin, û di 

şevbêrkên xwe de hînî van tiştan dibin. Ji lewre, 

1 

. CEGERXWÎN, 27-11-1965. Ji pêşgotina pirtûka 

wî: ((Folklora Kurdî ((. 
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em dibînin, ku zarokên Kurd hişyar, hozan, 

dengbêj û çîrokvan in. 

Lê pir cihê axînê ye, ku ta niha, tiştekî hêja di 

meydana civandina Folklor de ne hatiye çêkirin, 

ne hatiye nivîsandin û belavkirin. Belkî jî 

nehatiya bîra kesî, ku berê xwe bide vî karî, û 

karekî bi rûmet ji welat û gelê xwe re bike. Tenê 

di vî sedê bîstem de, çend niviştên hêja li nav 

Kurdên Ermenistanê û Îraqê hatine çapkirin. 

Di îro de, çi tiştên ku em bixwazin çêkin, 

nikarin tekûz û pêkhatî bînin meydanê. Ji ber ku, 

welatê me di îro de bi çend xêzan di nav çend 

dewletan de hatiye perçekirin û hemû jî nahêlin 

heta em bi zimanê xwe tiştekî bibêjin, û ji hawîr 

zor û setem weke hîm û latan bi ser pişta me de 

hatine berdan û nikarin bi hêsanî xwe ji bin 
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giraniya wan derxin. 

Xwendevanên delal, pir hêvîdar im, ku winê 

piştî me re, xweştir û çêtir binivîsin û bêtir pêşve 

biçin. Ji ber ku, pir hêvî heye ku çax û demên we 

ji yên me xweştir û çêtir bin. 

79 

RAHÊNAN li ser deqê 

1. Çend nimûnan li ser cureyên hokeran 

destnîşan bike. 

2. Çend gihanekên sade û çendên hevdudanî 

destnîşan bike. 

3. Çend daçekên rasteqîn ligel paşdaçekan 

destnîşan bike. 

4. Wateya van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

 Hêvîdar, hawîr, setem, xêz, pergal, şevbêrk, 

pêçek. 

SPARTIN 

1. Li ser her rengekî hokerê nimûnekê wîne, û 

hevokekê pê saz bike. 

2. Sê gihanekên sade, û pêncên hevdudanî 

vebjêre, û di hevokan de bi cih bike. 

3. Sê daçekan vebjêre û her yekê di hevokekê ke. 

4. Her paşdaçekekê ligel daçeka wê têxe 

hevokekê. 

81 

LÊKER 

Hevoka ku lêker tê de hebe, jê re hevoka 

lêkerî tê gotin. 
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Wek: 

 Şêro pirtûkan dixwîne. 

 Gava ez çûm, tu dihatî, lewre me hevdu ne dît. 

Beşên sereke yên hevoka lêkerî ev in: 

Kirar , bireser, lêker 

 Kirar 

Ji kes, giyanewer û tiştê ku lêker rewş, gotin, 

bûyîn yan kirina wî pêş me dike re KIRAR tê 

gotin. 

Kirar dikane navdêrek, cinavek, raderek, 

çêbiwarek be. Kirar li pêş lêkera xwe tê. 

Em hatin. Hesp dibeze. Xwînî têkçûn 

Mirovê zana hat. Çiyayê bilind ji dûr ve xuyan 

dibin. 

 Bireser 

Ji kes, giyanewer yan tiştê ku karê kirarê 

derbas ser dibe re BIRESER tê gotin. 
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Bireser kane: Navdêrek, cinavek, rengdêrek, 

çêbiwarek, raderek yan kombêjeyek be. 

Xanim destê xwe dişo. 

Balefir bi ezmên ket. 

Du cure bireserê hene : Durust û nedurust. 

A. Biresera DURUST 

Biresera durust yekser û bê alîkariya daçekê 

dikeve bin bandora kirarê. 

Mêrxaz welatê xwe diparêzin. Viyanê Dêrsim dît. 

B. Biresera NEDURUST 
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Biresera nedurust bi awakî ne yekser, bi 

alîkariya daçekê dikeve bin bandora kirarê. 

 Dilêr li Efrînê rûdine. Ez ji Xemlînê hez dikim. 

 Çavê min li we ye. 

Gava biresera nedururst cih, çax, dem û 

sedemê diyar bike, jê re BIRESERA 

HOKERÎ 

(1) 

tê gotin. 

Ez li Dirbêsiyê dixebitim. 

Dîlan bi qîret dixebite. 

1 

. Kamîran Bedirxan jê re ( biresera kifşdanî ) gotiye. 
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Bi tevahî, bireser dikeve navbera kirarê û 

lêkerê. Lê digel lêkerên têneper biresera ne 

durust li dû lêkerê jî tê, û hîngê bê daçek dibe. 

Nimûne : 

 Leylan ji Reco tê. Leylan dere Reco. 

 Rohêv ji Kobanyê diçû. Rohêv diçû Kobaniyê. 

 LÊKER 

Lêker bêjeyeke guhêrbar e, kirin, biwîn û 

rabûnrûniştinê destnîşan dike, û bê wê em 

nikanin ramanên xwe bidin zanîn. 

Rêzdar dixwîne. Pîroz keçeke ciwan e. 

Lêker li gor durv û delametê wiha par ve 

dibin: 

A. Li gor DELAMETÊ, lêker têper yan têneper 
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e. 

a. LêkeraTÊPER 

Ev lêker biresera durust distîne. 

Jînê pirtûk (B.durust) bi peran (B.nedurust) kirî. 

Lê gava ku bireser li paş lêkera têneper were 

pêdivî bi daçekê nîne: 

 Arîn ji zanîngehê çû. Arîn çû zanîngehê. 
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b. LêkeraTÊNEPER 

Ev lêker biresera ne durust distîne. 

Tîrêj bi makînê diçe …… Tîrêj diçe. 

B. Li gor DURV , lêker du cure ne : 

- Lêkera biservehatî: Li gor rêzikên naskirî têne 

kesandin. 

- Lêkerên nebiservehatî (rêzder): Ew ne li gor 

rêzikên naskirî têne kesandin. 

Nimûne: Rader: gotin. Borî : Got. Niho : 

Dibêje. 

 Rader: Hatin. Borî : Hat. Niho : 

Ditê. 
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CEGERXWÎN 

(1) 

Navê seydayê Cegerxwîn Şêxmûs kurê Hesen 

e. Seyda di sala 1903 an de ji dê û bavekî feqîr 

hatiye dinê. Berî ku mezin bibe bavê wî çûye 

rehmetê, û sêwî li nik xuha xwe maye. 

Seydayê Cegerxwîn, biçûkî û berxortaniya 
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xwe bi şivanî û cotarî borandiye. Piştî vê demê, ji 

nû ve çav daye xwendinê û ketiye rêza feqehan. 

Di demeke ne dirêj de ketiye pêş hevalên xwe, û 

şehadeta (Îlmê şerî’etê) standiye. 

Di vê navberê de, tevgera serxwebûnê di nav 

Kurdistanê de dest pê kiri bû. Lê mixabin, 

bêbextî û dilreşiya şêx û axan ne hîşt ku ev 

xebata welatî biçe serî, Şêx Seîd bindest û dîl û 

gelê Kurd jî şerpeze û bê rûmet kete bin dest û 

lingên neyêr. 

Ji bo çavşikandina miletê Kurd, kuştin, bi 

êgir sotin, serjêkirin, ji welêt derxistin, heps û 

nefî kirin, di vî warî de herçiya ku ji destê Tirkan 

1 

. Nivîsara OSMAN SEBRÎ, JI pêşgotina dîwana 

duyem ya Seydayê Cegerxwîn -1954 
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hat, derheqê miletê Kurd de texsîr ne kirin. Van 

kirên neyêr, ruhekî nuh di seydayê me de hişyar 

kir, û hezkirina Kurd û Kurdistanê xiste dilê wî. 

Berî standina (îcaza şerîetê), Cegerxwîn bi 

feqetî çû bû Kurdistana Îraqê û Îranê. Vê gera 

han jî di canê Seyda de şopeke çak û ronak hîşti 

bû. Derdê milet hêdî hêdî bîr dibir. Milet ji 

nezanî û bêtifaqiyê dîl û bindest ma bû; şêx û 

mela, beg û axa ji van kêmasiyan berpirsiyar bûn. 

Şêx û melan bangîna xwe ji miriyan dikirin; 

mîr û paşe, beg û axan jî bangîna xwe ji neyarê 
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milet û welêt, ji kolîdar dikirin. Ji lewre, 

Cegerxwîn berê xwest şêx û melan ji wacibê wan 

hişyar bike. Lê dema dît ku wan çav dane 

xwarina malê milet û bindestiya wî û dest dane 

destê neyaran û xulamiya wan dikin; xîreta 

Seyda qebûl ne kir ku di nav wî refê bêbext û 

bêrûmet de bimîne, rabû cibe û şaşik avêtin, û 

wek camêran destên xwe vemalan û daket qada 

xebata welêt. 

Ev e tiştekî kurt û serpilikî ji jînenîgariya 

Seydayê Cîgerxwîn. 
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RAHÊNAN li ser deqê 

1. Çend kiraran destnîşan bike. 

2. Çend bireserên durust û çendên nedurust nîşan 

bike. 

3. Ji lêkerên têper û têneper didiwan bide nasîn. 

4. Wateyên van bêjeyan li ezber bike. 

Serpilik, jînenîgarî, qad, berpirsiyar, şopek çak û 

ronak, kirên neyêr, li nik. 

SPARTIN 

1. Kirar û bireserê bide nasîn, û li ser her yekê 

du hevokan wîne. 

2. Li ser her cureke lêkerê yên ku me di wanê de 

şirove kirine du hevokan birêse. 

3. Kînga bireser li du lêkerê tê ? Du nimûnan 

binivîse. 

87 
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HÊMANÊN LÊKERÊ 

Di kurmancî de çar hêmanên lêkerê hene: 

Kes, mêjer, dem, rawe. 

1. Kes 

Sê kesên lêkerê hene. Her yek ji wan bi 

nîşandekeke cida tê nasîn. Nîşandek jî bi dawiya 

lêkerê dikevin. Kes wiha bi nav dibin: 

a. PEYVOK, Kesê yekê, yê ku daxive, 

nîşana wî ya yekejmariyê (im)e. 

Ez dixwînim. Em dixwînin. 

b. GUHDAR, Kesê diduyan, yê ku pêre tê 

axaftin û guhdar dike, nîşana wî (î) e. 

Tu dixwînî. Hûn dixwînin. 

c. NEDIYAR, Kesê sisiyan, yê ku axaftin li 

ser e, nîşana wî (e) ye 

Ew dixwîne. Ew dixwînin. 

Wek ji nimûneyê xuya dibe, nîşana gelejmar 

a hersê kesan (in) e. 

2. Mêjer 

Wek me li jor dît, du mêjer di lêkerê de hene: 

Yekejmar û gelejmar. 

 Y. Jimar : Ez dixwînim. Tu dixwînî. Ew dixwîne. 
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 G. Jimar : Em , Hûn , Ew dixwînin. 

Bi gelemperî, lêker ji aliyê kes û mêjerê ve bi 

kirarê xwe ve girêdayî ye, eger kirar yekejmar 

be, lêker nîşana yekejmariyê dibe, û eger kirar 

gelejmar be, lêker jî dikeve durvê gelejmariyê û 
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bi wî rengî mêjera kirarê jî xuya dibe. 

Kirar yekejmar e : Patoz gênim diçine. 

 Kirar gelejmar e : Patoz gênim diçinin. 

Lê belê di demên borî yên lêkerên têper de, 

lêker durvê xwe li gor kes û mêjera bireserê 

distîne, eger bireser yekejmar be lêker di rewşa 

yekejmarê de tê, û eger bireser gelejmar be, lêker 

wê xuya dike û nîşana gelejimriyê distîne. 

Mînak : Bireser yekejmar: Zarokan sêv xwar. 

 Bireser gelejmar: Zarokan sêv xwarin. 

3. Dem 

Di zimanê Kurdî de, sê demên sereke hene: 

a. Dema BORÎ : Karek berê bûye. 

 Ez çûm Tu hatiye. 

b. Dema NIHO : Kar niha di dema axaftinê de 

dibe. 

 Ez dixwînim. Ez diçime 

89 

c. Dema WÊBÊ : Karek dê di paşerojê de bibe. 

 Ezê bixwînim. Ezê biçim. 

- BERLÊKER 

Gava kîtên (e, di, bi), yên ku di nimûneyên 

jorîn de xêzek di bin de ne, bi pêş yan paş lêkerê 

dikevin, çaxa lêkerê xuya dikin. Ji wan pirtikan 

re berlêker tê gotin. 

4. Rawe 

Rawe durv û aweya kirina lêkerê pêş me dike. 

Raweyên lêkerê yên sereke ev in: 
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Raderî, pêşkerî, hekînî, bilanî, fermanî û 

çêbiwarî. 

Emê li vir, tenê li ser raweya raderî rawestin. 

Ji ber ku, yên din, dê di wanên pêş de şirove 

bibin. 

a. Raweya RADERÎ 

Rader, bêjeyeke lêkerî ye; bê alîkariya demê 

û kesan ramana kirin û bûyînê nîşan dike. Ji 

raderê lêker dertê. Rader wek navê mêza tê nasîn, 

û mîna yek bêjeyê bi hev ve tê nivîsîn. 

Nimûne: Gotin, dîtin, danîn, reşkirin, lihevkirin… 
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Her raderek ji kokekê ku bi RA bi nav dibe û ji 

dawîneyeke raderî pêk tê. 

 Ji Gotin: Got = RA ye. in = Dawîne ye. 

 Ji Çûn: Çû = RA ye. n = Dawîne ye. 

Di zimanê Kurdî de çar komên raderan hene: 

Sade , pêkhatî, hevdudanî û biwêjên lêkerî. 

1. Radera SADE: Ji yek bêjeyê ye. 

Çûn , hatin… 

2.Radera PÊKHATÎ 

Ji radereke sade û pêrkîtan tê çêkirin. 

M î n a k : H i l d a n , v ê k e t i n , v e k i r i n … 

3. Radera HEVDUDANÎ 

Ji radereke sade û navdêr, rengdêr, cinav û 

hokeran tê çêkirin. 

Avrêtin, sorbûn, pêmayîn, pêşbirîn, lêpirsîn 

matmayîn. 
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4. Biwêja lêkerî 

Ji cure cure bêje, pêrkît, daçek, cinav… ku bi 

pêş radereke sade dikevin, tê saz kirin. 

Mînak: 

 Lêsiwarbûn, devjêberdan, perçeperçekirin… 
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HEYVA ŞÎNÊ Û ŞAHÎYÊ 

HEYVA HELEBÇE Û NEWROZÊ 

(1) 

Bi hatina heyva Avdarê, gelê me yê Kurd 

serûber, bi çûk û mezinan, amadekariya 

pêşwaziya bêtirî cejnekê dike. 

Li seranserî Kurdistanê û li derveyî welêt, ji 

bo me Kurdan, serê heft şahî û cejnan, cejna 

NEWROZê ye, û li serê heft şîn û bîranînan, 

reşgirêdana xişmûbêtara çekên kîmawî ku bi ser 

bajarê HELEBÇE de barî bûn, tê. 

Newroz li rojhilata navîn, nemaze di herêma 

navbera çemên Dîcle û Ferêt de, ango li 

Kurdistanê tê hembêzkirin, ew ji gelê me yê 

Kurd re bûye şana serxwebûn û cejna azadî û 

aştiyê. 

Lê mixabin, destlatên ku Kurdan hukum 

dikin, bi helwestên ne baş, û bi pozbilindiyeke 

kirêt li van cejn û bîranînên me dinêrin, û hîç 

nasnama me ya netewî napejrînin. 

1 

 .Nivîskar: Nivîskar: SÎNORÊ YEKTA, rojnama 
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NEWROZ, hejmar(30)-2000 
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Gelê me yê Kurd rind têgihîştiye ku, 

lêxudîderketina cejna Newrozê, parastin û 

berxwedana di ber nasnama xwe ya netewî de ye, 

ji hebûna wî ya dîrokî re, navnîşana herî mezin, 

balkêş, bi wate û pîroz e. 

Gava serkeftina KAWA, agirê serê çiyan û 

destpêka Buhara rengîn têkilhev dibin û li hev 

tên, hîngê Newroz çêdibe , jiyaneke mirovane ye 

nû pêk tê, û her Kurdek ji hinava dilê xwe de şa 

dibe û tê vejandin. 

Vêca her sal lişeva 20- 21ê meha Avdarê, 

lawên gelê Kurd, bi vêxistina agiran li serê çiyan, 

bi xemlandina malên xwe bi mûm û feneran, bi 

lidarxistina komcivîn, mehrecan û semîneran, bi 

dahol û zurne, bi çepik û lîlî, bi awaz û stiran, 

hêviyan di ber dilan re dibin û tînin, şahiyên xwe 

bi coşeke mezin li dardixin û pakrewanên xwe 

yên nemir jî bi bîr tînin. 
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RAHÊNAN li ser deqê 

1. Yekejmarî û gelejmariya hin lêkeran diyar 

bike. 

2. Nimûneyan li ser hersê demên lêkerê nîşan 

bide. 

3. Li ser her texlîteke raderê nimûnakê destnîşan 

bike. 
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4. Wateyên van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

Coş, pakrewan, nemir, mixabin, destlat, komcivîn, 

vejandin, pêşwazî, nasname, awaz, helwest, 

parastin, xişmûbêtar. 

SPARTIN 

1. Sê kes di lêkerê de hene, wan bi nav bike, 

nîşandekên wan bi bîr wîne, û li ser her yekî 

hevokekê bide. 

2. Van valahiyan dagire: 

Lêker bi kes û ……………xwe ve bi kirarê ve 

girêdayî ye. Eger kirar………… be, ew jî gelejmar 

e. Lê belê, ji rêzê der, lêkera ………………di dema 

borî de, ji aliyê durvê xwe ve bi ………… ve 

girêdayî ye. 
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3. Li ser her demeke lêkerê du hevokan wîne, 

bila di yekê de kirar yekejmar be, û di ya din 

de bireser gelejmar be. 

4.Vekîta çewt ya van raderan rast bike, ya rast jî (R) 

li ber dîne: 

Perçe perçekirin……………, hil hatin……………, 

rû niştin……………, jihev hezkirin………………, 

dan standin…………, ketin…………, sor 

kirin…… 

5. Bi alikariya radera sade (kirin), çend raderên 

pêkhatî û hevdudanî çêke. 
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KESANDINA LÊKERAN 
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Berî em derbas mijara kesandina lêkeran 

bibin, gerek e em zani bin ku di hemî cureyên 

lêkeran de, tenê lêkera raderî ya sade tê kesandin. 

Wek nimûne, di van raderan de: (Hilkirin, , 

rabûn, lisazxistirin), guhertina kesandinê di koka 

lêkerên sade (kirin, bûn, xistin) de çêdibin. 

C. Bedirxan demên lêkerê li gor RAya (koka) 

lêkerê, parve sê tofan kirine, di her tofekê de jî 

çend dem hene. Emê di waneyên li pêş me de, li 

ser demên her tofekê rawestin, raya wê nas bikin, 

deman bijmêrin û şêweya kesandina lêkerê diyar 

bikin. 
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KESANDINA LÊKERAN 

DI DEMÊN TOFA YEKÊ DE 

A- Lêkera têneper(negerguhêz) 

Demên vê tofê ev in : 

1.Boriya borî. 

2.Boriya dûdar. 

3.Boriya berdest. 

4.Boriya berdest a domdar. 

5.Boriya berdest a bilanî. 

6.Boriya hekînî (teşeya yekê). 

Demên borî hemû li ser Rayeka lêkera borî 

tên kesandin. Derxistina wê RAyê ji raderê, bi 

tevahî, wiha pêk tê: 

(( Nîşana raderê tê avêtin, çi ji raderê ma, ew 

RAya demên borî ye )). 



Rêzimana kurdî | 606  

 

Rader _ Nîşana raderê = Raya lêkera 

borî 

Hatin _ in = Hat 

Çûn _ n = Çû 

Ketin _ in = Ket 
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1.Boriya borî 

Ev dema nîşan dike, ku bûyînek yan kirinek 

berê (duh, pêr, pêrar, berî katjimêrekê…) hatiye 

kirin û derbas bûye. 

Dema boriya borî li gor vê rêzikê tê sazkirin: 

Ra+ Nîşana kesan 

 Wek me berê jî goti bû, nîşanên kesan jî ev in: 

Kesê yekê: im. Kesê diduyê : î. Kesê sisiyê: e. 

Gelejmara hersê kesan: in. 

Nimûne : 

Ji (ketin): RA (ket) e. 

 Y. Jimar : Ez ketim.Tu ketî. Ew ket. 

 G. Jimar : Em, win, ew ketin. 

Bi tevahî, nîşana kesê sisyan (e) netê 

xebitandin. 

- Teşeya NEYÎNÎ: Ez… ne ketim… 

2. Boriya dûdar 

Ev dema xuya dike ku, bûyînek yan kirinek 

berê hatiye kirin, lê akama wê hîn li ber çavan e. 

Ev dema bi vê şêweyê tê sazkirin: 

Ra + N.Kesan + e. 
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Yanê di vê demê de, tenê (e) li nîşana kesên 

dema boriya borî zêde dibe. 

Nimûne: Ketin. 

 Y.Jimar: Ez ketime. Tu ketiye. Ew ketiye. 

 G.Jimar : Em, win, ew ketine. 

- Teşeya NEYÎNÎ: 

 Ez… ne ketime… 

3. Boriya berdest 

Ev dema nîşan dike ku, kirinek an bûyînek di 

nav katijimêrekê, rojekê, heftekê, mehekê, salekê 

yan jî di nav çend salan de dibû û dihate kirin. 

Ango dirêjahî û dubarekirina bûyînê di boriyê de 

destnîşan dike. 

Dema boriya berdest bi vî awayî tê sazkirin: 

Berlêker (di) + Ra + N.kesan. 

Nimûne : Ketin. 

 Y.Jimar : Ez diketim. Tu diketî. Ew diket. 

 G.Jimar : Em, hûn, ew diketin. 

- Teşeya NEYÎNÎ: 

 Ez… ne diketim… 

99 

4. Boriya berdest a domdar 

Ev dema destnîşan dike ku, kirinek an 

bûyînek di kurtedemeke boriyê ye navbirî de 

dihate kirin. Ev dema pir bikar netê. 

Ez diçûme mal gava min tu dîtî. 

Rêzika sazkirina vê demê wiha ye: 

Berlêker(di) + Ra + N.kesan + e. 
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Nimûne : Çûn. 

Ez diçûme. Tu diçûye. Ew diçûye 

Em, hûn, ew diçûne. 

- Teşeya NEYÎNÎ: Ez… ne diçûme… 

5. Boriya berdest a bilanî 

Ev dema lavij û xwaziyê diyar dike. Bi 

gelemperî, bi alavên mîna (Eger, bila, ku, da ku, 

xwazî, kêşka) re tê. 

Rêzika sazkirina vê demê wiha ye: 

Berlêker (bi) + Ra + N. kesan. 

Nîşanên kesên vê raweyê, ev in: 

 - Kesê yekê: AMA. 

 - Kesê diduyê: AYÎ(AYA). 

 - Kesê sisiyê: AYA(A). 

 - G.Jimara hersê kesan: ANA. 
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Nimûne : Ketin. 

 Bila ez biketama. Xwazî tu biketayî. 

 Daku ew biketaya (biketa(. 

 Kêşka em, hûn, ew biketana. 

- Teşeya NEYÎNÎ: Ez… neketama… 

- Lêkera pêkhatî li vê demê, berlêker (bi) 

nastîne û alava neyîniyê (ne) dikeve navbera 

pêrkîtê û raya lêkerê. 

Nimûne: Vêketin: Ewê vêketa..... ewê vêneketa. 

6. Boriya hekînî: Ev dema nîşan dike ku 

bûyîn an kirinek, bi bûyîn û kirineke din ve 

girêdayî ye. Ew bi boriya berdest a bilanî re bikar 
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tê. 

Eger min xwe negirtaya (boriya berdest a bilanî), 

ez dê biketama (boriya hekînî). 

 Ev dema mîna dema boriya berdest a bilanî tê 

sazkirn, tenê pirtika (dê) dikeve navbera lêker û 

kirarê. 

 Nimûne : Ketin. 

 Ez dê biketama. Tu dê biketayî(ya). 

 Ew dê biketaya (biketa ). 

 Em , hûn, ew dê biketana. 
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Eger kirarê lêker cinavekî kesîn be, em kanin 

ji dêvla (dê) tîpa (ê) bi dawiya wî xin. 

Nimûne : Ketin. 

 Ew dê biketa …… Ewê biketa. 

Lê gava kirar navdêrek be, gereke (dê) cuda 

were nivîsîn. 

Bangîn dê biketa. 

- Teşeya NEYÎNÎ: 

 Ezê… neketama… 

- Lêkera pêkhatî li vê demê de, berlêker (bi) 

nastîne û alava neyîniyê (ne) dikeve navbera 

pêrkîtê û rya lêkerê. 

Nimûne: Raketin: Ewê raketa..... ewê raneketa. 

 Kesandina lêkera BÛNê di demên 

borî de 

Lêkera bûnê mîna lêkera ku raya wê bi (û) kuta 

dibe tê kesandin. RAya wê di demên borî de (Bû) 
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ye. Lê li gor cihê lêkerê di hevokê de ew du 

wateyan dide: 

- Eger ew li dû seredanî were, wateya bûyînê 

dide. 
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 Wata bûyînê: Rengîn mamoste bû. 

- Lê eger lêkera bûnê di navbera serwer û 

seredanî de were, wateya guhertinê dide. 

 Wata guhertinê: Rengîn bû mamoste. 

 Teşeya NEYÎNÎ di demên borî de: 

- Me dît ku teşeya neyînî ya vê tofê bi 

alîkariya alava neyîniyê (ne) tê çêkirin. Di demên 

(1, 2, 3 û 4) de, ew li pêş lêkerê cihê tê nivîsîn. Û 

di demên (5 û 6) de,şûna berlêker (bi) digre û bi 

lêkerê dikeve. (Li nimûneyên jorîn vegere). 

- Di lêkerên pêkhatî de, berlêker û alava 

neyîniyê dikevin navbera koka lêkerî û pêrkîtê. 

Herwekî: Hildiketim, hilbiketama, hilbikevim. 

 Ez hilketim. Ez hilneketim. 
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DAYÎK(1) 

Dûmeqeskekê li bin bana xaniyê me hêlîna 

(malik) xwe çêkir bû. Her sal, payîzê ew difirî 

diçû, buharê disa vedigerî dihat û dikete hêlîna 

xwe. 

Dema buhar dihat, dilê me jî vedibû. Gava 

dûmeqeskê li ber pencera me çivçiv dikir, şahî 

dikete nav me, û em kêfxweş dibûn. 
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Buharekê, ew dîsa hat, hêk kirin û çêlçûk 

(çêlik, çûçûk) deranîn û ji sibê ra hêvarê ewê bi 

şahî dikir çîvçîv û çêlçûkên xwe dan dikir. 

Çêlikan jî bi şahî serên xwe ji hêlînê derdixistin 

nikilên xwe dirêj dikirin û bi dayîka xwe re şa 

dibûn. 

Rojekê nizanim ji ber çi bû, çêlçûkekê serê 

xwe ji hêlînê derxist, xwe dirêj kir û kete xwar. 

Dayîkê kire çîvtîn û xwe li pê avêt. Lê li wê çaxê 

nizanim ji kîderê pisîkek derket, bazda û çêlçûk 

girt. Wê demê dûmeqeskê bi dengekî zîz kire 

1. QANATÊ KURDO- Bi kurtahî, ji pirtûka : 

((Zimanê Kurdî, rêziman)). 
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çivçiv, çivtîna xwe dirêj kir û da dû pisîkê, li 

dorê firî, û nikilê xwe lê da, xwast çêlçûka xwe ji 

nav lepên pisîkê derxe, lê pisîkê lezand û çû xwe 

xiste binê embarê. Dûmeqeskê dîsan bi dengekî 

dirêj kir çîvçîv û li dora embarê firî. Me jî ji hêla 

xwe de darikek li wir bû di binê embarê re bir û 

anî lê bê sûd bû. Pir ne çû pisîk ji bin embarê 

derket, devê xwe alast, û ber bi kadînê ve revî. 

Gava dûmeqeskê pisîk bê çêlçûk dît, bi 

dengekî bişewat kire çîvçîv û firî çû ser darê, 

piştî bihinkekê ji nişkave mîna kevirekî ji ser 

darê de kete ser zemînê, em bi lez bezîn ser, me 

dît ku ew bûye termekî bê giyan, ji şewata 

çêlçûka xwe re bihecî û mir. 
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Ev bûyer êvareke buharê bû. Gelek sal di ser 

re derbas bûne, lê ez wê ji bîr nakim, cara yekê 

bû ez pê hestiyar dibûm, ku dûmeqesk jî dayîkek 

e mîna dayîka me, dilê wê jî mîna dilê dayîka me 

ye, çawa dayîkên me xwe dikin qurbana me, 

wisan ew jî xwe dikin qurbana çêlçûkên xwe. 

Dayîk şêrîn e, qedra dayîka xwe zanibin,şîrê 

dayîka xwe ji bîr mekin. 
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RAHÊNAN li ser deqê 

1. li ser her demeke borî nimûnakê derxîne. 

2. Nimûnan li ser kesandina lêkera bûnê 

destnîşan bike. 

3. Nimûnan li ser teşeya neyîniya demên borî, 

destnîşan bike. 

4 . Wateya van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

 Kadîn, zemîn, bûyer, hestiyar, term, bihecî. 

SPARTIN 

1. Raya demên borî ji van raderan derîne. 

Bezandin………,vekirin ………, man………, 

jihevhezkirin……, nalîn…………, 

veqetandin………. 

2. Van nîşanên kesan li ber demên wan dîne: 

 IM, E, Î, IME, IYE, INE, AMA, AYÎ, AYA, 

ANA. 

- Boriya borî û B.Berdest: ………………… 

- B.Dûdar û B.Berdest a domdar: ……………… 

- B.Berdest a bilanî û B. Hekînî: ……………… 
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3.Nîşana her demeke lêkerê ji stûnê yekê li ber 

wateya wê ya rast dîne. 
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a- B.Borî: …Karek di kurtedemeke 

boriyê ye navbirî de dihate 

kirin. 

b- B. Berdest: …Lavijê jî destnîşan dike. 

c- B.Dûdar: …Karek bûye û derbas bûye. 

ç- B.Berdest a domdar: …Kark berê bûye lê 

akama wî hîn heye. 

d- B.Berdest a bilanî: …Bûyîna karekî bi bûyîna 

karekî din ve girêdayî ye. 

e- Boriya hekînî: …Dirêjiya kirin û bûyînê di 

boriyê de xuyan dike. 

4. Rêzika sazkirina her demeke borî binivîse, û 

hevokekê li ser her demekê bide. 

5.Teşeya neyînî ya demên borî, bikaranîna 

daçeka neyîniyê …… saz dibe. Du nimûneyan 

wîne, yekê berlêker di lêkerê de hebe, û yek bê 

berlêker be. 

6. Van lêkeran di teşeya neyîniyê de binivîse: 

Vekir…………, hilgirtin…………, 

bada……………, biçûya…………, barkir…………, 

rûnişt…………, dihat………… , 

lihevxistin…………, xwend……. 

7. Du nimûnan li ser lêkera bûnê binivîse, yek 

wateya bûnê bide, ya din jî ya guhertinê. 
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VEGUHASTINA LÊKERÊN TÊNEPER.. 

Di demên hevedudanî de 

Demên vê tofê bi alêkariya lêkera BÛN 

çêdibin. Lêkera bingehîn di raweya çêbiwarî de 

tê û veguhastin jî li ser lêkera alîkar BÛN 

çêdibin. 

Nimûne: 

Em hati bûn. Tu rûnişti bûyî. 

Ew ma bû. Win revî bûn. 

Di van hevokan de (hati, rûniştî, ma, revî) 

çêbiwar in. 

 Raweya çêbiwar: 

Du cureyên çêbiwarê hene: 

A. Yekem: Dawîneyên raderî (in, n) ji raderê 

tên avêtin û tîpa (î) dikeve şûnê. 

Nimûne: Hatin – hatî (hatî vegerî). Ketin- ketî 

(me ketî rakir). Man- mayî. 

Dayîn- dayî. Çûyîn- çûyî. Bûn- bûyî. 

B. Diwem: Tîpa (n) ji dawîneya raderî tê 

avêtin. 

Nimûne: Hatin- hati. Mirin- miri. Man- ma. 

 Çûn-cû. Bûn- bû. Ketin- kati. 
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Ev cureyê diwemîn bi tenê netê dîtin, ew tenê 

ji bo kesandina demên hevedudanî re tê 

xebitandin. 

 Demên hevedidanî 

Çar demên hevedudanî yên sereke hene: 
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a. Boriya çêrokî: Ew bi alîkariya raya dema 

borî ya lêkera bûn çêdibe. 

Nimûne: Ketin 

Ez keti bûm tu keti bûyî 

Ew keti bû win keti bûn 

b. Boriya bilanî: Li ser raya raweya fermanî 

(b) a lêkera BÛN radibe. 

Nimûne: Çûn 

(Bila) ez çû bim (Bila) tu çû bî 

(Bila) ew çû be (Bila) ew çû bin 

c. Boriya berdest a bilanî: Li ser raya dema 

borî (bû) ya lêkera BÛN çêdibe, û nişandekên 

kasîn (ama, ayî, aya, ana) bi dawîiyê dikeve. 

Nimûne: Meşîn 

(Bila) ez meşî bûyama (biwama) 

(Bila) tu meşî biwayî 

(Bila) ew meşî biwa 

(Bila) win meşî biwana 
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d. Boriya hekînî: Tenê alava (dê) li raweya 

dema boriya bilanî zêde dibe. 

Nimûne: Meşîn 

Ezê (dê) meşî bûyama (biwama) 

Tuyê (dê) meşî biwayî 

Ewê (dê) meşî biwa 

Winê (dê) meşî biwana. 

 Teşeya NEYÎNÎ ya tofa hevdidanî 

Teşeya neyînî ya demên tofa hevdidanî bi 
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alîkariya alava neyîniyê (ne) tê çêkirin. Alava 

(ne) li pêş çêbiwarê cuda tê nivîsandin. 

Ez keti bûm. Ez ne keti bûm. 

Ezê keti bim Ezê ne keti bim. 

Ez keti biwama. Ez ne keti biwama. 

Ezê keti biwama Ezê ne keti biwama. 

Lê di lêkerên pêkhatî de alava neyîniyê (ne) 

dikeve paş pêrkît: 

Ez rûnişti bûm. Ez rûnenişti bûm. 

Ezê rûnişti bim Ezê rûnenişti bim. 

Ez rûnişti biwama. Ez rûnenişti biwama. 

Ezê rûnişti biwama Ezê rûnenişti biwama. 
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KESANDINA 

LÊKERA TÊPER(gerguhêz) 

Di demên tofa yekê de 

Lêkerên têper, ên sade û hevdudanî, di demên 

borî de, ji aliyê kes û mêjerê ve bi biresera xwe 

ve tên girêdan. 

Bireser Y. Jimar Bireser G. Jimar 

Azêd ez dîtim, dîti bûm. Azêd em dîtin, dîti bûn. 

Azêd tu dîtî, dîti bûyî. Azêd win dîtin, dîti bûn. 

Azêd ew dît, dîti bû. Azêd ew dîtin, dîti bûn. 

Lê gava ku biresera ne durust bi lêkerê têper 

re hati be, yan bireser ne hati be, ew di hemî 

demên boriyê de, li gor durva kesê sisiyan yê 

yekejmar tê kesandin. 

Bireser ne durust e Bireser ne standiye 
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 Min, te, wî bi piyalê vexwar. Min, te, wî vexwar. 

 Me, we, wan bi piyalê vexwar. Me, we, wan,vexwar. 

Wekî ku xuya dibe, bi lêkera têper re cinavên 

kesîn yên tewandî wek kirar têne xebitandin. 
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EHMEDÊ XANÎ(1) 

Ehmedê Xanî helbestvanê Kurdan e, nav û 

dengê wî li cihanê belav bûye. Lê mixabin ne 

diyar e ku ew di kîjan salê de ji dayîka xwe bûye. 

Lê diyar e ku wî destana xwe ((Mem û Zîn)) di 

çerxê hevdehan de nivîsiye. Ehmedê Xanî ji hoza 

Xanî ye, ew di wê demê de li derdora bajarê 

Beyazîdê ciwar dibû. 

Wê hîngê Kurdistan hatibû du parkirin, parek 

jê ketibû bin destê siltanê Osmanî, para din jî 

ketibû bin destê şahê Îranê. 

Wî li ser rewşa gelê Kurd ya wî hîngê wiha 

digot: 

Kurmanc di dewleta dinê da 

Aya bi çi wechî mane mehrûm ? 

Bilcimle ji bo çi bûne mehkûm ? 

lê li wan her du parên Kurdistanê mîritiyên 

Kurdan hebûn. Li Beyazîdê jî mîritiyeke Kurdan 

1- QANATÊ KURDO-Bi kurtahî ji pirtûka wî: ((Zimanê 

Kurdî)). 
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ya serbixwe hebû, E. Xanî di sersiya wê de dijî û 

dixebitî. 
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E. Xanî rind bi zimanên Erebî, Farisî û Tirkî 

zanî bû, û wêjeya wan gelên Rojhilata Nêzîk jî 

zanî bû. Ji bilî wê, wî nivîsarên helbestvanên 

Kurd ên berî wê demê, wek Elî Herîrî, Meleyê 

Cizîrî û Feqê Teyran jî baş zanî bû. 

Dema ku E. Xanî li Beyazîdê bû, didît çawa 

axe, beg û mîrên Kurdan li ser axa xwe destlatdar 

bûn. Lê mixabin ew ne yek bûn, li hember hev 

radibûn, bi hev re şer dikirin, şêniyê mîritiyên 

xwe ne didan xwendin, hêzên xwe ne dikirin yek, 

da li dijî vegirtiyên Kurdistanê û serxwebûna 

gelê Kurd şer bikin. 

E. Xanî ev tiştên han baş zanî bûn, wî bi dil û 

can dixwest miletê xwe ji tariyê derxe bîne ser 

riya ronahî û rastiyê. Lewre li Bazîdê dibistan û 

mizgeft ji kîsê xwe vekiribûn, û bi xwe ders 

didan zaroyên Kurdan. Wî dixwest ew bi zimanê 

xwe bixwînin û qedra zimanê xwe bizani bin. 

Ewî haj hêza netewa Kurd hebû, wî rind zanî 

bû ku li nav gel, gelek mêrxas, qereman û  
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dilewer hene, di nivîsarên xwe de dinivîsî û digot 

ku her mêrekî Kurd, her mîrekî Kurd mîna 

Rustmê Zal in, lê mixabin ew tev bêtifaq in, her 

yek ji wan xulamtiyê ji siltanê Osmanî û şahê 

Îranê re dike, ewî dixwest hemû Kurd bona 

azadbûn û serxwebûna xwe yek bin. 

E. Xanî destana xwe (( Mem û Zîn )) ji rewşa 
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gelê xwe yê kurd wergitiye û nivîsandiye. Wî li 

ser rewşa gelê xwe wiha digot : 

 Ger dê me hebûya itîfaqek 

 Vêkra me bikira inqiyadek 

Yanê, eger yekîtiya me hebûya, meyê 

sazûmanek danîbûya. 

RAHÊNAN li ser deqê 

1. Nimûnan li ser demên tofa hevdudanî derîne. 

2. Nimûnan li ser teşeya neyîniyê xuya bike. 

3. Wateya van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

1. Çend nimûnan li ser kesandina lêkerên têper di 

deqê de destnîşan bike. 

 Destan, helbestvan, hoz, şênî, vegirtin, dilewer, 

netew. 
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SPARTIN 

1. Çawa (RA)ya tofa demên tofa hevdudanî 

çêdibe ? 

2 . Demên lêkerên van hevokan li bogirê binivîse. 

Hûn rabû bûn …… Tu hati bû …… 

Ez bi ser keti bim …… Ew revî bin …… 

Tuyê windabû bî…… Hûnê ji hev qetî bin…… 

Ew keti bûyana…… Ez keti bûyama…… 

Ezê keti bûyama…… Hûnê çû bûyana…… 

3. Raweyên lêkerên demên hevdudanî bijimêre, û 

li ser her yekê du nimûnan wîne, yekejmar û 

geleljimar. 

4. Di demên hevdudanî de, nimûnakê li ser lêkera 



Rêzimana kurdî | 620  

 

bûnê di her raweyekê de wîne. 

5. Çawa neyîniya tofa demên hevdudanî tê 

çêkirin ? nimûneyan wîne. 
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KESANDINA LÊKERAN 

di demên niha, wêbê û raweya fermanî de 

Lêkerên demên vê tofê yên têper û têneper 

mîna hev tên kesandin. Ew ji aliyê kes û mêjerê 

ve bi kirarê ve tên girêdan. 

Lêkerên vê tofê li ser bingeha raya fermanî 

tên avakirin. 

Bi tevahî, raya fermanî bi van gavan ji raderê dertê: 

1. Nîşana raderî (in , n) û tîpa berî wê ji 

dawiya raderê tê xistin û çi ji ber ma ew 

raya fermanî ye. 

Nimûne: çûn: bi-ç-e. Kirin: bi-k-e. Kirîn: bikir-e. 

Rabûn: rab-e. 

- Eger tîpa (a) di kîta dawiya rayê de 

hebe, bi (ê) tê guhertin. 

Spartin: bi-spê-r. Alastin: bi-alês-e. 

2. Eger rader bi dawîneya (andin) pêk hati be, 

ew bi (în) tê guhertin. 

Nimûne: xwandin: bixwîne. Revandin: 

birevîne. Hilweşandin: hilweşîne. 

3. Ji bilî lêkerên rêzder ên naskirî: Gotinbêje, 

hatin- were, hejmarek ji raderan ji 

rêzikên jorin revîne û rêzder bûne. Wek:  

116 
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Raderên bi (iştin, istin) kuta dibin: Êxistinbiêxe, 

rûniştin- rûne, veniştin- vene. 

Demên vê tofê ev in: 

1. Nihoya pêşker. 2. Nihoya domdar. 

3. Wêbê. 4.Nihoya bilanî. 5. Raweya fermanî. 

1. Nihoya pêşkerî 

 Ev dema xuya dike, ku bûyînek an kirinek di 

dema axaftinê de dibe. 

Ew bi vî awayî saz dibe: 

Berlêker(di) + RAya demên niho,wêbê û 

raweya fermanî + N.Kesan (im, î, e, in). 

Nimûne : Ketin 

Raya ketin a demên vê tofê KEV ye. 

 Ez dikevim. Tu dikevî. Ew dikeve. 

 Em, win, ew dikevin(1) 

. 

Eger tîpa lêkerê ya yekê dengdêrek be, hîngê 

berlêker (di) dengdêra xwe winda dike. 

1. Ji van nimûnan diyar dibe ku tipên mîna: (v, j, ş ) di 

koka kevin ya binyata wan bêjeyan de heye, di raweya 

raderê de jê hatin êxistin, lê gava dibin lêker, kes û 

deman dibin û tên kesandin, serkînûve serê xwe hildidin 

û derdikevin. Wek: ketin, koka kevin (kevtin) e. Dotin, 

koka xwe (doştin) e. Avêtin, koka xwe (avêjtin) e. 
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Di-êşim … Dêşim. 

2. Nihoya domdar 

Ev dema nîşan dike ku bûyînek an kirinek 
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berê dibû û hîn dibe û tê kirin û dirêj dibe. 

Ev dema li gor vê rêzikê çêdibe: 

Berlêker(di) + Ra + N.Kesan + e. 

Ango tenê tîpa (e) li nîşana kesên nihoya 

pêşkerî zêde dibe. 

Nimûne : Ketin 

 Ez dikevime. Tu dikeviye. Ew dikeveye 

Em, hûn, ew dikevine. 

- Raweya NEYÎNÎ ya nihoya pêşkerî û nihoya 

domdar: 

Alava neyîniyê (na) dikeve şûna berlêker. 

Nihoya pêşkerî : Ez dişom, ez naşom. 

Nihoya domdar : Ez dişome, ez naşome. 

3. Nihoya bilanî 

Ev dema daxwez û lavijê nîşan dike. Bi awakî 

gelemper, ev dema bi alavên mîna: Bila, da ku, 

ku, xwezî, eger û kêşka re pêk tê. Raweya vê 

demê bi vê şêweyê tê hûnandin: 

Berlêker(bi) + Ra + N.kesan 
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Nimûne : Ketin 

Bila ez bikevim. Bila Tu bikevî. Bila Ew bikeve. 

Da ku em, hûn, ew bikevin. 

- NEYÎNIYA nihoya bilanî: 

Bi danîna daçek (ne) lişûna berlêker (bi) saz dibe. 

Bila ez bişom . Bila ez neşom. 

Bila ew bikeve. Bila ew nekeve. 

- Di lêkera pêkhatî ya vê demê de, berlêker (bi) 
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netê xebitandin, û alavên neyîniyê (ne) dikeve 

navbera pêrkît û rya lêkerê. 

Nimûne: Ewê raketa..... ewê raneketa. 

4. Dema wêbê 

 Ev dema nîşan dike ku bûyînek an kirinek 

dê di paşerojê de (siba, dusiba, mehekê an saleke 

din…) were kirin. 

 Dema wêbê bi danîna pirtika (dê) li pêşiya 

lêkera nihoya bilanî tê sazkirin. 

Nimûne : Ketin 

 Ez dê (Ezê) bikevim. Tu dê (Tiwê) bikevî. 

 Ew dê (ewê) bikeve 

 Em, hûn, ew dê (Ewê) bikevin. 
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Gava kirar navek be, (dê) wek xwe dimîne û 

bi serê xwe tê nivîsîn. Lê eger ew cinav be (ê) 

pêve têye nivîsandin. 

- Teşeya NEYÎNÎ: 

 Ezê… nekevim… 

Ango daçek (ne) şûna berlêker digire. 

Têbînin giştî : 

- Di lêkera pêkhatî ya vê tofê de, berlêker (di) û 

alavên neyîniyê (na) dikevin navbera pêrkîtê û 

koka lêkerê. 

 Ez hildikevim. Ez hilnakevim. 

- Di lêkera pêkhatî ya vê tofê de, di raweyên 

fermanî, bilanî û wêbê de berlêker (bi) nayê 

xebitandin, alavên neyîniyê (ne) jî dikevin 
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navbera pêrkît û koka lêkerê. 

 Ez hilkevim. Ez hilnekevim. 

 Ezê Hilkevim. Ezê …hilnekevim. 

5. Raweya fermanî 

 Di kurmancî de, fermanî tenê ji bo kesê 

diduyê (tu, hûn) heye. Fermanî bi vî awayî 

çêdibe: 

Berlêker (Bi) + ra + N.Kesan 
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Nîşanên kesan di fermaniyê de ev in: 

E : Ji kesê diduyan yê yekejmar re. 

IN : Ji kesê diduyan yê gelejmar re. 

Nimûne : Ketin 

 Tu bikeve. Hûn bikevin. 

- Teşeya NEYÎNÎ ya fermaniyê : 

Bi alîkariya daçek (me) çêdibe, ew dikeve 

şûna berlêker (bi). 

 Bireve … mereve. Birevin … merevin. 

Têbîn: 

1. Eger tîpa dawiya raya lêkerê dengdêrek be, 

hîngê dawîneya fermaniyê ya yekejmarînê (e) 

netê xebitandin, ya gelejmarînê (in) jî dibe (n). 

 Bajo Bojon 

2. Eger raya lêkerê bi dengdêrekê dest pê 

bike, berlêker (bi) dengdêra xwe winda dike. 

 Biaxive … Baxive. 

3. Eger lêker pêkhatî be, berlêker (bi) nayê 

xebitandin. 
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 Hilgire. Rabe. Rûne. 
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RABÛN Û RÛNIŞTIN(1) 

Keç û xort, mirovên me, gelek bi edeb in. 

Rabûnrûniştin û danûstandina wan bi rêz û 

terbiyat in. Ew nazik, giran û ciwanmerd in. 

Paşgotina heval, hogir û biraderên xwe nakin. 

Dostê dostê xwe ne. Pir naxivin, gotina xwe bê 

rêdan û dirêj nakin. Gava ew erê dibêjin, erê ye, 

û gava na dibêjin na ye. Ew beriya ku tiştekî 

dibêjin, wî xweş didine hişê xwe, û paşê ji gotina 

xwe venagerin. Eger sozekî bidin, bi dilxweşî û 

camêrî sozê xwe tînin cih. Dema karek ji wan tê 

xwestin, nabêjin ê emê bikin, radibin û wek tê 

xwestin dikin. 

Gava ji kesekî tiştekî dixwezin, nabêjin ((bide 

min!)), dibêjin: (( Ji kerema xwe bide min)). Ku 

ji wan re tiştek hat dan ((spas)) dibêjin û 

minetdariya xwe didin zanîn. Ku kesekî banî wan 

kir, ew: ((Bifermo, an ezbenî)) dibêjin. Gava 

kesek tiştekî jî dipirse, ew lê vedigerînin: ((Ez 

1. Bi kurtahî ji pirtûka : (( Fêrbûna xwendina Kurdî)), 

KAMÎRAN BEDIRXAN. 
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dizanim, an nizanim, an erê, an belê )), lê 

nabêjin: ((Hi, ha)) û serê xwe nahejînin, ew 

dizanin, ku wilo kir kêmasiyek e. 

Dema ew tiştekî vedixun bi usûl vedixun, û bi 
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edeb dikşînin, deng dernaxin. Gava li ser xwerinê 

û parî di devê wan de be, milçemilç û çelqeçelq 

nakin. 

Eger ew dipeyîvin, dengê xwe bilind nakin, û 

heke yek dipeyîve, gotina wî nabirin û dest bi 

peyvê nakin û hevalên dora xwe aciz nakin. Her 

rastiyê dibêjin, derewan nakin, ew dizanin ku 

derew sêwî ne. 

Mirovê perwerde bûye, dest û tiliyên xwe 

nakin dev, bêfil û guhên xwe û wan paqij nakin. 

Gava ew dikuxin an dibênijin, destê xwe an 

destmala xwe didin ber devê xwe. 

Ew tif ser xakê nakin. Ariya cixara xwe di nav 

civatê de naweşînin erdê. 

Li zaroyên xwe nadin, wan bê sedemeke giran 

nêşînin, wan tirsandî û çavşikênandî nakin. Ew 

dizanin, ku heke wan wilo kir, pê derewker dibin. 
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Çiqas bixeyîdin, gotin û pirsên xirab ji tu kesî 

re nabêjin, û ji kûr ve wan birîndar nakin. Ew 

dizanin, ku birîna xenceran sax dibe, lê birîna 

gotinan sax nabe. 

Gava ji wan tiştek tê pirsîn, xweş bala xwe 

didinê, daku bikarin bi rastî bersiva wî bidin. 

Dema kesek ji wan re tiştekî dibêje, bi 

bînferehî guh didinê û bi lez nabêjin: ((Ez 

dizanim, an min bihîst)). Bi bala fireh hêj mirov 

çêtir hîn dibe. 
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Ew dizanin ku enirîn û bihintengî tiştên ne 

qenc in, nemaze li ber merivên qels, belengaz û 

zaroyan, û dilşikestandina wan kêmasiyek e, û 

şermezariyeke zor gewre ye. 

Çavsoriya xwe li ser zordaran û li yên di ser 

xwe re dikin , ne li yên di bin xwe re, ne li yên 

kêmî xwe. 
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RAHÊNAN li ser deqê 

1. Li ser her demeke lêkera demên niho,wêbê û 

raweya fermanî nimûnakê destnîşan bike. 

2. Çend teşeyên neyîniyê ji demên niho,wêbê û 

raweya fermanî xuya bike. 

3. Wateya van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

 Şermezarî, gewre, enirî, zordar, spas, fermo, ez benî. 

SPARTIN 

1. Bi gelemperî, çawa (RA) ya lêkerên demên 

niho,wêbê û raweya fermanî ji raderên xwe 

dertîn. Nimûnekê wîne û şirove bike. 

2. Nîşana dema lêkerê ji stûnê yekê, li ber wateya 

wê ya rast ji stûnê didiwan dîne. 

a- Nihoya pêşkerî: …Karek niha dibe û kuta ne bûye. 

b- N.dirêj : …Karek di dema axaftinê de dibe. 

c- N. bilanî: …Karek dê paşê were kirin. 

ç- Wêbê: …daxwazê diyar dike. 

3. Rêzika sazkirirna lêkerên demên niho, wêbê û 

raweya fermanî binivîse, nimûnekê li ser her 

yekê wîne, û teşeya wan ya neyîniyê jî xuya 
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bike. 

4. Van lêkeran di raweya fermanî de binivîse, û li 

ser her yekê hevokekê saz bike: 

Lişûnmayîn, vêketin, anîn. 
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KESANDINA LÊKERA (BÛN) 

di demên tofa diduyê de (niho, wêbê û 

fermanî) 

Li gor rêzika bingehîn, RAya demên lêkera 

bûnê ya vê tofê (b) ye. Bitevahî lêkera bûnê di vê 

tofê de du teşeyan distîne û du wateyan dide 

(bûyîn û guhertin). Lê belê ew di teşeya yekê ya 

dema nihoya pêşkerî de durvên cuda distîne. 

1.Dema nihoya pêşkerî 

A.Teşeya -I- bûyînê: 

Di vê teşeyê de lêkera bûnê li gor kes û 

mêjerê, durvên têvel distîne. 

 Kesê yekem: Ez jîr im 

 Kesê diwem: Tu jîr î 

 Kesê sêyem: Ew jîr e 

 G.Jimara hersê Kesan: Em, hûn, ew jîr in. 

Ji nimûnan xuya dibe ku rêzika sazkirinê 

wiha ye: 

Serwer(kirar), seredanî (bireser), durva 

lêkera bûnê ya teşeya yekê (im, î, e, in). 
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Eger tîpa dawiya seredanî dengdêrek be, 

lêkera bûnê di kesê yekê de dibe ( me), û di 
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geljimariyê de dibe (ne), û di kesê yekê û diduyê 

de tîpa girêkok (y) pê ve dibe. 

 Ez gundî me. Tu gundî yî. Ew gundî ye. 

Em, hûn, ew gundî ne. 

- NEYÎNIYA teşeya -I-: 

Ew bi alîkariya alava neyîniyê (ne) tê çêkirin. 

Lê belê: 

- Eger seredanî hebe, (ne) li pêşiya wî tê. 

Ez ne dirêj im Ew ne dirêj in. 

- Eger seredanî tune be, (ne) li pêşiya serwerê 

tê. 

 Ne ez im. Ne hûn in. 

B . Teşeya -II- guhertinê : 

 Ez dibim jîr. Tu dibî jîr. Ew dibe jîr. 

 Em, hûn, ew dibin jîr. 

Ji nimûnan xuya dibe ku rêzika sazkirinê 

wiha ye: 

Serwer, berlêker (di) + ra (b) + 

N.Kesan(im, î, e, in), seredanî. 
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- NEYÎNÎ 

 Bi karanîna alava (na) lişûna berlêker (di) 

çêdibe. 

 Ez dibim jîr. Ez nabim jîr. 

Tu dibî jîr. Tu nabî jîr. 

 Ew dibe jîr. Ew nabe jîr. 

 Em, hûn, ew dibin jîr. Nabin jîr. 

2 . Nihoya bilanî 
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A . Teşeya -I-bûyînê. 

Bila ez mamoste bim. Bila tu mamoste bî. Bila 

ew mamoste be. Em, hûn, ew mamoste bin. 

 Rêzika sazkirinê wiha ye: 

Serwer, seredanî, ra (b) + N.Kesan 

- NEYÎNÎ: 

Bi alîkariya alava (ne) li pêş seredanî çêdibe. 

 Ez ne dirêj bim …. 

B . Teşeya -II- guhertinê (berlêker “bi” distîne). 

Bila ez bibim mamoste. Bila tu bibî mamoste. 

Bila ew bibe mamoste. 

Bila tu, em, hûn, ew bibin mamoste. 
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Rêzika sazkirinê wiha ye: 

Serwer, berlêker(bi)+ra(b)+N.Kesan, 

seredanî. 

- NEYÎNÎ: 

Daçek (ne) dikeve şûna berlêker (bi). 

Ez nebim mamoste. 

3.Wêbê 

A . Teşeya -I-. 

 Ez dê (Ezê) mamoste bim. 

 Tu dê (Tiwê) mamoste bî. 

 Ew dê (Ewê) mamoste be. 

 Em(ê), hûn(ê), ew(ê) dê mamoste bin. 

 Rêzika sazkirinê wiha ye : 

Serwer, dê, seredanî, ra(b) + N.Kesan. 

- Rawa NEYÎNÎ: 



Rêzimana kurdî | 631  

 

Bi karanîna alava (ne) li pêş seredanî tê 

çêkirin. 

 Ezê ne mamoste bim. 

 Tu dê ne (Tiwê) mamoste bî. 

 Ew dê ne (Ewê) mamoste be. 

 Em(ê), hûn(ê), ew(ê) dê ne mamoste bin. 
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B . Teşeya -II-: (berlêker “bi” distîne). 

Ez dê (ezê) bibim mamoste. 

Tu dê (tiwê) bibî mamoste. 

Ew dê (ewê) bibe mamoste. 

Em(ê), hûn(ê), ew(ê) dê bibin mamoste. 

 Rêzika sazkirinê wiha ye: 

Serwer, dê, berlêker(bi)+raya(b)+ 

N.Kesa, seredanî. 

- Rawa NEYÎNÎ: 

Bi karanîna alava (ne) tên çêkirin. 

 Ezê nebim mamoste. 

Tu dê (tiwê) nebî mamoste. 

Ew dê (ewê) nebe mamoste. 

Em(ê), hûn(ê), ew(ê) dê nebin mamoste. 

4.Fermanî 

A . Teşeya -I-. 

 Tu jîr be! Hûn jîr bin!. 

Rêzika sazkirinê wiha ye: 

Serwer, seredanî, ra(b)+N.Kesan(e,in). 

- Neyînî: 

Ew bi alîkariya daçeka neyîniyê (ne), çêdibe. 
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 Tu ne jîr be !. win jîr mebin !. 
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B . Teşeya - II- : ( berlêker “bi” distîne ). 

 Tu bibe jîr. Hûn bibin jîr. 

Rêzika sazkirinê wiha ye: 

Serwer, berlêker(bi)+ra(b)+N.Kesan 

(e,in), seredanî. 

- Neyînî: 

Ew bi alîkariya daçek (me) tê çêkirin, û şûna 

berlêker (bi) digire. 

Tu qels mebe !. Hûn qels mebin !. 
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NOD Û SÊ ÇEPKEGUL JI 

OSMAN SEBRÎ RE (1) 

Xûşk û birayên xweşewîst! Şeva we hemiyan 

xweş be! 

Li sereta, ez hevalên dilsoz, yên ku vê bîranîna 

nerxbuha diterxînin zor spas dikim, û herweha 

rêzdariya xwe jî, ji hemî beşdarên rûmetdar re 

didim xuya kirin, û silavên bînsicikî, ji zêytûn û 

axa Çiyayê Kurmênc digihînim we. 

Belê Apo! Belê têkoşerê me Osman Sebrî. Em 

îşev, li nik we, di mala we de, dîsan mîvanên we 

ne, û em bi vê seredana taybetî, xwe gelekî 

serbilind dibînin. 

Va ye, ez ji gulîstana evîn û gelparêziya 

mîvanên we nod û sê çepkegulan di guldana 

giyana pakrewanên dîlbera (welat) we de, bi 
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1. Gotina EBDILMECÎT ŞÊXO - Di şeva 93 saliya 

jidaykbûna Apo Osman Sebrî de hate xwendin, Kovara 

PIRS, Hejmar (13). 
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boneya roja jidayîkbûna we, ji hestiyên we yên 

bînxweş û nemir re pêşkêş dikim. 

 Erê Apê me! 

Nizanim! Çawa emê îşev, di kurtedemekê de 

kanibin arwêna xwe li ser wane û fêrbûnên we 

yên ne yeksane û cure bi cur bidin, çimkî jiyana 

we samaneke zor dewlemend bû, û ew Kurdê ku 

wateya jiyana we nas neke, bila nebêje ez 

welatparêzekî ronakbîr im, û ewên ku bi wan 

tovên kurdparêziya we xwe av nedin, bila 

nebêjin, em niştimanperwer in û pêdar in. 

 Erê beşdarên berêz! 

Eger jiyana Osman Sebrî ne mozexana 

ramanên têkel û sudar baya, ma navdarekî wek 

Prof. Qanatê Kurdo kanî bû bigota: 

((Li paş Cegerxwîn, şêrê serê çiyayê 

Kurdistanê, yê duhem Osman Sebrî ye …)). 

Rast e Apo! Ne tu bû li ser parastin û vejîna 

zimanê me got: 

 Bijîn kesên ji bo zimên dikin xebatê 

 Ew in berê gel diguhêzin riya felat 

Wî ji siyasetvanên Kurd re jî wiha digot: 
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(( Eger rast hûn rêvebir û siyastvanên gelê 
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xwe ne, xwe mebînin bavê milet, xwe bibînin kurê 

milet )). 

Bi rastî, eger em çiqas li dermafê Apê xwe, 

îşev bêjin, herdem hindike, lê ez dixwazim peyva 

xwe bi gotina Hemreş Reşo li ser Apo kuta 

bikim: 

((Ne bê diravî, ne bê malî, ne ketina zîndanê, 

ne biryarên dardekirinê, ne şandina Medxeşqerê, 

ne karbidestên Tirk, Ereb, Înglîz û Firensiyan 

kanî bûn vîna wî ya pola, baweriya wî ya 

xwenas bişkînin)). 

Ev e Apo! mêr e, mêrxas e, û şoreşgerê gelê 

xwe ye, ma gelo çima wê jê hez nekin…?? . 
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RAHÊNAN li ser deqê 

1. Teşe û durvên lêkera bûnê destnîşan bike. 

2. Wateyên van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

Mêrxas, karbidest, peyv, arwên, vejîn, vîn, têkel, 

sudar, tov, saman, bone, seredan, sereta, 

xweşewîst, gelparêz, têkoşer, herweha, rêzdar, 

guldan, çepkegul, giyan, diguhêze. 

SPARTIN 

1. Vê deqê bibe ser deftera xwe û ji nav bêjeyên 

wê şeş lêkerên bûnê bi (l), sê alavên neyîniyê 

bi (a), sê serweran bi (sr) û sê seredaniyan bi 

(sn) destnîşan bike. 

Ez şagirt im, tu şagirt î, ew jî şagirt e, em hemî 

şagirt in. Ez ji Efrînê me, tu ji Kobaniyê yî, ew 
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jî ji Qamîşlo ye. Em ne Ereb in, ne Tirk in, ne 

jî Faris in. Em ji miletekî naskirî ne, ji gelê me 

re dibêjin Kurd. Em fêr zimanê xwe dibin. 

Zimanê me hebûna me ye, gava winda bibe, 

emê jî winda bibin. Lewre em ji dil de lê 

meqate ne, û ji ber ve dibin xwedî. 
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2. Kînga daçeka neyîniyê dikeve pêşiya serwerê 

?. 

3. Van hevokan bibe deftera xwe, û dem û wateya 

lêkera bûnê li ber binivîse. 

- Ez jîr bim… Ez bibim jîr… 

- Tu ne evîndar bî … Ew nebe evîndar… 

- Emê jêhatî bin… Hûn dê bibin navdar… 

- Tu dê ne tirsok bî … Ewê nebin xwefiroş… 

- Tu hêmin be … Hûn hêmin bin…… 

- Tu û wan ne har bin… 
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KESANDINA LÊKERÊN SAZBER 

Lêkerên sazber (pêkhatî, hevdudanî û biwêjên 

lêkerî) li gor hêmana xwe ya lêkerî ya sade, yan 

têper yan jî têneper in. Weha jî, ew li gor rêzikên 

kesandina lêkerên sade yên têper û têneper têne 

kesandin. 

1. Lêkerên pêkhatî 

Di kesandinê de, ji ber ku her parçeyek bi 

serê xwe ne xwedî wateyeke temam e, ev lêker 

perçe nabe û bi hev ve tê nivîsandin. 
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 Min barê xwe hilgirt. 

 Em herdem ala aştiyê radikin. 

Taybetiyên kesandina lêkerên pêkhatî ev in: 

a. Berlêkera (Bi) wernagirin: 

Wek em dizanin, demên nihoya bilanî, wêbê, 

boriya berdest a bilanî, hekînî û fermanî bi 

alîkariya berlêkera (Bi) têne çêkirin. Lê lêkerên 

pêkhatî ji vê rêzikê der in; ew wê berlêkerê 

wernagirin. 

 Hilgire ! … Hilgirin! … Ez hilgirim …Ezê hilgirim. 

Ez hilgirtama … ) dê) ez hilgirtama. 
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b. Berlêkera (Di) û daçekên neyîniyê dikevin 

navbera pêrkîtê û lêkera sade ya alîkar: 

Ez hildigrim … Ez hilnagirim. 

Ez radibim … Ez ranabim. 

Ez radibûm … Ez ranedibûm. 

Ez rabû bûm … Ez ranebû bûm. 

Rabe ! … Ramebe ! 

2. Kesandina lêkerên hevdudanî û biwêjên 

lêkerî 

Ev lêker, di raweya raderî û çêbiwar de bi hev 

ve tên nivîsandin. 

 Rader : Avdan, lihevkirin… 

 Çêbiwar : Avdayî, naskirî… 

Lê di kesandinê de, tenê hîmê lêkerî têye 

kesandin, hêmanên ne lêkerî jî cihê têne 

nivîsandin. 



Rêzimana kurdî | 637  

 

Nimûne: 

 Bihevketin: Em bi hev ketin. 

Jibîrkirin: Memo tu caran Zîna xwe ji bîr ne kir. 
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LÊKERÊN RÊZDER 

Lêkerên rêzder ew in ku, çêkirina raya wan 

ne li gor rêzikên naskrî ne. Lêkerên rêzder yên 

sereke ev in: 

Vîn, Hebûn, Hatin, Herîn, Werîn. 

Emê li vir li ser kesandina hinekan ji wan 

rawestin. 

Lêkera HEBÛN 

A.Kesandina lêkera (HEBÛN) di demên 

borî de: 

Di van deman de, ew ji hêla derxistina raya 

lêkerê, wergirtina berlêker û nîşandekên kesan, 

mîna rêzkên resen ên wan deman tê kesandin. 

Nimûne li ser kesê yekê: 

1. Boriya borî : Ez hebûm. 

2.Boriya berdest a bilanî : Berlêkera (bi) 

nastîne. 

 Ez hebiwama (hebûyama, hebama, hebûma). 

3. Hekînî  

139 

Ezê (ez dê) hebiwama (hebûyama, hebama, 

hebûma). 

B. Di demên niho,wêbê û raweya fermanî 

de 
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1. Nihoya pêşkerî: 

 Ez heme. Em hene 

2. Nihoya bilanî: Berlêkera (bi) nastîn: 

Ez hebim. 

3. Wêbê : 

 Ezê (ez dê) hebim. 

4. Fermanî: 

 Tu hebe. 

- Teşeya NEYÎNÎ ya lêkera HEBÛN: 

Neyîniya lêkera HEBÛN ji lêkerên (TUNE û 

BÛN) pêk tê. 

1. Neyîniya boriya borî: Ez tune bûm. 

2.Neyîniya boriya berdest a bilanî: Ez tune 

biwama. 

3. Neyîniya nihoya pêkerî: Ez tune me (nînim). 

4.Neyîniya nihoya bilanî : Ez tune bim. 

5. Neyîniya wêbêyê : Ez dê tune bim. 
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Lêkerên HERÎN Û WERÎN 

Ev lêker tenê di demên niho, wêbê û raweya 

fermanî de tên bikaranîn. Rayên wan wihan e: 

Herîn = Her. Werîn = Wer. 

1. Fermanî: 

Herîn : Tu here ! …Tu mere 

Werîn : Tu were! …Tu meyê (mê, metê) 

2. Nihoya pêşkerî 

 Herîn : Ez diherim (derim) ……Ez narim. 

3. Wêbê 
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 Herîn : Ez dê (ezê) herim ……Ezê nerim. 

 Werîn : Ez dê (ezê) werim. 

4. Nihoya bilanî 

 Herîn: Bila ez herim……Bila ez nerim. 

 Werîn: Bila ez werim 

- Neyîniya wêbê û nihoya bilanî ya lêkera 

WERÎN nîne, lêkera (HATIN) ciyê wê digre. 
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Lêkera HATIN 

Ev lêkera di demên niho,wêbê û raweya 

fermanî de rêzder e. Lewre jî, emê li vir li ser 

kesandina lêkera (HATIN) di demên niho, wêbê 

û raweya fermanî de rawestin. 

Raya Lêkera HATIN ya demên niho, wêbê û 

raweya fermanî (ê) ye. Ew hem li ser bingeha wê 

rayê, hem jî li ser bingeha raya lêkera WERÎN tê 

kesandin. 

1. Nihoya pêşkerî 

 di(t) + ê + Nîşanên kesan 

 Ez Ditêm(têm) …… Ez nayêm(netêm). 

2 . Nihoya domdar: 

 Ez tême …… Ez nayême. 

3 . Nihoya bilanî: 

 Ez bêm (werim) …… Ez nayêm. 

 Bi(b) + ê + Nîşanên kesan 

4. Wêbê: 

 Ezê (ez dê) bêm (werim)… Ez dê (ezê) neyêm. 

5. Raweya fermanî: 
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Were... newê metê 

Werin... newên metên, 

142 

Lêkera VÎN (VIYAN , VÊTIN) 

Lêkera VÎN di hemû deman de, mîna lêkera 

têper, li gor biresera xwe tê kesandin. Eger 

bireser di hevokê de tune be, ew herdem li gor 

kesê sisiyan yê yekejmar tê kesandin. 

Lêkera VÎN, bi taybetî, di demên jêrîn de têye 

bikaranîn: 

Boriya nêzeçîrokî, nihoya pêşkerî û wêbê. 

1. Boriya nêzeçîrokî 

Min gul (gulek) diviya bû … Min gulek ne diviya bû. 

Me gul (gulin) diviya bûn …Me gul ne diviya bû. 

2. Nihoya pêşkerî 

 Ez gulê (gulekê) bivêm…Ez gulê navêm. 

 Em gulan (gulina) bivên… Em gulan navên. 

3. Wêbê 

Pir hindik bi kar tê û hîngê wateya (gerek) e 

dide. 

 Ezê gulê (gulekê) bivêm…Ezê gulê nevêm. 

 Ezê gulan (gulina) bivên… Ezê gulan nevên. 
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Darêja HATIN – KIRIN 

Hin caran kirarê lêkerê ne diyar e, û di 

hevokê de nayê gotin. 

Ez hatim dîtin. Ew tê girtin. Em werin 

verêkirin. 
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Ji vê darêjê re DARÊJA HATIN-KIRIN tê 

gotin. Di her du nimûnan de tê xuyakirin ku 

lêkera alîkar (hatin) li gor rêzikên lêkera têneper 

tê kesandin. Lêkera bingehîn jî di raweya raderî 

de dimîne. 

Nîmûne : Diz hatin girtin. Diz hati bûn 

girtin. 

 Diz dê werin girtin. 
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SERHILDANÊN KURDAN(1) 

(1800-2000) 

Di destpêka çerxa nozdan de, hesta netewî li 

Ewrupayê serî hildida, û gelên Ewrupayî xebat 

dikirin da ku dewletine yek netew û yek ziman 

ava bikin. 

Li Rojhilata Navîn jî, dewleta Osmanî, gelek 

milet kiri bûn bin destê xwe û di nezaniyeke tarî 

de kor kiri bûn. Ew hest û ramanên netewî yên 

ku li Ewrupayê geş bû bûn, kenca xwe davêtin 

ser Rojhilata Navîn jî. 

Gelê Kurd, ê ku Osmaniyan bi darê zorê zep 

kiri bû, hestên netewî li ba wî jî germ dibûn; di 

dilên hinek mîr û axayên Kurd de vîna 

serxwebûnê şîn dibû, wan jî dixwast bibin xwedî 

destlat û dewlet. 

Ji wê demê de, bi dehan tevger, serhildan û 

şoreşên Kurdan rabûn û bi sed hezaran qurban 

hatin dan, lê mixabin Kurd bi ser ne ketin û 
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hêviyên wan ên netewî li ser zemînê diketin . 

1 

- Mihemed Ebdo Elî. 

145 

Em kanin tevger û raperînên sereke yên ku li 

Kurdistanê li dijî destlatên Osmanî û Sefewî 

rabûne, weha bijmêrin: 

Serhildanên: Ebdirehmanê Baban li 

Silêmaniyê 1806an. Mihemed Paşayê Rewendozî 

1810an. Îsmaîl Paşayê Behdînanî 1835an. 

Bedirxan Paşa 1848an. Ezdîn Şêr 1853an. 

Serhildana Dêrsim 1877-1878an . Lawên 

Bedirxan Paşa 1877- 1889an. Şêx Ubêdelayê 

Nihrî 1880yî. Tevgera Betlîsê 1913an. Şoreşa 

Şêx Mehmûmdê Hefîd 1919an. Tevgera Simko 

Axa 1922an. Şêx Seîd 1925an. Îhsan Nûrî Paşa li 

çiyayê Agrî 1927-1931an. Elî Riza li Dêrsimê 

1937an. Barzan 1943an. Komara Mehabadê 

1946an. Şoreşa Êlûlnê 1961ê. Kurdistana Îranê 

1979an. Tevgera PKK 1984an. 

Lê belê di nav serhildanên çerxa bistan de, 

tevgerên herî bi navûdeng, serhildanên 

Barzaniyan bûn. Wan ji destpêka sedsala bîstan 

de, ra 1943an, herdem tevgerên çekdar li dijî 

hêzên Înglîz û Îraqê rakirin. Di sala 1946an de jî, 

li dema Komara Mehabadê, Barzanî bi serokatiya  
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têkoşerê nemir Mistefa Barzanî ji Komarê re 
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parêzvanên dilsoz bûn. 

Piştî Komara Mehabadê têkçû, M.Barzanî 

ligel 500 şervan berê xwe da Sovyetistanê, û ra 

sala 1958an li wir ma. Di sala 1958an de, 

jiserkînûve vegerî Îraqê. 

Gava destlata Îraqê ya wê hîngê li mafên 

Kurdan mikûr ne hat, Mistefa Barzanî, di sala 

1961an de şoreşa Êlûnê rakir. Di şerê azadiyê de, 

pêşmergeyên Kurdistanê li dirêjahiya neh salan 

şerekî serkeftî kirin, hîngê dewleta Îraqê neçar bû 

lihevkirina 11ê avdara 1970yî mor bike, û li 

hinek mafên Kurdan mikûr were. 

Piştî wê demê, her du destlatên Tehran û 

Bexdê Li 6ê Avdara Sala 1975an li Cezaîrê li hev 

kirin û şoreşa Êlûnê têk birin. Lê belê wê şoreşê 

bingeheke xurt ji raperîna avdara sala 1991ê re 

amade kiri bû, û herwiha hêviyên gelê Kurd hatin 

vejandin û dîsa geş bûn, û bi milyonan Kurd ji nû 

ve bi wê raperînê re adzad bûn. 
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RAHÊNAN li ser deqê 

1. Nimûnan li ser kesandina lêkerên pêkhatî, 

hevdudanî û biwêjên lêkerî destnîşan bike. 

2.Wateyên van bêjeyan nas bike û li ezber bike. 

Mikûr, amade, destkeftin, têkçûn, bingeh, 

raperîn, serhildan, parêzvan. 

SPARTIN 

1.Van lêkeran di dema boriya borî de binivîse, û 
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teşeya neyînî jî bide zanîn. 

 Hatin, rabûn, hildan, avdan, jihevhezkirin. 

☼☼☺ ☼☼ 
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Bersivên rahênanên waneyên pirtûkê 

ELFEBÊYA KURDÎ 

1. Di van bêjeyan de, tîpên ( hûrek an girdek ) 

sererast bike: 

Azad , Çemê Efrînê, Gurê har , Lozan . 

2. Van valahiyan bi bêjeyên rast dagire: 

31, 23, dengdêr. pênc, nerim, sert. R,T,P,Ç,K 

3. Tîpên cêwîdeng ên nerm bi(N) û sert bi (S) di 

destpêka van bêjeyan de destnîşan bike: S, S, S, 

N, S, S , N. 

4. Dengdêrên kin bi (K) û yên dirêj bi (D) di bêjeyên 

jêrin de destnîşan bike:D, D, D, D. 

5. Vekîta rast ( R ) li ber dîne,û ya çewt jî serast bike: 

R, Yekîtiya, R. 

6. Şêweyên nivîsandina van bêjeyan bide nasîn: 

Kanîk, kaniyek. Tenek, teneyek, tenak. Çiyayên. 

Elfebiya. 

............................................................................ 

KÎT Û BÊJE 

1. Van bêjeyan kît bi kît binivîse:Da-ris-tan, tu, jihev-hez-ki-rin, 

di-xwend, bi-rê-ke-ta-ma, A-gir. 

2.Ji bêjeyên jêrîn, ên sade bi (S),ên pêkhatî bi (P), ên 

hevdudanî bi (H) û yên bargiranî bi (B) destnîşan 

bike. 
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Hat(s), rûniştin(p), biserneketin(b), tembûrvan (p), 

dilsozî (b), hawar(s), vegijgijandin(b), dengbêj (h), 

lihevrûniştin (b). 

............................................................................ 
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VEQETANDEK 

1. Veqetandek, tiştekî ji nav tiştan vediqetîne û pêş 

me dike: 

- ger ew tişt yekejmar, nêrza û bîna be, bi ê tê 

veqetandin, û eger mêza be bi a tê veqetandin, û 

gelejmar be jî bi ên pêk tê. 

- Lê di rewşa nebîna de, eger nav nêr be bi î û mê 

yan gelejmar be bi e tê veqetandin. 

2. Veqetandekê di van hevokan de bi cih bike. 

- Kolan , kuçe û avahiyên bajêr di sersalê de 

dixemilin. 

- Dara mala cîranên me Tû ye, dara me jî Çinar 

e. 

- Keçine kurd en xwende hatin. 

................................................................................. 

TEWANDIN 

5.Van valahiyan dagire: 

- Tewandin rewşeke kesandina navdêra ye. 

- Navdêra yekejmar û nêrza, bi (î) tê tewandin. 

Lê eger tîpa (e) yan a di navdêra bîna de hebe, 

tewandin bi guhertina wan bi tîpa ê çêdibe. 

- Navdêra gelejmar bi (an) tê tewandin, lê eger 

navdêr nebîna be, tewang bi(a )pêk tê. 
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6. Ji nav van hevokan, tîpa (R) li ber ya rast dîne, ya 

çewt jî sererast bike û tewangê bide nasîn. 

R…Tu kîjan têxtî dixwazî? 

 Ez textekî ji dara çinarê divêm 

Azad pirtûkan dikire. 

Ew pirtûkina ên çi ne ? 

Yek a zimên e.  
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R…Yek jî li ser dîrokê ye . 

R…Pir baş e, pirtûkên ziman, dîrok û zaniyariyê 

mirov zanatir dikin. 

................................................................. 

JIMARNAV 

2.Van jimarnavan verêse: 

 Yekî, diduyan, dehan, bîstan, pêncan, heştêyî, 

hezarî, nîvî. 

3. Tewanga jimarnavan di van hevokan de biserî 

bike. 

Her sal bi hezaran Kurd welatê xwe berdidin, û li 

welatên biyanî dibin penaber. Di sala hezar û 

nehsed û nod û şeşan de, dora yanzdeh hezarî 

bar kirin, lê di sala du hezar û diduyan de, ji car 

û nîvekî Kêmtir bû. 

........................................................ 

CINAVÊN kesîn û şanîdanê 

1. Ji nav cinavên kesîn ên jêrîn, cinavên salt bi (S), 

ên tewandî bi (T) û yên kurtkirî bi(K) destnîşan 

bike: 
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Ez-S, wan-T, tu-S, we-T, ew-S, me-T, em-T, 

(wî,wê-T, te-T, min-T, ( win,hûn -S, ê-K, xwe-K, 

(yek , hev-K, pê-K, lê-K, jê-K, tê-K. 

3. Cinava (ew) li gor van rewşan bitewîne: 

 Yekejmara mêza wê Gelejmara nêrza wî 

4. Cinava (ev) di van rewşan de bitewîne : 

 Yekejmara nêrza vî Gelejmara mêza vê 

5.Du cinavên nîşankirinê yên pîvane hene ew û ev. 

Ev her du cinav mîna navdêra ku dinimûnin 

veqetandek û tewangê dibin. 
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6. Cinavên nîşankirinê yên qersene sisê ne, ew ji 

tevlîhevbûna cinavekî şanîdanê û veqetandekê pêk 

tên. 

7. Cinavên jêrîn di kîjan rewşê de ne, bide nasîn: 

Ewa: veqetandeka mêza, ewên: veqetandekA 

gelejmar, ewê: veqetandeka nêrza 

8 .Binyata van cinavên qersene binivîse: 

Yên: ewên. ya: ewa, yê:ewê. 

9. Van raweyan ji hev bişelîne û perçan bi nav bike: 

Vaya: eva han, waya: ewa han, evna: evên han, 

ewa: ewa han, ewna: ewên han, eva: eva han, 

ewa: ewa han. 

............................................................................ 

Cinavên PIRSIYARKÎ, GIRÊKÎ (KU), ARZIYÊ, 

NEBINAVKIRÎ 

3. Cihên vala dagire: 

Cinavên arziyê ji cinavekî Qersene ku tişt 
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dinimûne, û cinavekî kesane ku xudiyên tiştan 

dinimîne, pêk tê. 

5. Di vê kurtedeqê de, kîjan (ku) cinav e, û kîjan 

pevgih e, di nav kevanan de binivîse. 

Gava min got ku (pevgih) ezê werim, ez xwediyê 

şora xwe me. Lê yê ku (cinav) got û ne hat, ew 

ne dilsoz e ku (cinav) ciyê baweriyê be. 

........................................................................ 

RENGDÊR 

1. Cihên vala dagire 

Rengdêrên jimarînê li pêş navdêran tên. 

3. Rengdêrên salixdanê bêjene neguhêrbar in, lewre 

ew tewangê û veqetandekê nabin. 
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5.Van rengdêran bi raweyên beramberkirinê yên di 

wanê de hatine binivîse. 

Rast : rastir, rastirîn. Ciwan : ciwantir, 

ciwantirîn 

6. Bêjeyên ji stûnê yekê li ber ên ji stûnê diduyê dîne, 

daku rengdêreke hevdudanî jê saz bibe: 

Xusar, kumsor, durû, pozbilind, destvala 

.................................................... 

HÊMANÊN LÊKERÊ 

2. Van valahiyan dagire: 

Lêker bi kes û mêjera xwe ve bi kirarê ve girêdayî 

ye. Eger kirar geleimar be, ew jî gelejmar e. Lê 

belê, ji rêzê der, lêkerê têper di dema borî de, ji 

aliyê durvê xwe ve bi bireserê ve girêdayî ye. 
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4.Vekîta çewt ya van raderan serast bike, û ya rast jî 

(R) li ber dîne: 

Perçeperçekirin, hilhatin, rûniştin, jihevhezkirin, 

danstandin, ketin-R, sorkirin. 

.............................................................................. 

KESANDINA Lêkera têneper DI DEMÊN TOFA 

YEKÊ DE 

1. Raya demên borî ji van raderan derîne. 

Bezand, vekir, ma, jihevhezkir, nalî, veqetand. 

2. Van nîşanên kesan li ber demên wan dîne: 

- Boriya borî û B.Berdest: IM, E, Î 

- B.Dûdar û B.Berdest a domdar: IME, IYE, INE 

- B.Berdest a bilanî û B. Hekînî: AMA, AYÎ, AYA, 

ANA 

3.Nîşana her demeke lêkerê ji stûnê yekê li ber 

wateya wê ya rast dîne. 
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a- B.Borî: ç…Karek di kurtedemeke 

boriyê ye navbirî de dihate 

kirin. 

b- B. Berdest: d…Lavijê jî destnîşan dike. 

c- B.Dûdar: a…Karek bûye û derbas bûye. 

ç- B.Berdest a domdar: c…Kark berê bûye lê 

akama wî hîn heye. 

d- B.Berdest a bilanî: e…Bûyîna karekî bi bûyîna 

karekî din ve girêdayî ye. 

e- Boriya hekînî: b …Dirêjiya kirin û bûyînê 

di boriyê de xuyan dike. 
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5.Teşeya neyînî ya demên borî, bikaranîna daçeka 

neyîniyê ne saz dibe. 

6. Van lêkeran di teşeya neyîniyê de binivîse: 

Venekir, hilnegirtin, baneda, neçûya, bar ne kir, 

rûnenişt, ne dihat , li hev ne xistin, ne xwend. 

......................................................................... 

VEGUHASTINA LÊKERÊN TÊNEPER.. 

Di demên hevedudanî de 

2 . Demên lêkerên van hevokan li bogirê binivîse. 

Hûn rabû bûn: Boriya çêrokî 

Ez bi ser keti bim : Boriya bilanî 

Tuyê windabû bî: Boriya bilanî 

Ew keti bûyana: Boriya berdest a bilanî 

Ezê keti bûyama: Boriya hekînî 

............................................................... 

KESANDINA LÊKERAN 

di demên niho, wêbê û raweya fermanî de 

2. Nîşana dema lêkerê ji stûnê yekê, li ber wateya wê 

ya rast ji stûnê didiwan dîne. 

154 

a- Nihoya pêşkerî: b…Karek niha dibe û kuta ne 

bûye. 

b- N.dirêj : a…Karek di dema axaftinê de dibe. 

c- N. bilanî: ç…Karek dê paşê were kirin. 

ç- Wêbê: b…Kirina karekî di mandê de, bi 

bûyîneke din ve girêdayî ye. 

4. Van lêkeran di raweya fermanî de binivîse: 

Li şûn bimîne, vêkeve, bîne. 



Rêzimana kurdî | 651  

 

...................................................................... 

KESANDINA LÊKERA (BÛN) 

di demên tofa diduyê de (niho, wêbê û fermanî) 

3. Van hevokan bibe deftera xwe, û dem û wateya 

lêkera bûnê li ber binivîse. 

- Ez jîr bim: Nihoya bilanî (bûyîn). 

- Ez bibim jîr: Nihoya bilanî (guherîn) 

- Tu ne evîndar bî: Nihoya bilanî (bûyîn- neyînî). 

- Ew nebe evîndar Nihoya bilanî (guherîn- neyînî). 

- Emê jêhatî bin (wêbê-bûyîn). 

- Hûn dê bibin navdar(wêbê-guherîn). 

- Tu dê ne tirsok bî(wêbê-bûyîn- neyînî) . 

- Ewê nebin xwefiroş(wêbê-guherîn- neyînî). 

- Tu hêmin be(fermanî). 

- Hûn hêmin bin(fermanî). 

- Tu û wan ne har bin( nihoya bilanî- neyînî). 

......................................................................................... 
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FERHENGOK 

A 

- Arzî: Xwemalîn, têştê mera. Eng = possessive. 

 الملكیة

- Armanc : Daxwaza ku mirov dixawze bigihê û pêk 

wîne. Erebî=hedef. 

- Awaz : Saz, mûzîk. 

- Arwêne : Nêrîn, zanîn. Erebî= Tesewir. 

- Amadekirin: Hazirkirin. 

- Alav: Alet. 

B 
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- Bîna : Tê dîtin, naskiriye. Eng = Active. 

- Bang : Gazîkirin, yek deng li yekî bike. 

- Bargiranî : Bêjeyeke ji çend bêjeyan çêkirî, 

hevristî ye. Eng = Compound noun. 

- Biresera nedurust : Ewê ku karê kirarê bi awakî 

neyekser û bi alîkariya daçekê derbasî ser dibe. 

صریح غیر به مفعول  .Eng = intransitive verb 

- Boriya borî . Eng = past. الماضي 

- Boriya dûdar. Eng = past composition. الماضیي 

 اإلنشائ

- Boriya berdest : Eng = Incomplet past. الماضیي 

 الناقص

- Boriya berdest a domdar. Eng = Incomplete 

المستمر الناقص الماضي   progressive past 

156 

- Boriya berdest a bilanî. Eng = In complete past for 

للتمني الناقص الماضي  .(desire (unreal past 

- Boriya hekînî. Eng = Conditional past. الماضییي 

 الشرطي

- Boriya çêrokî. Eng = Past perfect. الماضي التام  

- Boriya nêzeçêrokî. Eng = past perfect. الماضیي التیام  

 التقریبي

- Boriya bilanî. Eng = Unreal past. الماضي للتمني  

- Boriya çêrokî ya bilanî. Eng = Unreal past. الماضیي 

للتمني التام  

- Boriya hekînî. Eng = Conditional past. الماضییي 

 الشرطي

- Bajarvanî : Şaristanî, medeniyet. 

- Bihane : Hicet, karek dikeve ber karek din. 
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Erebî=Me’ne. 

- Bêtar : Bûyereke pir giran û bi êş. Erebî=Karîse 

- Bingeh : Binyat. binyata tiştek. Erebî=esasî. 

- Bone : Ji bona îşekî, tiştekî. Erebî=minasebe. 

- Bûyer : Bûyînek, kirinek, rûdawek. 

- Bihecî : Mirina bi qehr û şewatê. 

- Bêgidî : Ne baş, pîs, çepel. 

- Bêjeya lêkerî : Kombêje, çend bêje bi hev dikevin, 

di raweya raderî de tên bikaranîn û bêjeke nû 

çêdibe, jê re kombêje yan biwêja lêkerî têgotin . 

Erebî=te’ibîr fi’ilî. 

- Bêperwa : bê ku tiştekî yan sûdeke kesane ji ber 

karekî ve bixweze. 
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- Binesazî : Ji bingeha xwe de, ji çêkirin û sazkirina 

kokane de. 

- Ber : Berê darekê, wek: berê mêwê tirî ye. 

- Berpirsiyar : Karek di ustuî de ye, di ber de 

berpirsiyar e. 

- Bihnok : (,). 

C 

- Cinav : Pironav, bêjeyeke cihê navan digire. Eng = 

یرالضم  .Pronoun 

- Coş : Dilgermî, karek ji dil de bê kirin. Erebî= 

hemaset. 

- Cinava rajer : Eng = Reflexive pronoun. الضیمیر 

 المنعكس

Ç 

- Çepkegul: Baqek yan gurzek gul. 
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- Çak : Jîr, jêhatî, livok. 

- Çal: Kort, cihekî kolandî, berê genim jî dikirinê. 

- Çêşme : Erq yan berbeq, di ser erdê yan di bin 

erdê re ye, ava malan ya qirêj tê re diherike. 

- Çarçew : Dorçêwirme. Ji çar çov hatiye. 

- Çawîrçîman : Geye û çawîra li çolê dibe. 

- Çivane : tewandin, verês. Erebî= îmalê. 

- Çavdêr : Çavê xwe li ser e, dibîne çi bi tiştekî yan 

îşekî dibe û nabe. 

- Çêbiwar : Yê ku karek kirî. Erebî=esim fa’êl. 

- Çespandin : Mêlagkirin, terixandin, tesbîtkitin. 
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- Raweya çêbiwar: Navdêra lêkerî û ya bireserî. 

المفعول واسم الفاعل اسم صیغة . 

D 

- Durust : Rast, doxri. Eng = True-correct. صیییح، 

 صریح

- Dawîneya lêkerê : Kîta ku di kesandinê de bi 

dawiya lêkerê dikeve. Eng = Suffix. 

- Delamet : kardayînê, ustubarî, spartin. 

Erebî=wezîfe. 

- Dîroknivîs : Mirovê ku bi zanîna dîrokê de mijûl 

dibe û li ser dinivîse. 

- Darijtin, darêj : Çêkirin û lihevanîna bêjeyan. 

Erebî=siyaxe, sîxe.صیاغة 

- Dengdêr : Bideng, tîpên ku dengan didin. Eng = 

Vowels. 

- Dengdar : Bêdeng, tîpên bê deng, bê alîkariya 

dengdêran deng jê dernayên. 
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- Deq : Komek bêje û hevok deqekê çêdikin. Eng = 

Passage-text. Erebî=nes. 

- Daçek : Pêrbest, bernav, bêje ne li pêş navan tên û 

wan ditewînin. Eng = Preposition. Erebî= Herf 

cer. 

- Destlat : Hukum, hêz û dezgehên dewletekê. 

- Dijwarî : Çetinahî, tiştê zor. 

- Delamet : kardayîn, spartin. Erebî=wezîfe. 

- Damezrandin : Avakirin, binyat danîn. 
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- Dorçarme : Dorçarma giravê av e. Her çar aliyên 

tiştekî. 

- Destkeftin : Bi dest ket, xwe bigihîne tiştekî û bi 

dest xwe ve wîne. 

- Diguhêze : Diguhêre, guhertin. 

- Dilewer : Dil xurt, xudanê dilê xut. 

- Destan : Çêrok û stiranên dirêj û bi wate. 

- Destek : Komîte, heyet. 

- Durv : Reng, teşe û çilobûna tiştekî .Erebî=Şekil. 

E 

- Encam : Encama keyandina dêw rûn e. 

Erebî=netîce. 

- Endam : Tiştek bi komek tiştên din ve girêdayî be. 

- Enirî : Qiherî, di xwe de dişewite. 

- Ezbenî : rêzdarê min, ez hazirim li ber destê te me, 

di xizmeta te de me. 

Ê 

- Êvirs : Dareke çiyayî ye li çiyayê Kurmênc (Efrîn) 
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pir heye, bi bejina xwe ya şêrîn tê nas kirin. 

F 

- Fermanî: Emir û biryardan. Eng= Imperative. 

- Fêrkirin, fêrbûn : Hînbûn,xwezanekirin. 

- Fermo : Kermke, bûrin. 

G 

- Gerdûn : Jiyan , dinya. 

161 

- Gorbuhişt : Ji miriyê cinetî re tê gotin. 

- Gihanek : Kîtek e, bêje û hevokan digihîn hev. 

التوصیل العطف،  

- Girdek : Tîpên girs û mezin . Eng=Capital letters. 

- Gewre : Mezin , bi navûdeng. 

- Giyan : Can, rihê Jindarekî. 

- Giyanewer : Bi can û rih. 

- Gelparêz : Ji gelê xwe hez dike û wî diparêze. 

- Guldan : Şûşê ku gulan dikinê. 

- Girîng : Cotkirin ji daran re girîng e. 

Erebî=Mihîm. 

- Guftûgo : Hevpeyvîn, axaftina di navbera du 

aliyan de. 

- Gelejmar : Bêtirî yekî. 

- Girêkî : Pevgih, navgîn. Erebî=tewsîl. 

- Guvde : Can û laşê mirov. 

H 

- Hevok : Çend bêjeyên bihevketî. Erebî=cumle. 

- Hoker : Zaraweke rêzimên e, pê cih û dem û rewş 

tê zanîn. Eng = Adverb. ظرف 

- Hûrek : Tîpên hûrik, çûçik. Eng = Small letters. 
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- Hêman, hêvan : Kirde, endamê tiştekî. 

Erebî=unsur. Eng = Element. Erebî=Unsur. 

- Hêmin, hêmen : Ker, bê deng, piştî dermên êşek 

hêmin dibe … 

- Hoz : Ezbet, Komek mal û malbat hozekê çêdikin. 

Erebî=Eşîre. 

161 

- Heyber : Tiştê ku heye, çi bi çavan tê dîtin, çi bi 

hikarî û şopa wî tê naskirin. Erebî=mewcûd. 

- Helwest : Bi tiştekî yan ramanekê bigire pê bike û 

jê danegere, jê re helwest tê gotin. 

- Helbestvan : Hozan, helbestan çêdike. Erebî=şa’ir. 

- Hestiyar, hest : Filan xudî hesteke tenike, tiştê ku 

dil pê dihese. Erebî=his. 

- Herweha : Bi vî rengî, bi wî tonî, wergî, wilo… 

- Hêvîdar : Xudan hêvî, bi hêvî ye, bi omdî ye. 

- Hawîrdor, hawîr : Derdor, dorçarme. Erebî= 

bî’et. 

- Havîngeh, havînî : Cihên bilind, heyam xweş û 

bayê hênik, mirov havînî diçe lê rûdine û digere. 

- Hevkar : Karên mîna hev dikin, hevalên karekî. 

- Hevalbend : Bi peymanan bi hev ve girêday ne, li 

pişta hev in. 

J 

- Jivirûhade : Ji vir û hade. 

- Jimarnav : Navên jimartinê, yek, du … Eng = 

Countable noun. 

- Jînenîgarî : Çêroka jiyana mirovekî. 
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- Jîndar : Tiştên giyan tê de hene û dijîn. 

K 

- Kirar : Yê ku karekî, îşekî dike. Eng =subject.فاعل 

162 

- Kombêje : Çend bêje bihev dikevin, di raweya 

raderî de bêjeke nû çêdikin, jê re kombêje yan 

biwêja lêkerî tê gotin. Erebî=te’ibîr fi’ilî. 

- Karbidest : Yê kar û barê dewletê bi dest de ye, û 

kane biryaran bistîne. 

- Kirên neyêr : Karên ku neyarek dike. 

- Kavil : Wêrankirin, kambax, xirab. 

- Kolan : Riyên nava bajêr. 

- Kurkê şivên : Çileke stûr e , ji kulêv (hiriyê) 

çêdibe, şivan li xwe dikin. 

- Kuçe : Birek yan perçek ji bajêr. 

- Kovar : Pirtûkeke, gotaran belav dike. 

- Kelepûr : Tiştên wêjeyî û çandeyî ku ji bav û 

kalan de ma ye. 

- Kambax :Kavil, xirabe 

- Katjimêr : Demjimêr, si’et. 

- Komcivîn : Glek mirov li hev dicivin û li ser tiştina 

deng dikin. 

- Kerole: Tilûrek e, li nav daristanên kurdaxê dijî. 

- Kenc : Wek nimûne: Gava tiliya mirov kul dibe 

giliyên ber ranê wî glok dibin, ji rûdawê re dibêjin 

kenc. Erebî=in’îkas. 

L 

- Lêker: Zaraweke rêzmanî ye, karekî dide nasîn. 
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Eng = Verb. فعل 

- Li nik : Li cem, li ba, li rex… 

- Lebt : Liv, tevger. 

163 

- Lêkanî : Li hev anî, çêkir, rist, pêkanî. 

- Lozan : Bajarekî li swêsrayê ye. 

- Lûs: Cih, cîgeh. 

M 

- Mêjer: Zaraweke rêzmên e, pê çêre jimara tiştekî 

tê kirin. 

- Mikûr : Lixwenan, tiştek hebe û tu li xwe nî ku 

heye û pê bikî. Erebî=I’itîraf. 

- Mindal : Zarok. 

- Kadîn : Cihê ku kayê dikinê. 

- Matnîşan: (!), Seyrnîşan, gav mirov tiştekî ne 

heroyî (adî). dibîne mat dibe, di nivîsandinê de bi 

nîşandekê tê naskirin. 

- Mand : Paşeroj, wêbê. Erebî=misteqbel. 

- Mixabin: Poşman im, li xwe sar bûme, lêborînê 

dixwezim. 

- Miqate, miqyat, miqayît : Guh bidinê, lê binêrin, 

bila çavê we lê be… 

- Morkirin: Li ser tiştekî erê bikî, wî bipejrînî û 

mora bi navê xwe neqişkirî li bin dînî. 

- Mêrxas, mêrxaz : mirovê ku ji mirovtiyê hez dike 

û xêrxwezê e. 

N 

- Nihoya bilanî.Eng =Presnt for desire. الیاضر للتمني  
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- Nependî : Ne nas. Eng = Unknown.  

164 

- Nebîna : Netê dîtin, netê nasîn, nediyar. Eng = 

Passive. Erebî=Mechûl. 

- Nihoya pêşkerî : Eng =present. الیاضر للداللة  

- Nihoya domdar. Eng=presnt progrssiue. الیاضیر 

 المستمر

- Nasname : Tiştê ku mirov yan gel pê tên naskirin. 

- Nependî : Ne naskirî, nediyar. 

- Nemir : Ne miriye, zindiye, navûdengê wî li jiyanê 

maye. 

- Navend : Navik, orta tiştekî, ji tiştekî re bibe navik 

yan ort û navend. 

- Netewî, netewe : Miletî, Milî, gelî. erebî= Qewmî. 

- Nêrevan: Yê ku tiştek bi çavê xwe dîtiye û li ser 

şahîd e. 

- Navgîn : Du tiştan, du deveran digihîne hev. 

- Lawir : Nawir, dewar, tebe. Erebî=heywan. 

- Nûner : Temsîlcî, yek şûna yekî yan hinekan digre 

û ji ber wan ve deng dike, ew nûnertiyê wan dike. 

P 

- Pevgih : Pêwend, du tiştan digihîne hev û bi hev ve 

girê dide. Eng = Conjunction. العطف التوصیل  

- Pirtik : Kîtin ne ji guvdê bêjeyê ne, bi pêşî yan 

paşiya wan dikevin û wan diguhêrin. Eng = 

ملیقة مقاطع  . Syllabels 

- Pêrkît : Pirtikên ku bi pêşiya bêjeyê dikevin. Eng 

= Prefix. Erebî= Sewabêq.  

165 
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- Parkît : Pirtikên ku bi paşiya bêjeyê dikevin. Eng 

= Suffix. Erebî=Lewahêq. 

- Pêwand: Pevgih, bêjan digihînin hev û bi hev ve 

girê didin.Eng = Connectine. عالقة 

- Parêzvan : Mirovê ku parêzvaniyê dike, tiştekî ji 

tiştekî diparêze û destê xwe di ser re digire. 

- Pendî : Naskirî, hatiye zanîn. 

- Perwerde : Fêrkirin, dazanîn. 

- Parastin : Tiştekî dike bin çavê xwe û lê miqate 

dibe. 

- Pêşwazî : Çû pêşiyê jê re got li ser û çavan tu hatî. 

- Pispor : Mirovê ku di karekî de pir zana be. 

- Parmistin : Bi desta tê pelandin û tê dîtin, yek 

tiştekî di tûrekî de parmist dike. 

- Pakrewan : Xudanê giyanê pak, ji miriyên 

nirxbiha re tê gotin. Erebî=Şehîd. 

- Pêçek: Cil û paçên ku zaroyên biçûk pê dipêçin. 

- Pergal: Reng, teşe, rabûrûniştin, benz, heyeta 

tiştekî yan mirovekî. 

- Pêşesazî : Hatiye çêkirin. Erebî=sîna’î. 

- Pirsgirêk : Asteng, tiştekî ku çarek jê re gerek be. 

- Peyv : Şor, gotin, bêje, wişe. 

- Pol : Sefê şagirtan li dibistanê. 

- Perçiqandin : Eciqandin, diperçiqîne, avê yan 

tiştekî ron jê dertînin, çav diperçiqin, milet jî têne 

perçiqandin. 

- Pêwîst : Pêdvî pê heye, zor giring e, pir gerek dibe, 

bê wê nabe. 
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- Piyal : Kas, qedeh. 

- Pejirandin: Li ser erê kirin, qebûl kirin. 

- Pêt : Kizotê êgir. 

- Pêşrew: Yê li pêş diçe, dimeşe, kar dike, yê 

zanatir, di pêş hemiyan de. 

- Pirs : Yek pirsekê bike, doz, kêşe, mesele. 

- Pêwendî: Têkilî, pevgirêdana yekî bi yekî re, yan 

çendan bi hev ve. 

- Peyman : Sozekî morkirî di nav çend mirovan, 

dewletan yan aliyan de. 

- Perzer: Tilûrekî biçûke, jê re Çûkî Zer jî tê gotin. 

- Pêkhatî: çêkirî, darijî. 

Q 

- Qad : Tebeqe. Ev avahî sê qad in, ango sê tebeqe 

ne. 

- Qedexe : Yasaq, nahêlin bê kirin, ne serbest e. 

- Qersene: Pêgeh, pêwendî, curek cinavên 

nişankirinê ye. Erebî=isim meusûl. 

R 

- Rader : Makder, jêder, kok û binyat, kanî 

makdera avê ye. Eng=Origin. Erebî=Mesder. 

- Raya lêker : Beşê lêker yê kokane, koka lêkerê. 

Eng = Infinitive. 

- Razber : Tiştên ku bi cavan ne tên dîtin, bi hiş 

têne nasîn, mîna : Hiş, evîn…Eng =meaning 

 ful. معنوي

167 
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- Rengdêr: Salix, rewş û rengên tiştan. Eng = 

Adjective. Erebî=sîfe. 

- Raperîn: Serhildan û tevgerên siyasî yan civakî… 

- Rêzdar: Mirovê bi rêz, yan bi rû û xudî nav û 

qedr û qîmet. 

- Ronak: Stêrkên ku ji ezmên dirijên. 

- Ronakbîr : Rewşenbîr, mirovê ku bi raman û hişê 

xwe dixebite. 

- Rewş : Ew sêfîl e û nexweş e, yanê rewşa wî ne baş 

e. Erebî= hal. 

- Raman : Pûnijîn, karê ku ji mêjî derdikeve. 

Erebî=fikir. 

- Rûmet : Qedir , qîmet, keramet. 

- Rajer: Bîrdar, serbixwe, xweveger. 

Erebî=mun’ekês. 

- Rahênan : Hînker. Eng = Exercise. Erebî=Temrîn, 

tedrîb. 

- Rawe : Durv û teşeya bêjeyekê. Eng = Mood. 

Erebî=sîxe. 

- Rêzder : Nebiservehatî, ji rêzê der, ne li gor rêzika 

ku tê nasîn e. Erebî=şaz. 

- Rewa : Bi destûr, bi rêdan, mikûrkirî,. 

Erebî=Meşrû’i. 

S 

- Serhildan : Raperîn, şoreşe û tevger. 

- Spartin : Kardayîn, delamet, karek kete ustu. Eng 

= Home work. Erebî=Wezîfe. 

168 



Rêzimana kurdî | 664  

 

- Spas : Gava yek ji yekî kêfxweş dibe jê re spas yan 

spasdar im dibêje. : Erebî=Şukur. 

- Sudar : Bi havil, bi berhemên rind , bi fêde. 

- Seredan : Çûndina ba mirovan, hevalan, ser 

nexweşan . 

- Sereta : Destpêk, li destpêkê. 

- Serpilik : Serdefter, bi nav û nîşan. 

- Setem : Zulm û zor. 

- Spehî : Rind, şêrîn, ciwan, çeleng. 

- Serkeftin : Di karekî de bi ser keve, bi pêşkeve, 

bigihê armanca xwe. 

- Sermiyan : Tişt an pere mirov dikane pê 

dewlemend bibe . Erebî=Rismal. 

- Silogan: Diruşm. Diruşma Barzaniyê nemir ev bû: 

((Yan Kurdistan yan neman)). 

- Sereke : Ji yên di ser gişan re, yê li pêş, li jor. 

- Serwer : Navê tiştekî, kirarekî, li destpêka hevokê 

tê. Eng = Noun. االسم 

- Seredanî : Salix û xebera navekî, bi serwer û 

lêkerê bûnê re tê. الخبر 

- Sêvir : Bajarekî li swêsrayê ye. 

- Salix : Rewş, wî riya mala xwe salix da. Erebî= 

sîfe. 

Ş 

- Şermezarî : Fedîkirin, riswabûn, çepelbûn, pîsbûn. 

- Şênî: Hinek ji gel, ji xelkê, mirovine pir, şêniyê 

gundekî. 

169 
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- Şagirt : Qutabî, xwendekarên dibistanê. 

- Şaliyar : Wezîr. 

- Şevbêrk: Rûniştinên hêvarê digel mirov û hevalan. 

- Saman: Sermiyan, xezîne, rismal. 

- Şop: Rêç, rêka tiştekî yan kesekî. 

- Şehrezayî : Pêşketî, şaristanî,bajarvanî, medenî. 

- Şênber : Tiştê bi çavan tê dîtin, û destan tê 

parmistin, pelandin, bervajî rezber. Erebî = madî. 

- Şêwe : Reng, teşe. Erebî = islûb. 

T 

- Tewandin : Verês, civane, di vê rewşê, bêje 

pergala xwe diguhêre û çivan dide xwe. إمالة 

- Têper: lêkera ku kirarê xwe durust e, bê daçek e. 

Yanê karê kirarekî yekser diçe ser bireserekî. Eng 

المتعدي الفعل .  .Transitive verb= 

- Têneper: Lêkera ku biresera xwe nedurust e. Yanê 

karê kirarekê yekser naçe ser bireserekê. الفعیل 

 االلزم.

- Tov: Tova gênim, genmê ku dibe bidar û tê 

çandin. 

- Tof: Komek yan govek tiştên ji cineskî mîna hev 

in. 

- Têkoşer: Xebatker, yê cefê dibîne. 

- Term : Guvdê mirî, laşe. 

- Terixandin: Mêlagkirin, bicîkirin, tesbîtkirin, 

ketina dîrokê. 

- Texlît : Cure, reng, ton…. 

171 
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- Têkilhev : Ketiye nav hev, tevlîhev bûye. 

- Teşe: Pergal,durv.Çi teşey e? yanê çi şekil û bejin 

e. 

- Temen : Salên ku mirov li jiyanê dijî. 

- Têgihêştin: Ez ji te têgihîştim, yanê min ji te fam 

kir. 

- Tilûr : Teyr, lawirên ku difirin. 

- Têkçûn : Bi serî ne bû, ber avêt, bi ser neket. 

- Tixûb : Sînor, taximê tiştekî. 

- Taybetmendî : Firîn ji taybetmendiya tilûra ye. 

Erebî=xisûsî. 

- Tika : Lave, berger. 

U 

- Ustubarî:Tiştê di ustuyê yekî de be,û qisaweta wî 

be. 

Û 

 ……………………….. 

V 

- Veqetandek : Zêder, danasîn, tiştekî ji nav tiştan 

vediqetîn û dide nasîn. Eng = Article. تعریف 

- Vekît : Rênivîs, rastnivîsandina bêjeyan. Eng = 

 Dictation. إمالء

- Vegirtin : Dagîrkirin, zepkirina tiştekî bi zorê. Ew 

wateya (aşla zarokan), yan yek nexweşiyekê ji yekî 

vegre jî dide. 

171 

- Vîn : Daxwez, bawerî û dilxweziya mirov. 

Erebî=îrade. 
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- Vejandin, vejîn: Ji nû ve xweşkirin, rakirina ji 

mirinê. 

- Verês : Tewandîn. Erebî=îmalê. 

W 

- Wêbê : Mand, paşeroj, rojên wê bên. Eng = future. 

- Wêbêya berdest. Eng= Incomplete future. المستقبل 

 الناقص

- Wirdek : Deqiqe. 

- Welatî: Mirovên ku di welatekî de dijîn tev 

welatiyên wî welatî ne. 

- Wate: Tiştê ku ji gotinekê yan bêjeyekê tê naskirin 

û têgihîştin. Erebî=Me’ine. 

X 

- Xişm : Bêtar, bûyera giran û bi ziyan. 

- Xweşewîst : Ezîz, hêja, giranbiha. 

- Xêz : Xet. 

- Xuşav: Xwarineke ji kelandina mûjên bê dendik 

çêdikin. 

- Xweser : Biserê xwe ye. 

- Xweza : Sirûşt, xwerist. Erebî=tebî’e. 

- Xwemalîn: Arzî, têştê mera. Erebî=milk. 

- Yekejmar : Tek, yek. 

172 

Z 

- Zarawe: Navê tiştekî, wek: Lêker, navdêr, tîpên 

girdek… Eng=Têrm. مصطلح 

- Zayend: Nêr û mihêtiya jîndaran. Erebî=Cins. 

- Zordar : Setemkar, zalim. 

- Zemîn : Erd, xak. 
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** 

KURTENERÎNEK LI HIN BEŞÊN RÊZIMANA KURDÎ  

HUSEIN MUHAMMED 

Weşanên Taybet ên Kovara Mehname: 13 

 Sal 2002 

 Copyright © wergêr & Kovara Mehname 

Kurtenerînek li tewîna lêkerên kurdî 

 Bo biraziyên min Rojînê (5) û Rojhat (4,( 

ên ku dibêjin "ez bêjam" (=min got (!  

Berevajî hemû zimanên ewropî, yên ku min kariye di heyama bi qasî sê 

salan de li tewîn û 

tewandina lêkerên (verbên) wan binerim, di zimanê kurdî de lêker ne di 

demkên raborî lê di 

dema nihoyî (ing. present tense) û pêşhatî (îng. future tense) yên 

rêzimanî de bêrêz 

)biservenehatî, nesazî, îng. irregular) in. Bi rastî divê bê gotin ku koka 

hemû lêkerên kurdî di 

qonaxa dema raborî ya sade (têdeyî, împerfekt, îng. imperfect tense) de 

ne. Bi paşdanka (I)N ji 

lêkerên împerfektî dikarin lêkerên rader (înfînîtîv) bi asanî bên "çêkirin:" 

hat > hatin, got > gotin 

girî > girîn, za > zan, çû > çûn û hwd. 

Ji bilî dema nihoyî û ya pêşhatî pêwîstiya lêkerên kurdî bi cûrandinê 

(sinifandinê) tine ye. Herçî 

tewandina lêkerên kurdî li ber gelek zimanên din asan be jî, ji bo ku em 

bikarin wan li gor dema 
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niho û ya pêşhatî durist bi kar bînin, divê em wan beşî ser hin komên 

çawantewînê bikin. Di 

zimanê rêzimanî û zimannasiyê de ev komik bi "konjugasyon" tên 

navandin. Min pirr bergerî kir 

lê dîsan jî ji devê kesê nebihîst û ji pênivîsa kesî jî nikarî bixwînim ka çiqas 

konjugasyon di 

zimanê kurdî de hene (1). Lê gelek caran "kuro tu ê bi tiştine wisan çi 

bikî?" ji min re hat gotin! 

Min sergêjiyek din jî li yên xwe yên heyî zêde kir û soz da ku ez rojekê ji 

berî rojekê averû bikim 

ka lêkerên kurdî bi çi awayî ditewin. 

Min li havîna 1996an dest bi vê lêkolînê kir. Min bi sedan, belkî bi hezaran 

lêkerên kurdî û 

tewîna wan dan ber hev. Ji ber kêmhebûna berhemên kurdî yên di wî 

warî de û pêzanînên min ên 

tine di warê lêkolîna li ser ziman û rêzimanê de ez ketim qonaxek dijwar. 

Konjugasyona I bi 

asanî hat dîtin (2) lê yên din dixwestin ku xwe li min vebişêrin. Min ji xwe 

re gelek tez pêşkêş 

dikirin û bawer dikir ku min pirsgirêk çare kiriye lê piştî çend rojan ez 

pêrgî lêkerekê, ya ku teza 

min avakirî ji bingehê wê ve diherifand, dihatim. Lê, eger bi kêmasî jî be, 

piştî heyamekê min 

karî pirraniya lêkerên kurdî di nav konjugasyonên I, II, III û IV de 

bicûrînim. 

Mebesta vê lêkolînê ne ew e ku hemû tevgera lêkerên kurdî pêşkêşî we 

bike lê ez ê li pey 
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cûrandina lêkerên kurdî bi kurtî hinekî li ser taymetmendiya lêkerên kurdî 

û hin lêkerên taybet 

rabiwestim. 

Destnivîsa vê lêkolînê ji aliyê birêzan Şahîn Bekir Soreklî, Newzad Şokrî, 

Perwîz Cîhanî, Selman 

Palanî û Dilbixwîn Dara de hatiye xwendin. Ji nirxandinên ta niha gihane 

me pêşniyaz û 

agahdarkirinê gelekî hêja tê de hatine ser ziman. Tu dikarî boçûnên wan 

jî di binê vê nivîsarê de 

bibînî. Bi taybetî gelek nerîn bi zimannas Newzad Şokrî re hatine guhestin 

û nameyên li ser 

heman mijarê dê bidomin. Lê ji bîr nekin ku hûn bi xwe jî boçûnên xwe ji 

me re diyar bikin . 

Cûrandina Lêkerên kurdî 

Konjugasyona I 

Rader Rayê lêkerê Dema niho 

barîn -bar- dibare 

bezîn -bez- dibeze 

bûn (3) -b- dibe 

çûn -ç- diçe 

dizîn -diz- didize 

gihan -gih- digihe 

kolan -kol- dikole 

renîn -ren- direne 

Ravek 

Ji bilî lêkerên anîn, dirûn, gan, girîn, jîn, man, şiyan û zan hemû lêkerên 

bi tîpên în, ûn û an bi 
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dawî tên, dikevin vê konjugasyonê. Di dema niho û ya pêşhatî de (present 

tense and future 

tense)an, în an ûn ên xwe wenda dikin û paşdankên kesîn û pêşdankên 

demkî yan ên negasyonî 

digirin. 

Konjugasyona II 

Rader Rayê lêkerê Dema niho 

axiftin -axiv- diaxive 

girtin -gir- digire 

guhertin -guher- diguhere 

lîstin -lîz- dilîze 

kuştin -kuj- dikuje 

jendin -jen- dijene 

Ravek 

Ji bilî lêkerên bi tîpa a+dengdarekê+tinê bi dawî tên, hemû lêkerên bi 

dengdarekê (konsonant, 

îng. consonant) û her sê tîpên tin/din bi dawî tên, ciyê xwe di vê 

konjugasyonê de digirin. Di 

demên niho û pêşhatî de tin/din dikeve û eger ji berî wê tîpa f hebe, dibe 

v (axiftin > diaxivim), s 

dibe z (lîstin > dilîzî) û ş dibe j (kuştin > dikujin .( 

Konjugasyona III 

Rader Rayê lêkerê Dema niho 

axaftin -axêv- diaxêve 

bijartin -bijêr- dibijêre 

biraştin -birêj- dibirêje 

guhastin -guhêz- diguhêze 

hejmartin -hejmêr- dihejmêre 
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parastin -parêz- diparêze 

qewartin -qewêr- diqewêre 

ve/şartin ve-şêr- ve/dişêre 

Ravek 

Hemû lêkerên bi tîpa a+dengdarekê+tîn bi dawî tên, dikevin vê 

kategoriyê. Di dema niho û ya 

pêşhatî de a dibe ê û tin dikeve. Eger li berî tinê f hebe, dibe v (axaftin > 

diaxêvim), s dibe z 

)parastin > diparêze) û ş dibe j (biraştin > diparêjin.( 

Konjugasyona IV 

Rader Rayê lêkerê Dema niho 

birin -b- dibe 

kirin -k- dike 

xwarin -xw- dixwe 

çê/kirin çê-k- çêdike 

ra/kirin ra-k- radike 

ve/xwarin ve-xw- vedixwe 

Ravek 

Ji bilî lêkera mirin, hemû lêkerên li dawiya wan dengdêrek (vokal, îng. 

vowel) û rin heye, dikevin 

vê konjugasyonê. Di demên niho û pêşhatî de rin û dengdêra li pêş wê 

dikevin. (4( 

Konjugasyona V 

Rader Rayê lêkerê Dema niho 

afirandin -afirîn- diafirîne 

ceribandin -ceribîn- diceribîne 

çandin -çîn- diçîne 

stendin -stîn- distîne 
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xwendin -xwîn- dixwîne  

Ravek 

Hemû lêkerên bi andin an endin bi dawî tên, dikevin nav vê 

konjugasyonê. Di dema niho û ya 

pêşhatî de andin an endin dikeve û în dikeve şûna wan (5.( 

Konjugasyona VI 

Rader Rayê lêkerê Dema niho 

nivistin -niv- dinive 

xistin -x- dixe 

maliştin -mal- dimale 

rû/niştin (6) rû-n- rûdine 

Ravek 

Ji bilî lêkerên ristin û hiştin (7), hemû lêkerên bi -istin an jî -iştin bi dawî 

tên endamên vê 

konjugasyonê ne. Di dema niho û ya pêşhatî de -istin/-iştin dikeve. 

Konjugasyona VII 

Rader 1 Rader 2 (8) Rayê lêkerê Dema niho 

anîn înan/hênan -în- tîne 

avêtin avêştin (9) -avêj- diavêje 

cûn - -cû- dicû 

dirûn - -dirû- didirû 

dîtin bînan (10) -bîn- dibîne 

dotin doşan -doş- didoşe 

firotin firoştin(10) -firoş- difiroşe 

gan - -gê- digê 

gotin (11) - -bêj- dibêje 

hatin - -ê- (12) tê 

hiştin hêlan -hêl- dihêle 
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jîn jiyan -jî- dijî 

kan kiyan -kê- dikê 

ketin keftin -kev- Dikeve 

man - -mîn- Dimîne 

mêhtin mêjan -mêj- dimêje 

mirin (13) - -mir- (9) dimire 

pan - -pê- dipê 

pehtin pêjan -pêj- dipêje 

rêtin rêjan -rêj- dirêje 

ristin rêsan -rês- dirêse 

sotin sojan/sojîn -soj- disoje 

şiyan - -şê- dişê 

şkestin şkiyan -şkê- dişkê 

şûştin (14) - -şo- dişo 

xwestin xwastin -xwaz- dixwaze 

zan - -zê- dizê 

Ravek 

Lêkerên vê konjugasyona heftem bêrêz in û qaydek ji bo çawantewîna 

wan tine ye (14). Di 

pirraniya zimanên hindo-ewropî (îngilîzî, almanî, îspanî û hwd) de lêker 

di demên raborî (îng. 

past tense) de bi bêrêzî ditewin lê ev bêrêzî di zimanê kurdî de tine ye. 

Bêrêziya van peyvên jorîn 

di zimanê kurdî de di demên niho û yên pêşhatî de ye. (15( 

Hin taybetmendiyên lêkerên kurdî 

Lêkera BÛN 

Lêkera "bûn" di kurdî de xwediya du wateyan e: 
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1. Mîna di hemû zimanên cîhanê, yên ku ta niha lê hatiye kolîn, lêkera 

"bûn" di kurdî de di 

dema niho (lê ne di dema pêşhatî û bêguman ne di yên raborî) de, eger 

wateya wê "be"ya 

îngilîzî, "sein"a almanî, "ser"a îspanî û "vara"ya swêdî be, bêrêz e: 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1 . Ez ... im/me (Ez xwendekar im, mamoste me) 1. Em ... in/ne 

2 . Tu ... (y)î (Tu kur î, kî yî?...) 2. Hûn ... in/ne 

3 . Ew ... (y)e 3. Ew ... in/ne 

2 . Lê eger mebesta "bûn"ê "become"a îngilîzî, "werden"a almanî û 

"bli"ya swêdî be, ew 

herdem birêz e: 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1 . Ez dibim ... 1. Em dibin  ...  

2 . Tu dibî ... 2. Hûn dibin  ...  

3 . Ew dibe ... 3. Ew  ...  

Bi çavê pêşîn tu ê vê forma 2em a lêkera "bûn"ê hinekî seyr bibînî çunke 

ew dişibe 

tewandiyên lêkera "birin"ê lê rêzepeyva (ing. word order) wan xwiya dike 

ka mebest ji 

"bûn"ê yan jî ji "birin"ê ye. Her kurdîzanek cudatiya van herdu hevokên 

jêrîn bê ti 

dijwariyan dikare averû bike: 

1 . Ew dibe mamoste. 

2 . Ew mamoste dibe . 

Lê ev a din ne ewqas asan e: 

1 . Azad dibe jîr. 

2 . Azad jîr dibe. 
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Mebesta hevoka 1em ew e ku Azad dibe kesek (ji berê) jîrtir. Hevoka 

"temam" wiha ye: 

"Azad dibe kesek jîr". Hevoka 2yem du wate hene: 1) "Azad kesek jîr dibe 

derekê." 2( 

"Jîriya Azad zêde dibe." Di herdu hevokan de her sê peyvên heyî di heman 

forma xwe de 

hatine bikaranîn lê dîsan jî di hevoka 1em de "jîr" rengdêr (adjektîv) e lê 

di ya 2yem de 

heman "jîr" - eger Azad kesekê/î bibe derekê - navdêr e lê - eger jîriya 

Azad zêdetir bibe  -  

"jîr" rengdêr (adjektîv) e. 

Lêkera HEBÛN 

Lêkera "hebûn" an jî "heyîn" xwediya du celeb formên tewînê ye û li gor 

çawantewîna wê jî 

wateya wê diguhere. 

1 . Eger lêkera "hebûn" li gor kirdeyan (subjektan) bitewe, hingê wateya 

wê "exist"a îngilîzî 

ango hebûna kirde bi xwe ye: 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1 . Ez heme 1. Em hene 

2 . Tu heyî 2. Hûn hene 

3 . Ew heye 3. Ew hene 

2 . Eger lêkera "hebûn" li gor serveyan (objektan) bitewe, ew tê wateya 

"have"a îngilîzî û 

mebesta wê ew e ku kirde xwediya/ê tiştekî ye: 

Serve yekhejmar e (nm. sêvek) Serve pirrhejmar e (nm. du sêv( 

1 . Min heye 1. Min hene 

2 . Te heye 2. Te hene 
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3 . Wê/wî heye 3. Wê/wî hene 

1 . Me heye 1. Me hene 

2 . We heye 2. We hene 

3 . Wan heye 3. Wan hene 

Negasyona Bûn û HEBÛNê 

Li ser negasyona lêkerên bûn û hebûnê hinekî dudilî heye loma divê li vir 

- gelekî bi kurtî jî be 

- li ser bê rawestîn. Negasyona bûnê nebûn û ya hebûnê jî tinebûn an jî 

nînbûn e (16). Di 

soranî de bi giştî û di hin devokên kurmanciya jorîn de jî, bi taybetî di 

devoka behdînî (17) de, 

negasyona herduyan nebûn e lê dîsan jî di tewîna xwe de zêdetir dişibin 

nînbûnê. Lê bi 

baweriya min ferqandina herduyan girîng e. 

Mînakine ji negasyona bûnê 

Heremên cudatiyê dixinê Heremên cudatiyê naxinê 

1 . Ez ne li wir im 1. Ez li wir nîn im/ nî me . 

2 . Wan ez nîn im 2. Wan ez nîn im/ nî me. 

Her kurdîzanek dikare bi asanî tê derbixe ku hevoka yekem negasyona 

"Ez li wir im" ango 

negasyona lêkera "bûn"ê ye. Ya duyem jî negasyona "Wan ez heme" 

ango negasyona lêkera 

"hebûn"ê ye. Lê heremên cudatiyê naxin negasyona van herdu lêkeran, 

di herdu hevokan de 

heman lêkerê raberî me dikin. Bêguman eger we li beşa "Heremên 

cudatiyê dixinê" neneriya 

jî, we dê bi tenê ji beşa "Heremên cudatiyê naxinê" averû bikira ka kîjan 

ji wan negsayona 
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"bûn" û kîjan jî ya "hebûn"ê ye. Ango hin kes dê bibêjin ka em çima 

guherekê bixin navbera 

wan madem em bi asanî bikarin ji kontekstê fam bikin. Lê ji we re 

mînakek din: 

-Ma ev erebî ye? 

-Na, erebî nîn e. 

Em ne înkarkerên gelan in; zimanek bi navê erebî heye û bi sedan 

mîlyonan kes pê dipeyivin 

lê li vir kesek ji me re îdîa dike ku "erebî nîn e"! Erebî heye lê bi rastî jî ev 

nivîsar ne bi erebî 

ye. Eger em replîkên xwe bi awayê jêrîn bi rêz bikin, em ê bibînin ku rola 

ferqandina 

negasyona "bûn" û "hebûn"ê ne bê wate ye. Û tikesek dê me bi 

înkarkirina zimanê erebî 

tawanbar jî neke: 

-Ma ev erebî ye? 

-Na, ne erebî ye. 

Lêkera vîn 

Lêkera vîn ango viyan xwediya du wateyan e û tewîn û peyverêza (ing. 

word order) wê jî li gor 

wateya wê diguhere. 

1 . Vîn bi wateya (jê) hez kirin an jî xwestin li gor serveyê (objektê) ditewe. 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1*. Min ez divêm. 1. Min em divên 

2 . Min tu divê(yî) 2. Min hûn divên 

3 . Min ew divê 3. Min ew divên 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1. Te ez divêm. 1. Te em divên 
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2* . Te tu divê(yî) 2. Te hûn divên 

3 . Te ew divê 3. Te ew divên 

Kirde cuda û serve yek in loma paşdankên lêkeran heman in; lêker ne li 

gor kirde lê serveyê 

ditewin. Li vir kirde (subjekt) tewandî lê serve netewandî ye. Ev yek ji 

girîngtirîn 

taybetmendiyên tewîna lêkerên kurdî ye. Tewîna kirdeyê û netewîna 

serveyê di lêkerên 

transîtîv (ên ku dikarin serve hebin) de di demên raborî de gelemper e lê 

ji bo herdu lêkerên 

"hebûn" û "vîn" (a bi wateya "(jê)hezkirin") de di demên niho û pêşhatî 

de jî derdikeve ber 

me. Mixabin belkî mezintirîn û zêdetirîn çewtiyên di rasnivîsa kurdî de 

tên kirin jî di vî warî 

de ne lê em ê derengtir kûrtir jî li ser vê mijara taybet binivîsin . 

Berevajî pirraniya lêkerên kurdî, yên ku di dema niho de negasyona xwe 

bi pêşdanka na pêk 

tînin, negasyona lêkera "vîn"ê ne ye (19:( 

Min tu/ew nevê. 

2 . Vîn bi wateya pêwîst bûn. Li vir lêkera "vîn" hertim dikeve pêşiya 

kirdeyê, pirranî caran 

dikeve destpêka hemû hevokê. Ew pirranî caran di forma xwe ya divê de 

ye û li gor kirdeyê 

natewe. Serveya wê bi xwe jî tine ye. 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1 . Divê ez ... 1. Divê em  ...  

2 . Divê tu ... 2. Divê hûn  ...  

3 . Divê ew ... 3. Divê ew  ...  
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Pêş- û paşgirtikên kesîn/lêkeran 

Di zimanê kurdî de ji bo nîşandana dem û kes pêşgirtik û paşgirtikên 

(prefîks û sufîksên) rêzimanî 

bi rayê lêkeran ve tên zeliqandin. 

Pêş- û paşgirtikên dema niho, erênî (20( 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1 . Ez di---(i)m 1. Em di---(i)n 

2 . Tu di---(î) 2. Hûn di---(i)n 

3 . Ew di---(e) 3. Ew di---(i)n 

Mînak 1 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1 . Ez diçim 1. Em diçin 

2 . Tu dibezî 2. Hûn dilîzin 

3 . Ew dixwe 3. Ew ditirsin 

Mînak 2 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1 . Ez dişom 1. Em dişên 

2 . Tu dijî 2. Hûn diajon 

3 . Ew dişkê 3. Ew digirîn 

Ravek 

Eger rayê lêkerê bi dengdêrekê bi dawî hat, ew beşên paşgirtikan, ên ku 

di kevanokan de ne (li jor,( 

dikevin . 

Mînak 3 

Yekhejmar Pirrhejmar 

1 . Ez d(i)ajom 1. Em d(i)axivin 

2 . Tu d(i)avêjî 2. Hûn d(i)êxin 

3 . Ew d(i)afirîne 3. Ew d(i)alizin 
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Ravek 

Eger rayê lêkerê bi dengdêrekê dest pê bike, ne pêwîst e ku tîpa "i" ya 

pêşgirtika "di" bê bikaranîn. 

pêşgirtika "anîn" û "hatin"ê 

Niha pirranî kes li şûna pêşgirtika "di" ya dema niho ji bo lêkerên "anîn" 

û "hatin" tîpa "t" bi kar 

tînin: Ez tînim 

Tu tê 

û hwd 

pêşgirtikên Negasyonê 

Mîna ku me li jortir jî da diyarkirin, mebesta me bi vê kurtelêkolînê ne ew 

e ku em hemû tevgera 

lêkerên kurdî biterixînin ber çavên we lê hin taybetmendiyan, ên ku (baş 

an jî qet) li ser nehatiye 

rawestîn, raberî xwendevanan bikin. Her kurdîzanek bi xwe, bê 

pêrgîhatina ti zehmetiyan, dikare 

negasyonê bi kar bîne lê ji ber ku hin taybetmendî û herwiha hin dudilî jî 

di bikaranîna pêşgirtikên 

negasyonê de hene, em ê bi kurtî bala xwe bidinê: 

Di dema niho de pêşgirtika negasyonê di kurdî de bi gelemperî na ye. Ez 

naçim. Tu nabêjî. Ew 

nake û hwd. 

Lê pêşgirtika negasyona lêkerên "bûn" (a bi wateya xwe ya yekemîn - li 

jor binere), "şiyan" û 

"wêrîn"ê li şûna "na"yê "ne" ye û ya lêkerên "karîn û "zanîn"ê jî "ni" ye. 

Di soranî de "wêrîn," 

"zanîn" û "tiwanîn", a ku li şûna "karîn"a ("şiyan"a) kurmancî tê bikaranîn, 

jî pêşgirtika "na" digirin 
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)21.(  

Mînak 

Ez ne ew im. Tu neşê. Ew newêre. Em nikarin. Hûn nizanin. 

Ji bilî dema niho, di hemû demên din de negasyona lêkeran bi pêşgirtika 

"ne" tê avakirin. Lê 

"karîn" û "zanîn" pêşgirtika xwe "ni"yê diparêzin. 

Ez ê ticaran nebim. Te neşiya. Wî newêriye. Me nikarîbû. Xwezî we 

nizaniya. 

Zeliqandin an veqetandina pêşgirtikên negasyonê? 

Yek ji wan mijarên herî zêde, yên ku di rêzimana kurdî de tên nîqaşkirin, 

veqetandin an jî 

zeliqandina "na", "ne" û "ni"yê ye. Ji pirsa jorîn jî dixwiye ku min pirs bi 

awayek neutral bi rêz 

nekiriye. Madem min biwêja "pêşgirtikên negasyonê" bi kar aniye, 

herkes dikare bi asanî tê bigihe 

ku ez alîgirê zeliqandina van her sê pirtikên rêzimanî me. 

Rast e ku mirov nikare diyar bike ka kîjan ji van formên han baştir e . 

Ez naxwim Ez na xwim 

Tu nakî Tu na kî 

Ew nakeve Ew na keve 

Lê em li şûna "xwarin", "kirin" û "ketin" "vexwarin", "rakirin" û "hilketin" 

bi kar bînin. Ev her sê 

peyvên dawîn lêkerên hevedudanî ne û ji du beşan pêk tên. Forma yekem 

wiha dibe: 

1.  

Ez venaxwim 

Tu ranakî 

Ew hilnakeve 
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Ango "na" xwe dixe nava herdu beşên lêkeran hevedudanî. Lê forma 

2yem dê çawan bibe? Divê li 

bîra me be ku kurdî zimanek gelekî lojîk e, û bi qasî ku em birêziya wê 

bibînin, nabe em xwe 

biavêjin hembêza bêrêziyê. Ango eger me "na" ji "xwim"a "xwarin"ê 

vekir, divê em wê ji "xwim"a 

"vexwarin"ê jî vebikin. Hingê dîsan jî du şêweyên nivîsandina 

"venaxwim", "ranakî" û "hilnakeve" 

li ber me dimînin lê yek ji wan jî baş naxwiye: 

1" . ve na xwe", "ra na ke" û "hil na keve" 

2". vena xwe", "rana ke" û "hilna ke" 

Ez bawer dikim ji her kesî re zelal e ku eger em ne amade bin "na", "ne" 

yan "ni" bi (beşa) lêkera li 

pey wê ve bizeliqînin, em ê nikaribin bi ya li berî wê jî tê ve jî bizeliqînin. 

"eger me "ranake" yan 

"ra nake" nepejirandin, ti sedem namînin ku em "rana ke" jî bipejirînin. 

Loma di destê me de 

alternatîva pêştir ("ve na xwe" û hwd) dimîne. Zimanê kurdî bi xwe gelekî 

ji peyvên kurd pêk tê û 

eger em yên hinekî dirêj jî perçe-perçe bikin, hingê êdî tevlihevî dê ji berê 

jî zêdetir bibe. Em hemû 

dizanin ku "ve", "na" û "xwe" hemû peyvên serbixwe ne jî û xwewateya 

wan belkî tiştek girêdayî 

"venaxwe" tine be jî. 

Zeliqandina pêşgirtikên "bi" û "di" jî bi qasî ya "na", "ne" û "ni" girîng in 

çunke wek din wateya 

"di" û "bi" cuda ye. 

Mînak 1 Mînak 2 
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Ew diçe Ew di şkeftê ve ye 

Ew ê biçe Ew bi tirimpêlê çû 

Di mînaka 1em de "bi" û "di" pêşgirtikên lêkeran in lê di mînaka duyem 

de daçek (prepozîsyon) in. 

Guhera wan berbiçav lê tenê divê em di bikaranîna wan de hişyar bin. 

Hevokên dulêkerî û passîv 

Di gelek zimanan de, dema ku lêkera serekî lêkerek alîkar jî bi xwe ve 

bigire, lêkera alîkar 

ditewe lê ya serekî rader (netewandî) dimîne: 

Eger di hevokê de tenê lêkera serekî hebe ("Ew diçe :(" 

 •îngilîzî: He goes 

 •almanî: Er geht 

 •swêdî: Han går 

 •fînî: Hän menee 

 •tirkî: O gidiyor 

Lê eger di hevokê de lêkerek alîkar jî hebe (Ew dixwaze biçe:( 

 •îngilîzî: He wants to go 

 •almanî: Er will gehen 

 •swêdî: Han vill gå 

 •fînî: Hän haluaa mennä 

 •tirkî: O gitmek istiyor 

Di van zimanên mînak de tenê lêkera alîkar - wants (ji want), will (ji 

wollen), vill (ji vilja,( 

haluaa (ji haluta) û istiyor (ji istemek) - ditewe û lêkera serekî (go, gehen, 

gå, mennä û 

gitmek) netewandî dimîne. Di almanî "zu" û di swêdî de jî "att" li şûna 

"to" ya îngilîzî, ya ku 

raderiya (înfînîtîviya) lêkerê dide xwiyandin, hene. 
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Lê em baş bala xwe bidinê ka ev hevok ji kîjan peyvên kurdî pêk tên: "ew", 

"xwestin" û 

"çûn". Mîna di hemû zimanên mînak de, "xwestin"a kurdî jî ditewe. Ev ne 

sosret e lê 

herwiha "çûn" jî wek rader namîne. Ew ji "çûn"ê bûye "biçe". Di kurdî de 

hem lêkera alîkar 

û hem jî ya serekî ditewin. Lê ya serekî li şûna pêşgirtika "di" pêşgirtika 

"bi" digire(*). 

1. Ew di çe > ew dixwaze bi çe 

2. Ew fêr nabe > ew nikare fêr bi be 

Ji mînaka duyem dixwiye ku herdu lêkerên di hevokê de pêşgirtika 

negasyonê nagirin loma 

em nabêjin "ew nikare fêr nabe" lê em dibêjin "ew nikare fêr bibe" (22.( 

Herwiha ji bilî dema niho jî lêkera serekî wek xwe dimîne: 

 •Futur: Ew ê bixwaze biçe 

 •Împerfekt: Wî xwest biçe 

 •Perfekt: Wî xwestiye biçe 

 •Plu.perfekt: Wî xwestibû biçe 

 •Presensa kondîsyonalî (şertî): Wî dê bixwesta biçe 

 •Împerfekta şertî: Wî dê xwestibûya biçe (23( 

Lê di kurdî de jî bi otomatîkî, eger du lêker di hevokê de hebin, nayê wê 

wateyê ku herdu 

bitewin: 

1. Ew dide naskirin 

2. Hat birêvebirin 

Bi vî awayî em digihin mijarek gelekî balkêş: tebatî ango passîv. 

passîv  
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Di zimanê kurdî (zaravaya kurmancî) de forma passîv ango tebatî ya 

lêkeran bi alîkariya 

lêkara hatin an jî dan tê avakirin. Berevajî lêkerên alîkar, lêkera hatin/dan 

û lêkera serekî 

herdem li pey hev tên. Lêkerên alîkar pirranî caran bê navbir didin pey 

kirdeyê (subjektê) û 

ji lêkera serekî, ya ku pirranî caran dikeve dawiya hemû hevokê, dûr 

dikevin. 

Mînak (lêker bi tîpên îtalîk hatine destnîşankirin( 

nikarim niha ji we re çîrokek zêde dirêj bibêjim. (Hevoka lebatî/aktîv a bi 

lêkera alîkar( 

2 . Niha ji we re çîrokek zêde dirêj nikare bê(=were) gotin. (Hevoka 

tebatî/passîv a bi lêkera 

alîkar( 

Mîna ku ji hevoka 2yem jî dixwiye, kirde tine ye û lêker li gor serveyê 

(çîrokê) ditewin. 

Lêkera alîkar (karîn), mîna "çîrokek" kirdeya wê be, ditewe, û "gotin" jî 

netewandî dimîne lê 

"hatin"a hevkara wê jî li gor "çîrokek"ê ditewe. Eger çîrok ji yekê zêdetir 

bûna, hevokên me 

dê bi vî awayê jêrîn bûna: 

1 . Ez nikarim niha ji we re çîrokên zêde dirêj bibêjim. (Tenê "çîrokek" 

guheriye û bûye 

"çîrokên(" 

2 . Niha ji we re çîrokên zêde dirêj nikarin bên gotin. ("çîrokek" bûye 

"çîrokên" ango ji 

yekhejmarê bûye pirrhejmar. Ev yek jî dibe sedema wê yekê ku "nikare 

bê gotin" jî dibe 
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"nikarin bên gotin" ango ew jî ji yekhejmariya xwe diqulipin 

pirrhejmariyê(. 

Bêguman passîva kurdî jî gelekî hêjayî lêkolînên kûr-dirêj e lê divê em 

mijara xwe zêde 

dirêj nekin lê tenê hin tiştên taybet ji vê mijarê jî pêşkêşî we 

xwendevanên hêja bikin ji bo 

ku hûn bi wan tiştan, ên ku herkes mîna vexwarina avê dizane, neyên 

serêşandin. 

Tenê li herdu peyvên dawîn ên paragrafa jortir binere; "neyên 

serêşandin". Lêker bi xwe 

"ser êşandin" e lê çima me ew li jortir bi hev re zeliqand û kir 

"serêşandin?" 

"Bi kar anîn", "mezin kirin" û "ji nû vekirin" gelekî dişibin "bikaranîn", 

"mezinkirin" û 

"jinûvekirin" lê wateya wan sedî sed ne yek e. Eger em hin mînakan bidin, 

îdîayên me yên 

abstrakt dê bibin konretîk û mijara me jî dê asantir bibe: 

Mînak 1 

 •A) Bikaranîna xêvjimêrê (kompûterê) di roja me de ji herkesî re bûye 

mecbûrî. 

 •B) Mezinkirina zarokan ne karekî asan e. 

 •C) Jinûvekirina pêşangeha hunerî gelek hunerhez coşandin. 

Mînak 2 

 •A) Di roja me de herkes xêvjimêrê bi kar tîne. 

 •B) Wan zarokên xwe qenc mezin kirine. 

 •C) Pêşangeha hunerî, ya ku gelek hunerhez li bendê ne, dê ji nû ve 

vebibe. 
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Di mînaka yekem de "bikaranîn", "mezinkirin" û "jinûvekirin" ne lêker lê 

navdêr 

)substantîv) in û ew jî mîna navdêrên din paşgirtikên navdêrî digirin. 

bikaranîna xêvjimêrê ji 

bilî watenasiyê (sematîkî) ji aliyê rêzimanî de ji reqdîska/mişkê xêvjimêrê 

ne cuda ye. 

Herwiha di her sê hevokên mînaka yekem de ne "bikaranîn", "mezinkirin" 

û "jinûvekirin" lê 

"bûye", "e" û "coşandin" lêker in . 

Di mînaka duyem de "bi kar tîne", "mezin kirine" û "ji nû ve vebibe" lêker 

in û li gor 

kirdeyên xwe ditewin. Lê hûn ê niha bipirsin ka em çima carna wan ji hev 

cuda û carna jî bi 

hev re binivîsin. Hin kes bi şaşî lê hin kes bi zanebûnî jî vê guherê naxin 

navbera wan. 

Mijara me jî ne ew e ku em kesî bipesinînin û ne jî kesî mehkûm bikin lê 

ji ber van sedemên 

jêrîn, bi baweriya min, divê ev peyvên han dema ku navdêr in, bi hev re 

û dema ku lêker in 

jî, ji hev cuda bên nivîsîn: 

 •1 . Daku ew bi asanî bên avaerûkirin ka lêker an jî navdêr in 

 •2 . Çunke eger ew peyv wek navdêr bên bikaranîn, ti navdank nakevin 

nava wan daku wan 

ji hev vebiqetîne lê ew dikarin paşgirtikan bigirin. Û madem tenê dikarin 

bi dawiya wan pê 

ve bên zeliqandin, divê ew bi hev re bên nivîsîn daku beşek ji wan bê 

paşgirtik nemîne lê 

paşgirtik a hemû peyvê be. 
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 •3 . Eger ev peyv wek lêker tên bikaranîn, divê ew ji hev bên veqetandin. 

Hem ji ber 

sedema yekem a li jor û hem jî ji ber ku lêker dikarin "navgirtikan" bigirin. 

(Ev "navgirtik" 

di rastiyê de pêşgirtikên beşa tewîner (24) a lêkerê ne.): "mezin dibe", "ji 

nû ve vedibe" û "bi 

kar meîne." 

Lê tevî ku di hevokên passîv de ev her sê peyvên mînak ji navdêran 

zêdetir bixwiyin lêkeran 

jî, di rastiyê de ew jî mîna navdêran tev digerin. Niha bi gelemperî pirtikek 

rêzimanî li wan 

nayê zêdekirin lê eger em li hin devokan binerin, em ê binînin ku 

hevbendiya wan bi tewîna 

navdaran re berbiçav e: 

-Ew hat malê 

-Ew hat bikaranînê 

Mîna ku me anî ziman, ev paşgirtika "ê" êdî kêm bi "lêkera" serekî ya 

hevokên passîv ve tê 

zeliqandin lê dîsan jî madem ku (niha) delîlên din ên xurt, ên ku bikarin 

teza me biruxînin, 

tine bin, ez maqûl dibînim ku em "lêkerên" serekî yên pirrbeşî di hevokên 

passîv de bi hev 

re bizeliqînin. Sedemek din jî yê xurt ew e ku di vê şêweya bikaranîna wan 

de, ticaran tiştek 

nikare xwe biavêje nav wan û ciyê xwe di nav "tengasiya" wan de bike. 

Ango: 

 •1 . Xêvjimêr hat bikaranîn (ne *"hat bi kar anîn(" 

 •2 . Zarok dê çawan bên perwerdekirin (ne *"bên perwerde kirin(" 
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 •3 . Xanî da avakirin (ne *"da ava kirin(" 

Di kurdî de bi saya biwêjên mîna "ji aliyê ... de", "bi alîkariya ...", "bi destê 

..." û "bi 

saya/xêra ..." di hevokên passîv de jî kirde dikare bê xwiyandin. Lê di 

hevokên passîv de ne 

kirde lê tevger an jî serve girîng e: 

Mînak 

 •1 . Ev ziman ji aliyê gelek zorlêkirî de tê bikaranîn. 

 •2 . Bi alîkariya hevalan xebatên hêja dê bên kirin. 

 •3 . Bi hezaran keç û xort bi destê dijmin hatin kuştin. 

 •4 . Bi saya teknolojiya nû pêwendiyên me dikarin hê zêdetir jî bên 

xurtkirin. 

û hwd. 

Bisînortiya passîvê di kurdî de  

Eger tu kesek kurdîzan bî û bizanî ka di rêzimanê de passîv û/an tebatî çi 

ye, tu ê bê dijwarî 

bikarî van hevokên han ên aktîv (lebatî) bikî passîv (tebatî:( 

 •1 . Wan çay vexwar. 

 •2 . Me zebeş kelaşt. 

 •3 . Rohat pirtûkek nû nivîsî. 

Ez bawer dikim ku bersivên te dê kêm-zêde wiha bin: 

 •1) . Ji aliyê wan de) çay hat vexwarin. 

 •2) . Bi destê me) zebeş hat kelaştin. 

 •3 . Pirtûkek nû (ji aliyê Rohat de) hat nivîsîn. 

Ango karê diviyabû te bikira ne dijwar bû lê ma tu dikarî ji van ên jêrîn re 

jî çareyekê bibînî: 

 •1 . Ew rakir nexweşxaneyê. 

 •2 . Sêv revandin malê. 
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 •3 . Ew hat vir. 

Ez hêvîdar im ku te bîskekê dabe xwe ku çareyekê bibînî, û dibe ku te 

nîvçareyek dîtibe jî lê 

ez dikarim sond bixwim ku çareya ji sedî sed durist nehatiye dîtin. Ez ê ji 

te re bibêjim ku 

çareyek wisan ji xwe tine ye jî lê, ji kerema xwe, hinekî din jî bînfireh be 

û demê bide min. 

Dibe ku hin kes gihabin van biryarên jêrîn an jî yên nêzîkî wan: 

 •1 . Ew bo nexweşaneyê hat rakirin. Ew ber bi nexweşxaneyê de hat 

rakirin. 2. Sêv bo malê 

hatin revandin. Sêv ber bi malê de hatin revandin. 

 •3* . Ew bo vir hat hatin. *Ew ber bi vir de hat hatin. 

Em ji dawiyê dest pê bikin daku ew hevok, a ku her kurdîzanek sosret 

dibîne, êdî hew serê 

me biêşîne. Em mecbûr in diyar bikin ku lêkera "hatin" ji bo avakirina 

passîv tê bikaranîn lê 

wek lêkerek serekî "hatin" nikare di hevokek passîv de hebe. *"hatin 

hatin" bi kurdî nabe. 

Lê hêbetî mebin, mamika hevokên yekem û duyem jî dê bê averûkirin. Ji 

aliyê rêzimanî de ti 

şaşiyek di wan herduyan de tine ye lê ji aliyê watenasiyê (semantîkî) de 

ew wek xwe 

nemane. Di kurmancî de - eger ne berbiçav be jî - guherek di navbera "ew 

rakir 

nexweşxaneyê" û "ew bo nexweşxaneyê rakir" de heye. Ya pêştir tê wê 

wateyê ku kesa/ê 

hatiye rakirin belkî birîndar/ nexweş bûye û pêwîstiya wê/wî bi nojdar 

(bijîjk) û dermanan 
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heye. Ya paştir tê wê wateyê ku nexweşxaneyê belkî pêwîstî bi kesa/ê 

rakirî heye, dixwaze 

ji aliyê xwe de wê/wî derman bike, ji xwe re bike nojdar an jî bi kar bîne. 

Yan jî "ew" dikare 

tiştek be ku li laboratoriya nexweşxaneyê bê lêkolîn. "Sêv revandin malê" 

tê wê wateyê ku 

mal ciyek, belkî xaniyek e ku kesên sêv revandî dê wan sêvan bibin di wî 

xanî ve. Lê "Sêv 

bo malê hatin revandin" tê wê wateyê ku pêwîstiya malê yan jî endamên 

lê bi sêvan heye û 

sêv ji wan re hatin revandin. "Ew ber bi nexweşxaneyê de hat rakirin" jî ji 

sedî sed nayê 

wateya hindê ku ew bir nexweşxaneyê çunke ew dikare bê wê wateyê jî 

ku hin kesan ew kes 

rakir ser piyan û berê wî da nexweşxaneyê. "Sêv ber bi malê de hatin 

revandin" bi otomatîkî 

nayê wateya revandina malê çunke belkî mal li aliyê rojhilat û, em bêjin, 

kîlometreyekê ji 

ciyê bûyerê dûr be, û kesên sêvrevîn jî sêvên xwe revandin. Ew jî ber bi 

rojhilatê de çûn lê ji 

malê jî dûrtir çûn an jî sed metreyan ji ciyê bûyerê dûr ketin û xwe li ciyekî 

veşartin. Ev jî tê 

wê wateyê ku wan sêv ber bi malê de revandin lê belkî nebirin hundurê 

malê . 

Niha du alternatîv li ber me hene: 

 •1 ( nabe em di van rewşan de passîv bi kar bînin. 

 •2 ( em ê van biwêjên wek "bo" û "ber bi ... de" bi kar bînin lê wateya 

wan nikare ji sedî 
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sed ciyê hevokên me yên aktîv bi cî bîne. 

Hin kes dê xemê ji vê yekê nexwin lê herdu alternatîv jî xerab in. Ya 

duyem dikare me ber 

bi şaşfamkirinê de bibe û ya yekem jî seqetiyê dixe ziman - bi taybetî 

dema ku di zimanê 

nûçegeriyê de dema ku komhevok, bê ku niqte jî bê danîn, ji passîviyê 

biqulipe aktîviyê: 

"Ew hat birîndarkirin (=passîv), û rakir nexweşxaneyê (=aktîv)." Du-sê 

caran wê heman 

hevokê bixwîne û tu ê bibînî ku hevokek wiha ne bêkêmasî ye lê mixabin 

çareyek baştir jî 

tine ye. 

Passîv di soranî de 

Berevajî kurmancî, di soranî de forma passîv bi alîkariya lêkera "hatin" 

nayê avakirin. Wek 

din jî ew ji du peyvên cuda berpê nabe. Di soranî de passîv ji lêkera dema 

raborî ya forma 

aktîv tê avakirin û di dema niho de (ir)ê û di demên raborî de jî (ir)a lê tê 

zêdekirin. Di 

soranî de dema pêşhatî (future tense) tine ye. Em du mînakan didin: 

soranî kurmancî 

xwardin xwarin 

dexwirê(t) Tê xwarin 

dexwirên Tên xwarin 

xwira hat xwarin 

xwiran hatin xwarin 

xwirawe hatiye xwarin 

xwirawin hatine xwarin 
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xwirabû hatibû xwarin 

xwirabûn hatibûn xwarin 

Bijardin (=bijartin( 

 •debijêrê(t) (tê bijartin), her wek forma aktîv e (debijêrêt=dibijêre( 

 •debijêrin (tên bijartin), her wek forma aktîv e (debijêrin=dibijêrin( 

 •bijêra (hat bijartin( 

 •bijêran (hatin bijartin( 

 •bijêrawe (hatiye bijartin( 

 •bijêrawin (hatine bijartin( 

 •bijêrabû (hatibû bijartin( 

 •bijêrabûn (hatibûn bijartin( 

wutin (=gotin) bêrêz e û forma wê ya dema raborî (wut) di forma de 

passîv dibe rayê lêkerê 

 •dewutrêt (tê gotin( 

 •dewutrên (tên gotin ( 

 •wutra (hat gotin( 

 •wutran (hatin gotin( 

 •wutrawe (hatiye gotin( 

 •wutrawin (hatine gotin( 

 •wutrabû (hatibû gotin( 

 •wutrabûn (hatibûn gotin( 

Bisînortiya passîva soranî 

Mîna zaravaya kurmancî jî, soranî jî li derveyî bisînortiya passîvê namîne. 

Mînakên me li jor 

dan (1. Ew rakir nexweşxaneyê. 2. Sêv revandin malê.) ji soranî re nabin 

çunke li şûna wan 

hevokên di kurmancî de bê daçek (prepozîsyon) jî di soranî de daçek 

hene: 
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1 . Ew berew naxoşxane bira. 

Lê hevoka sêyem (3. Ew hat vir.) di soranî de jî nikare bibe passîv: "Ew 

hat êre". 

Li aliyê din di soranî de passîv hê jî bisînortir e ji ber ku tenê lêkerên 

transîtîv dikarin 

bikevin forma passîvê. Li aliyê din, tevî ku mirov dikare di kurmancî de 

pirraniya lêkerên 

întransîtîv jî bixe forma passîv, ev yek gelekî kêm tê kirin. 

Zarzor kes ji me van hevokan bi kar tîne: 

1 . Futbol dikare bê lîstin. 

2 . Vê spêdeyê li wir dihat bezîn. 

3 . Li Kurdistanê kurdî tê peyivîn. 

4 . Pirtûk ji aliyê wî de tên hezkirin. 

Di vir de, ji bilî soranî, herwiha kurmancî jî gotina "mirov" (an jî tiştek din 

şibî wê) bi kar 

tîne: 

1 . Mirov dikare futbolê bilîze. 

2 . Vê spêdeyê mirov li wir dibezîn. 

3 . Li Kurdistanê mirov bi kurdî dipeyive. 

4 . Ew ji pirtûkan hez dike. 

Di hin zimanên din ên hindoewropî de jî, bi taybetî di zimanên germanî 

de, hevokên 

"nîvpassîv" bi alîkariya peyvên hemberên "mirov" tên avakirin. Di almanî 

û swêdî de ev yek 

bi peyva "man" û di îngilîzî de jî bi "one" tê holê. Li aliyê din carna di 

îngilîzî de "you" (tu( 

jî li şûna passîvê tê bikaranîn: (You can play football= (wergera rasteqîn) 

"Tu dikarî futbolê 
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bilîzî", (armanca hevokê) "Futbol dikare bê lîstin". 

 •almanî: Man kann Fussball spielen. 

 •swêdî: Man kan spela fotbol. 

 •îngilîzî: One can play football. 

Lê di zimanê fînî, yê ku ne zimanek hindoewropî ye, de ti hemberên 

"mirov" di van hevokên 

mînak de tine ne; herdem hemû lêker dikarin forma passîva rasteqîn bi 

xwe ve bigirin . 

• 

1 . Jalkapalloa voidaan pelata. 

2 . Tänä aamuna siellä juostiin. 

3 . Kurdistanissa puhutaan kurdia. 

wergerên rasteqîn û armanca hevokan: 

1 . Futbol dikare bê lîstin. 

2 . Vê spêdeyê li wir dihat bezîn. 

3 . Li Kurdistanê kurdî tê peyivîn. 

Li aliyê din di fînî de jî ti gengazî tine ne ku mirov vê hevoka han bi 

rasteqînî werbigere 

"Pirtûk ji aliyê wî de tên hezkirin." Eger di hevokê de kirde hebe, divê di 

fînî de herdem 

hevok aktîv be. Loma ev hevok tenê dikare bi vî awayî bê wergerandin: 

"Hän pitää kirjoista" 

)wergera rasteqîn:) "Ew ji pirtûkan hez dike". 

Peyverêza kurdî 

Ji bo têgihîna durist a ramanekê, mirov hin peyvan bi awayek tekûz dide 

pey hev û hevoka xwe jê 

diafirîne. Madem ku afirandina hevokan bêsînor e û di vê nivîsara me de 

jî bi sedan hevok, ên ku 
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ticaran nehatine bikaranîn û belkî dê ticarên din di pêşerojê de jî neyên 

bikaranîn hene, ti gengazî û 

delîv tine ne ku mirov bikare hemû hevokên zimanekî ji ber bike daku 

bikare pê biaxive. Mirov bi 

xwe afirandiyek gelekî afirîner (creative) e û hê ji zaroktiya xwe de hin 

hevokan, ên ku ticaran berê 

nebihîstine û tine bûne jî, ava dike. Ji bo vê avakirinê peyverêz (îng. word 

order) pêwîst e. Di her 

zimanekî de peyverêz heye lê ev peyverêz hem di zimanên cuda cuda û 

hem jî di hevok û 

kontekstan de dikare bi awayên ji hev cuda be. Li vir mirov dikare ji 

hişkiya peyverêzê û nermiya 

peyverêzê yan jî peyverêza hişk û peyverêza nerm bipeyive. 

Ji nivîsarên min ên xwendingehê li bîra min e ku mamosteyên îngilîzî 

herdem bi pênûsek sor û 

xetek mezin dinivîsî: SPOTPA (ji peyvên fînî "subjekti, predikaatti, objekti, 

tapa, paikka, aika" 

ango "kirde, lêker, bireser, awa, cî, dem") û mamosteyên almanî û swêdî 

digotin: "Herdem bila 

peyverêza serhevok û berhevokan li bîra te be!" Di van her sê zimanên 

navborî de peyverêz (pirranî 

caran) gelekî hişk e û her peyvekê bi dîsîplînek req cihê xwe di hevokê de 

heye. Û eger mirov 

peyvekê jî li cihê wê yê rast nenivîse, dibe ku hemû hevoka mirov çewt 

be. Lê berevajî wan, di 

kurdî û bi taybetî jî di fînî de peyverêz ne ewqas hişk e. 

Li vir armanca me bi tenê ew e ku em diyar bikin ka cihê lêkerê di kurdî 

de li kû dera hevokê ye. 
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Em ê derengtir bi babetên din ên rêzimanê re jî li peyverêzê vebigerin. 

Ji bo ku em mijara xwe zehmet nekin, em ê tenê peyverêza sade ya sêbeşî 

di kurdî de binerin: 

kirde+bireser+lêker ango subjekt+objekt+predîkatîv 

Mînak: 

1. Wî sêv xwar. 

2 . Min tu dîtî. 

3 . Ew li malê ye . 

Lê ev yek hertim nabe: 

1 . Wî fekir sêvê. 

2 . Ew çû malê. 

3 . Min xwarin xwar jî. 

Li vir em dibînin ku peyverêz wiha ye: 

kirde+lêker+bireser ango subjekt+predîkatîv+object 

an jî 

kirde+bireser+lêker+jî ango subjekt+objekt+predîkatîv+jî 

Gelo ev guhera di peyverêzê de çawan e û mirov dikare çawan bizane ka 

peyverêz divê di hevoka 

me de kirde+bireser+lêker an jî kirde+lêker+bireser beş 

Li vir peyva "jî" ti peyverêzan nas nake ango hema ew dikare bikeve wî cî 

yê ku dixwaze: 

1 . Min jî xwarin xwar. 

2 . Min xwarin jî xwar. 

3 . Min xwarin xwar jî. 

Lê êdî wateya van hevokan ji sedî sed wek xwe namîne. Her kurdîzanek 

dikare ferqa van hevokan 

averû bike lê em bi kurtî bala we bikişînin ser wê yekê ku di hevoka yekem 

de "min", di ya duyem 
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de "xwarin" û di ya sêyem de jî "xwar" girîng e ango her peyv, a ku "jî" 

bide peyê, di hevokê de 

girîngî ji wê re tê dan. 

Li aliyê din eger di hevokê de lêkerek, a ku mebesta wê "ber bi derekê 

de" ye lê ti daçek 

)prepozîsyon) bi wê re tine ne, peyverêz wiha ye: 

kirde+lêker+bireser 

Mînak: 

1 . Ez diçim malê. (Lê "Ez ber bi malê de diçim." ango kirde+bireser+lêker( 

2 . Bibe wir. (Lê "Ji wir bîne" ango kirde+bireser+lêker( 

3 . Em binerin Kurdistanê. (Lê "Em li Kurdistanê binerin" ango 

kirde+bireser+lêker( 

Di hevokên di kevanokan (îng. brackets) de lêker dikeve dawiyê çunke di 

hevokan de daçek hene . 

Ergatîv 

-Ez te dibînim. 

-Min tu dîtî. 

Ji bo ku mijara me dijwar nebe û serê xwendevanan ji berê jî zêdetir neyê 

êşandin, em bi 

van hevokên asan ên li jor dest bi mijara xwe bikin. Ev hevok şêweyên 

wan risteyan, ên ku 

herî zêde di kurmancî de peyda dibin, pêk tînin: kirde+ bireser + lêker 

(ango sujekt+ 

objekt + predîkatîv). Mîna ku em dizanin, di herdu hevokan de cînava 

yekem a yekhejmar 

)ez/min) kirde ye, cînava duyem a yekhejmar (tu/te) bireser e û lêkera di 

hevokê e jî ji radera 
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"dîtin" e. Lê pirsa bingehîn: Çima "ez" di hevoka duyem de bûye "min", 

"te" bûye "tu" û 

"dibînim" jî bûye "dîtî?" 

Mîna ku tê zanîn, di kurmancî de du celebên cînavan hene. Em wan bi 

"cînavên netewandî" 

û "cînavên tewandî" dinavînin. Ji bo zelalkirina mijarê em wan li jêr bi rêz 

dikin: 

Cînavên kesîn ên netewandî Cînavên kesîn ên tewandî 

Ez Min 

Tu Te 

Ew Wê/wî (25( 

Em Me 

Hûn (26) We (26( 

Ew (27) Wan (27( 

Van herdu celebên cînavan erkên xwe yên diyarkirî hene. Li vir em ê bi 

kurtî dabaşê ji wan 

erk û rolan bikin lê em ê bi tenê di wan erk û rolan, ên ku ji bo famkirina 

ergatîva kurmancî 

bingehîn in, de kûr biçin. 

1 ( Di dema nihoyî û ya bê de eger cînav kirde (subjekt) bin, forma wan a 

netewandî tê 

bikaranîn  :(*)  

 •- Ez Husein im. 

 •- Tu kî yî? 

 •- Ew ji kû ye? 

 •- Em çi bikin? 

 •- Hûn ê neçin. 

 •- Ew zîrek in. 
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2 ( Lê eger di demgihên nihoyî û bên de cînav bireser (serve/objekt) bin, 

hingê forma wan a 

tewandî tê pêş  :(*)  

 •- Elo min dibîne. 

 •- Azad dê te bi xwe re bibe. 

 •- Baran wî/wê dişo. 

 •- Mar jî me naxwe ! 

 •- Keko we nabîne. 

 •- Bêrîvan carna wan dikire. 

3 ( Herwiha di demgihên raborî de jî eger ev cînav kirde bin û lêkera ew 

kirdetiya wê dikin 

transîtîv (lêkerên bireser hebe/hebin an jî bikare hebe/hebin) be, hingê 

ew di forma xwe ya 

tewandî de ne: 

 •- Min çîrokek got. 

 •- Te hemû vexwar. 

 •- Wê çi bi xwe re anî? 

 •- Wî qapût li xwe kiriye? 

 •- Me rêyek ji xwe re dîtibû. 

 •- We çi dikir? 

 •- Wan ev gotin ji kû bihîstine! 

4 ( Lê eger ew di demgihên raborî de bireser bin an jî bi lêkerên întransîtîv 

(lêkerên nikarin 

bireser hebin) re kirde bin, forma yekem tê bikaranîn: 

a) Cînav bireser, lêker transîtîv û demgih jî raborî ye: 

 •- Gulbiharê ez dîtim. 

 •- Azad tu li bajar hiştî? 

b) Cînav kirde, lêker întransîtîv û demgih jî raborî ye: 
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 •- Hûn li kû mane? 

 •- Ew nemabûn. 

5 ( Bi daçekan re herdem forma tewandî tê bikaranîn: 

 •Li min bibore. 

 •Bi te çawan e? 

 •Di ser wê re. 

 •ji aliyê me de 

 •ji wan re 

 •digel me û hwd. 

Bi vî awayî pirsa hatî kirin zelal dibe: Ji her pênc bendên me danî di ya 1. 

de dixwiye ku 

eger cînav kirde be, divê ew di forma xwe ya netewandî de bê bikaranîn. 

Loma di kurmancî 

de tê gotin: "Ez te dibînim." lê ne *"Min te dibînim." Di benda 2. de jî me 

nivîsiye: "Lê eger 

di demgihên nihoyî û bên de cînav bireser (serve/objekt) bin, hingê forma 

wan a tewandî tê 

pêş" loma em dibêjin "Ez te dibînim.", ne *"Ez tu dibînim." Herwiha mîna 

ku di benda 3. de 

derbas bûye, eger cînav kirde bin û bi lêkerên transîtîv re bên bikaranîn, 

ew di demgihên 

raborî de di forma xwe ya tewandî de ne. Ji ber vê rastiyê, em dibêjin 

"Min tu dîtî" lê ne 

"*Ez tu dîtî." Di benda 4-an de hatiye ku eger cînav di demgihên raborî 

de bireser bin, hingê 

forma wan a netewandî tê bikaranîn loma tê gotin "Min tu dîtî" lê ne 

*"Min te dîtî." 
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Dîsan jî hê bersiva hemû pirsa me ya girîng ne hatiye dan: madem ku di 

hevoka "ez te 

dibînim" û ya "min tu dîtî" de kirde her yek e ango kesê yekem ê 

yekhejmar e, çima di  

hevokek me de "dibînim" û di ya din de jî "dîtî" peyda dibe. Di kurmancî 

de lêker 

paşqertafên wê peyvê, ya ku netewandî dimîne, digirin. Ferq nake ev 

peyv kirde (subjekt( 

yan jî bireser (objekt) be: 

Lêker paşqertafa kirdeyê digire 

 •Ez te dibînim. 

 •Tu ê nan bixwî? 

 •Em diçûn zozanan. 

Lêker paşqertafa bireserê digire 

 •Min tu dîtî. 

 •Te ez dîtim 

 •Me ew dît ("ew" yekhejmar e û di împerfektê de paşqertafa cînavkî tine 

ye( 

 •Me ew dîtin ("ew" pirrhejmar e( 

Ergatîv bi navdêran re 

Ji ber ku zimanê kurdî ji aliyê rêzimana xwe de zimanek bitew e, bi taybetî 

navdêrên 

)substantîvên, îng. nouns) wî bi gelek şêweyan ditewin. Li jêr em dikarin 

wan formên 

navdêrên kurdî, yên ku peyda dibin, wiha rêz bikin: 

Navdêrên zayendmê dikarin wiha bitewin 

1 ( dar 2) darek(ê/e/a) 3) darê 4) dara 5) darin(e) 6) darina(n) 7) daran 8) 

darên(an jî 
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"darêt/darêd(" 

Li hember wan jî navdêrên zayendnêr 

1 ( bajar 2) bajarek(î/ê) 3) bajar (an jî "bajêr","bajarî" yan" bajari") 4) 

bajarê 5) bajarin(e( 

6( bajarina(n) 7) bajaran 8) bajarên (an jî"bajarêt/bajarêd(" 

Ji bo famkirina ergatîvê niha ji me re formên 1. û yên 3. pêwîst in. Mîna 

ku li jor hatiye 

dabaşkirin ka kengî forma netewandî û kengî jî ya tewandî tê bikaranîn, 

wisan forma 1. a 

navdêran jî li şûna cînavên netewandî û forma 3. jî li şûna cînavên 

tewandî tê xebitandin: 

Zayendmê 

 •Ew darê dibîne > Jiyan darê dibîne. 

 •Wê dar dît > Jiyanê dar dît. 

 •Ew sêvan dixwe > Evîn sêvan dixwe. 

 •Wê sêv xwarin > Evînê sêv xwarin. 

Zayendnêr 

 •Ew tirimpêlê diajo > Rizgar tirimpêlê diajo. 

 •Wî tirimpêl ajot > Rizgar tirimpêl ajot. (28( 

 •Ew hevalan dibe > Serdar hevalan dibe . 

 •Wî heval birin > Serdar heval birin. (28( 

Pirrhejmar 

Ji her heşt formên navdêran ên li jor rêzkirî formên 1. û yên 5. dikarin li 

şûna cînavên 

pirrhejmar ên netewandî û formên 6. û yên 7. jî li şûna cînavên 

pirrhejmar ên tewandî bên 

bikaranîn: 

 •Ew li ber avê ne > Bajar/bajarin(e) li ber avê ne 
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 •Wan şûnwarên kevnar hene > Bajaran/Bajarina(n) şûnwarên kevnar 

hene. 

Di rewşên ergatîvî de şaşiyên kongruensî 

Yek ji berbiçavtirîn şaşî û kêmasiyên ez di nivîsên kovar û rojnameyan û 

peyivinên di TV û 

radyoyên de kurdî pergî têm, çewtiyên kongruensî ne. Ango lêker wê 

paşqertafê, ya ku 

pêwîstî pê heye, nagire. Ev çewtî di nivîsên me hemûyan de hene û kes ji 

me nikare xwe ji 

wan rizgarbûyî bihesibîne. Li vir em nikarin û ne jî pêwîst e ku em hemû 

mijarê pêşkêş 

bikin lê em ê pêşî mînakek "jîndar" bidin û paşî jî li gor pêwîstiyên 

ergatîvê li pey wê kûrtir 

biçin. 

Berî demekê min kurteçîrokek kekê xwe yê hêja Çiya Mazî, ya ku ji 

Mêrdînê ji min re email 

kiribû, li ser daxwaza wî bi kurtî nirxand. Bi destûra wî em li vir wan 

şaşiyên 

kongruensî, yên ku min di çîrokê de dîtin, destnîşan bikin: 

1..." ( awazên wan bilind dibû..." (Pêwîst e bê nivîsîn: "awazên wan bilind 

dibûn" an jî 

"awaza wan bilind dibû(" 

2..." ( damarên goştê mirovan e" (a rast: "demarên goştê mirovan in" 

3..." ( bîstûşeş qul di serê wî de çêbûye (jimare "26" dide xwiyandin ku 

"qul" ji yekî zêdetir 

in loma tenê lêker di forma xwe ya pirrhejmarî de dikare durist be: 

"bîstûşeş qul di serê wî 

de çêbûne" 
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4" ( Yê bi xwe nehesiya bûn" (Îcar kirde yekhejmar û predîkatîva jî 

pirrhejmar e. Divê 

hevok wiha be "yên bi xwe nehesiyabûn" (pirrhejmar) an jî "yê/ya bi xwe 

nehesiyabû" 

)yekhejmar(( 

"Eyn ew xwîn in, niqut bi niqut gihîştiye ser hevdû" Eger pirs ne ji 

piyaleyek, glasek, 

şûşeyek an jî tiştek din mîna wan be û xwîn, av, şîr û hwd. tê de be, xwîn, 

av, şîr, şerbet, 

wîskî, vodka û hwd. nikarin bên hejmartin loma pirrhejmariya wan jî tine 

ye lê di hevokê 

nivîskar xwîn kiriye pirrhejmar ("xwîn in") lê di herika hevokê de ew dîsan 

kiriye 

yekhejmar ("niqut bi niqut gihîştiye.(" 

Eger mirov bendên bingehîn ên rêzimana kurdî bizane û bi hişmendiyek 

biseqbêr carekê du 

caran çavên xwe li her nivîsa xwe bigerîne, ev şaşî dê gelekî kêmtir bibin 

û ta belkî dê bi 

temamî bên telifandin jî. Lê mijara balkêşiya me li ser şaşiyên kongruensî 

di rewşên ergatîvî 

de ye. Me li jor, di dema salixdana herdu hevokên "Ez te dibînim" û "Min 

tu dîtî" de wiha 

gotibû: Di kurmancî de lêker paşqertafên wê peyvê, ya ku netewandî 

dimîne, digirin. 

Ferq nake ev peyv kirde (subjekt) yan jî bireser (objekt) be. Tevî ku ev 

prensîp dikare bê 

pejirandin jî, di pratîkê de hema her kes şaşiyan di vî warî de dike. Hema 

her kes dikare 
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bipejirîne ku divê em... 

 Bibêjin Nebêjin 

 Min du sêv xwarin. Min du sêv xwar 

 Me hemûyan tenê nanek xwar. Me hemûyan tenê nanek xwarin 

Lê. mîna ku me anî ziman, di pratîkê de ev yek ji bîr dibe. Ji bo vê yekê 

me li çend nivîsarên 

di hejmara dawîn a li ber destê me ya Nûdemê ango hejm. 34an nerî. Di 

nivîsên lênerî yên 

nivîskarên navdar ên kurd in jî lê di nav wan de yek jî bê van şaşiyan nebû. 

Ji her nivîsê em 

bi tenê yek şaşiyê didin tevî ku di hinan ji wan de gelekî zêdetir jî hene: 

"* •Van mirovan fonksiyoneke xwe ya gewdeyî wenda kirine" ("Bîra 

Dinyayê", Şerefxan 

Cizîrî, r. 63, r. 1-2. Lê derengtir hevoka xwe durist nivîsiye: "... wana hîna 

jî Bîra dinyayê 

nebiriye(" 

"* •Te di xewnê de du xortên kincspî dîtibû" ("Ewrê reş", Firat Cewerî, r. 

105, r. 2-3 ji 

teksta sade. Lê di hevoka pêşîn de ergatîvê durist bi kar tîne: "Xwedê 

mêrkujên te ji partiya 

xwe avêtine( 

 ..."* •te beybûnên min mêtiye... stiriyên hêtûnê baş alastiye 

("Rênasans", Rênas Jiyan, r. 

121 , r. 4-5. Lê derengtir durist nivîsiye: kêzikan çargavên te xwarine(" 

" •dinya piçûk kirine (S. Unus ê ku mijara nivîsara wî bi xwe jî ergatîv e!, 

r. 37, r. 4. 

Mebest ji "dinya"yê dinyaya me ye ango yekhejmar e lê mîna ku ew 

pirrhejmar be, lêker 
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hatiye tewandin. Lê li ciyek din ê heman nivîsarê durist dinivîse: "te ez 

dîtim(" 

Ergatîv di soranî de 

Ergatîv ne tenê di zimanê kurdî de lê herwiha di hin zimanên din ên 

cîhanê - bi taybetî yên 

hindoîranî - de peyda dibe. Tevî ku bi tenê di kêm zimanan de rola 

ergatîvê bi qasî rola wê 

ya di zimanê kurdî de girîng be jî, ew ne diyardeyek heremî ye. Mînakek 

ji gerdûniya wê ew 

e ku ew serdemekê di zimanê fînî, yê ku ne hindoewropî lê uralî ye, de jî 

peyda dibû. Wek 

mînak em dikarin peyva "lintu" ya bi wateya "balinde" ya kurdî ye bidin. 

Ev form herwiha 

wek kirdeya yekhejmar jî tê bikaranîn. Kirdeya pirrhejmar ji heman peyvê 

"linnut" e. Ango 

tê gotin: 

-Lintu lentää/lensi (Balinde difire/firî) lê 

-Linnut lentävät/lensivät (Balinde difirin/firîn.( 

Mîna ku tê dîtin, peyva "balinde" ya kurdî her wek xwe maye lê lêker 

nîşan dide ka ew 

yekhejmar an jî pirrhejmar e. Lêkerên fînî jî baş didin diyarkirin ka balinde 

yek an jî zêdetir 

in. Lê fîniya nûjen herwiha peyva "lintu" ango hembera "balinde" ya kurdî 

jî ditewîne; 

pirrhejmariya "lintu" dibe "linnut". Lê ji wêjeya devkî ya gelêrî hatiye dîtin 

ku serdemekê di 

fînî de jî yekhejmariya kirde û bireseran bi tenê bi rêya paşqertafên 

lêkeran dihat nîşandan. 
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Ango dihat gotin: 

-Lintu lentää/lensi. 

-Lintu lentävät/lensivät . 

Ji bilî zaravaya kurmancî herwiha di zaravayên din jî yên kurdî de ergatîv 

peyda dibe û rolek 

gelekî bingehîn dilîze. Li vir armanca me ew e ku em - gelekî bi kurtî - 

ergatîva soranî bi ya 

kurmancî re bidin ber hev û wê jî rabixin ber çavên xwendevanan. Pêşî 

em ê bi tabloyan dest 

pê bikin. Beşên di hevokê de ne pêwîst di kevanokan de hatine nîvîsîn: 

Pêş- û paşgirtikên dema niho, erênî (20( 

kurmancî soranî (1) soranî (2( 

)*Ez) min dibînim 

)29(  

)*Min) min debînim 

)29)* ( Min) de-m-bînim 

)Ez) te dibînim (Min) to debînim (Min) de-t-bînim 

)Ez) wê/wî dibînim (Min) ew debînim (Min) de-y-bînim 

)Ez) me dibînim (Min) ême debînim (Min) de-manbînim 

)Ez) we dibînim (Min) êwe debînim (Min) de-tan-bînim 

)Ez) wan dibînim (Min) ewan debînim (Min) de-yan-bînim 

)*Ez) min dibînim *(Min) min debînim *(Min) de-m-bînim 

)Tu) min dibînî (To) min debînî (To) de-m-bînî 

)Ew) min dibîne (Ew) min debînê (Ew) de-m-bînê 

)Em) min dibînin (Ême) min dibînin (Ême) de-m-bînin 

)Hûn) min dibînin (Êwe) min debînin (Êwe) de-m-bînin 

)Ew) min dibînin (Ewan) min debînin (Ewan) de-m-bînin 

Ravek 
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Berevajî kurmancî, di soranî de bi tenê yek celeb cînav hene (min, to, ew, 

ême, êwe, ewan) ji 

ber ku li şûna formên 1. û 3. ên navdêrên kurmancî (li jor binere) de jî di 

soranî de bi tenê 

yek form heye: Jiyan dibêje= Jiyan delê; Jiyanê got= Jiyan wut; Evîn Jiyanê 

dibîne= Evîn 

Jiyan debînê. 

Ji van herdu şêweyên gotinê yên bi soranî, awayê duyem zêdetir tê 

bikaranîn. Di wî de, eger 

bireser cînav be, dikare bihele nav lêkerê. Ji cînava kesa yekem a 

yekhejmar tîpa "m", ji ya 

yekhejmara duyem "t", ji ya sêyem re jî "y" tê bikaranîn. Cînavên 

pirrhejmar jî mîna yên 

yekhejmar in lê herdu tîpên "an" li wan tên zêdekirin: m+an > man, t+an 

> tan, y+an > yan. 

Ev pirtikên rêzimanî hertim bênavbirr bi pêşiya rayê lêkeran ve tên 

zeliqandin. Bi vî awayî 

bireser bi xwe jî di lêkerê re diyar dibe loma eger kirde û/yan bireser cînav 

bin, ne pêdivî ye 

ku ew di hevokê de bimînin. Ji xwe di wê rewşê, ya ku bireser bi lêkerê 

ve hatibe helandin 

)binere "soranî 2"), de biresera cînav be qet nayê bikaranîn. Ango ti kesek 

nabêje "Min to 

detbînim" lê ew "to" radibe û "min detbînim" an jî bi tenê "detbînim" bes 

e. 

kurmancî soranî 

 * Min (ez) dîtim *(Min) min-im bîna 

 Min (tu) dîtî (Min) to-m bîna 
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 Min (ew) dît (Min) ew-im bîna 

 Min (em) dîtin (Min) ême-m bîna  

 Min (hûn) dîtin (Min) êwe-m bîna 

 Min (ew) dîtin (Min) ewan-im bîna 

 * Min (ez) dîtim *(Min) min-im bîna 

 Te (ez) dîtim (To) min-it bîna 

 Wê/wî (ez) dîtim (Ew) min-î bîna 

 Me (ez) dîtim (Ême) min-man bîna 

 We (ez) dîtim (Ême) min-tan bîna 

 Wan (ez) dîtim (Ewan) min-yan bîna 

Di demgihên raborî de, eger lêker întransîtîv be, di kurmancî de 

paşqertafa lêkerê li gor 

bireserê (ango di vê rewşê de jî beşa netewandî) tê. Ji ber vê diyardeyê, 

eger bireser cînav 

be, êdî pêwîstî bi têdehiştina wê di hevokê de tine ye. Loma em dikarin li 

şûna "Min ew dît," 

bi tenê bibêjin "Min dît" jî. Lê eger em bibêjin "Min Serheng dît", em 

nikarin navê Serheng, 

ê ku di hevoka me de bireser e, biavêjin bê ku kêmasiyek di hevokê de 

çêbibe. Berevajî 

kurmancî, soranî qertafên cînavkî yên kirdeyan di hevokan de dide nîşan 

loma pêwîstiya 

hiştina kirdeyan (eger ew cînav bin) di vê rewşê de namîne. "Ewanim 

bîna" bê têxistina 

cînava "min" jî dikare bê diyarkirin ku di hevokê de kirde kesa yekem a 

yekhejmar e. Niha 

kirdeyê paşqertafa xwe "im" ne bi lêkerê lê bi bireserê ve zeliqiye. Ev 

diyarde gelekî 
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bingehîn e û xurttirîn argumenta hebûna ergatîvê di soranî de ye. 

Li aliyek din, diyardeyek din heye ku dema min xwest bizanim ka di soranî 

de ergatîv heye 

yan na, hêviya min a dîtina wê qels kir. Ez hem bi kurmancî û hem jî bi 

soranî dipeyivîm lê 

haya min ji hebûna ergatîvê tine bû. Lê ji ber ku kurmancî zaravaya min 

a nivîsînê û ji berî 

wê jî ya zikmakî ye, ez zûtir pêrgî nîşanên wê yên hebûna ergatîvê hatim. 

Divê bê gotin ku 

di kurmancî de hem ergatîv berbiçavtir û hem jî mişetir e. Wek mînak min 

ev gotina sade ji 

xwe re girt: "min got" û "min gotin". Ew dikevin nav sînorê ergatîvê ji ber 

ku paşgirtika kesa 

yekem a yekhejmar "m" (wek "çûm", "revîm" di wan de tine ye. Lê dema 

ez fikirîm ka "min 

got" bi soranî çi ye, ew derket "(min) wutim". Bi vî awayî min bawer kir 

ku dibe ku di soranî 

de ergatîv tine be. Lê dema ku min bireserek jî ji wê hevokê re peyda kir 

û ew kir "min ew 

got", êdî ew bi soranî jî bû "(min) ew-im wut". Ango "im" ji "wut"ê ket lê 

wê xwe spart 

dergûşa "ew"ê. 

Hin kes dê bibêjin ku di vir de soranî bêmantiq û nelojîk e. Lê ev yek nabe; 

van herdu 

serzaravayên kurdî taybetmendiyên xwe hene û ev yek jî ji bo lojîkiya 

wan ne kêmasî lê bi 

tenê diyardeyek xurtkirina wan e. Mîna ku ji tabloya me ya demgiha 

raborî ya berhevdana 
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kurmancî-soranî jî dixwiye, di kurmancî de herdem bireser û di soranî de 

jî kirde di 

kevanokan de hatiye nivîsîn ango peydabûna wan an jî lidervemana wan 

di hevokên mînak 

de ji me re eynî ye. Dema ku kurmancîaxivek dibêje "min got" an jî "min 

gotin", ew hingê 

bireserê bê bilêvkirin jî dide liberçavgirtin. "Min got" dide diyarkirin ku 

bireser ango tişta 

gotî yekhejmar e û di rewşa "min gotin" de jî tiştên dabaşjêkirî pirrhejmar 

in. Dîsan, berevajî 

kurmancî di soranî de ne bireser lê kirde di kevanokan de hatine hiştin ji 

ber ku paşqertafên 

diyarkirina kirdeyan bi bireseran ve hatine zeliqandin. Lê eger bireser li 

derveyî hevokê 

hatibe hiştin, hingê di soranî de divê paşqertafa cînavkî bi lêkerê bizeliqe 

daku kirdeyê diyar 

bike. Loma tê gotin "(min) wutim". Bi vî awayî hevoka me dikare bi soranî 

bi tenê ji yek 

peyvê pêk bê lê ev "wutim" bi kurmancî ji "min got" kurttir nabe yan jî 

nayê famkirin ka 

kirde kî ye. Li aliyê din "min got" hin tiştekî di derbarê bireserê ango tişta 

gotî jî dide me 

)mînak: ew yekhejmar e û nikare pirrhejmar be) lê ne "wutim" û ne jî 

"min wutim" di 

naveroka xwe re tiştek wisan zelal dike . 

Dîsan eger em hinekî din jî bidomînin, werin, em balê bikişînin ser vê 

hevoka jêrîn: 

Bo-y nard-im 
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Em ê aniha diyar nekin ka wateya wê bi kurmancî çi ye lê pêşî salix bidin 

ka ev hevok ji çi 

peyvan pêk tê: 

·Bo tê wate "(ji) bo", "ji ... re" 

·y mîna ku ji tabloya me ya yekem a berhevdana hevokinên kurmancî-

soranî dixwiye, y 

cîgira kesa sêyem a yekhejmar ango "ew" e. Bi vî awayî "boy" dibe "(ji) 

bo wê/wî" ango "ji 

wê/wî re" ango bi rastî "jê re." 

·nard rayê demgihên raborî ya "nardin" e. "Nardin" tê wateya "şandin" 

ango "hinartin" ango 

"bi rê kirin." 

·im jî paşqertafa lêkerî ya kesa yekem a yekhejmar e. 

Bi vî awayî, eger ti têkiliyên we bi zaravaya me ya soranî re tine bin jî, we 

dê karîbe bi 

piştrastî hevoka nivîsî kêm-zêde wiha werbigerînin kurmancî: 

"Min jê re şand(in)". Eger we wiha wergerandibe, seheta we xweş be lê 

mixabin ew werger 

dê xerabtirîn car bibûya sedema şaştêgihîştinê ji ber ku wateya rastîn 

wiha ye: 

Boy nardim= (Wê/wî) ji min re şand(in!!!( 

Lê heman hevok di demgiha nihoyî de: Boy denêrim= (Ez) jê re dişînim. 

ERGATÎV BI KURTÎ 

·Ergatîv tê wê wateyê ku di kurmancî de hem formên netewandî û hem 

jî yên netewandî û formên 

destnîşankirî yên navdêran ên li hember wan jî carna kirde û carna jî 

bireser in 
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·Eger pirs ji biresera sade ango ne biresera daçekî be ango ti daçek 

(prepozîsyon) bi bireserê re tine 

bin, hingê eger kirde netewandî be, divê bireser tewandî de lê eger kirde 

tewandî be, divê bireser 

netewandî be. Mînak: "Ez te dibînim." (kirde ango "ez" netewandî ye 

loma bireser ango "te" divê 

tewandî be). Lê "Min tu dîtî" (kirde ango "min" tewandî ye loma divê 

bireser ango "tu" netewandî 

be( 

·Di kurmancî de hertim lêker paşqertafa xwe ji beşa netewandî digire: "Ez 

te dibînim" lê "min tu 

dîtî". 

·Şaşiyên herî zêde tên kirin ew in ku hem kirde û hem jî bireser tê 

tewandin: *"Min te dît," 

"*Polîsan wan girt(in)" û hwd. Ji ber ku di kurmancî de kirdeya yan jî 

biresera netewandî qertafa 

xwe ya cînavkî dide lêkerê, ne pêwîst e ku ew bi xwe êdî di hevokê de 

hebe: "Ez te dibînim" dikare 

bi asanî bibe "Te dibînim" bê ku ti guherek watenasiyê di hevokê de 

peyda bibe. Herwiha "Min tu 

dîtî" jî dikare bibe "Min dîtî" û wateya hevokê qet naguhere. Herwiha 

eger em hevoka *"Polîsan 

wan girt(in)" sererast bikin û ew bibe "polîsan ew girtin", hingê ew jî 

dikare bibe "polîsan girtin" an 

jî "ew girtin" bê ti guherekê di wateya wê de. Lê eger hevoka me 

*"polîsan wan girt" be û em 

bixwazin peyva "polîsan" jê biavêjin, hingê hevoka me dimîne "wan girt". 

Mîna ku tê zanîn, di 
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"wan girt" de êdî peyva "wan" ne bireser lê kirde ye. Bi vî awayî em êdî 

nizanin ka "wan girt" tê wê 

wateyê ka wan hin kes/tişt girtin an jî ew ji aliyê hin kesan de hatin girtin . 

KURTENERÎNEK LI TEVGERA DAÇEKÊN KURDÎ 

Husein Muhammed: mehname@hotmail.com 

Eger em bixwazin bi kurtî rave bikin, em dikarin bibêjin ku daçek ango 

prepozîsyon (îng. 

preposition) hin peyvikên alîkar in ku dikevin pêşiya peyvên serekî û 

pêwendî û têkiliya wan diyar 

dikin yan jî cî, dem û hwd. ji me re eşkere dikin. Tevî ku ti şaxek rêzimanî 

yê zimanê kurdî bi qasî 

pêwîst nehatiye lêkolandin jî, li gor hayjêbûna min, herî kêm li ser rola 

daçekan hatiye rawestîn. Lê 

ev peyvikên biçûk rolek gelekî bingehîn di ziman de dilîzin loma pêwîstî 

bi vekirina gotûbêjê li ser 

wan heye. Ta niha ez bi kêm zimanan hesîme ku tê de bi qasî zimanê kurdî 

daçek zaf hebin. Lê çi 

mixabin ku ev dewlemendiya daçekan, mîna dewlemendiya her biwar û 

şaxên din jî ên zimanê me 

yê şîrîn, li gor zengîniya gencîneya xwe nayê xebitandin. Herwiha ne 

gelekî ji rastiyê dûr e eger em 

îddîa bikin ku hin daçek jî bi berdewamî ne li ciyê xwe yê rast tên 

xebitandin û pirr şaşîtî jî di 

bikaranîna wan de tê kirin. Ji berî ku em dest bi ferisandin ango 

analîzandina kitekit a daçek û 

paşdaçekan bikin, em dikarin vê mînaka sade bidin: 

-li malê 

-di malê ve 
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-di malê de 

Tevî ku ya pêşîn herî zêde bê xebitandin jî, pirranî caran herduyên paştir 

jî li şûna wê û bi mebesta 

wateya wê tên bikaranîn. Lê di rastiyê de di herduyên paştir de daçek ew 

qas bandorek tûj li peyva 

"mal" dikin ku êdî di wan herdu biwêjan de bêjeya "mal" bi wateya xwe 

ya asayî namîne. "Di malê 

ve" bi zimanê gelêrî tê wateya "di xanî ve" û "di malê de" jî tê wateya "di 

malbatê/aîleyê/famîlyayê 

de". Mînak: "Li derve sar bû; ez çûm hundur û di malê ve li ber argûna 

hilkirî/vêxistî rûniştim." Û 

"Di malê de mêrek tine ye ku vê zivistanê biçe nêçîr û kewgîrê". 

Problema lêkolîn û jênivîsîna daçekan ew e ku - berevajî lêker û nomînan 

(navdêr, rengdêr, hejmar 

û cînav) - mirov nikare bi awayek giştî li ser wan rabiweste. Tenak gengazî 

ew e ku ew yek bi yek 

bên ferisandin û erkên her yekê ji wan bên destnîşankirin. 

Daçek bi cînavan re 

Lê pêşî divê bê diyarkirin ku eger daçek bikeve pêşiya peyva 

bingehîn/serekî, eger ev peyv navdêr 

)substantîv), cînav (pronom) an jî hejmar (numeral) be, ew peyv ditewe 

(1). Di kurmancî de cînavan 

du celeb form hene; forma netewandî (ez, tu ew, em, hûn, ew, ev û kî) û 

forma tewandî (min, te, wê, 

wî, me, we, wan, van û kê). Bi daçekan re forma tewandî tê bikaranîn. 

Mînak: bi min re, li gor te, ji 

bo wê, li cem wî, ji nik me ve, bi saya we... 

Daçek bi navdêran re  
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Daçek bi navdêrên zayendmê re 

Peyvên zayendmê di yekhejmariya xwe ya kifş de paşgirtika "(Y)Ê" digirin: 

Mînak: li mal-ê, di 

pirtûk-ê de, ber bi xweşi-yê ve... 

Peyvên zayendmê di yekhejmariya xwe ya nekifş de paşgirtika "Ê" digirin 

lê "(Y)EK", a ku nîşana 

nekifşiyê ye, jî li ciyê xwe dimîne: 

Mînak: li mal-ek-ê, di pirtûk-ek-ê de, ber bi xweşi-yek-ê ve... 

Peyvên zayendmê di pirrhejmariya xwe ya kifş de paşgirtika "(Y)AN" 

digirin: 

Mînak: li mal-an, di pirtûk-an de, ber bi xweşi-yan ve... 

Peyvên zayendmê di pirrhejmariya xwe ya nekifş de jî paşgirtika "(Y)AN" 

digirin lê "IN/NE", a ku 

nîşana nekifşiyê ye, jî li ciyê xwe dimîne: 

Mînak: li mal-in-an, di pirtûk-in-an de, di xweşî-ne-yan de... (2( 

Daçek bi navdêrên zayendnêr re 

Eger mijara me ya "Daçek bi navdêrên zayendmê re" sivik be û em bikarin 

bi asanî hemfikir bin, di 

mijara "Daçek bi navdêrên zayendmê re" de yekdilî û hemfikirî ta niha 

berpê nebûye. Peyvên 

zayendnêr di pirrhejmariya xwe ya kifş û nekifş de tam mîna peyvên 

zayendnêr di pirrhejmariya 

xwe ya kifş û nekifş de ditewin. 

Mînak: li welat-an, bi şivan-an re, ber bi xani-yan ve; li welat-in-an, bi 

şivan-in-an re, ber bi xanî- 

ne-yan ve... 

Lê dudiliya herî zêde li ser tewîna yekhejmariya navdêrên zayendnêr di 

rewşa kifş û hinekî jî di ya 
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nekifş de ye. Li gor devokên kurmancî navdêrên zayendmê dikarin bi sê-

çar şêweyên ji hev cuda 

bitewin: şivan > şivên/şivanî/şivani/şivîn. Dibe ku gelek zimannas bi min 

re ne hemfikir bin lê ev 

hemû li me "bela" ne û ji bo zimanek yekgirtî yê nivîskî li kurmancînivîsan 

bûne asteng. Hem ew bi 

tewîna xwe tevliheviyê dixin ziman (3) û hem jî bikanînerên kurmancî li 

hev nakin ku yekê ji wan 

bibijêrin. Loma niha pêwîstiya me bi kompromîsekê heye: pêwîst e ku em 

forma netewandî bi kar 

bînin. Jixwe di pratîkê de jî wiha tê kirin lê hin purîst û "paqijkerên" ziman 

zorê didin van navdêran 

û, tevî ku gel ticaran wan wisan netewîne jî, ew her ditewînin. 

Mînak: 

Li şûna: em binivîsin: 

li welêt/welatî/welati li welat 

bi hêsp/hespî/hespi bi hesp 

ji Kemêl/Kemalî/Kemali re ji Kemal re 

û hwd. û hwd. 

Herwiha di yekhejmariya nekifş a navdêrên zayendnêr de jî dudiliyek 

peyda dibe. Bi gelemperî di 

zimanê nivîskî de ta niha zêde tîpa "Î" li pey "(Y)EK", a ku nîşana nekifşiya 

yekhejmariya navdêrên 

zayendnêr e, hatiye danîn: li welat-ek-î, bi hesp-ek-î, ji xani-yek-î re. Lê di 

hin devokan de li şûna 

vê tîpa "Î" tîpa "Ê" heye, û hin kes wê tercî dikin (4). Ango: li welat-ek-ê, 

bi hesp-ek-ê, ji xani-yek-ê 
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re. Mîna ku tê zanîn navdêrên zayendmê jî di heman rewşê de heman 

tîpê digirin loma diyarbûna 

zayenda peyvê namîne (5 .( 

Daçek bi navdêrên "girêdayî" re 

Ji beşa "Daçek bi navdêran re", ya ku me ta niha dabaş jê kir, bi wê şert û 

mercê ye ku navdêr bi 

peyva (peyvên) li pey xwe ve ne girêdayî ye ku wê peyvê bandor li 

navdêrê kiribe û navdêr hatibe 

tewandin. Lê em hemû dizanin ku pirrî caran rengdêr (adjektîv) û cînav 

(pronom) dikevin pey 

navdêran û ji ber wê yekê navdêr jî ditewin û wek xwe namînin. 

Mînak: mal-a te, welat-ê min, pirtûk-ên wê; sêv-a sor, xani-yê bilind, 

derya-yên kûr... 

Niha eger em daçekan jî li van gotinên jorîn zêde bikin, em ê bibînin ku 

paşgirtikên me di beşên 

"Daçek bi navdêrên zayendmê re" û "Daçek bi navdêrên zayendnêr re" 

dabûn, êdî nikarin bikevin 

pey navdêrên di van gotinên jorîn de. Ew gotin bi xwe tewandî ne û çimkî 

pêwendiya xwedîtiyê 

)mala te; welatê min...) û rengdêran (sêva sor...) a bi navdêran re ji 

pêwendiya daçekan bi navdêran 

re xurttir e, paşgirtikên asayî yên xwedîtî û rengdêran li ciyê xwe dimînin 

û pêwîstî bi paşgirtikên 

asayî yên daçekan tine ye: 

Mînak: li malê > mala min, ji sêvê > ji sêva sor 

Herwiha eger navdêr di yekhejmariya xwe ya nekifş de jî bi rengdêr an jî 

cînavekê re hatibe 
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girêdan, hin nakokî derdikevin. Çimkî em di yekhejmariya kifş de, dema 

ku navdêr bi cînav an jî 

rendêra li pey tê, li navdêrên zayendmê tîpa "A" û li navdêrên zayendnêr 

jî "Ê" zêde dikin (sêv-a 

sor/min, hesp-ê te/spî), li gor hin kesan divê ev herdu tîp di rewşa nekifş 

a heman navdaran jî bên 

bikaranîn, ango: 

-sêv-ek-a sor/min; bi daçekê re: Wî ji sêv-ek-a sor/min xwar. 

-hesp-ek-ê te/spî; bi daçekê re: Ez dixwazim li hesp-ek-ê te/spî siwar 

bibin. 

Lê ez bawer dikim, tevî ku gelek xwendevan pêrgî vî awayê nivîsînê 

hatibin jî, ew bi xwe wisan 

naxebitînin. Niha di kurmanciya nivîskî de bi vî awayî zêdetir tê nivîsîn: 

-sêv-ek-e sor/min; bi daçekê re: Wî ji sêv-ek-e sor/min xwar. 

-hesp-ek-î te/spî; bi daçekê re: Ez dixwazim li hesp-ek-î te/spî siwar bibin. 

Herdu awayan jî argumentên baş hene ku çima ew bên bikaranîn û dev ji 

ya din bê berdan. Ti ji 

herduyan ji aliyê rêzimanî de ne çewt û şaş in. Lê nabe ku bi hetahetatî 

em wan herduyan bi kar 

bînin an jî nîqaş û gengeşeyê bikin ji bo ku em yekê bibijêrin. Û ji pêzanîn 

û tecrubeyên heyî ez 

dizanim ku em qet bi asanî li hev nakin û ta ji me bê em - carinan ji dexesî 

û carinan jî ji famkorî  -  

her li ser rêya xwe ya berê dimeşin tevî ku ew şaş be jî! Lê li vir ez 

dixwazim dîsan pêşniyazek 

kompromîsî bikim: Em dev ji van herdu paşgirtikan berbidin: 

Li şûna: em binivîsin: 

sêv-ek-e sor/min yan sêv-ek-a sor/min sêv-ek sor/min 
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hesp-ek-î te/spî yan hesp-ek-ê te/spî hesp-ek te/spî 

Li vir hin kes dê reaksiyonan nîşan bidin û diyar bikin: "De baş e, lê bi vî 

awayî zayend wenda dibe 

û êdî mirov nikare ji navdêran bibîne ka ew zaynedmê yan jî zayendnêr 

in!" Bêguman ev yek rast e, 

em dizanin ku "welat-ê min" zayendnêr û "sêv-a sor" jî zayendmê ye lê 

em di nivîsê de diyar nabe 

ka zayenda "welat-ek dûr" û sêv-ek şîrîn" çi ye. Erê, lê diyarkirina zayendê 

di kurdî de - berevajî 

gelek zimanên din ên zayend tê de heyî - ne pêwîst e. 

Mînak: Di hevoka "Heval dibêje" de ti şaşî tine ne lê dîsan jî jê naxwiye ka 

"heval" zayendmê yan jî  

zayendnêr ango keç/jin an jî kur/zelam e. Herwiha di pirrhejmariyê de 

kurdî zayendê nanase. Ji 

"Hevalan got" naxwiye ka ev heval keç an jî kur in. Jixwe gelekî baştir û 

pratîktir e ku zayend di 

pirrhejmariyê de tine be çimkî hin ji van hevalan dikarin keç û hin jî kur 

bin. Eger di pirrhejmariyê 

de jî zayend hebûya, em ê neçar bimana peyva "heval" du caran - carekê 

bi zayendmêyî û yekê jî bi 

zayendnêrî - bigota. Bi vî awayî ziman ê zehmet bibûya û me dê nikariya 

di hema heyamê de bi qasî 

niha tişt bigotina û guhdarên/hevalên xwe agadar û serwext bikirana. 

Bi heman awayî pirsgirêka navdêran bi cînava nîşandekî "ev" û 

tewandiyên wê re jî tê çareserkirin. 

Mîna ku tê zanîn, eger "ev" yan tewandiyek wê bikeve pêşiya navdêran, 

navdêr dikarin di kurmancî 
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de bi çend awayên ji hev cuda ditewin û ta niha yekdilî û lihevkirinek 

gelemper pêk nehatiye loma 

ew jî hin kompromîsan dixwaze. Li gor devokên kurmancî herî kêm "ev" 

dikare van paşgirtikên 

jêrîn bixe pişt navdêran: 

Zayendmê: 

-ev pirtûk-a han, ev pirtûk-a ha, ev pirtûk-a he, ev pirtûk-e, ev pirtûk-a 

Mînak: ev pirtûka han mezin e, ev pirtûka ha xweş bû, te ev pirtûka he 

xwendiye, ev pirtûke ne li ber 

destê min bû, ev pirtûka nayê xwendin... 

Zayendnêr: 

-ev welat-ê han, ev welat-ê ha, ev welat-ê he, ev welat-e, ev welat-a 

Mînak: ev welatê han mezin e, ev welatê ha ne xweş e, ev welatê he min 

nedîtiye, ev welate gelekî bi 

min xweş tê, ev welata bixêrûbêr e... 

Tevî ku hin ji van ji hin ên din baştir bin jî, ta niha min çi dît, her kes wan 

li gor devokan xwe 

dixebitîne. Lê niha dem hatiye ku em li rêyekê bigerin ku em ti kesekî 

nexeyidînin û li derve 

nehêlin lê dîsan jî zimanek yekgirtî û standard ava bikin. Bi baweriya min, 

a herî baş ew e ku em 

van paşgirtikên destnîşankirî "biavêjin" ango wan li derveyî nivîsîna xwe 

bihêlin. Ango em li şûna 

mînakên jorîn bibêjin: 

-ev pirtûk mezin e, ev pirtûk xweş bû, te ev pirtûk xwendiye, ev pirtûk ne 

li ber destê min bû, ev 

pirtûk nayê xwendin... 
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-ev welat mezin e, ev welat ne xweş e, min ev welat nedîtiye, ev welat 

gelekî bi min xweş tê, ev welat 

bixêrûbêr e... 

Dîsan hin kes dê bipitin û gazinan bikin ku me zayend ji bîr kir lê heman 

kes her dibêjin: 

-ew pirtûk mezin e, ew pirtûk xweş bû, te ew pirtûk xwendiye, ew pirtûk 

ne li ber destê min bû, ew 

pirtûk nayê xwendin... 

-ew welat mezin e, ew welat ne xweş e, min ew welat nedîtiye, ew welat 

gelekî bi min xweş tê, ew 

welat bixêrûbêr e... 

an jî: 

-pirtûk mezin e, pirtûk xweş bû, te pirtûk xwendiye, pirtûk ne li ber destê 

min bû, pirtûk nayê 

xwendin... 

-welat mezin e, welat ne xweş e, min welat nedîtiye, welat gelekî bi min 

xweş tê, welat bixêrûbêr e... 

Ango ti zayend di wan de nayê xwiyandin. Êdî ez bawer dikim ku em 

hinekî ji mijara xwe ya 

bingehîn dûr ketine loma pêwîst nake ku em êdî gelekî dûrtir biçin lê 

mînakek din jî didim ku baştir  

e - eger em bikarin - em paşgirtikên zayendî nexebitînin: Di gelek kovar û 

rojnameyên kurdî de, 

eger li pey navdêra di yekhejmariya nekifş de rengdêr an cînav bên, 

paşgirtik ji bo diyarkirina 

zayendê tên danîn. Mînak: sêv-ek-e/a sor an hesp-ek-î/ê reş. Lê em hemû 

dizanin ku di kurdî de 
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bêhejmar navdêr hene ku li gor tevgirêdan û kontekstê dikarin hem 

zayendmê û hem jî zayendnêr 

bin. Mînak: mamoste, heval, nas, zarok... Ango eger ev kes jin/keç be: 

"mamosteya min, hevala wê, 

nasa me, zaroka wan" lê eger zelam/kur be: "mamosteyê min, hevalê wê, 

nasê me, zarokê wan". Lê 

carinan bêjeyên bi vî awayî di yekhejmariya nekifş de tên bikaranîn û 

nivîser nizane ka ew jin/keç 

an zelam/kur in, naxwaze zayenda wan diyar bike yan jî dixwaze herdu 

zayendan diyar bike ji bo ku 

destnîşan bike ku ji herdu zayendan dibin. Hingê neçar dibe ku wiha 

binivîse: "mamosteyeke/î min, 

hevalekî/e çê, nasekî/e me, zarokeke/î biçûk" an jî "mamosteyeka/ê min, 

hevalekê/a çê, nasekê/a me, 

zarokekê/a biçûk". Lê eger em paşgirtikên zayendî di van rewşan de bi 

kar neînin, em ê ji vê belaya 

"e/î" û "ê/a" bifilitin, û hevokên xwe bi vî awayî bi rêz bikin: "mamosteyek 

min, hevalek çê, nasek 

me, zarokek biçûk". Û dîsan jî ev "mamosteyek min" û hwd. dikarin hem 

zayendmê û hem jî 

zayendnêr bin. 

Celebên daçekên kurdî 

Em dikarin daçekên kurdî di sê koman de bisinifînin. 

 •Daçekên sade û serbixwe: bi tenê yekpeyvikî ne (bi soranî di kevanokan 

de): bi (be), ji (le ... we( 

û li (le.( 

Mînak: bi tirimpêlê, ji malê, li Kurdistanê... 
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 •Daçekên dubeşî: Ev daçek ji du beşan pêk tên. Beşa pêşîn li berî û ya 

paşîn jî li dû peyvên serekî 

tên danîn: bi ... ve (pê ve), di ... de (tê de), ji ... re (jê re) û hwd. 

Mînak: bi wê re, di qonaxê de, ji malê ve... 

 •Daçekên biwêjî: ev daçek ji hin daçekên serbixwe û sade yan jî daçekên 

dubeşî û hin daçekên 

neserbixwe pêk tên: ji alî de, bi ser re, di bin ve, li jêr, li gor, li pey, ji cem, 

bi saya û hwd. 

Mînak: ji ser qapa pirtûkê xwend; di bin tirarê mast ve bû, tu çima ew qas 

li dûr lê digerî; li gor 

encamên lêkolînê wî xwe bi stranbêjiya xwe di dilê xelkê de ezîz kiriye; di 

Kurdistanê re derbas bûn 

û li pey şopa wan çûn... 

Hin daçek 

bi 

bi bin  ...  

bi hev  ...  

bi pey  ...  

bi qasî  ...  

bi vî/wî alî de 

bi ... de (pê de( 

bi ... re (pê re( 

bi ... ve (pê ve( 

bi bin ... ve 

bi derî  ...  

bi dû ... ve 

bi jêr de, bi jêrî ... de 

bi jêr ve, bi jêrî ... ve 
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bi jor de, bi jorî ... de 

bi jor ve, bi jorî ... de  

bi rex  ...  

bi rex ... ve 

bi ser  ...  

bi ser ... de 

bi ser ... ve 

Di 

di ... de 

di ... re 

di ... ve 

di ber ... re 

di ber ... ve 

di bin ... ve 

di bin ... de 

di bin ... re 

di cî de 

di nav ... re 

di pey ... re 

di ser ... de 

di ser ... re 

Ji 

ji bin  ...  

ji ber  ...  

ji bilî  ...  

ji ... pê ve 

ji hingê ve 

ji ... şûnde 
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ji bo (ji boyî/ ji bona... ( 

ji hev  ...  

ji pey  ...  

ji vî/wî alî  ...  

ji vî/wî alî de  ...  

ji aliyê  ...  

ji ... de 

ji ... re 

ji ... ve 

ji aliyê ... ve 

ji bin  ...  

ji ... şûnde 

ji der(ê( 

ji derve 

ji derveyî  ...  

ji derî  ...  

ji dêl(v)a  ...  

ji dil 

ji ... ve (jê ve( 

ji bin ... ve  

ji nav  ...  

ji nû ve 

ji nişka/ê ve 

ji rex  ...  

ji rex ... ve 

ji ser  ...  

ji ser ... ve 

ji vir 
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ji wir 

ji kû 

ji vê gavê pê ve 

ji vir pê ve 

ji xwe 

Li 

li ser  ...  

li ber  ...  

li ber ... re 

li jêr 

li jor 

li dor 

li dora  ...  

li gor ..., li gora/î  ...  

li kû 

li bin 

li nav  ...  

li paş  ...  

li pêş  ...  

li pişt  ...  

li ser ... re 

li vir 

li wir 

li derekê 

li gel 

KURTENERÎNEK LI HEVOKSAZIYA KURDÎ 

Husein Muhammed 
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Hevok (bi înglîzî sentence, bi erebî cumle) çi ye? Bi kevneşopî hatiye gotin 

ku hevok tevayiya 

ramanekê ye ku nikare li ser hin pişkên biçûktir bê beşandin. Bi baweriya 

min, ev şîrove- û 

ravekirin gelekî ji rastiyê dûr e çimkî pirraniya hevokan dikarin bên 

"hûrandin" û dîsan jî raman 

wenda nebe. Em li vê hevoka sade binerin: Pêr Zinar çû gund. Peyva "pêr" 

dikare bi tena serê xwe 

ramanek be lê eger ew ji "Zinar çû gund" bê veqetandin jî, ev a beşa paştir 

ne ramanek nîvcoyî ye. 

Di nivîsînê de - eger kêmasî tê de tine bin - hevok dikare ji aliyê 

ortografiyê de yektayiyek zelal û 

bisînor be lê destnîşankirina hevokê ji peyivîna berdewam dikare dijwar 

be; di axivînê de pirranî 

caran sînorên zelal di navbera hevokan de nîn in: 

//...erê mi êêê na êêê nizam li kû mi êêê êêê e' neçûm êêê ew nehatibû 

êêê mam li bendê //...  

Zimannasiya herî nûjen jî nikariye şîroveyek realîstîk û rastînêzîk ji bo 

hevokê bibîne. Lê bi 

gelemperî dikare bê gotin ku zimannas di roja me de li ser wê baweriyê 

ne ku hevok dikare ji 

mebestek û tevayiya ramanekê zêdetir bi saya beşên xwe bê ravekirin. 

Hin birrên hevokan 

)1 ( Silav! 

)2 ( Pirtûkê. 

)3 ( Bikene! 

)4 ( Zoro şervan e. 

)5 ( Mem li Wanê dijî. 
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)6 ( Havînê Têlî bar dike zozanan. 

)7 ( Li kolanê tirimpêlek heye. 

)8 ( Dema ku Têlî çû bajar, Temo bû şivan. 

)9 ( Mûsa dît ku Têlî revî. 

)10 ( Zoro şervan û Emo cerdevan e. 

)11 ( Temo çû nêçîrê û Xemê çû bêrê. 

Bi awayekî em dikarin van hemûyan wek hevok bihesibînin çimkî ew 

hemû dikarin di nivîsê de 

bikevin navbera du nîşandekan. Lê li aliyê din ew hemû ne berhev û 

wekhev in. (1-7) hevokên sade 

ne, nikare bi asanî bê gotin ku ew ji yekê zêdetir hevokan pêk hatibin. 

Hevokên sade yên 

"bêkêmasî" ji du yan çend hevgiriyên endamên bingehîn pêk tên. Em 

dikarin vê hevgiriyê wek 

perçehevok binavînin. Di hevokên (4,5) de ji perçehevokên Zoro, Mem û 

perçehevokên şervan e, li 

Wanê dijî. Di hevoka (6) de ji bilî perçehevokan Têlî û bar dike zozanan 

herwiha havînê jî 

perçehevokek e. Hevoka (7) jî ji du perçehevokên bingehîn pêk hatiye lê 

rêza perçehevokan ji ya 

hevokên (4-6) hinekî cuda ye. 

Hevokên (1-3) bê perçehevok in û bi tenê her yek ji peyvekê pêk hatiye. 

Hevoka (1) dikare wek 

xwe hebe û normal e, "tiştek ji wê ne kêm e". Lê hevoka (2) elîptîk e. Ew 

dikare tenê di hin rewşan 

de bê bikaranîn. Ew dikare bersiva "Çi dixwînî?" be. Bersiva "pirtûkê" bes 

e ango ne pêwîst e ku 
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em bibêjin: "Ez pirtûkê dixwînim." Lê hevokên elîptîk ew in ku tiştek ji 

wan ketiye yan jî hatiye 

xistin . 

Hevokên (8-11) yên hevedudanî ne; dikare wisan bê ferisandin ku her yek 

ji wan ji hin hevokên 

sade ava bûye: 

)8 ( Têlî çû bajar. Temo bû şivan. 

)9 ( Mûsa (tiştek) dît. Têlî revî. 

)10 ( Zoro şervan e. Emo cerdevan e. 

)11 ( Temo çû nêçîrê. Xemê çû bêrê. 

Di hevedudaniya (8) de hevoka pêşîn (Dema ku Têlî çû bajar) li hember a 

paştir (Temo bû şivan( 

hevoka noqandî ye ku em ê jê re binhevok bibêjin. Di ya (9) de jî ji bo 

hevoka paştir (ku Têlî revî( 

rewş wiha ye. Ew di serhevok (Mûsa dît) de hatiye noqandin. (10) û (11) 

jî her yek ji du hevokan 

pêk hatiye lê di wan de ti hevokek ji aliyê ya din ve nehatiye noqandin, 

"bindestkirin". Loma ew 

herdu berhev in û dikarin wek berhevok bên navandin. Bi gotinek din, ew 

herdu jî serhevok in 

çimkî dikarin bi xweserî peyda bibin û pêwîstiya wan bi hebûna hevdu nîn 

e. Lê hevokên mîna 

"Dema ku Têlî çû bajar" û "ku Têlî revî" nikarin bi tena serê xwe bê 

xebitandin, ew "bindest" in 

loma em ji wan re "binhevok" dibêjin. 

Herwiha hevokên ji du/hin serhevokan an jî ji serhevok(ekê/an) û 

binhevok(ekê/an) pêkhatî jî 
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dikarin mîna hevokên sade elîptîk bin. Di hevoka hevedudanî (10) de ji 

hevoka pêştir lêkera "e" 

hatiye rakirin. "Bêkêmasî" ew wiha ye: Zoro şervan e û Emo cerdevan e. 

Ji bo ku em bikarin dest bi mijara xwe ya serekî bikin, bêjeyek din jî ji me 

re pêwîst e: komhevok. 

Mîna navê xwe, komhevok ji du yan jî zêdetir hevokan pêk tên ku bi hev 

re bi niqteyê bi dawî tên. 

Ji her 11 hevokên me yên mînak ên jorîn hevokên (8-11) komhevok in. Di 

hevoka (8) de sînorê 

hevokan bi bînokê (,) tê danîn lê sînordanîna navbera hevokan bi bînokê, 

nîvniqteyê (;) yan jî 

duniqteyê (:) ne tenak awa ye ku hevok bên ji hev veqetandin. Di 

komhevoka (9) de bi peyvika "ku" 

hevok ji hev tên qetandin. Bi rastî ji berî vê "ku"yê, li pey peyva "dît" 

bînokek jî dikarîbû bihata 

danîn. Ji xwe bi hin zimanan (mînak: elmanî li berî "dass=ku", swêdî li berî 

"att=ku", fînî li berî 

"että=ku") danîna bînokê di vê rewşê de zerûrî ye. Li aliyê din, di îngilîzî 

de hema ticaran bînok 

nakeve pêş "that=ku". Di kurdî de di komhevoka me (9) de pêwîstiyek 

berbiçav qet bi bînokê nîn e 

lê ev nayê wê wateyê ku di kurdî de bînok ticaran nakeve pêşiya peyvika 

"ku" yan jî li berî wê 

bînok qet ne pêwîst e. Eger binhevok ketibe nav serhevokê, ji bo 

zelalkirina sînorên hevokan û pê re 

asankirina xwendinê, bikaranîna bînokê erkek bingehîn heye: Ez, ku 

dereng hatim, negiham şîvê. Di 
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vê komhevokê de serhevok "Ez negiham şîvê." ye çimkî ew bi xwe raman 

an ponijek bêkêmasî 

radigihîne. Ew dikare bê van beşên din ên komhevokê jî bê gotin an 

nivîsîn. "Ku dereng hatim" 

dîsan nikare bi tena serê xwe bê gotin loma ew binhevok e û girêdayî 

serhevoka diyarkirî ye. Lê 

pirsgirêk ew e ku serhevok ji hev pelate bûye ango hemû beşên wê bi 

rasteqînî ne li pey hev in. (Em 

ê derengtir bibînin ku ev diyardeya pelatebûna serhevokê di kurdî de 

gelekî gelemper e, ji gelek 

zimanên din zêdetir çimkî di kurdî de bi gelemperî lêker dikeve dawiya 

hemû hevokê/komhevokê û, 

eger nekeviyê jî, peyvên li pey wê pê ve girêdayî bi xwe re dikişîne dawiya 

hevokê/komhevokê.) Ji 

bo ku em bikarin bê dîsanvegerîna li nivîsê û sergêjiyên din bi lezgînî di 

xwendina xwe bigihin, 

"bendkirina" binhevoka ketî nav serhevokê pêwîst e. 

Bêguman heman komhevok dikare wiha jî bê gotin: 1) "Ez negiham şîvê 

çimkî dereng hatim." yan jî 

2" ( Çimkî ez dereng hatim, negiham şîvê." Lê divê bê zanîn ku aspekt, 

dalepîn (konsentrebûn) û 

giranîdan di mînaka me ya pêşîn de bi temamî ne mîna van herdu 

mînakan e. Di ya pêşîn de girîngî 

bi encam ("negiham şîvê") tê dan; sedem ("dereng hatim") tenê "bi rê 

ve" tê gotin û girîngiyek zêde 

jê re nayê dan. Lê di herdu mînakên paştir de bikaranîna peyva "çimkî" 

ango "ji ber ku" balê 
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dikişîne ser derenghatinê. Lê madem di herdu komhevokan de pelatebûn 

û tevlihevbûna hevokan 

nîn e, em çima di mînaka pêşîn de bînokê bi kar naînin lê di ya duyem de 

me bînokek xistiye  

navbera herdu hevokan? Di komhevoka yekem de du hevok hene: "Ez 

negiham şîvê" û "Dereng 

hatim". Ew herdu bi hokera sedemî "çimkî" ji hev hatine qetandin an jî - 

rasttir e ku em bibêjin - bi 

hev ve hatine girêdan. Peyva "çimkî" sînorê navbera wan zelal dike û 

pêwîstî bi bînokê nîn e. (Lê 

ne çewt e jî ku eger bînok ji berî peyva "çimkî" bê danîn.) Eger komhevok 

bi serhevokê dest pê bike 

û bi binhevokê bi dawî bê û herwiha pelateyî jî di nav hevokan de nebe, 

di kurdî de pirranî caran 

pêwîstiya diyarkirina sînorên nav hevokên di komhevokê de bi bînokê nîn 

e. Lê zêdekirina bînokê jî 

ne çewtî ye: 

1 ( Ez ê jê re bibêjim(,) eger min dît. 

2 ( Tu neçe(,) madem birîndar î. 

3 ( Ew nizane(,) ka tu kî yî. 

Di mînakên me de peyvên "eger", "madem" û "ka" hevokgirêder in. 

Herwiha bi wan tê zanîn ka li 

kû serhevok bi dawî tê û binhevok ji kû dest pê dike. Ji aliyê ortografî de 

ev peyvik dikevin nav 

sînorê hevoka li pey wan hatî ango binhevokê. Tevî ku veqetandina 

serhevokan û binhevokan bi 

bînokan ne çewt e jî, ez bi xwe di rewşa her sê mînakên me yên jorîn de 

guncavtir dibînim ku bînok 
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neyê bikaranîn baştir çimkî a) wê li vir ti erk nîn e, b) danîna wê hevokê 

hinekî dirêjtir dike, zêdetir 

cî pêwîst e û herwiha c) çimkî zêde ye, hem nivîser diwestîne û hem jî 

serê xwendevan diêşîne. Lê 

dîsan jî me bersiv neda ka çima me di komhevoka duyem de ew danî: Di 

komhevoka yekem de pêşî 

serhevok û paşî binhevok hebû lê di komhevoka duyem de binhevok li 

destpêkê ye. Peyva "çimkî" 

tê de ne hevokgirêder e çimkî ew ne di navbera sînorê serhevok û 

binhevokê lê li destpêka hemû 

komhevokê ye. Dema ku binhevok li pêşiya serhevokê be, hertim divê li 

ciyê dawîlêhatina 

binhevokê û destpêkirina serhevokê bînok bê danîn: 

1 ( Eger min dît, ez ê jê re bibêjim  .  

2 ( Madem tu birîndar î, neçe. 

3 ( Dema ku em bibêjin, ew dê bitirsin. 

Ez bawer dikim ku tu jî dikarî vê yekê bipejirînî ku di vê rewşê de pêwîstiya 

me bi danîna bînokê 

heye. Lê pirsgirêka hê mezintir ew e mirov çawa bizane kengî binhevokek 

bi dawî tê û serhevok 

dest pê dike. Eger hinekî li van her sê komhevokên jêrîn bê nerîn, dê bi 

asanî bê dîtin ku di her 

sêyan de binhevok bi lêkerekê (dît, î, bibêjin) bi dawî tên. Ev yek regez û 

şîretek baş e ku li bîra 

mirov be lê hertim wiha jî nabe: 

1 ( Gava ku tu bikarî biçî, ez ê bi te re bêm. 

2 ( Ku em gihandin malê, em ê zû têr bixwin. 
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Di komhevoka yekem de peyva "bikarî" jî lêker e lê bînok nakeve pêşî wê 

çimkî ew lêkera alîkar e 

û lêkera serekî (biçî) li pey wê tê û bînokê bi xwe ve digire. Lê ne pêwîst 

e ku lêkera serekî rasterast 

li pey a alîkar bê: "Gava ku tu bikarî spêdeyê hê zû biçî"... , 

Dema bersiva pirsa "kû" tê dan, carinan hin lêker nakevin dawiya hevoka 

xwe lê bersiva vê "kû"yê 

li pey wan lêkeran tê: 

-Tu çûyî kû? 

-Ez çûm Kurdistanê. 

-Te çi kir? 

-Ku ez giham Kurdistanê, gelek hevalên min hatin nik min . 

Di vê komhevokê de "giham" û "Kurdistanê" bi hev ve girêdayî ne loma 

veqetandina bi bînokê 

nabe. Divê li vir bînok bikeve dawiya peyva "Kurdistanê." 

Ta vir em bi zelalkirina komtêgih (termînolojiyê) û ciyê bînokê di 

komhevokên sade de ve mijûl 

bûne. Ji vir şûnde em ê di vê nivîsê de bala xwe bidin hin (kom)hevokan, 

ên ku ji nivîsên bi kurdî 

hatine hilkolandin, û bi ferisandin, rave- û şîrovekirina wan li gelek xalên 

bingehîn û balkêşîn 

binerin. Hemû (kom)hevokên mînak ji weşanên kurdî ne. Min bi xwe yek 

jî ji wan ji aliyê xwe de 

nenivîsiye daku pê polemîkê bikim û serê we biêşînim. Ev (kom)hevokên 

bi vî awayî di zimanê me 

yê nivîskî û devkî de gelekî mişe û zaf in û balkêşiya me jî lêkolîna wan e. 

Mîna ku hat gotin, hemû 
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mînak ji tekstên kurdî hatine stendin lê ji bo ku nivîs ji qesta dirêj nebe, 

min çavkaniyên wan 

nedane. Li vir dixwazim, ji her nivîskarê/î, ya/yê ku min bi bêdiliya wî/wê 

mînakin ji nivîsên wê/wî 

derxistibin, hêviya lêborînê dikim. 

Hin nîşandekên di vê nivîsarê de xebitandî: 

Nîşandek Wate 

Mînakek nû 

 *Mînaka çewt (dikare bê gotin an jî tê gotin lê ne durist e( 

 #Ne hemwate (ev hevok/komhevok heman wateyê / eynî 

manayê nadin( 

 >Ji tiştekî dibe tiştek (din( 

/ an (jî), yan (jî( 

 =Tiştek e 

 ...Beşek ji nivîsê nenivîsî hatiye hiştin 

[...] 

Nivîs an jî nîşandek di nivîsa orîjînal de nîn e; min ew lê 

zêde kirine û zêdekirina xwe xistiye nav van kevanokên 

çargoşî 

VEQETANDINA DU HEVOKAN JI HEV 

 Kerîmê, ku bêkar bû ji xwe re di ber avê re, digeriya... 

 li ser wan rojên, ku careke din venagerin, teviya şevê şorê bikin. 

Tevî ku her yek ji herdu komhevokên jorîn mîna sê hevokan bixwiye jî, di 

rastiyê de her yek ji wan 

du hevok in. Em lê binerin ka çima wiha ye: Komhevoka pêştir bi "Kerîmê" 

dest pê dike û li pey 

navê wî bînokek hatiye danîn lê em dizanin ku "Kerîmê" nikare bi tena 

serê xwe hevok be. Em 
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dikarin wê bînoka heyî rabikin û "Kerîmê ku bê kar bû" wek hevokekê 

bihesîbînin. Lê ev yek jî 

nabe çimkî tiştek ji vê hevokê kêm e, ne bes e ku em bibêjin "Kerîmê ku 

bê kar bû" û hew. Guhdar 

û peyamgira/ê vê mesajê dê sedî sed li benda me be ku em vê yekê 

bidomînin. Wek serhevok tenê 

ew hevok dikarin bên pejirandin ên ku dikarin bi tena serê xwe bên 

xebitandin. Wek mînak: "Kerîm 

diçe." Erê guhdar yan jî bihîstyar dikare ji me bipirse ka Kerîm dê kû de, 

çima yan jî kengî biçe lê 

dîsan jî "Kerîm diçe" dikare bi tena serê xwe bê xebitandin û ti kêmasiyên 

rêzimanî û hevoknasî jî 

tê de nîn in. Lê heman tişt nikare ji bo "Kerîmê ku bê kar bû" bê gotin 

çimkî ew hemû şert û mercên 

ji aliyê hevoknasî (sîntaksî) û watenasî (semantîkî) de bi cî naîne. Pirsgirêk 

di wê yekê de ye ku 

bînok di ciyê xwe yê rast de nehatiye bikaranîn loma xwendevan nikare 

bizane ka li kû hevokek bi  

dawî tê û ya din ji kû dest pê dike. Mebesta hevokê ew e ku: 1) "Kerîm 

digeriya" 

2" ( Kerîm bêkar bû" 

3" ( Kerîm ji xwe re di ber avê re digeriya" 

Niha em dikarin komhevokekê ji van premîsan ava bikin ku hevok ji hev 

bên veqetandin. Lê ji berî 

wê yekê divê em bînoka din jî - ku ew jî li ciyek ne durist hatiye danîn - 

rabikin. Nabe ku "di ber 

avê re" û "digeriya" ji hev bên veqetandin çimkî hem "digeriya" bersiva 

"Di ber avê re çi dikir?" e û 
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hem jî "di ber avê re" bersiva "li kû digeriya" ye. Ango herdu beş girêdayî 

hev in û veqetandina wan 

ne tenê ne pêwîst e lê herwiha şaş e jî. Hevoka mînak dikare bi vî şêweyên 

jêrîn be: 

Kerîm, ê ku bêkar bû, ji xwe re di ber avê re digeriya. yan jî 

Kerîm, ku bêkar bû, ji xwe re di ber avê re digeriya. (1( 

Bi vî awayî em digihin mijarekê ya ku ez hertim li ser têm rexnekirin. Ji 

min tê pirsîn û li min gazin 

tên kirin ka çima ez "a/ya/ê/yê/ên/yên" xwe bi peyva pêştir ve 

nazeliqînin. Mînak: Kerîmê ku,... 

Sêva ku..., xaniyê ku..., pencereya ku..., malên ku..., xaniyên ku... û hwd. 

Lê ji bo ku serhevok 

")Kerîm, ..., ji xwe re di ber avê re digeriya") û binhevok ("..., ê ku bêkar 

bû, ..." yan jî "..., ku bêkar 

bû, ...") bikarin ji hev bên veqetandin û ferisandin, em nikarin wisan bikin. 

"Kerîmê ku bêkar bû" ne 

serhevok û ne jî binhevok e. Lê em dikarin biramin ku ji bo hînkirina 

armanca me pêwîstî bi 

dabaşkirina ji bêkariya Kerîm tine ye. Hingê em dikarin wê binhevokê ji 

nivîs/axiva xwe derbixînin 

û wiha bes e: "Kerîm ji xwe re di ber avê de digeriya." Lê eger me got 

"Kerîmê ji xwe re di ber avê 

re digeriya" yan jî "Kerîmê ku ji xwe re di ber avê re digeriya", guhê 

guhdar dê li me bimîne û 

bendewar be ku em axivîna xwe bidomînin çimkî me hevoka xwe nîvcoyîî 

hiştiye. Bi vî awayî 

averû dibe ku "ê ku" ji binhevokê ye û nabe ku "ê" bi peyva "Kerîm" ve 

bê zeliqandin. 
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Di komhevoka "li ser wan rojên, ku careke din venagerin, teviya şevê şorê 

bikin" peyvên di navbera 

herdu bînokan de binhevokê pêk tînin û yên ji berî bînoka pêşîn û piştî ya 

paşîn jî serhevokê pêk 

tînin. Serhevok tê wê wateyê ku hem tişta serekî di wê de tê diyarkirin û 

hem jî ew dikare/divê 

serbixwe be ango bikare bê hebûna binhevokê jî bê xebitandin. Lê em bi 

asanî dikarin bibînin ku "li 

ser wan rojên ... teviya şevê şorê bikin" ne hevokek bêkêmasî ye ango 

merc û krîterên serhevokan 

bi cî naîne. Gelo çima? Pirsgirêk di wê yekê de ye ku pirtika "ên" bi peyva 

"roj" ve hatiye 

zeliqandin û li pêşiya bînoka pêşîn - ango di nav sînorê serhevokê de - 

hatiye danîn. Ji bo ku 

serhevok ne bêkêmasî ye, mixabin em nikarin di vê rewşê de binhevokê 

("ku careke din venagerin(" 

li derveyî nivîsa/axiva xwe bihêlin. Pêwîstî bi veavakirina komhevoka me 

heye: 

-Li ser wan rojan, ên ku careke din venagerin, teviya şevê şorê bikin. 

yan jî 

-Li ser wan rojan, ku careke din venagerin, teviya şevê şorê bikin. 

Êdî ti astengî di rakirin û telifandina binhevokê de li ber me namînin: 

-Li ser wan rojan teviya şevê şorê bikin. 

 Li bazarê her tiştekî, dilê mirovan bixwaze tê dîtin 

Di vê mînakê de nivîser dixwaze bibêje: Li bazarê her tiştek tê dîtin. 

Herwiha ew dixwaze lê zêde 

bike: Tiştên li gor dilê mirov hene. Lê bînok li ciyek wisan hatiye danîn ku 

ne peyvên pêş û ne jî 
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yên paş hevokek sererast pêk tînin. "Li bazarê her tiştekî" û "dilê mirovan 

bixwaze tê dîtin" nikarin 

serbixwe bên xebitandin û di wan de famkirinek jî berpê nabe. Em dikarin 

hevoka xwe bi vî awayê 

jêrîn ji nû ava bikin daku sînorên navbera serhevok û binhevokan zelal 

bibe û xwendevan li ciyê  

çewt neyê rawestandin çimkî divê herikîn û rawestîna di xwendinê de bi 

plan bê eyarandin daku ji 

xwendevan re xwendin asan û mijar jî balkêş be. 

-Li bazarê her tiştek, ê ku dilê mirov bixwaze, tê dîtin. 

Bi vî awayî binhevok, ku di vê rewşê dikeve navbera serhevoka 

pelatebûyî, bi du bînokan hatiye 

berbendkirin. Herwiha ew niha dikare bi asanî bê rakirin jî ango serhevok 

dikare bes be: Li bazarê 

her tiştek tê dîtin. Lê ji mînaka me ya "orîjînal" ne gengaz e ku me ev 

binhevoka zêde li derveyî 

komhevokê bihişta. 

 Piştî, ku çayê jî vexwarin, destûra çûyînê ji xudiyê malê xwastin. 

Pirsgirêka vê hevokê jî bi giranî mîna ya hevoka pêştir e. Bînok ne li ciyên 

pêwîst hatine danîn û 

veqetandina serhevok û binhevok ne zelal e. Eger qaşo "ku çayê jî 

vexwarin" binhevok be, serhevok 

wiha dimîne: Piştî... destûra çûyînê ji xudiyê malê xwastin.(!!!) Dibe ku ev 

"serhevok" wek 

binhevokekê bê hesibandin. Mînak: 

-Piştî (ku) destûra çûyînê ji xudiyê malê xwastin, bi rê ketin û çûn. 

Lê nivîser tiştek wiha nake. Mebesta wî ne birêketin û çûn lê xatirxwestin 

e. Lê di kurdî de "piştî 
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ku" daçekek biwêjî ye, eger ew li pey hev bên, carinan "ku" dikare bikeve 

û neyê gotin an nivîsîn lê 

eger hat bikaranîn, divê ew ji "piştî" neyê veqetandin. Di rastiyê de nivîser 

dixwest wiha bibêje: 1( 

Çay vexwar. 2) destûra çûnê ji xwediyê malê xwest. Lê bêguman xwestiye 

ku bi daçekek biwêjî ya 

demkî ("piştî ku") ji me re pevgirêdana demê jî bixwiyîne. Loma diviyabû 

wiha bigota: 

-Piştî ku çayê jî vexwarin, destûra çûyînê ji xudiyê malê xwastin. (Ango 

bînoka yekem nîn e(. 

Lê ji xwe eger bixwaze ku girîngiyek mezin nede çayvexwarina lehengên 

çîroka xwe û bi tenê "di 

ber re" basa çayvexwarina wan bike, hingê du rê li ber hene: 

1 ( Paşî, ku çayê jî vexwarin, destûra çûyînê ji xudiyê malê xwastin. 

Di vir de "piştî" bi "paşî" guheriye. Bînok dikare di navbera "paşî" û "ku" 

de bê danîn çimkî "Paşî 

destûra çûyînê ji xudiyê malê xwastin." dikare wek hevokek serbixwe bê 

xebitandin lê "Piştî 

destûra çûyînê ji xudiyê malê xwastin." nikare heman erkê bi cî bîne. 

2 ( Piştî çayvexwarinê (vexwarina çayê) destûra çûyînê ji xudiyê malê 

xwastin. 

Li vir hem "ku" bi "piştî" re nîn e û hem jî "çayê (jî) vexwarin" bûye 

"çayvexwarin" ango ji lêkeriyê 

)verb) bûye navdêr (substantîv). Êdî pêwîstî bi bînokan nemaye çimkî 

hemû komhevoka me bûye 

serhevokek. (2( 

 Kevokê, herdu destên xwe di ser serê Jîr re birine. 
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Di hevokê de herdu dest ên Kevokê ne û dîsan jî subjekt her Kevok e ango 

Kevokê destê xwe di ser 

serê Jîr re birine û bi her awayên din jî Kevok vê hevokê bi rê ve dibe ango 

ti sedem tine ye ku 

Kevok bi bînokê (,) ji beşên din ên hevokê bê veqetandin. Lê veqetandina 

navekî yan peyvek din di 

destpêka hevokê de bînokê rolek din dilîze. Em ji heman paragrafa 

heman romanê mînakekê bidin: 

"Jîr, oxira te ya xêrê be..." Di vir de lêvandina navê "Jîr" ji bo 

bêkêmasîbûna hevoka dûretir ne 

zerûrî ye. Tevî ku mebesta "te" navê "Jîr" be jî, gotina "Jîr" di hevokê de 

ne subjekt e. Em ji bo  

zelal û averûkirinek baştir mînakek din bidin: "Elî, Temer çi dike?" Bi vî 

awayî diyar dibe ku ne Elî 

lê Temer di hevokê de subjekt e, karê tê kirin an jî nekirî tê hiştin, ji aliyê 

Elî de tê kirin an jî nekirî 

dimîne. Elî "tenê" ew kes e ku em bangî dikin, fermanekê didinê yan jî 

hêviyekê jê dikin. Bêguman 

dikare bê pirsîn ka em çima di vê mînaka xwe de bînokê bi kar tînin. Ji bo 

wê du sedem hene. Yek 

jê ew e ku bînok nîşana bênvedanê ye. Ango dema em mînaka xwe ya 

jorîn dibêjin, em pêşî dibêjin 

"Elî", hinekî bêhna xwe didin û dû re axivîna xwe didomînin: "Temer çi 

dike."? 

Lê di vê rewşê de sedema hê jî girîngtir ew e ku navê ne girêdayî verbê 

(lêkerê) bi saya bînokê jê tê 

veqetandin daku şaşî di têgihînê de çênebin. Mînak: "Elî jajî xwar." û "Elî, 

jajî xwar." ne bi heman 
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wateyê ne. Di hevoka pêştir ("Elî jajî xwar") de em dizanin ku Elî subjekt 

e ango kesê jajîxwer Elî 

ye. Lê di hevoka paştir ("Elî, jajî xwar.") de Elî ne subjekt e; tenê xwarina 

jajî ji wî re tê ragihandin. 

Heman hevok dikarîbû wiha bûya: "Elî, Temer jajî xwar." Lê ji ber 

parastina demê û enerjiyê û 

herwiha ji ber eşkereyiya Temer di wê tevgirêdan û kontekstê de 

lêvandina navê wî pêwîst nehatiye 

dîtin. Herwiha danîna bînokê di navbera "Elî" û "Temer" de rêya 

şaştêgihînek din jî digire û nahêle 

ku ew şaşî bibe: Eger me bigota: "Elî Temer jajî dixwe." Bi asanî kesekî dê 

wisan fam bikira ku 

"Elî Temer" navê kesekî ye; "Temer" paşnavê yan jî navê bavê "Elî" ye. 

 Kevok, dîsan, bi kelgirî, bi nihirîn, dibêje. 

Dibe ku gazin bên kirin ku çima di vê kurtesalixê de ew qas bînok hatine 

danîn. Lê bi baweriya min 

ev kurtenivîs gelekî bi hestyarî hatiye nivîsîn. Lê em hinekî lê binerin ka 

eger em hin bînokan ji vê 

hevokê rabikin, wateya wê dê çi qas biguhere: 

-Kevok dîsan bi kelgirî û (bi) nihirîn dibêje. (Tê wê wateyê ku her carê, ku 

Kevok tiştekî dibêje, ew 

bi bi kelgirî û nihirîn dibêje(. 

-Kevok, dîsan bi kelgirî û bi nihirîn, dibêje. (Li vir ne tenê gotina Kevokê lê 

hemû hebûna wê dîsan 

bi kelgirî û bi nihirîn e(. 

-Kevok dîsan, bi kelgirî û nihirîn, dibêje. (Li vir Kevok dîsan dibêje lê îcar 

bi kelgirî û bi nihirîn lê 
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nayê wê wateyê ku her cara Kevok tiştekî bibêje, ew bi kelgirî bi nihirîn 

dibêje(. 

Bêguman hevokên bi vî awayî ne gelek zaf û mişe ne û ta wisan bin jî, 

dîsan eger xwendevana/ê 

romana me bi kîjan şêweyê jorîn fam kiribe jî, ew ê dîsan jî di têgihîna 

mijarê de şaş nebe û serê 

wê/wî jî, bawer nakim, pê ve gêj bibe. Lê eger mirov bikaranîna 

nîşandekên nivîsê bizane û erk û 

rola wan tê bigihe, hem dikare gelekî zêdetir zewqê ji xwendina xwe 

bistîne û hem jî nivîsên xwe 

zelaltir dabirijîna çimkî hem xwendin û hem jî nivîsîn hunera hestyariyek 

tenik dixwazin. Dibe ku 

hin kesan ev hestyarî ji xwezaya xwe hebe lê herî baş ew dikare bi 

xwendin û nivîsînê û baldana li 

ser herduyan bê bişkivandin û kemilandin. 

Şansa wê ya ku bikaribe bibe hêzeke bitesîr, heye. 

Ez bi xwe ew qas zêde pêrgî komhevokên wiha hemû li pey hev nivîsandî 

lê peyva dawîn bi bînokê 

jê veqetandî hatime ku naxwazim zêde basa wê bikim. Lê ya girîng ew e 

ku ne beşa li pêş û ne jî ya 

li paş bînokê dikare serbixwe bê bikaranîn. "Şansa wê ya ku bikare bibe 

hêzeke bitesîr", eger bi tena 

serê bê gotin an nivîsîn, dê xwendevan an guhdar hilbiceniqîne lê 

mereqdar bihêle çimkî tenê bi vê 

"hevokê" tiştek piştrastî nayê gotin. Pirsgirêk ew e ku bînokek kêm e yan 

jî ya heyî ne li ciyê durist 

e. Mebesta nivîser (3) ev e : 
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1 ( Şansa wê heye. 2) Ew bikaribe bibe hêzeke bitesîr. Em dikarin ji bo 

veqetandina hevokan ji hev 

du alternatîvan pêşniyaz bikin: 

1 ( Wê şans heye ku bikaribe bibe hêzeke bitesîr. 

2 ( Şansa wê, ya ku bikaribe bibe hêzeke bitesîr, heye. 

)4(  

 Ew kesên ku ew karên pê re radibin, divê ji riza dilê xwe bikin. 

Di vê komhevokê de nivîser dixwaze van tiştan pêşkêşî me bike: 

1 ( Ew kes... divê ji riza dilê xwe [tiştekî] bikin. 2) Ew kes bi hin karan 

rabûne. 3) Divê ew wan 

karan bikin. Serhevok dikare wiha be: 

-Ew kes divê wan karan ji riza dilê xwe bikin. 

Ev serhevok e lê madem nivîser xwestiye salix bide ka bi "wan karan" 

mebest çi ye, em dikarin 

binhevokek salixdanî jî lê zêde bikin: 

-Ew kes divê wan karan, ên ku pê radibin, ji riza dilê xwe bikin. 

Dixwazim herwiha balê bikişînim ser wê yekê jî ku di mînaka orîjînal de 

"ew karên" çewt e çimkî 

"ew karên pê radibin" tê wê wateyê ku kar bi tiştekî radibin lê mebest di 

nivîsê de ew e ku hin kes 

bi hin karan radibin. Lê li vir kar ne subjekt (kirde) lê objekt (bireser) e. 

Van herdu mînakên jêrîn 

bipayîne: 

-Kar objekt: Em wan karan, ên ku giran in, dikin. 

-Kar subjekt: Ew kar, ên ku em dikin, giran in. 

Şêweyek gotinê lê çend wate 

Nan û mastê xweş dixwim. Ev hevok ne yekwateyî ye çimkî ew dikare bi 

gelek awayan bê 
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ravekirin: 

1 ( nanê xweş û mastê xweş 

2 ( mastê xweş û nan (ku nayê gotin ka nan xweş e yan na( 

Ji bo ku mirov bi tenê bibêje ku mast xweş e lê basa xweşbûna nan neke, 

awayê duyem dikare bê 

bikaranîn lê eger em bixwazin bibêjin ku ne mast bi tenê lê hem mast û 

hem jî nan xweş in, dikare 

wiha be: nanê û mastê xweş 

Hevala Jiyanê dît # Heval Jiyanê dît # *Hevala Jiyan dît 

-Kek Azad li cem me bû # Kekê Azad li cem me bû. 

"Heval Jiyanê dît" tê wê wateyê ku "Jiyanê dît" û ji ber ku Jiyan hevala 

peyiver(ê) ye, ev kes dibêje 

"heval Jiyan". Lê "Hevala Jiyanê got" nayê wê wateyê ku Jiyanê bi xwe 

got. Kesekê, ya ku hevala  

Jiyanê ye, tiştek got. Di vê hevokê de karê Jiyanê bi gotinê nîn e lê mixabin 

ev hevok carinan bi 

mebesta "Jiyanê dît" jî tê bikaranîn. "Hevala Jiyan dît" jî bi mebesta 

"Heval Jiyanê dît" gelekî tê 

xebitandin lê ew ne li gor şêweya tewîna kurmancî ye. Ji ber ku peyva 

"hevala" dikeve pêşiya peyva 

"Jiyan", pêwîst e ku "Jiyan" bitewe û bibe "Jiyanê". Bêguman kesek dikare 

îddîa bike ku "hevala 

Jiyan" divê bi wateya "Jiyana hevala bêjer" û "hevala Jiyanê" bi mebesta 

"hevalek ji hevalên 

Jiyanê" bê xebitandin. Dibe ku alîgirên vê yekê hebin lê jixwe divê peyva 

"Jiyan" ji ber peyva "dît" 

a li pey xwe jî bitewe: "Jiyan dibîne." > "Jiyanê dît." Bi vî awayî, eger em 

"hevala Jiyan" durist 
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bipejirînin jî, peyva "Jiyan" dê dîsan tîpek "ê" ya paşgirtikî bi xwe ve 

bizeliqîne û encam dê dîsan 

ev be: "Hevala Jiyanê dît." Lê nabe ku ev hevok bi du wateyan bê 

pejirandin: 1) Jiyanê bi xwe dît û 

2 ( hevala Jiyanê - em bibêjin Viyanê - dît! 

Encam: "Heval Jiyanê dît." tê wê wateyê ku Jiyanê bi xwe tiştek dît. 

"Hevala Jiyanê dît." = Viyana 

hevala Jiyanê tiştek dît. 

-Hevala Jiyan dît (devkî) = Hevalan Jiyan dît. 

Pirsgirêka "Kek Azad li cem me bû." û "Kekê Azad li cem me bû." jî bi 

heman awayî ye. Di hevoka 

pêştir de Azad bi xwe li cem me bû û ji ber ku ew kesek ji bêjer mezintir 

e yan jî bi awayek din 

bêjer giramiyê dide Azad loma jê re "Kek Azad" dibêje. Lê "Kekê Azad li 

cem me bû." tê wê 

wateyê ku ne Azad bi xwe lê birayê wî yê mezin - em bibêjin Rizgar - li 

cem bêjer bû. 

Bêguman li vir hin kes dê xwe nerazî bikin û bibêjin ku çima "kekê 

Azadî/Azadi/Azêd" nayê gotin. 

Rast e ku di gelek devokan de ev yek bi wî awayî tê gotin lê ez di gelek 

nivîsên xwe de li ser wê 

wekê rawestîme ku ew şêwe jî problemên heyî bi temamî çareser nake. 

Dibe ku kesek bi zorê 

"Azad" bike "Azêd" lê nikare 

"Miho/Mîrzo/Dilbixwîn/gund/gundor/hwd." bi vî awayî biguhere. 

Tevî ku hin ji navdêrên zayendnêr bi vî awayî ditewin jî, hin ji wan 

sergêjiyê peyda dikin: aş > êş; 

şer > şêr, mar > mêr û bi sedan ên din. 



Rêzimana kurdî | 751  

 

Pirraniya paşnavên kokkurdî bi tîpa "î" bi dawî tên. Azadî dikare paşnavê 

kesekî be loma eger du 

hevalên me hebin û pêşnavê yekî Azad û paşnavê yê din jî Azadî be, hingê 

em nikarin bizanin ka bi 

"kekê Azadî" mebest ji çi ye. Ev yek tenê di qada teoriyê de jî namîne: em 

nikarin bizanin ka bi 

"kek Barzanî" mebest bi kesek "Barzan" an jî kesek paşnavê wî "Barzanî" 

ye. 

"dayik û bavên wî" yan "dê û bavên wî". Ev biwêj gelek caran di yek ji van 

şiklan de ketiye ber 

çavên min. Pirsgirêk ew e ku dayik û bav bi hev re dibin pirrhejmar lê ji 

bo kesekî tenê dayikek û 

tenê bavek gengaz e ku hebe. Ji mînaka me ne diyar e ka "dayik" 

yekhejmar an jî pirrhejmar e lê 

peyva "bav" paşgirtika "ên" ya pirrhejmariyê bi xwe ve girtiye ango bi 

çav/guh wer dixwiye ku bav 

ji yekî zêdetir in! Bêguman ew kes, ên ku bi awezmendî ziman bi kar tînin, 

dizanin ku ev yek nikare 

bi wateya pirrhejmariya "bav" bê hesibandin û ji xwe jî nikare wisan be. 

Lê ji bo bikaranîna sererast 

a li gor rêzimanê, divê bê gotin: "dayika wî û bavê wî". Ev yek dikare wek 

dirêjkirin û asêkirina 

ziman bi hin xwendevanan bixwiye lê em mînaka xwe bi awayek din 

bidin: 

- dayika wan û bavê wan # dayikên wan û bavên wan. 

Ji van herdu mînakan a pêştir tê wê wateyê ku kesên dabaş jê dibe ji yekî 

zêdetir in lê dayika wan û 
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bavê wan her yek in, bi gotinek din, kesên bas jê dibe xwişk û birayên hev 

in loma dayika wan û 

bavê wan ji wan re hevbeş in. Ji aliyê rêzimanî de "dayik û bavên wan" 

durist an jî çewt be, dikare 

li ser bê gotûbêjkirin lê jiyan û pratîk ji bend û regezan girîngtir in û çimkî 

"dayik û bavên wan" bi 

mebesta "dayika wan û bavê wan" an jî "dayikên wan û bavên wan" e, 

baştir e ku "dayik û bavên 

wan" neyê bikaranîn. Li ser dayikê û bav dikare wiha jî bê gotin: "dayikên 

wan û bavê wan" yan jî 

"dayika wan û bavên wan" di vê rewşê kesên bas jê tê kirin nîvbira û/yan 

nîvxwişk in ango bavê 

wan an jî dayika wan hevbeş e lê dayika wan an bavê wan na. Dibe ku 

bavê wan du/çend caran 

zewicîbe yan jî du/çend jin ji xwe re anîbin an jî dayika wan ji carekê 

zêdetir zewicîbe yan wek din 

zarokên wê ji du yan zêdetir mêran bin. Ev dewlemendiya ziman jî nikare 

bi biwêja "dayik û bavên 

wan" bê salixdan. 

"Serokatiya Fransayê û Elmanyayê nîqaş kirin " 

Mînaka me diyar dike ku ji aliyê Fransayê de yên beşdarî nîqaşê 

serokatiya wê ye ango ne ti kesek 

an jî dezgeh, rêxistin an partiyek e. Lê heman tişt rasterast ji Elmanyayê 

nayê gotin ango bi 

bêgumanî em nikarin bizanin ka beşdarên Elmanyayê yên van nîqaşan kî 

bûn. Eger ev hevok di 

demgiha xwe ya nihoyî (presens) de bûya, dê guman kêmtir bûya çimkî 

"serokatiya Fransayê û 
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Elmanyayê nîqaşan dikin" dikare di vê rewşê de tenê wek "serokatiya 

Fransayê û serokatiya 

Elmanyayê nîqaşan dikin." bê hesibandin çimkî wek din peyva "Elmanya" 

nikare di vê rewşê de 

paşgirtika "YÊ" bi xwe ve bide zeliqandin. Ango *"Elmanyayê nîqaş dike." 

ne li gor rêzimana 

kurmancî ye (ji bilî ku eger ew bi mebesta "Elmanyayê dide nîqaşandin." 

be). Ev "yê" bi sedema wê 

yekê ku Elmanya xwedîtiyê li tiştekî dike bi wê ve hatiye zeliqandin. Lê di 

demgiha raborî de 

"Elmanyayê nîqaş kirin." bi her awayî li gor prensîpên giştî yên kurmancî 

ye. Ji ber vê yekê 

"serokatiya Fransayê û Elmanyayê nîqaş kirin." dikare wisan bê famkirin 

ku serokatiya Fransayê û 

)hemû) Elmanyayê nîqaş kirin. Ji bo ku em rê nedin şaştêgihanan, du rê li 

ber me hene: 

1 ( Divê em peyva "serokatiya" bixin pêşiya her yekê ji wan ango 

"Serokatiya Fransayê û serokatiya 

Elmanyayê nîqaş kirin". 

2 ( Yan jî awayê kurtkirî: "Serokatiya Fransayê û ya Elmanyayê nîqaş 

kirin". 

Hêjayî gotinê ye ku ev kurtkirin herdem ne gengaz e yan jî baştir e ku 

neyê xebitandin. Mînak: 

"Pirsgirêka vê hevokê jî bi giranî mîna pirsgirêka hevoka pêştir e." divê 

çawa bê kurtandin? Li ber 

me sê alternatîv hene: kurtandina a) "pirsgrêka", b) "hevoka" yan jî c) ya 

herduyan 

A) Pirsgirêka vê hevokê jî bi giranî mîna ya hevoka pêştir e. 
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B) Pirsgirêka vê hevokê jî bi giranî mîna pirsgirêka ya pêştir e. 

C) Pirsgirêka vê hevokê jî bi giranî mîna ya ya pêştir e. 

Ji bo ku ji sedî sed bê piştrastkirin ku xwendevan bi ti awayî şaş tê negihe, 

divê ti ji van hersê 

kurtiyan neyên kirin lê di rastiyê dubarekirina pirrcarî ya heman peyvan 

jî nivîsê diselixîne û giran û 

balnekêş dike. 

Tiştê bûyî eşkere li ber çavan raxist. 

Ji vê mînakê naxwiye ka mebesta nivîser kîjan ji van herdu tiştan e: 

1( Tiştê eşkere bûyî li ber çavan raxist. Yan jî 

2 ( Tiştê bûyî bi eşkereyî li ber çavan raxist. 

Ango ne diyar e ka tişt an jî raxistina li ber çavan eşkere yan bi eşkereyî 

bûye. 

Xuya ye A tenê bi rexnekirina şaşîyên B ne mijûl e. 

Dîsan ne averû ye ka mebesta nivîser "xuya ye" ji kîjan van herduyan e: 

1 ( Wer dixwiye ku A tenê ... yan jî 2) Zelal/Eşkere ye ku A  ....  

Herwiha "A tenê bi rexnekirina" jî ne yekwateyî ye. Nayê zanîn ka "A tenê 

bi rexnekirinê ne mijûl 

e." tê wê wateyê ku A bi hin karên din jî mijûl e yan jî hin kesên din jî ji 

bilî A bi vê heman 

rexnekirinê mijûl in. 

Elî mîna birayê xwe ji Osman hez dikir. 

Mebest vê hevokê çi ye: 

-Mîna ku Osman birayê Elî be, Elî jê hez dikir. 

Yan jî -Mîna ku çi qas birayê Elî ji Osman hez dikir, Elî jî ew qas ji Osman 

hez dikir. 

Ew hate vir û daye min. 
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Dema ku di kurdî de tiştek bikeve pey lêkerê, gelek kes di demgiha 

presens û împerfekt de tîpa "e" 

yan jî "ye" li lêkerê zêde dikin: 

-ew hate malê. 

-wî daye min. 

-te aniye hundur ? 

Lê pirsgirêkek di vî şêweyê nivîsîne de heye; nikare bê zanîn ka "wî daye 

min" û "te aniye hundur" 

formên împerfektî (boriya têdayî) yan jî perfektî (boriya dûdar) ne. Ango 

forma împerfektî bi ya 

perfektî re tevlihev bûye. Lê eger em van "e" û "ye"yên zêde nexebitînin, 

ev tevlihevî radibe: 

Forma împerfektî Forma perfektî 

Ew hat malê. Ew hatiye malê. 

Wî da min. Wî daye min. 

Te anî hundur. Te aniye hundur. 

 ...lê Xwedê kir, ez bi xwe di wê navê de li dereke din bûm û du kesên 

bêgunah hatin birîndarkirin. 

Mebest kîjan ji van herduyan e: 

1" ( Xwedê kir ku ez ne tê de bûm lê (mixabin) du kesên gêgune hatin 

birîndarkirin"? 

an jî 

2" ( Xwedê kir ku ez ne tê de bûm lê (Xwedê kir ku) du kesên gêgune hatin 

birîndarkirin"? 

Kesê ku dixwazin bibînin, dikarin bibînin. 

Mebesta nivîser bi vê komhevokê ev e: 

Ew kes, ên ku dixwazin karê dîtinê bikin, dikarin bibînin. 

Lê mixabin wisan hatiye nivîsîn ku zêdetir wateyek wiha dide: 
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Ew kes, ê ku hin kes dixwazin wî bibînin, dikarin bibînin / dikare bê dîtin. 

Ev xebat hatin binavkirin. 

Ez hin caran hatime rexnekirin ji ber ku peyva "navandin" bi kar tînim û li 

gor hin kesan ew pey bi 

xwe di zimanê kurdî de nîn e. Em binerin ka pirsgirêka "binavkirin" çi ye. 

Mînaka me dikare du 

wateyan bide: 

1 ( Ev xebat hatin bi-nav-kirin ango navlêkirin. 

2( Ev xebat hatin bin-av-kirin ango xistin bin avê! 

Passîvî û aktîvî di hevokan de 

Piştî ko Serdar wê rojê hatî girtin, haya wî paşî ji xwe hebû ko yê ava sar 

bi ser wî de dikin [kî 

wisan dike --> passîv], ji bo ko haya wî ji xwe hebe û piştî ko ew ji dilgirtinê 

hişyarbûyî, wan ew 

yekser xist ber pirsyar û lêdan û êşandinê. 

Di serî de min ev komhevok ji bo wê yekê bijart ku tê de li şûna passîviyê 

(tebatiyê) zêde aktîvî 

)lebatî) hatiye xebitandin. Lê em ê li hin pirsgirêkên din jî, yên ku tê de 

hene, binerin. Ji 

pevgirêdanê qet naxwiye ka kî "ava sar bi ser wî de dikin". Dabaş ji wan 

kesan, ên ku vî karî dikin, 

di komhevokê de nayê kirin. Ji ber vê yekê divê forma passîv bê 

xebitandin: 

-Ava sar bi ser wî de tê kirin. 

Di komhevokê de mebesta nivîser a girîng ew e ku bixwiyîne ka çi bi serê 

Serdar tê lê êdî kî vê 

yekê dike, ne ew qas girîng e. Di vê rewşê de bikaranîna forma aktîv nabe 

çimkî, eger ew bê 
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xebitandin, xwendevan rasterast dixwaze bizane ka subjekt (kirde) kî ye 

lê nivîskar di vê 

komhevokê de ranagihîne. 

-Wan ew yekser xist ber pirsyar û lêdan û êşandinê. 

Di vê hevokê de jî heman pirsgirêk heye: divê nivîskar diyar bike ka kê 

wisan kir an jî forma passîv 

bi kar bîne. Mînak : 

-Ew yekser hat lêpirsîn, lêdan û êşandin. 

Yek ji serêşiya di komhevoka mînak de jî ew e ka mebesta nivîser bi "haya 

wî paşî ji xwe hebû" bi 

kê ye. Gelo Serdar an jî kesek din hay ji xwe hebû. Eger tenê ev 

komhevoka mînak li ber me be, em 

dikarin wisan tê bigihin ku Serdar hay ji xwe hebû. Lê eger nivîs wiha be: 

-Dildar hinekî hatibû tirsandin. Piştî ko Serdar wê rojê hatî girtin, haya wî 

paşî ji xwe hebû. 

Bi baweriya min di vê tevgirêdanê de mirov dikare wisan şîrove bike ku 

ne Serdar lê Dildar hay ji 

xwe hebû. Lê li aliyê din, eger kesek bimiçilgîne (îddîa bike) ku ne Dildar 

lê Serdar hay ji xwe 

hebû, bi asanî û bi bênakokî teza wê/wî nikare bê pûçkirin. 

Lê eger em di vir de Serdar wek kesê haydar bihesibînin jî, dîsan 

pirsgirêkek li ber me dimîne: 

-haya wî paşî ji xwe hebû ko yê ava sar bi ser wî de dikin. 

Eger em niha bipejirînin ku bi "wî" mebest "Serdar" e, dîsan gelo ev ava 

sar bi ser kê de tê kirin? 

Em bibêjin: 

-Serdar û Dildar hatin girtin. Dildar bihîst ku ava sar bi serê wî de tê kirin .

# 
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-Serdar û Dildar hatin girtin. Dildar bihîst ku ava sar bi serî de tê kirin. 

Di mînaka paştir de ("serî") Dildar bi xwe tiştekî dibihîze û ava sar jî bi 

serê wî bi xwe de tê kirin. 

Peyva "ser" ne ji ber daçeka "bi ... de" lê ji ber forma xwe ya refleksîv 

bûye "serî". Ev form ji bo 

cînavên (pronomînên) sêyem ên yekhejmar û pirrhejmar jî tê xebitandin. 

Mînak: 

-Şivan Perwer hunermend e û tembûra wî hertim di destî de ye. (Ango di 

destê Şivan bi xwe de ye(. 

-Dema ku Jiyan zewicî, gustîlek zêrîn li tiliyê bû. (Li tiliya wê bi xwe bû(. 

Lê: 

-Serdar bêhal bû. Dildar bihîst ku ava sar bi serê wî de dikin. (Av ne bi 

serê Dildar lê bi serê Serdar 

de tê kirin(. 

-Evîn hevala Jiyanê ye. Dema ku Jiyan zewicî, gustîlek zêrîn li tiliya wê bû. 

(Gustîl ne li tiliya 

Jiyanê lê li tiliya Evînê bû(. 

Jin û zarokên Kurdan derketibûn, li ber pace û berkazan, wan dît ku 

çawan Şêx Seîd û 49 

pêşewayên Kurd bidarvedikin. 

Li vir jî forma aktîv li şûna ya passîv hatiye xebitandin lê nayê diyarkirin 

ka kê ew serekên kurdan 

bi dar ve kirin... Dikarîbû wiha bûya: 

-Jin û zarokên kurdan derketibûn ber pace û berkazan û wan didît ka 

çawa Şêx Seîd û 49 

pêşewayên kurd (ji aliyê tirkan ve) hatin bidarvekirin/daliqandin. 

Guherandina lêker an binhevokê bi rengdêr 
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Her wiha wî bi çavên serê xwe li Torosan qefleyên mirovan ku li riyan ji 

ber sermayê qefîlîne 

dîtine. 

Tevî ku di vê komhevokê de ti bînok nehatibin danîn jî, em dikarin wê 

bibeşînin ser du hevoka: 

-Her wiha wî bi çavên serê xwe li Torosan qefleyên mirovan[,] ku li riyan 

ji ber sermayê qefîlîne[,] 

dîtine. 

Bi vî şêweyê jorîn serhevok û binhevok ji hev tên veqetandin. Lê herwiha 

em dikarin bi sazkirinek 

nû binhevokê jî bikin beşek ji serhevokê: 

-Her wiha wî bi çavên serê xwe li Torosan qefleyên mirovên li riyan ji ber 

sermayê qefîlî dîtine. 

Wiha ji forma "qefilîne" ya lêkera "qefilîn" perfekta partîsîpî (4) hatiye 

avakirin û ev form êdî mîna 

rengdêran (adjektîvan) ditewe: 

-mezin, mezintir, mezintirîn 

-qefilî, qefilîtir, qefilîtirîn 

-cemidî, cemidîtir, cemidîtirîn 

Ango ev form êdî ne mîna lêkeran lê mîna rengdêran ditewin û binhevokê 

dikin beşek girêdayî ji 

serhevokê. Ji bo zelalbûna vê mijarê em hin mînakan bidin : 

-Ez çay, a ku sar bûbe, venaxwim. > Ez çaya sarbûyî venaxwim. 

-Ev encama wî karî ye ku we kiriye. > Ev encama karê we kirî ye. 

-Ew stêr, a ku dibiriqe, dîsan li asman dixwiye. > Ew stêra biriqok dîsan li 

esman dixwiye. 

Ji van hevokên ji komhevokan çêkirî dikarin wek şûnhevok bên navandin 

çimkî ew şûna hin 
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hevokan digirin. 

Zayend 

Ezê bi kurtayî li ser hemû hejmarên Kovara Ronahî bisekinim û wan 

hejmaran bi xwendevanên ku 

kovara Ronahîyê nexwendine (ji bo ku kovar li Tirkîyê û Kurdistanê çap û 

belav nebûye, 

xwendevanên kurd yên welêt kovarê nexwendine) bidim danasînê. 

Mixabin ku nivîsîna hevokên wiha dirêj û sist ji aliyê min bi xwe de jî tên 

nivîsîn. Problem ew e ku 

xwendevana/ê sade bi asanî bi hevokên wiha dirêj û veçirrandî 

diwestinin û neçar dimînin ku ji 

xwendina tekstên wiha birevin. Em dikarin ji vê komhevokê beşên di nav 

kevanokan (...) de rabikin 

û wan li pey hemû komhevoka bingehîn binivîsin û bi wî awayî nivîsa xwe 

hinekî sivik bikin: 

"Ezê bi kurtayî li ser hemû hejmarên Kovara Ronahî bisekinim û wan 

hejmaran bi xwendevanên ku 

kovara Ronahîyê nexwendine bidim nasînê. (Ji bo ku kovar li Tirkîyê û 

Kurdistanê çap û belav 

nebûye, xwendevanên kurd yên welêt kovarê nexwendine"( 

Dîsan jî xwendevanên ziring û seqbêr dê bibînin ku ji ber sedemên 

hevoksaziyê, bê dilxwaziya 

nivîskar jî, hin agadariyên şaş hatine dan. Nivîskar dibêje: "ezê ... li ser 

hemû hejmarên  ...  

bisekinim" û didomîne: "bi xwendevanên ku ... nexwendine ..." Eger niha 

nivîskar îddîa bike ku 

mebesta wî ne ew yek bûye ku hemû xwendevanên vê nivîsara wî kovara 

Ronahiyê nexwendiye, ez 
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ê jê bawer bikim lê bi rastî jî hevoksaziya wî wisan pêşkêş dike ku qaşo 

ew dixwaze bibêje ku ti 

xwendevanên wî Ronahî nexwendiye. Lê ev yek nikare rast be; herî kêm 

min bi xwe çend hejmarên 

Ronahiyê dîtine û bawer dikim ku gelek ji xwendevanên vê nivîsê ji min 

zêdetir jî ji Ronahiyê 

haydar in. Ê çare? Ji bo ku nivîskar pişrast bibe ku xwendevan sedî sed 

armanca wî tê bigihin, wî 

dikarîbû wiha binivîsiya: "... bi wan xwendevanan, ên ku kovara Ronahî 

nexwendine, bidim nasîn". 

Hin kes dê niha bipirsin ka çima min "kovara Ronahîyê" kir "kovara 

Ronahî". Rast e ku li gor 

hêmana rêzimana kurdî, eger navdêrek salixdanî bikeve pêşiya 

navdêrekê, hingê navdêra paştir  -  

eger zayendmê be - tîpa "Ê" yan jî yên "YÊ" bi dawiya xwe ve dizeliqînin: 

- axa Kurdistanê 

-pirtûka Rozayê 

û hwd. 

Lê eger em bi vî awayî li "kovara Ronahî" jî bikin ango wê bikin "kovara 

Ronahiyê", sergêjiyek 

hêvînekirî peyda dibe çimkî mîna ku tê zanîn, keçên bi navên "Ronahî" li 

nav kurdan mişe û zaf in. 

Ango di vê rewşê de em nizanin ka "kovara Ronahiyê" tê wê wateyê ku 

"Ronahî" navê kovarekê ye 

yan jî navê keçikekê ye ku xwediya wê kovarê ye ya ku em dabaş jê dikin. 

Li ber me du rê hene ku 

divê em vê pirsgirêkê çareser bikin: 

1 ( kovara Ronahiyê/Jiyanê/Gulanê/Rewşenê/Hawarê 
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)Ronahî/Jiyan/Rewşen/Hawar/Gulan navê keçekê ye ku em basa kovarek 

wê dikin( 

2 ( kovara Ronahî/Jiyan/Rewşen/Hawar/Gulan 

)kovarek heye bi navê Ronahî/Gulan/Jiyan/Rewşen/Hawar( 

Kovara Kurdistan (kovarek bi navê Kurdistan;( 

kovara Kurdistanê (kovarek ku ya hemû Kurdistanê be, navê wê çi dibe 

bila bibe(. 

 ...çîroka "Quling û Rovî" yê nivîsandîye . 

Rast e ku peyva çîrok zayendmê ye û dikare carinan paştirtika "Ê/YÊ" 

bigire lê li vir gotina "quling 

û rovî" ne bêje yan biwêjek e ku ji aliyê zayendiya xwe ve mê be ku ev 

"yê" lê bê zêdekirin. 

"Quling û Rovî" navê çîrokek bi wî navî ye. Herwiha kesek nikare bibêje: 

-"* nivîsek Azadiya Welatê" (yan *nivîsek "Azadiya Welat"ê) an jî 

- "* daxwiyanikek Roja Tezeyê (yan *daxwiyaniyek "Roja Teze"yê( 

-Yên rast: çîroka "Quling û Rovî" û 

- daxwiyaniyek/nivîsek (heftenameya) Roja Teze / Azadiya Welat 

Serokê serîhildana Agirîyê Îhsan Nûrî Paşa 

Li vir mebest bi "Agirî" Çiyayê Agirî yê navdar e. Tevî ku peyva "serîhildan" 

zayendmê be jî, ew 

nikare peyva "Agirî" ya bi xwe zayendnêr bike zayendmê. Ango ya rast: 

Serokê serîhildana Agirî 

Îhsan  ...  

Tevlihev 

 ...ez nebawerim ku mirovên Kurd wê karibin, pêşkevin bi, serkevin û 

tiştekî ji xwe re pêkbînin, 

bêy rêbaza wî  .  
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Bikaranîna bînokan li ciyên çewt. Danîna şert û mercan "bêy rêbaza wî" 

li dawiyê, xwendevanan 

diheyirîne û hêbetî û matmayî dihêle. Pêşî diyar dike ku ev hemû tişt dê 

biqewimin lê li dawiyê 

zelal dibe ku ev yek bi tenê "bêy rêbaza wî" dê bê serê mirov. 

Danîna şert û mercan li dawiyê, xwendevanan diheyirîne 

# 

Danîna şert û mercan, li dawiyê xwendevanan diheyirîne. 

Ev herdu hevok bi temamî ne hevwate ne. Eger bînok neyê danîn, ew 

dikarin du wateyan bidin: 

1 ( Li dawiyê danîna şert û mercan 

2 ( heyirîna xwendevanan li dawiyê. 

Bi danîna bînokê dikare bê kontrolkirin ka mebest ji kîjan ji herduyan e. 

Ya pêştir tê wê wateyê ku 

şert û merc li dawiyê tên danîn û xwendevan (li derek/demek din) 

diheyirin. Ya paştir tê wê wateyê 

ku li dawiyê xwendevan bi danîna şert û mercan diheyirin ango 

xwendevan bi tenê li dawiyê 

diheyirin, ne li derek/demek din. 

Ziman jî bi bêyî jiyana civakî … nabe 

Di vir de "ziman jî bê(yî) jiyana civakî nabe" bes e çimkî "bi" û "bê" dijberî 

hev in loma "bi jiyana 

civakî" tê wê wateyê ku ne "bê jiyana civakî" û berevajî lê di vê hevoka 

mînak de hem "bi" û hem jî 

"bê(yî) hatine xebitandin. Mebesta nivîser bêguman "bê jiyana civakî" ye. 

Lê rast e ku di hin rewşên 

din de "bi" û "bê" dikarin li pey hev jî bên bikaranîn: 

-bi bêrengî 
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-bi bêxemî 

-bi bênamûsî 

û hwd. 

Kîjan baştir e: -Ji her kesê/î, ya/yê ku min dilê wê/wî êşandibe, lêborînê 

dixwazim. 

-Lêborînê ji her kesê/î, ya/yê ku min dilê wê/wî êşandibe, dixwazim. 

"Lêborînê" û "dixwazim" gelekî ji hev dûr in loma bi asanî ji bîr dibe ka çi 

tê xwestin. Ango eger 

lêker 

Em ê li şûna Elî Têlî bibînin (kesek din li şûna kesek bi navê "Elî Têlî" 

bibînin(. 

# 

Em ê li şûna Elî, Têlî bibînin(= Emê Têlî li şûna Elî bibîbin(. 

qencî û xerabî [qencî û xerabi]ya her kesî bi xwe ye. 

# 

qencî û xerabiya her kesî bi xwe ye 

dora min e 

 # 

dor [dor]a min e 

 >=)girîngiya zeliqandina paşgirtikan bi navdêran ve: "pirtûka min xwend" 

(=kesekî pirtûka min 

xwend( 

# 

"pirtûk a [ku] min xwend" (=ew pirtûk a ku ji aliyê min de hat xwendin(. 

wek: Nelson Mandêla, (Şarl Dîgol) (Corc Waşinton( 

Pêşniyazek ji bo navên taybet ên biyanî: 1) navên mirovan û navên ciyên 

erdnasî, ji bilî ku eger van 
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bi şêweyek din di zimanê me de ciyê xwe girtibe, navên taybet ên lawiran 

an jî diyardeyên xwezayî 

bila hertim mîna rastnivîsa zimanê orîjînal ê wan navan bên nasîn: Nelson 

Mandela, Charles de 

Gaulle, George Waşington, Adolf Hitler; California, New York... 

Navên endamên wan gelan, ên ku alfabeya latînî bi kar naînin, dikarin li 

gor rastnivîsa kurdî bên 

nivîsîn: 

-Lenîn, Hîroşîma, Yasir Erefat... 

Lê ji navên van kesan jî, eger bi berdewamî li gor rastnivîsek zimanek bi 

alfabeya latînî binivîsin, 

bila bi kurdî jî li gor wî zimanî bê nivîsîn. 

Herwiha bi taybetî kurdên ji Başûrê û Başûr-Rojavayê Kurdistanê, mîna 

di zimanê erebî de, navên 

xweser û taybet dixin nav kevanokan () yan []. Di erebî de ev yek ji ber 

hingê tê kirin çimkî tîpên 

girek û hûrek nîn in. Lê di kurdiya bi alfabeya latînî ev tîp hene û navên 

taybet bi tîpên girek tên 

nivîsîn loma ti pêdivî bi kevanokan nîn e. 

Ango: 

-Ehmedê Xanî, Feqiyê Teyran û Cigerxwîn ji helbestvanên me yên navdar 

in. 

ango ne: 

-)* Ehmedê Xanî), (Feqiyê Teyran) û (Cigerxwîn) ji helbestvanên me yên 

navdar in . 

"Ker kar dike" ango partîsîpî di zimanê kurdî de 

Di rêzimanê de peyva partîsîp (îng. participle) ji formek lêkeran (verban) 

an jî hevbendên ji 
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navdêrekê/rengdêrekê/daçekê 

(substantîvekê/adjektîvekê/prepozîsyonekê) û lêkerekê çêbûyî re tê 

gotin ku wek rengdêran (adjektîvan) ditewin. Ji ber ku di kurdî de rengdêr 

jî dikarin pirrî caran wek 

navdêr bên xebitandin (1), formên partîsîpî jî yên hin lêkeran û 

hevbendiyên lêker û navdêran bûne 

navdêrên çêkirî. 

Di zimanê kurdî de du formên demgihîn ên partîsîpê hene: 1) perfekta 

partîsîpê ango forma 

partîsîpê ya ji bo demên raborî û 2) presensa partîsîpê ango forma 

partîsîpê ya ji bo dema niho û 

dema bê. Mijara me dê bi dirêjî li ser presensa partîsîpê be çimkî ew bi 

gelek awayên ji hev cuda 

hatiye holê lê ji ber ku perfekta partîsîpê gelekî asan û rehet e, em ê ji wê 

dest pê bikin lê dîsan jî 

zêde li ser ranewestin an jî rasttir e ku em bibêjin: pirsgirêkek, ku me li 

ser zêde rabiwestîne, nîn e. 

1 ( Perfekta partîsîpê 

Perfekta partîsîpê wiha tê avakirin: 

Rayê lêkerê ji bo demên raborî ( + î/yî.( 

Mînak 1: hat-î, got-î, bir-î, xwar-î, dîtî  ...  

Mînak 2: çû-yî, giha-yî, berda-yî  ...  

Ravek: Eger rayê lêkerê ji bo demên raborî bi dengdêrekê bi dawî bê, 

paşpirtika "yî" li şûna "î" tê 

xebitandin. 

Mînak 3: revî, meşî, şkestî, girî, sekinî 

Ravek: Eger rayê lêkerê ji bo demên raborî bi tîpa "î" bi dawî bê, 

zêdekirina "î" yan "yî" êdî ne 
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pêwîst e. 

Bi forma perfekta partîsîpê du tiştên ji hev cuda dikarin bên derbirin: 

)A) a/ê/ya/yê ku çûye/hatiye/reviye/meşiye... an jî ên/yên ku 

çûne/hatine/revîne/meşîne... 

)B) a/ê ku hatiye birin/girtin/dîtin/revandin/kuştin... an jî ên/yên ku 

hatine birin/girtin/dîtin/ 

revandin/kuştin 

A) LÊKERÊN ÎNTRANSÎTÎV 

Mîna ku ji (A) dixwiye, hemû lêkerên mînak întransîtîv (gerneguhêz) in. 

Bi vî awayî forma perfekta 

partîsîpê ya lêkerên întransîtîv tê vê wateyê: 

- çûyî: a/ê ku çû/çûye/çûbû. 

hatî: a/ê ku hat/hatiye/hatibû. 

firî: a/ê ku firî/firiye/firîbû. 

Çend mînak di hevokan de 

- Ez negiham trêna çûyî. (Ez negiham wê trênê, ya ku çû/çûye/çûbû(. 

- Kê hevalê hatî dîtiye? (Kê ew heval, ê ku hat/hatiye/hatibû, dîtiye(? 

- Tirimpêla sekinî xerab bûye. (Ew tirimpêl, a ku sekinî/sekiniye/sekinîbû, 

xerab bûye(. 

- Şivan bizina xwe ya wendabûyî piştî çend rojan lingşkestî li ser zinarekî 

dît. (Şivan bizina xwe, ya 

ku wenda bûbû, piştî çend rojan, ku lingekî/lingên wê şkestibûn, li ser 

zinarekî dît(. 

B) LÊKERÊN TRANSÎTÎV 

Di (B) de tenê lêkerên transîtîv (gerguhêz) hene û hevoka me jî passîv 

ango tebatî ye. Bi vî awayî 

forma perfekta partîsîpê ya lêkerên transîtîv tê vê wateyê: 

-kirî: a ku hat/hatiye/hatibû kirin. 
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-dîtî: a ku hat/hatiye/hatibû dîtin. 

-perçiqandî: a ku hat/hatiye/hatibû perçiqandin. 

Çend mînak di hevokan de  

- Xebata kirî divê biçûk neyê dîtin. (Ew xebat, a ku hat/hatiye/hatibû kirin, 

divê biçûk neyê dîtin(. 

- Pirtûka min xwendî zêde xweş bû. (Ew pirtûk, a ku min 

xwend/xwendiye/xwendibû, zêde xweş 

bû.) (2( 

- Tiştên bi çavan dîtî nikarin bi peyvan bên salixdan. (Ew tişt, ên ku bi 

çavan hatin/hatine/hatibûn 

dîtin, nikarin bi peyvan bên salixdan(. 

Presensa partîsîpê 

Me di destpêka vê kurtelêkolînê de diyar kir ku perfekta partîsîpê ji 

presensa partîsîpê asantir e 

loma me pêşî ew nivîsî. Di rastiyê de eger mebesta me ne zelalkirina 

presensa partîsîpê bûya, me dê 

ev kurtelêkolîn qet nekira çimkî, çawa ku bi çend mînakên rehet diyar bû, 

ti dijwariyek di perfekta 

partîsîpê de nîn e. Lê - mixabin an ne mixabin - di presensa partîsîpê de 

min gelekî serê xwe êşand 

çimkî lihevkirinek eşkere û berbiçav tê de naxwiye lê ji dil hêvî dikim ku 

bi vê mijarê serê we 

neêşînim! 

Bi giştî du erkên presensa partîsîpê hene. Diyarkirina  ...  

A) - a/ê ku dibêje/difiroşe/dixapîne/dinivîse ... an jî 

- ên ku dibêjin/difiroşin/dixapînin/dinivîsin  ...  

B) - a/ê ku diçe/dikene/dimeşe/digirî/dinive ... an jî 

- ên ku diçin/dikenin/dimeşin/digirîn/dinivin  ...  
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A) LÊKERÊN TRANSÎTÎV 

Çawa ku ji mînaka (A) dixwiye, hemû lêker tê de transîtîv in: difiroşe, 

dibêje, dixapîne û hwd. Ew 

kes, a/ê ku karê firotinê/nivîsînê/gotinê û hwd dike, ew hingê tiştekî (û 

bi 

awayekî)dibêje/difiroşe/dinivîse ... loma divê hertim navdêrek an jî 

rengdêrek pê re be yan jî wisan 

bê hesibandin ku pê re heye: 

1 ( Mem pirtûkekê dinivîse. 

2 ( Jiyan stranan dibêje. 

3 ( Mizgîn dûr dibîne. 

û hwd. 

Ji bo vê yekê em dikarin wiha bibêjin: 

1 ( Memê pirtûknivîs (ango: Mem, ê ku pirtûkekê/pirtûkê/pirtûkan 

dinivîse,(. 

2 ( Jiyana stranbêj (Jiyana stranekê/stranê/stranan dibêje,(. 

3 ( Mizgîna dûrbîn (Mizgîn, a ku dûr dibîne.(. 

Bi vî awayî em dibînin ku tişt an jî awa, yê ku ji aliyê kesekî tê kirin, û rayê 

dema nihoyî yê lêkerê 

)3 ( bi hev re formên hevbend ên ji navdêr/rengdêr û lêkeran tên çêkirin. 

Bi vî awayî bi sedan û belkî bi hezaran peyvên hevgir di zimanê kurdî de 

hatine afirandin. Ji van 

peyvan em dikarin gelek mînakan bidin em dikarin lê niha qîma xwe bi 

van ên jorîn bînin: çîrokbêj, 

roman-nivîs, xweş-bîn, kew-gir, tîr-avêj, agir-kuj, reng-guherîn, ser-êşîn û 

hwd. (4( 

Lê mixabin avabûna van peyvên presensa partîsîpî hertim wiha nabe. 

Girîngtirîn awarteya ji vê 
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regeza jorîn ew e ku rayê dema nihoyî yê hin lêkerên transîtîv ên kurdî 

tenê ji dengdarekê yan jî ji 

"xw" pêk tên. (5) Di vê rewşê de ev dengdar bi tenê yan jî "xw" nikare bi 

navdêrekê yan jî 

rengdêrekê ve bizeliqe û partîsîp bê holê. 

Ji wan lêkeran transîtîv, ên ku rayê wan ê ji bo dema nihoyî û ya bê tenê 

ji dengdêrekê yan jî "xw" 

pêk tê, yên herî mişe û sade ev in: 

Rader Rayê lêkerê Mînak 

dan -d- di-d-e / bi-d-e 

birin -b- di-b-e / bi-b-e 

kirin -k- di-k-e / bi-k-e  

xistin -x- di-x-e / bi-x-e 

xwarin -xw- di-xw-e / bi-xw-e 

û hwd. û hwd. û hwd. 

Niha em dikarin çawa ji van rayên lêkeran bikarin formên partîsîpî 

çêbikin? Em ê çawa bikarin van 

gotinên jêrîn bi partîsîpê derbibin: 

- a/ê ku xelatekî/ dide. 

- a/ê ku tiştan bi rê ve dibe. 

- a/ê ku kar dike. 

- a/ê ku pirtûkan dixe. 

- a/ê ku nan dixwe. 

Me li jor diyar kiribû ku em dikarin forma partîsîpê ji 

navdêrekê/rengdêrekê û rayê lêkerekê çêbikin 

lê niha em nikarin wiha bikin: 

 *xelat-d 

 *rêve-b 
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 *kar-k 

 *pirtûk-x 

 *nan-xw 

)6(  

Ji bo ku em bikarin forma partîspê ji van lêkerên bi rayên yekdengdarî 

çêbikin, pêwîstiya me bi 

paşpirtika -ER heye: 

- xelat-d-er 

- rêve-b-er 

- rê-b-er 

- kar-k-er 

- da-x-er (a/ê ku dadixe; ji lêkera "da-xistin") (7( 

-pirtûk-x-er (8( 

-nan-xw-er (9( 

Hêjayî gotinê ye ku hin kes li şûna rayê lêkerê yê dema nihoyî û li wê 

zêdekirina paşpirtika "er" 

carinan tê dikoşin ku ji rayê lêkerê yê demên raborî bi kar bînin lê ev yek 

ne baş e çimkî dikare bi 

asanî bibe sedema têgihînên şaş: 

 * "Kar-kir, rêve-bir, jê-bir ...", tevî ku bi nivîskî, berejavî lêkerên mîna wan 

(kar kir, bi rê ve bir, jê- 

b-er ...), bi hev re bên nivîsîn jî, di peyivînê de nikare bê zanîn ka mebesta 

wan bi "karker û rêveber, 

jêber" ango kesên/tiştên kar dikin an jî "kar kir û bi rê ve bir, jê bir" ango 

tiştek hat kirin e. 

Rayê lêkerê serbixwe be 

Eger rayê dema nihoyî yê lêkeran bê navdêr/rengdêr/daçek bê 

xebitandin, ji bo avakirina forma 
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partîsîpê paşpirtika "-er" dikare lê bê zêdekirin: 

- bêj-er: a/ê ku dibêje 

- nivîs-er: a/ê ku dinivîse 

- ruxîner: a/ê ku diruxîne 

- afirîner: a/ê ku biafirîne 

Mîna ku hat nîşandan, gelek caran forma partîsîpê bi alîkariya paşgirtika 

"-er" çêdibe lê ji bilî vê 

gelek paşpirtikên din jî hene. Ji wan a herî girîng "-ar". "-ar" dikare pirrî 

caran hevwateya "-er" 

bixwiye lê di rastiyê de war û fonksiyona wê cuda ye. Ji berî ravekirina 

erkê wê, em hin mînakan 

bidin: 

-ER -AR 

nivîs-er nivîs-ar 

deyn-d-er deyn-d-ar 

ronahî-d-er ronahî-d-ar  

- birîn-d-ar 

ra-d-er  -  

û hwd. û hwd. 

Mîna ku ji hemû kurdîzanan re eşkere ye, ev peyvên mînak ne hevwate 

ne. Lê gelo çima? Ji bo 

bersivandina vê pirsê divê em pêştir diyar bikin ka wateyên van peyvan 

çi ne: 

-er 

-nivîser: a/ê ku dinivîse 

-deynder: a/ê ku deyn dide 

-ronahîder: a/ê ku ronahiyê dide 

-rader: a ku ra(yên lêkeran) dide 
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-ar 

-nivîsar: a ku tê nivîsîn 

-deyndar: a/ê ku deyn jê re tê dan 

-ronahîdar: a/ê ku ronahî jê tê dan ango a/ê ku ronahî jê diçe/tê 

-birîndar: a/ê ku birîn jê re tê dan (di pratîkê de: hatiye birînkirin( 

Mîna ku ji komika "-er" dixwiye, her sê peyv wek kirde ango ya/yê 

dixebite/dilebite tên bikaranîn. 

Peyvên komika "-ar" wek obje (bireser) ango ya/yê tê 

kirin/xebitandin/lebitandin in. Bi gotinek din, 

bi paşpirtika "-er" peyvên aktîv û lebatî û bi paşpirtika "-ar" jî peyvên 

passîv û tebatî tên avakirin. 

Carinan ev yek ne ew qas zelal e: 

- nav-d-ar: dikare bi asanî wek "ê ku nav dide" bê hesibandin lê di rastiyê 

de wateyek nêzî "ê ku 

navê wî belav bûye" dide. 

-guher-b-ar: ne "a ku diguhere" lê "ya ku tê guherandin" an jî "ya ku li ber 

guher(înê y)e". (10( 

"Ker kar dike". 

Em di nivîsa xwe de ew qas dirêj hatin lê hê jî me diyar nekir ka çima 

sernavê kurtelêkolîna me 

"'Ker kar dike" ango partîsîp di zimanê kurdî de' ye. Lê niha dem hatiye 

ku em bersiva vê yekê 

bidin. Lê ji berî bersivê, divê jixwe em bipirsin: Gelo peyva "ker" û peyva 

"kar" ji kû hatine yan jî 

çawa çêbûne? Bi baweriya min, em çi qas zimannasên jêhatî bin û çi qas 

jî derfet û gengazî hebin, 

bersiva vê pirsê nikare bê zimansaziya partîsîpê bê dan. 
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Herodotusê yunanî, ku wek bavê dîroknasî û dîroknivîsiyê tê hesibandin, 

di esera xwe ya navdar de 

dabaş dike ku dema ew li bazargehên Babîlonyayê bû, bêhejmar barên 

tiştên cor bi cor bi keran ji 

Mezopotamyaya jorîn dihatin wan bazaran. Tevî ku Herodotus di wê 

mijarê de tenê basa ermenan 

bike jî, guman tê de nîn e ku kurd jî di heman demê de bi vê bazirganiya 

li gor dema xwe pêşketî ve 

mijûl bûn. Ev yek jî nîşana wê yekê ye ku ker hê ji mêj de ji bo kar gelekî 

girîng bûn. Loma peyva 

"ker" jî ji rayê dema nihoyî yê lêkera "kirin" û paşpirtika "-er" hatiye 

çêkirin, ango: 

- k-er: ê ku dike. 

Mîna ku li jor hatiye desnîşankirin, paşpirtika "-er" ji bo formên aktîv û 

paşpirtika "-ar" jî ji bo 

formên passîv tên xebitandin loma: 

- k-ar: ê ku tê kirin. (11( 

-ÊR 

Gelek caran paşpirtika "-er" bi rayê dema nihoyî yê lêkera "dan" re bûye 

"-d-êr:" 

- dengdêr: a ku deng dide (12( 

- deyndêr: a/ê ku deyn dide 

- navdêr: a/ê ku nav (nîşan) dide, nav diyar dike 

- rengdêr: a/ê ku reng (nîşan) dide, reng/awa/şêwe diyar dike 

Pirsgirêka "xebat-k-ar", "hev-kar" û "nivîs-kar". Ev rasterast nayên 

wateya "a/ê ku 

dixebite/dinivîse/ bi komekê re kar dike". Belkî wateya wan a bingehîn 

zêdetir ev e: a/ê ku 
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xebat/nivîsîn/karê bi hev re pê tê kirin. Lê bi baweriya min ev her sê peyv 

nikarin wek forma 

presensa partîsîpê bên hesibandin çimkî ew ji rayê lêkerê yê dema nihoyî 

nehatine çêkirin. Çêbûna  

van peyvan awayek xwe yê taybet heye: tiştê ew dikin + "-kar". Mînak: 

"xebat-kar" rasterast nayê 

wateya "a/ê ku xebatê dike" lê tê wateya "a/ê ku xebat karê wê/wî ye". 

Neyînî: 

Forma neyînî ya partîsîpê wiha tê avakirin: 

pêşpirtika "ne" + rayê lêkerê (+ "-er" an jî "-ar" eger rayê lêkerê tenê ji 

tîpek dengdar an jî ji "xw" bi 

dawî bê(. 

- ne-bîn: a/ê ku nayê/neyê dîtin 

- wer-ne-gir: a/ê ku wernegire/wernagire 

- ve-ne-xw-er: a/ê ku venaxwe/venexwe 

û hw. 

B) LÊKERÊN ÎNTRANSÎTÎV Bi kurteregezekê me karî diyar bikin ka çawa ji 

navdêrekê, 

daçekekê yan rendgêrekê û rayê lêkerek transîtîv formên partîsîpî ava 

bikin. Di avakirina formên 

partîsîpî bi alîkariya lêkerên transîtîv di zimanê kurmanciya bakur û ya 

başûr de lihevkirinek pêşketî 

heye. Mixabin heman tişt nikare ji bo lêkerên întransîtîv bê gotin. 

Pirsgirêk ew e ku lêkerên 

întransîtîv - mîna ku tê zanîn - obje nîn in û ji ber wê yekê rayên wan 

nikarin bi navdêran re bên 

zeliqandin. Tevî ku di teoriyê de rayê lêkerên întransîtîv dikare bi hin 

daçek û rengdêran ve bê 
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zeliqandin jî, (13) ev yek gelekî kêm hatiye bikaranîn û di vî warî de 

pêşketinek berçav bi cî 

nehatiye. Tevî ku ev pêşketin û lihevkirin ne gelekî xurt be jî, hin derfet ji 

derbirina lêkerên 

întransîtîv bi awayê partîsîpî jî hatine afirandin. Em bi kurtî li ser 

rabiwestin: 

-B-AR 

-guher-b-ar 

-şên-b-ar 

-xemil-b-ar 

Tîpa "-b-" rayê dema nihoyî û ya bê ya lêkera "bûn" e. (14) Ji ber ku ew 

tenê ji dengdarekê pêk 

hatiye, "-ar" jî lê hatiye zêdekirin. Hêjayî gotinê ye ku ne "-er" lê "-ar" lê 

hatiye zêdekirin çimkî 

eger ev tiştên diqewimin ne "destê" wan bi xwe tên kirin: 

- Cîhan guherbar e: Cîhan diguhere, ne bi xwe lê ji xwe. Ango guherîn ne 

bi ferman an vîna wê 

çêdibe. 

- Gulek şênbar: Gul şên dibe lê ne bi "destê" xwe. Ew bi saya tiştinên din 

şên dibe. 

- Dara xemilbar: Dar a ku xemilê digire. 

- mezinbar: a ku (ji xwe) mezin dibe. (15( 

Tevî ku di zimanê kurdî de niha ji bo rewşguhera rengdêran forma 

presensa partîsîpê gelekî kêm bê 

xebitandin jî, dikare bê texmînandin ku di pêşerojê de bi alîkariya 

paşgirtika "-b-ar" gelekî xurt 

bibe: 

- sor-b-ar: a ku sor dibe/bibe (sor-bû-y-î = a/ ku sor bûye( 
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- biçûk-b-ar: a ku biçûk dibe/bibe (biçûk-bû-y-î = a/ê ku biçûk bûye( 

- bedew-b-ar: a ku bedew dibe/bibe (bedew-bû-y-î = a/ê ku bedew bûye( 

û hwd. 

-OK Ji bilî paşgirtika "-b-ar" hin paşpirtikên din jî ji bo çêkirina forma 

presensa partîsîpê ji lêkerên 

întransîtîv hene. Ji van belkî ya herî girîng "-ok" e ku dikeve pey rayê 

dema nihoyî yê lêkerên 

întransîtîv: 

- biriq-ok: a/ê ku dibiriqe 

- teyis-ok: a/ê ku diteyise 

- zivirr-ok: a/ê ku dizivire 

- gerr-ok: a/ê ku digerre 

- bez-ok: a/ê ku dibeze 

-girî-y-ok: a/ê ku digirî (16( 

û hwd . 

-EK 

-wêr-ek: a/ê ku diwêre 

-kul-ek: a/ê ku dikule 

-ONEK 

- tirs-onek: a/ê ku ditirse 

- zirt-onek: a/ê ku xwe zirt dike, xwe mezin dihesibîne 

-A 

- bez-a: a/ê ku (bi lez) dibeze yan dikare bileze 

- zan-a: a/ê ku (pirr) dizane 

-xwend-a: a/ê ku dizane bixwîne (17( 

-E -xw-er-e: a/ê ku (gelekî) dixwe 

-YAR >i>-di-yar (ji "dî[t]" û "yar"): a/ê ku tê dîtin 

-bihîst-yar: a/ê ku dibihîze 
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)18(  

Pirsgirêka "HEYE / NÎN E" 

Ji bo derbirina "a/ê/ên ku heye/hene" û "a/ê/ên ku nîn e" awayek taybet 

heye: Pêşpirtika "bi-" ji bo 

"heye/hene" û "bê-" jî ji bo "nîn e/in:" 

-bi-bask: a ku bask heye/hene 

-bi-xemil: a ku xemil heye 

-bê-hêz: a ku hêz nîn e 

-bê-hêvî: a ku hêvî nîn e 

-bê-çare: a ku çare nîn in 

Pirsgirêka "hatin"û "çûn" 

"Hatin" û "çûn" du lêkerên întransîtîv in ku di kurdî ji wan peyvan in ên 

ku herî zêde tên xebitandin. 

Lê gelo çawa bi kurdî "a/ê ku tê/bê" û "a/ê ku diçe/biçe" dikare bi 

zimansaziya partîsîpê bê 

derbirin? Ta niha lihevkirinek gelemper di vî warî de bi cî nehatiye lê ji bo 

lêkera "hatin" herî zêde 

"bê" tê xebitandin: 

-hefteya bê: hefte ya ku tê / dê bê 

-hejmarên bê: hejmar a ku dê bê 

Mixabin ji bo lêkera "çûn" forma presensa partîsîpî nîn e. 

3 ( TEVGERA FORMÊN PARTÎSÎPÎ 

Formên partîsîpî yên kurdî mîna lêkeran an navdêran natewin lê mîna 

rengdêran (adjektîvan) tên 

berhevdan: 

Posîtîv (pileya sade( 

rengdêr 

-sor 
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-mezin 

-bedew 

-şirîn 

-rengîn 

-xerab 

perfekta partîsîpê 

-wendabûyî 

-perçiqandî 

-tewizî  

-berketî 

-jêhatî 

-sorbûyî 

presensa partîsîpê 

-tirsonek 

-wêrek 

-zana 

-bihêvî 

-teyisok 

-bêdeng 

Komparatîv 

rengdêr 

-sortir 

-mezintir 

-bedewtir 

-şirîntir 

-rengîntir 

-xerabtir 

perfekta partîsîpê 
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-wendabûyîtir 

-perçiqandîtir 

-tewizîtir 

-berketîtir 

-jêhatîtir 

-sorbûyîtir 

presensa partîsîpê 

-tirsonektir 

-wêrektir 

-zanatir 

-bihêvîtir 

-teyisoktir 

-bêdengtir 

Superlatîv 

rengdêr 

-sortirîn 

-mezintirîn 

-bedewtirîn 

-şirîntirîn 

-rengîntirîn 

-xerabtirîn 

perfekta partîsîpê 

-wendabûyîtirîn 

-perçiqandîtirîn 

-tewizîtirîn  

-berketîtirîn 

-jêhatîtirîn 

-sorbûyîtirîn 
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presensa partîsîpê 

-tirsonektirîn 

-wêrektirîn 

-zanatirîn 

-bihêvîtirîn 

-teyisoktirîn 

-bêdengtirîn 

Çend agadarî: 

Herwiha formên partîsîpî dikarin bi "hê" û "herî" re jî peyda bibin: 

-hê bihêvîtir, hê sorbûyîtir, hê perçiqîner... 

-herî wêrek, herî teyisok, herî cemidî... 

Hin kes bi taybetî formên perfekta partîsîpê carinan mîna lêkeran 

ditewînin: 

-peyva gotî --> * peyvên gotîn 

-pênûsa şkandî --> * pênûsên şkandîn 

Ev awayê bikaranînê nikare durist be çimkî di kurdî de rengdêr li gor 

yekhejmarî yan pirrhejmariya 

navdêran natewin: 

-peyva xweş --> peyvên xweş 

-pênûsa reş --> pênûsên reş 

Bi vî awayî gotinek bi awayê * "hefteyên/hejmarên bên" jî şaş e çimkî di 

vir de "bê" wek forma 

presensa partîsîpê hatiye xebitandin û loma divê ew netewandî bimîne. 

Ango wiha rast e: 

-hefteya bê/were --> hefteyên bê/were 

-hejmara bê/were --> hejmarên bê/were 

Lê ji ber ku bi giştî wek "hefteyên/hejmarên bên/werin" di ziman de cî 

girtiye û bi taybetî jî ku ew ji 
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aliyê gelek kesan de ne bi mebesta presensa partîsîpê lê wek lêker tê 

xebitandin, divê ew jî bê 

pejirandin. 

4 ( Presensa partîsîpê di hin zimanên din de 

Me kurtelêkolîna xwe ya jorîn tenê li ser zaravaya kurmanciya bakur pêk 

anî lê bi baweriya min 

pirraniya wan destnîşankirinan ji bo kurmanciya başûr (soranî) jî dibin 

çimkî binesaziya partîsîpê di 

van herdu zaravayên kurdî de gelekî dişibe hev. Mixabin ji ber tinebûna 

demê û mijûliya bi gelek 

karûbarên din ve, min derfet nedît ku kûrtir li vê mijarê di kurmanciya 

başûr de bikolim. 

Herçi zaravaya kirmanckî (dimilî, kirdkî, "zazakî") ye, min kûr li wê jî nekolî 

lê bi wan delîlan, ên 

ku ketin ber destê min, di vê zaravaya me de presensa partîsîpê gelekî 

asan e: 

Rayê lêkerê ji bo demên raborî + -OX: 

-kerd-ox (ê ku dike), wend-ox (ê ku dixwîne), nuşt-ox (ê ku dinivîse), zana-

y-ox (ê ku dizane) û 

hwd. 

Hêjayî gotinê ye ku kurmanciya bakur jî - qet nebe - peyvek wiha ji 

kirmanckî girtiye yan jî li gor 

sazmendiya kirmanckî çêkiriye: 

-Got-ox: a/ê ku dibêje (=bêj-er( 

Îngilîzî  

Di zimanê îngilîzî de forma presensa partîsîpê ya aktîvî ji radera lêkerê 

=Jêrenot: Di îngilîzî de 
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rader û rayê lêkerê ji bo dema nihoyî her yek in.= û paşpirtika "-ing" tê 

çêkirin: 

-the work-ing man: zelamê kar-ker 

-a sing-ing woman: jinek stran-bêj 

Forma passîvî pirrî caran ji radera lêkerê û paşpirtika "-able" tê çêkirin: 

-some eat-able meat: hin goştê bê/tê xwarin. 

Elmanî 

Di elmanî de presensa partîsîpê ji radera lêkerê û paşpirtika "-d" tê 

çêkirin: 

-fragen-d: pirsîn-er (a/ê ku dipirse( 

-zunehmen-d: zêde-be-r (a/ê ku zêde dibe( 

-flüstern-d: pistîn-er (a/ê ku dipiste( 

Hêjayî gotinê ye ku formên partîsîpî di zimanê elmanî de dikarin bitewin 

çimkî adjektîvên 

)rengdêrên) elmanî jî tewbar in. 

Farisî 

Di farisî de presensa partîsîpê ji rayê lêkerê yê ji bo dema nihoyî û 

paşpirtika "-ende" tê çêkirin. 

Mînak: 

Kurdî jî çend formên wiha yan ji farisî girtine yan jî li gor zimansaziya farisî 

çêkirine: 

-r-ende: a ku direne 

-şerm-ende: a ku şerm dike (şermîn) -berfende: aşût (berf a ku tê xwarê( 

Swêdî 

Di swêdî de, eger radera lêkerê bi tîpa "a" bi dawî bê, ji bo presensa 

partîsîpê "-nde" lê tê zêdekirin, 

wek din, "-ende" pê ve tê zeliqandin: 

-aktivera-nde: aktîv-k-er (a/ê ku aktîv dike( 
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-le-ende: bişir-er (a/ê ku dibişire( 

Fînî 

Di fînî, ku zimanek uralî ye, de sazmendiya partîsîpê gelekî pêşketî ye û 

hin formên partîsîpî hene 

ku di zimanên hindoewropî de qet peyda nabin. Li şûna presensa kurdî di 

fînî de formek partîsîpê 

heye ku ji rayê lêkerê û paşpirtika "-va/vä" tê çêkirin: 

-istu-va: a/ê ku rûdine 

-käy-vä: a ku dixebite. 

Ji bilî vê forma partîsîpî çend libên din jî hene: 

- syö-tä-vä: a ku dikare bê xwarin, a ku ya xwarinê ye 

- suunnittele-ma-n-sa: ya ku ji aliyê wî de plankirî 

- istuin lukien: rûniştim û min di wê demê de xwend 

Herwiha çend şêweyên perfekta partîsîpî jî hene. 

Tirkî 

Di tirkî, ku zimanek altayî ye, de presensa partîsîpê ji rayê lêkerê û 

paşpirtika "-an/en" pêk tê: 

-yaz-an: a/ê ku dinivîse 

-gid-en: a/ê ku diçe 

_________________________ 

Jêrenot bo “Ker kar dike” ango “partîsîpî di zimanê kurdî de : 

1 . Balê bikişîne ser ku wek mînak "mezin", ku bi xwe rengdêr e û di kurdî 

de rendgêr natewin, dikare 

wek navdêr wiha bitewe: Mezinên gundê wan dibêjin... Herwiha navdêr 

jî dikarin carinan bi wateyên 

mecazî wek rengdêran bitewin: Ma te kesek ji wî kertir/beraztir dîtiye?! 

2" . Pirtûka min xwendî zêde xweş bû." wateyek rasteqîntir a wiha dide: 

Ew pirtûk, a ku ji aliyê min de 
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hat/hatiye/hatibû xwendin, zêde xweş bû. 

3 . Rayê lêkerê yê dema nihoyî dikare wiha bê diyar kirin (Mînak lêkera 

"nivîsîn"): ji "dinivîse" 

pêşpirtika "di" ya ragihandina rewşa demê û "e", ya ku paşpirtika kesîn a 

kesa sêyem a yekhejmar e, tê 

avêtin û di encamê de "-nivîs" dimîne. Ew bi navdêr an rengdêran ve tê 

zeliqandin û peyvên nû yên 

partîsîpî û/yan navdêrên nû derdikevin holê: Azadê nûçenivîs (Ew Azad, 

ê ku nûçeyan dinivîse,(. 

Bêrîvana xweşnivîs (Ew Bêrîvan a ku xweş dinivîse(. 

4 . Di rastnivîsiya zimanê kurdî de "-" nakeve navbera beşa 

navdêr/rengdêr û beşa lêkerî (rayê lêkerê) lê 

ji bo zelalkirina avabûna van peyvan me "-" xistiye navbera van herdu 

beşan û em ê di berdewamiya vê 

nîvîsê de her wisan bikin. 

5 . a) Li gor lêkolînên min, rayê ti lêkerek transîtîv di kurdî de tenê ji 

dengdêrekê pêk nayê. b) "xw" jî ji 

ber dengê xwe yê taybet dikare ji aliyê dengnasiyê (fonolojiyê) de wek 

dengdarek bi tenê bê hesibandin. 

6 . Nîşandeka * di vê nivîsê de ji bo sembola mînakên şaş hatiye 

xebitandin. 

7 . Li şûna "da-xistin" lêkera kevn "da-êxistin" jî dikare bê xebitandin. 

Rayê lêkera "da-êxistin" dibe 

"da-êx-" û ev heman form ji wek presensa partîsîpê jî dikare bê bikaranîn. 

Ango "daêx" tê wateya "a/ê 

ku dadixe" jî. 

8 . Hêjayî gotinê ye ku hê di zimanê gel de "x-er" ji bo afirandina formên 

partîsîpî nehatiye xebitandin. 
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Carinan li şûna wê "-êx" ango rayê lêkera "êxistin" (forma kevn a "xistin") 

tê xebitandin: "pirtûk-êx" 

ango ew a/ê ku pirtûkekê/pirtûkê/pirtûkan diêxe (=dixe( 

9 . Gelek caran li şûna "nan-xw-er, mirov-xw-er ..." wek "nanxor, mirovxor 

..." an jî "nanxur, mirovxur 

 "...tên xebitandin lê ev yek çewt e çimkî rayê lêkera "xwarin" dibe "-xw-

" û formên pêwîst jî divê ji wê 

bên kişandin. Tiştên mîna "ez dixom" an "ew dixo" û "ew dixwo" nikarin 

rast bin. 

10 . Carinan "-ar" bi navdêran ve jî zeliqiye û navdêrên nû afirandine: guh-

ar: ê ku li guh tê kirin. 

11 . Hêjayî destnîşankirin û bibîranînê ye ku tîpa "k" di "kirin" de nerm û 

di "ker û kar" de hişk e lê ev 

yek ne diyarde û fenomenek taybet e çimkî di gelek peyvan de tîpên cêwî 

yên kurd "ç, k, p, r, t", ên ku 

hem formên hişk û hem jî yên nerm hene, dikarin carinan biguherin. 

Jixwe ji tîpa "k", ya ku ji bo 

"pirsgirêka" me ya "kirin-ker-kar" girîng e, di soranî de tenê bi guhertoya 

(varyasyona) xwe ya hişk 

peyda dibe. 

12 . dengdar: a ku deng jê re tê dan, bi alîkariya tîpek din deng dikare jê 

derbikeve. 

13 . Ji formên partîsîp ên ji daçek/rengdêr û lêkerek întransîtîvî pêk hatî 

"jê-rev = a/ê ku jê direve," 

"xweş-bez = a/ê ku xweş dibeze" û "mezin-b-ar = a ku mezin dibe" dikarin 

wek mînak bên dan lê di 

pratîkê de gelekî kêm peyvên wiha di zimanê gel de cî girtine û yên cîgirtî 

jî gelekî hindik tên xebitandin. 
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14 . Lêkera bûn dikare di dema nihoyî de bi sê awayan bê xebitandin: "Ez 

kurd im, tu kurd î, ew kurd 

e..." û "ez mezin dibim, tu mezin dibî, ew mezin dibe...", "ez dibim şagirt, 

tu dibî şagirt, ew di be 

şagirt." Ji van her sê forman a pêşîn awarte ye lê herduyên paştir (di-b-

im, di-b-î, di-b-e) rêzgir in. "-BAR" 

jî ji forma rêzgir a "bûn"ê hatiye kişandin. 

15 . Darek dikare mezinbar be ango di qonaxa mezinbûnê de ye. Piştî 

demekê ew mezin bûye. Ti têkiliya 

"mezin-bar" bi "bar-mezin" re nîn e. "Barmezin" tê wateya "a/ê ku barê 

wê/wî mezin" lê ji ber ku ew 

mijar bi serê xwe hêjayî lêkolînek dûr-dirêj e, em ê di bin sernavê mijarek 

din de basa wê bikin û bi  

taybetî jî diyar bikin ka çima "giranbiha", ku bi giştî ji aliyê zimannasên 

me de jî rojane tê xebitandin, 

çewt e. 

16 . Tîpa "y" di navbera "girî-" û "-ok" de hatiye danîn çimkî rayê lêkerê bi 

dengdêrekê (î) bi dawî tê û 

paşpirtik jî bi dengdêrekê (o) dest pê dike. 

17 . Hêjayî gotinê ye ku "xwend-a" ne ji rayê dema nihoyî lê ji rayê dema 

raborî ya lêkera "xwendin" 

hatiye. Wek din dê bibûya: * "xwîn-a" 

18 . DIYARDEYEK TAYBET: Balê bikişîne ser ku lêkerên vê komikê ne ji rayê 

dema nihoyî lê yên 

demên raborî hatine kişandin. 

19 . Di gelek pirtûkên rêzimana elmanî de tê gotin ku presensa partîsîpê 

ji rayê lêkerê û paşpirtika  "-  
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)e)nd" tê çêkirin lê di pratîkê de ev yek her tê wê wateyê ku presensa 

partîsîpê ji raderê û tîpa "d" pêk 

tê çimkî radera hemû lêkerên elmanî - mîna yên kurdî jî - bi tîpa "n" bi 

dawî tên û pirranî caran ji berî 

tîpa "n" tîpa "e" heye. 

** 

LISTEYA 74 LÊKERÊN KÊŞANDÎ 

 KÊŞANA LÊKERAN 
 (Bi Zaravayê Kurmancî) 
  
5246 Lêker 
74 Kêşan 
  
Brahîm Xelîl TAŞ 
  
Brahîm Xelîl Taş : 
  
Di sala 1953 an de li Şilbe, gundekî bi Diyarbekir ve girêdayî hatiye 
dinyayê. 
Dibistana seretayî li gund xwendiye. 
Dibistana navîn li Diyarbekirê, paşê, di 1971 ê de Dibistana Mamosteti ya 
Bolu qedandiye. 
Di 1978 an de, Enstîtuya Perwedahi ya Diyarbekir, beşa Fransî, paşê di 
1995 an de Zanîngeha Anadolî ya Eskişehirê, beşa Fransî de Lisans 
xelisandiye.  
Bi salan mamostetî kirîye. 
Cara yekem di Enstîtuya Kurdî ya Amedê de dersa zaravayê Kurmancî 
daye. 
Niha endamê “Enstîtuya Kurdî” û “Kurdî-Der” ya Amedê ye. 
http://www.mesopotamia-ita.com 

http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#liste
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brxelil@yahoo.fr 
  
Listeya 74 Lêkerên Kêşandî 
  
74 Lêkerên Kêşandî 
  
Ferhenga Lêkerên Kurmancî 
  
ÇAVKANÎ 
  
Tabloya Rave û Demên Lêkeran 
  

Kurmancî Tirkî Fransî Îngilîzî 

Rader Mastar Infinitif Infinitive 

Çêbiwar Ortaç / Sıfat fiil Participe Participle 

Raweya 
Daxwiyanî 
(Pêşkerî) 

Haber Kipi Indicatif Indicative 

Dema Niha Şimdiki Zaman Indicatif 
Présent 

Indicative 
Present 

Dema Boriya 
Têdayî 

-Di’li Geçmiş 
Zaman 

Passé Simple Simple Past /  
Past Historic 

Dema Boriya 
Dûdar 

-Miş’li Geçmiş 
Zaman 

Passé 
Composé 

Present 
Perfect 

Dema Bê Gelecek Zaman Futur Simple Future 

Çîrokiya Dema 
Niha 

Ş.Zamanın Hikayesi Imparfait Past 
Continuous /  
Imperfect 

mailto:brxelil@yahoo.fr
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#liste
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#Modes_et_Temps
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Index_.htm#dictionaire
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#sources
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Çîrokiya Dema 
Boriya Dûdar 

-Miş’liGeçmiş 
Zamanın Hikayesi 

Plus-que-
parfait 

Past Perfect / 
Pluperfect 

Raweya 
Fermanî 

Emir Kipi Impératif Imperative 

Raweya 
Daxwazî 

Dilek / İstek Kipi Subjonctif Subjunctive 

R.Daxwazî 
ya Dema Niha 

Dilek / İstek Kipi 
Ş.Zam 

Subjonctif 
Présent 

Present 
Subjunctive 

R.Daxwazî 
ya Dema 
Boriya Dûdar 

Dilek / İstek Kipinin 
–Miş’li Geçmiş 
Zamanı 

Subjonctif 
Passé  
Composé 

Present 
Perfect 
Subjunctive 

Raweya 
Dxwazî 
ya Çîrokiya 
Dema Niha 

Dilek / İstekKipinin 
 Ş.Zamanin 
Hikayesi 

Subjonctif 
Imparfait 

Imperfect 
Subjunctive 

R. Daxwazî ya 
Çîroki 
ya Dema 
Boriya Dûdar 

Dilek / İstek 
Kipinin-Miş’li  
Geçmiş Zamanın 
Hikayesi 

Subjonctif 
Plus-que-
parfait 

Past Perfect 
Subjunctive 

Raweya Mercî Şart Kipi Conditionnel Conditional 

Çîrokiya Dema 
Bê /  
Raweya Mercî 
ya Dema Niha 

GelecekZamanın 
 Hikayesi / Ş.Zam. 
Şartı 

Conditionnel 
Présent 

Past 
Conditional /  
Conditional 
Present 

Raweya Mercî 
ya Çîroki 
ya Dema 
Boriya Dûdar 

-Miş’liGeçmiş 
Zamanın Şartı 

Conditionnel 
Passé 

Conditional 
Perfect 
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Dema Pêşbê / 
Bê 
ya Boriya 
Dûdar 

Ön Gelecek Zaman 
/  
Geleceğin–Miş’li 
Geçmiş Zamanı 

Futur 
Antérieur 

Future Perfect 

  
  
74 Lêkerên Kêşandî 
  
Bûn / Bûyin (ngh) (Lêkera Bingehîn) - Olmak Tirkî - Devenir Fransî 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
bûn / bûyin (kurmancî)     bû bûn (kurmancî) 
olmak (tirkî)         olmuş olmak (tirkî) 
devenir (Fransî)         être devenu (Fransî) 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ   
  
Dema Niha 
ez dibim / oluyorum / je deviens  
tu dibî 
ew dibe 
em / hûn / ew dibin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez bûm / oldum / je devins 
tu bûy ( î ) 
ew bû 
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em / hûn / ew bûn 
 
 
Dema Boriya Dûdar 
ez bûme / olmuşum / je suis devenu 
tu bûyî 
ew bûye 
em / hûn / ew bûne 
 
 
Dema Bê  
ez ê bibim / olacağım / je devienderai 
tu yê bibî 
ew ê bibe 
em ê / hûn ê / ew ê bibin 
 
 
Çîrokiya Dema Niha 
ez dibûm / oluyordum / je devenais  
tu dibûyî 
ew dibû 
em / hûn / ew dibûn 
 
 
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez bûbûm / olmuştum / j’étais devenu 
tu bûbûyî 
ew bûbû 
em / hûn / ew bûbûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bibe / ol / deviens 
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bibin / olalım-olunuz / devenons-devenez 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
bûyî (kurmancî)        bû bûyî (kurmancî) 
olan (tirkî)        olmuş olan (tirkî) 
devenant (Fransî)         être devenu (Fransî) 

 
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bibim / olayım / je devienne 
tu bibî 
ew bibe 
em / hûn / ew bibin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez bûbime / olmuş olayım / je sois devenu 
tu bûbiye 
ew bûbiye 
em / hûn / ew bûbine 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bibûma / bibama / olaydım / je devinsse 
tu bibûyayî / bibayî 
ew bibûya / bibaya 
em / hûn / ew bibûna / bibana  
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez bûbûma / bûbama / olmuş olaydım / je fusse devenu 
tu bûbûyayî / bûbayî 
ew bûbûya / bûbaya 
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em / hûn / ew bûbûna / bûbana 
 
 
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê  
(Rewaya Mercî ya Dema Niha)  
ez ê bibûma / bibama / olacaktım / je deviendrais 
tu yê bibûyayî / bibayî 
ew ê bibûya / bibaya 
em ê / hûn ê / ew ê bibûna / bibana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê bûbûma / bûbama / olmuş olacaktım / je serais devenu 
tu yê bûbûyayî / bûbayî 
ew ê bûbûya / bûbaya 
em ê / hûn ê / ew ê bûbûna / bûbana 
  
Dema Pêşbê  
ez ê bûbime / olmuş olacağım / je serai devenu 
tu yê bûbiye 
ew ê bûbiye 
em ê / hûn ê / ew ê bûbine  
hatin hez kirin-  
Tebat 1          
ERÊNÎ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî  
hatin hez kirin        hatibûn hez kirin 
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 RAWEYA DAXWUYANÎ   
  
Dema Niha  
ez têm hez kirin 
tu têyî hez kirin 
ew tê hez kirin 
em / hûn / ew tên hez kirin 
  
Dema Borîya Têdayî 
ez hatim hez kirin 
tu hatî hez kirin 
ew hat hez kirin 
em / hûn / ew hatin hez kirin 
  
Dema Borîya Dûdar 
ez hatime hez kirin 
tu hatiye hez kirin 
ew hatiye hez kirin 
em / hûn / ew hatine hez kirin 
  
Dema Bê 
ez ê bêm hez kirin 
tu yê bêyî hez kirin 
ew ê bê hez kirin 
em ê / hûn ê / ew ê bên hez kirin 
  
Çirokiya Dema Niha 
ez dihatim hez kirin 
tu dihatî hez kirin 
ew dihat hez kirin 
em / hûn / ew dihatin hez kirin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
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ez hatibûm hez kirin  
tu hatibuyi hez kirin 
ew hatibû hez kirin 
em / hûn / ew hatibûn hez kirin  
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
bê / were hez kirin 
bên / werin hez kirin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
hatî hez kirin       hatibuyi hez kirin 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bêm hez kirin 
tu bêyî hez kirin 
ew bê hez kirin 
em / hûn / ew bên hez kirin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Bori ya Dûdar 
ez hatibim (e) hez kirin 
tu hatibî (ye) hez kirin 
ew hatibe hez kirin 
em / hûn / ew hatibin (e) hez kirin  
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Niha  
ez bihatima / bihatama hez kirin 
tu bihatayî hez kirin 
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ew bihata hez kirin 
em / hûn / ew bihatina / bihatana hez kirin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîroki ya Dema Boriya Dûdar 
ez hatibûma / hatibama hez kirin 
tu hatibuyayi / hatibayi hez kirin 
ew hatibuya / hatiba hez kirin 
em / hûn / ew hatibûna / hatibana hez kirin 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bihatima / bihatama hez kirin 
tu yê bihatayî hez kirin 
ew ê bihata hez kirin 
em ê / hûn ê / ew ê bihatina / bihatana hez kirin 
  
Raweya Mercî ya Çîrokî ya Dema borîya Dûdar 
ez ê hatibûma / hatibama hez kirin 
tu yê hatibuyayi / hatibayi hez kirin 
ew ê hatibuya / hatiba hez kirin 
em ê / hûn ê / ew ê hatibûna / hatibana hez kirin 
  
Dema Pêşbê (Bê ya Boriya Dûdar) 
ez ê hatibim (e) hez kirin 
tu yê hatibî (ye) hez kirin 
ew ê hatibe hez kirin 
em ê / hûn ê / ew ê hatibin (e) hez kirin  
             
hatin hez kirin  - Tebat 1 
NEYINÎ 
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 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî  
nehatin hez kirin        nehatibûn hez kirin 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ  
  
Dema Niha  
ez nayêm hez kirin 
tu nayî hez kirin 
ew nayê hez kirin 
em / hûn / ew nayên hez kirin 
  
Dema Borîya Têdayî 
ez nehatim hez kirin 
tu nehatî hez kirin 
ew nehat hez kirin 
em / hûn / ew nehatin hez kirin 
  
Dema Borîya Dûdar 
ez nehatime hez kirin 
tu nehatiyi hez kirin 
ew nehatiye hez kirin 
em / hûn / ew nehatine hez kirin 
  
Dema Bê 
ez ê neyêm hez kirin 
tu yê neyî hez kirin 
ew ê neyê hez kirin 
em ê / hûn ê / ew ê neyên hez kirin 
  
Çirokiya Dema Niha 
ez nedihatim hez kirin 
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tu nedihatî hez kirin 
ew nedihat hez kirin 
em / hûn / ew nedihatin hez kirin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez nehatibûm hez kirin  
tu nehatibuyi hez kirin 
ew nehatibû hez kirin 
em / hûn / ew nehatibûn hez kirin  
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
neyê hez kirin 
neyên hez kirin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nehatî hez kirin        nehatibuyi hez kirin 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez neyêm hez kirin 
tu neyî hez kirin 
ew neyê hez kirin 
em / hûn / ew neyên hez kirin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Bori ya Dûdar 
ez nehatibim (e) hez kirin 
tu nehatibî (yî) hez kirin 
ew nehatibe hez kirin 
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em / hûn / ew nehatibin (e) hez kirin  
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Niha  
ez nehatima / nehatama hez kirin 
tu nehatayî hez kirin 
ew nehata hez kirin 
em / hûn / ew nehatina / nehatana hez kirin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîroki ya Dema Boriya Dûdar 
ez nehatibûma / nehatibama hez kirin 
tu nehatibuyayi / nehatibayi hez kirin 
ew nehatibuya / nehatibaya hez kirin 
em / hûn / ew nehatibûna / nehatibana hez kirin 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê nehatima / nehatama hez kirin 
tu yê nehatayî hez kirin 
ew ê nehata hez kirin 
em ê / hûn ê / ew ê nehatina / nehatana hez kirin 
  
Raweya Mercî ya Çîrokî ya Dema borîya Dûdar 
ez ê nehatibûma / nehatibama hez kirin 
tu yê nehatibuyayi / nehatibayi hez kirin 
ew ê nehatibuya / nehatibaya hez kirin 
em ê / hûn ê / ew ê nehatibûna / nehatibana hez kirin 
  
Dema Pêşbê (Bê ya Boriya Dûdar) 
ez ê nehatibim (e) hez kirin 
tu yê nehatibî (ye) hez kirin 
ew ê nehatibe hez kirin 
em ê / hûn ê / ew ê nehatibin (e) hez kirin  
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hatin dîtin - Tebat 2          
ERÊNÎ 
___ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî  
hatin dîtin        hatibûn dîtin 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ  
  
Dema Niha  
ez têm dîtin 
tu têyî dîtin 
ew tê dîtin 
em / hûn / ew tên dîtin 
  
Dema Borîya Têdayî 
ez hatim dîtin 
tu hatî dîtin 
ew hat dîtin 
em / hûn / ew hatin dîtin 
  
Dema Borîya Dûdar 
ez hatime dîtin 
tu hatiyî dîtin 
ew hatiye dîtin 
em / hûn / ew hatine dîtin 
  
Dema Bê 
ez ê bêm dîtin 
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tu yê bêyî dîtin 
ew ê bê dîtin 
em ê / hûn ê / ew ê bên dîtin 
  
Çirokiya Dema Niha 
ez dihatim dîtin 
tu dihatî dîtin 
ew dihat dîtin 
em / hûn / ew dihatin dîtin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez hatibûm dîtin 
tu hatibuyi dîtin 
ew hatibû dîtin 
em / hûn / ew hatibûn dîtin 
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
bê / were dîtin 
bên / werin dîtin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
hatî dîtin        hatibuyi dîtin 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bêm dîtin 
tu bêyî dîtin 
ew bê dîtin 
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em / hûn / ew bên dîtin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Bori ya Dûdar 
ez hatibim (e) dîtin 
tu hatibî (yî) dîtin 
ew hatibe dîtin 
em / hûn / ew hatibin (e) dîtin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Niha  
ez bihatima / bihatama dîtin 
tu bihatayî dîtin 
ew bihata dîtin 
em / hûn / ew bihatina / bihatana dîtin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Boriya Dûdar 
ez hatibûma / hatibama dîtin 
tu hatibuyayi / hatibayi dîtin 
ew hatibuya / hatibaya dîtin 
em / hûn / ew hatibûna / hatibana dîtin 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bihatima / bihatama dîtin 
tu yê bihatayî dîtin 
ew ê bihata dîtin 
em ê / hûn ê / ew ê bihatina / bihatana dîtin 
  
Raweya Mercî ya Çîrokî ya Dema borîya Dûdar 
ez ê hatibûma / hatibama dîtin 
tu yê hatibuyayi / hatibayi dîtin 
ew ê hatibuya / hatiba dîtin 
em ê / hûn ê / ew ê hatibûna / hatibana dîtin 
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Dema Pêşbê (Bê ya Boriya Dûdar) 
ez ê hatibim (e) dîtin 
tu yê hatibî (yî) dîtin 
ew ê hatibe dîtin 
em ê / hûn ê / ew ê hatibin (e) dîtin 
  
  
hatin dîtin - Tebat 2            
NEYINÎ 
_ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî  
nehatin dîtin        nehatibûn dîtin 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ  
  
Dema Niha  
ez nayêm dîtin 
tu nayî dîtin 
ew nayê dîtin 
em / hûn / ew nayên dîtin 
  
Dema Borîya Têdayî 
ez nehatim dîtin 
tu nehatî dîtin 
ew nehat dîtin 
em / hûn / ew nehatin dîtin 
  
Dema Borîya Dûdar 
ez nehatime dîtin 
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tu nehatiyî dîtin 
ew nehatiye dîtin 
em / hûn / ew nehatine dîtin 
  
Dema Bê 
ez ê neyêm dîtin 
tu yê neyî dîtin 
ew ê neyê dîtin 
em ê / hûn ê / ew ê neyên dîtin 
  
Çirokiya Dema Niha 
ez nedihatim dîtin 
tu nedihatî dîtin 
ew nedihat dîtin 
em / hûn / ew nedihatin dîtin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez nehatibûm dîtin 
tu nehatibuyi dîtin 
ew nehatibû dîtin 
em / hûn / ew nehatibûn dîtin 
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
neyê dîtin 
neyên dîtin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nehatî dîtin        nehatibuyi dîtin 
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 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez neyêm dîtin 
tu neyî dîtin 
ew neyê dîtin 
em / hûn / ew neyên dîtin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Bori ya Dûdar 
ez nehatibim (e) dîtin 
tu nehatibî (yî) dîtin 
ew nehatibe dîtin 
em / hûn / ew nehatibin (e) dîtin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Niha  
ez nehatima / nehatama dîtin 
tu nehatayî dîtin 
ew nehata dîtin 
em / hûn / ew nehatina / nehatana dîtin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîroki ya Dema Boriya Dûdar 
ez nehatibûma / nehatibama dîtin 
tu nehatibuyayi / nehatibayi dîtin 
ew nehatibuya / nehatibaya dîtin 
em / hûn / ew nehatibûna / nehatibana dîtin 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê nehatima / nehatama dîtin 
tu yê nehatayî dîtin 
ew ê nehata dîtin 
em ê / hûn ê / ew ê nehatina / nehatana dîtin 
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Raweya Mercî ya Çîrokî ya Dema borîya Dûdar 
ez ê nehatibûma / nehatibama dîtin 
tu yê nehatibuyayi / nehatibayi dîtin 
ew ê nehatibuya / nehatibaya dîtin 
em ê / hûn ê / ew ê nehatibûna / nehatibana dîtin 
  
Dema Pêşbê (Bê ya Boriya Dûdar) 
ez ê nehatibim (e) dîtin 
tu yê nehatibî (yî) dîtin 
ew ê nehatibe dîtin 
em ê / hûn ê / ew ê nehatibin (e) dîtin 
  
  
01 bûn . 1 (ngh) (Lêkeara Alikar) – olmak (Yardımcı Fiil) - être / Fransî  
ERÊNÎ 
  
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî  
bûn        bûbûn 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ  
  
Dema Niha  
1-     2- 
ez... im    ez ... me  
tu... î     tu ...yî 
ew... e     ew ...ye 
em / hûn / ew... in  em / hûn / ew ...ne 
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Dema Borîya Têdayî 
ez ...bûm 
tu ... bû (yî) 
ew ...bû 
em / hûn / ew ...bûn 
  
Dema Borîya Dûdar 
………. 
………... 
………... 
………… 
Dema Bê 
ez ê ...bim  
tu yê ...bî 
ew ê ...be 
em / hûn / ew ê ...bin 
  
Çirokiya Dema Niha 
………... 
………... 
………… 
………… 
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar  
ez ...bûbûm  
tu ...bûbûyî 
ew ...bûbû  
em / hûn / ew ...bûbûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
...be 
...bin  
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 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
bûyî      bûbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez... bim 
tu... bî 
ew ...be  
em / hûn / ew... bin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Bori ya Dûdar 
……… 
……… 
………. 
………….  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî 
ez ...bûma / bama 
tu ...bûyayî / bayî 
ew ...bûya / baya  
em / hûn / ew ...bûna / bana  
  
Raweya Daxwazî ya Çîroki ya Dema Boriya Dûdar 
ez ...bûbûma / bûbama 
tu ...bûbûyayî / bûbayî  
ew ...bûbûya / bûbaya 
em / hûn / ew ...bûbûna / bûbana  
  
 RAWEYA MERCÎ  
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Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha )  
ez ê ...bûma / bama 
tu yê ...bûyayî / bayî 
ew ê ...bûya / baya 
em ê / hûn ê / ew ê ...bûna / bana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokî ya Dema borîya Dûdar  
ez ê ...bûbûma / bûbama 
tu yê ...bûbûyayî / bûbayî 
ew ê ...bûbûya / bûbaya 
em ê / hûn ê / ew ê ...bûbûna / bûbana 
  
Dema Pêşbê  
…………. 
…………. 
………… 
…………... 
  
  
01 bûn . 1 (ngh) (Lêkeara Alikar) – olmak (Yardımcı Fiil) - être / Fransî 
NEYINÎ-1 
____ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî  
nebûn         nebûbûn 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ   
  
Dema Niha  



Rêzimana kurdî | 811  

 

 1-      2- 
 ez ne... im        ez ne…me  
 tu ne...î     tu ne…yî 
 ew ne...e     ew ne …ye 
 em / hûn / ew ne… in em / hûn /  ew ne… ne 

  
Dema Borîya Têdayî 
ez ne… bûm 
tu ne… bû (yî) 
ew ne… bû 
em / hûn / ew ne … bûn 
  
Dema Borîya Dûdar 
………. 
………... 
………... 
………… 
  
Dema Bê 
ez ê ne… bim  
tu yê ne… bî 
ew ê ne… be 
em / hûn / ew ê ne… bin 
  
Çirokiya Dema Niha 
………... 
………... 
………… 
………… 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar  
ez ne… bûbûm  
tu ne… bûbûyî 
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ew ne… bûbû  
em / hûn / ew ne… bûbûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
ne… be 
ne… bin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nebûyî         nebûbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha  
ez ne… bim 
tu ne… bî 
ew ne… be  
em / hûn / ew ne… bin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Bori ya Dûdar 
……… 
……… 
………. 
………  
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî 
ez ne… bûma / bama 
tu ne… bûyayî / bayî 
ew ne… bûya / baya  
em / hûn / ew ne… bûna / bana 
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Raweya Daxwazî ya Çîroki ya Dema Boriya Dûdar 
ez ne… bûbûma / bûbama 
tu ne… bûbûyayî / bûbayî  
ew ne… bûbûya / bûbaya 
em / hûn / ew ne… bûbûna / bûbana  
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha )  
ez ê ne… bûma / bama 
tu yê ne… bûyayî / bayî 
ew ê ne… bûya / baya 
em ê / hûn ê / ew ê ne… bûna / bana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokî ya Dema borîya Dûdar 
ez ê ne… bûbûma / bûbama 
tu yê ne… bûbûyayî / bûbayî 
ew ê ne… bûbûya / bûbaya 
em ê / hûn ê / ew ê ne… bûbûna / bûbana  
  
Dema Pêşbê  
…………. 
…………. 
………… 
…………. 
01 bûn . 1 (ngh) (Lêkeara Alikar) –olmak (Yardımcı Fiil) - être / Fransî 
    
NEYINÎ-2 
  
 RADER  
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Dema Niha        Dema Borî  
 nînbûn         nînbûbûn 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ   
  
Dema Niha  
ez …nîn im  
tu …nîn î  
ew …nîn e  
em / hûn / ew … nîn in  
  
Dema Borîya Têdayî 
ez … nîn bûm 
tu … nîn bû (yî) 
ew … nîn bû  
em / hûn / ew … nîn bûn 
  
Dema Borîya Dûdar 
………. 
………... 
………... 
………… 
  
Dema Bê 
ez ê … nîn bim  
tu yê … nîn bî 
ew ê … nîn be 
em / hûn / ew ê … nîn bin 
  
Çirokiya Dema Niha 
………... 
………... 
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………… 
………… 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar  
…………... 
…………... 
…………...  
…………... 
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
… nîn be 
… nîn bin  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
 nînbûyî       nînbûbûy  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha  
ez… nîn bim 
tu … nîn bî 
ew … nîn be  
em / hûn / ew … nîn bin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Bori ya Dûdar 
……… 
……… 
………. 
…………. 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokî 
ez … nîn bûma / bama 
tu … nîn bûyayî / bayî 
ew …nîn bûya / baya  
em / hûn / ew … nîn bûna / bana  
  
Raweya Daxwazî ya Çîroki ya Dema Boriya Dûdar 
………… 
…………  
…………. 
…………...  
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha )  
ez ê … nîn bûma / bama 
tu yê … nîn bûyayî / bayî 
ew ê … nîn bûya / baya 
em ê / hûn ê / ew ê … nîn bûna / bana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokî ya Dema borîya Dûdar 
………... 
………… 
………… 
………… 
Dema Pêşbê  
…………. 
…………. 
………… 
…………... 
02 bûn / bûyin 2 (ngh) (Lêkera Bingehîn) - olmak tirkî -devenir Fransî  
ERÊNÎ  
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 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
bûn        bûbûn 

  
  
 RAWEYA DAXWUYANÎ  
  
Dema Niha 
ez dibim  
tu dibî 
ew dibe 
em / hûn / ew dibin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez bûm 
tu bûy ( î ) 
ew bû 
em / hûn / ew bûn 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez bûme 
tu bûyî 
ew bûye 
em / hûn / ew bûne 
  
Dema Bê  
ez ê bibim 
tu yê bibî 
ew ê bibe 
em ê / hûn ê / ew ê bibin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
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ez dibûm  
tu dibûyî 
ew dibû 
em / hûn / ew dibûn 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez bûbûm 
tu bûbûyî 
ew bûbû 
em / hûn / ew bûbûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bibe 
bibin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha   Dema Borî 
bûyî        bûbûyî  

  
  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bibim 
tu bibî 
ew bibe 
em / hûn / ew bibin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez bûbime 
tu bûbiye 
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ew bûbiye 
em / hûn / ew bûbine 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bibûma / bibama 
tu bibûyayî / bibayî 
ew bibûya / bibaya 
em / hûn / ew bibûna / bibana  
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez bûbûma / bûbama 
tu bûbûyayî / bûbayî 
ew bûbûya / bûbaya 
em / hûn / ew bûbûna / bûbana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha)   
ez ê bibûma / bibama 
tu yê bibûyayî / bibayî 
ew ê bibûya / bibaya 
em ê / hûn ê / ew ê bibûna / bibana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê bûbûma / bûbama 
tu yê bûbûyayî / bûbayî 
ew ê bûbûya / bûbaya 
em ê / hûn ê / ew ê bûbûna / bûbana 
  
Dema Pêşbê  
ez ê bûbime 
tu yê bûbiyî 
ew ê bûbiye 
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em ê / hûn ê / ew ê bûbine  
  
  
02 bûn / bûyin 2 (ngh) (Lêkere Bingehîn) - olmak tirkî -devenir Fransî 
    
NEYINÎ 

  
  
 RADER   
  
Dema Niha       Dema Borî 
nebûn         nebûbûn 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ  
  
Dema Niha 
ez nabim … 
tu nabî… 
ew nabe… 
em / hûn / ew nabin… 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez nebûm… 
tu nebûy ( î )... 
ew nebû… 
em / hûn / ew nebûn… 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez nebûme… 
tu nebûyî… 
ew nebûye… 
em / hûn / ew nebûne… 
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Dema Bê  
ez ê nebim… 
tu yê nebî… 
ew ê nebe… 
em ê / hûn ê / ew ê nebin… 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedibûm  
tu nedibûyî… 
ew nedibû… 
em / hûn / ew nedibûn… 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez nebûbûm… 
tu nebûbûyî… 
ew nebûbû… 
em / hûn / ew nebûbûn… 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nebe… 
nebin ...  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha   Dema Borî 
 nebûyî        nebûbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nebim… 
tu nebî… 
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ew nebe… 
em / hûn / ew nebin…  
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez nebûbime… 
tu nebûbiye… 
ew nebûbiye… 
em / hûn / ew nebûbine… 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez nebibûma… / bibama... 
tu nebibûyayî… / bibayî... 
ew nebibûya… / bibaya... 
em / hûn / ew nebibûna… / bibana...  
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez nebûbûma... / bûbama... 
tu nebûbûyayî... / bûbayî... 
ew nebûbûya... / bûbaya... 
em / hûn / ew nebûbûna... / bûbana... 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha)  
ez ê nebibûma... / bibama... 
tu yê nebibûyayî... / bibayî... 
ew ê nebibûya... / bibaya... 
em ê / hûn ê / ew ê nebibûna... / bibana... 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê nebûbûma... / bûbama... 
tu yê nebûbûyayî... / bûbayî... 
ew ê nebûbûya... / bûbaya... 
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em ê / hûn ê / ew ê nebûbûna... / bûbana... 
  
Dema Pêşbê  
ez ê nebûbime... 
tu yê nebûbiyî... 
ew ê nebûbiye... 
em ê / hûn ê / ew ê nebûbine...  
  
  
03 hebûn 1. (ngh)           
  
ERÊNÎ 

  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
 hebûn         ……… 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ   
Dema Niha 
ez heme / heyim 
tu heyî 
ew heye 
em / hûn / ew hene 
  
Dema Boriya Têdayî 
ez hebûm 
tu hebûyî 
ew hebû 
em / hûn / ew hebûn 
  
De Boriya Dûdar 
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ez hebûme 
tu hebûyî 
ew hebûye  
em / hûn / ew hebûne 
  
Dema Bê 
ez ê hebim 
tu yê hebî 
ew ê hebe 
em ê / hûn ê / ew ê hebin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
……………………. 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
  
…………………… 
  
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
hebe 
hebin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
  
Dema Niha        Dema Borî 
 hebûyî         ……… 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
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Dema Niha 
ez hebim 
tu hebî 
ew hebe 
em / hûn / ew / hebin  
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez hebime 
tu hebiyî 
ew hebiye 
em / hûn / ew hebine 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî 
………… 
…………. 
…………... 
…………... 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokya Dema Borî ya Dûdar 
ez hebûma 
tu hebûyayi 
ew hebûya 
em / hûn / ew hebûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya DemaNiha)  
…………... 
…………... 
…………... 
…………... 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
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ez ê hebûma 
tu yê hebûya 
ew ê hebûya 
em ê / hûn ê / ew ê hebûna 
  
Dema Pêşbê 
ez ê hebime  
tu yê hebiyî 
ew ê hebiye 
em ê / hûn ê / ew ê hebine  
  
  
03 hebûn 1. (ngh)           
NEYINÎ 
____ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
 tunebûn        ……… 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ   
Dema Niha 
ez tuneme 
tu tuneyî 
ew tuneye 
em / hûn / ew tune ne 
  
Dema Boriya Têdayî 
ez tunebûm 
tu tunebûyî 
ew tunebû 
em / hûn / ew tunebûn 
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De Boriya Dûdar 
ez tunebûme 
tu tunebûyî 
ew tunebûye  
em / hûn / ew tunebûne 
  
Dema Bê 
ez ê tune bim 
tu yê tune bî 
ew ê tune be 
em ê / hûn ê / ew ê tune bin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
  
……………………. 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
  
…………………………… 
  
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
tunebe 
tunebin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
 Dema Niha        Dema Borî 
 tunebûyî        ……… 

  



Rêzimana kurdî | 828  

 

 RAWEYA DAXWAZÎ   
Dema Niha 
ez tunebim 
tu tunebî 
ew tunebe 
em / hûn / ew / tunebin  
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez tunebime 
tu tunebiyî 
ew tunebiye 
em / hûn / ew tunebine 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî 
………… 
…………. 
…………... 
…………... 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokya Dema Borî ya Dûdar 
ez tunebûma 
tu tunebûyayi 
ew tunebûya 
em / hûn / ew tunebûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya DemaNiha) 
…………... 
…………... 
…………... 
…………... 
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Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê tunebûma 
tu yê tunebûyayi 
ew ê tunebûya 
em ê / hûn ê / ew ê tunebûna 
  
Dema Pêşbê 
ez ê tunebime  
tu yê tunebiyî 
ew ê tunebiye 
em ê / hûn ê / ew ê tunebine  
  
  
04 hebûn 2. (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
 RADER  
  
Dema Niha       Dema Borî 
 hebûn         ………... 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ   
Dema Niha 
yekjimar        pirjimar 
 min heye        min hene 
 te heye         te hene 
 wî / wê heye       wî / wê hene 
me / we / wan heye      me / we / wan hene 

  
Dema Boriya Têdayî 
 yekjimar        pirjimar  
 min hebû         min hebûn 
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 te hebû          te hebûn 
 wî / wê hebû       wî / wê hebûn 
me / we / wan hebû      me / we / wan hebûn 

  
De Boriya Dûdar 
 yekjimar        pirjimar 
min hebuye        min hebûne  
te hebuye        te hebûne 
wî / wê hebuye        wî / wê hebûne 
 me / we / wan hebuye      me / we / wan hebûne 

  
Dema Bê 
 Yekjimar        Pirjimar 
 min ê hebe         min ê hebin 
 te yê hebe        te yê hebin 
 wî yê / wê yê hebe       wî yê / wê yê hebin 
me yê / we yê / wan ê hebe    me yê / we yê / wan yê hebin 

  
Çîrokiya Dema Niha 
  
…………………… 
  
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
  
…………………… 
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
hebe 
hebin 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha        Dema Borî 
hebûyî         ……… 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
Dema Niha 
 yekjimar        pirjimar 
 min hebe        min hebin 
 te hebe         te hebin 
 wî / wê hebe       wî / wê hebin 
me / we / wan hebe       me / we / wan hebin 

  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar  
 yekjimar        pirjimar 
 min hebiye        min hebine 
 te hebiye        te hebine 
 wî / wê hebiye        wî / wê hebine 
 me / we / wan hebiye      me / we / wan hebine 

  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Niha 
 yekjimar       pirjimar 
min heba       min hebana 
te heba         te hebana 
wî / wê heba        wî / wê hebana 
me / we / wan heba    me /we / wan hebana 

  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Borî ya Dûdar 
 yekjimar       pirjimar 
 min hebuya       min hebuyana 
 te hebuya        te hebuyana 
 wî / wê hebuya       wî / wê hebuyana 
 me / we / wan hebuya    me / we / wan hebuyana 
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 RAWEYA MERCÎ   
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya DemaNiha ) 
 yekjimar         pirjimar 
 min ê heba        min ê hebana  
te yê heba        te yê hebana 
wî yê / wê yê heba       wî yê / wê yê hebana 
me yê / we yê / wan yê heba     me yê / we yê /wan yê hebana 

  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
yekjimar         pirjimar 
min ê hebuya       min ê hebuyana 
te yê hebuya         te yê hebuyana 
wî yê / wê yê hebuya      wî yê / wê yê hebuyana 
me yê / we yê / wan yê hebuya    me yê / we yê / wan yê hebuyana 

  
Dema Pêşbê(Bê ya Boriya Dûdar) 
yekjimar    pirjimar 
min ê hebiye    min ê hebine 
te yê hebiye    te yê hebine 
wî yê/wê yê hebiye   wî yê/wê yê hebine 
me yê/we yê/wan ê hebiye   me yê/we yê wan ê 

04 hebûn 2. (gh)         
NEYINÎ 
____ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha       Dema Borî 
 tunebûn    ………. 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ   
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Dema Niha 
yekjimar         pirjimar 
 min tuneye        min tunene 
 te tuneye         te tunene 
 wî / wê tuneye         wî / wê tunene 
me / we / wan tuneye      me / we / wan tunene 

  
Dema Boriya Têdayî 
 yekjimar        pirjimar  
 min tunebû       min tunebûn 
 te tunebû       te tunebûn 
 wî / wê tunebû    wî / wê tunebûn 
me / we / wan tunebû       me / we / wan tunebûn 

  
Dema Boriya Dûdar 
 yekjimar       pirjimar 
min tunebuye       min tunebûne  
te tunebuye        te tunebûne 
wî / wê tunebuye      wî / wê tunebûne 
 me / we / wan tunebuye     me /we / wan tunebûne 

  
Dema Bê 
 Yekjimar       Pirjimar 
min ê tunebe        min ê tunebin 
te yê tunebe        te yê tunebin 
wî yê / wê yê tunebe      wî yê / wê yê tunebin  
me yê / we yê /wan ê tunebe    me yê / we yê / wan yê tunebin 

  
Çîrokiya Dema Niha 
…………………… 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
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…………………… 
  
 RAWEYA FERMANÎ  
  
tunebe 
tunebin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
  
Dema Niha        Dema Borî 
 tunebûyî        ……… 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
 yekjimar       pirjimar 
 min tunebe        min tunebin 
 te tunebe        te tunebin 
 wî / wê tunebe    wî / wê tunebin 
 me / we / wan tunebe     me we wan tunebin 

  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar  
 yekjimar        pirjimar 
min tunebiye         min tunebine 
te tunebiye         te tunebine 
wî / wê tunebiye        wî / wê tunebine 
 me / we / wan tunebiye       me / we / wan tunebine 

  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Niha 
yekjimar         pirjimar 
min tuneba         min tunebana 
 te tuneba        te tunebana 
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 wî / wê tuneba         wî / wê tunebana 
me / we / wan tuneba      me / we / wan tunebana 

  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Borî ya Dûdar 
yekjimar       pirjimar 
min tunebuya       min tunebuyana 
te tunebuya        te tunebuyana 
wî / wê tunebuya     wî / wê tunebuyana 
 me / we / wan tunebuya      me / we / wan tunebuyana 

  
 RAWEYA MERCÎ   
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya DemaNiha) 
 yekjimar         pirjimar 
 min ê tuneba         min ê tunebana  
 te yê tuneba       te yê tunebana 
 wî yê / wê yê tuneba      wî yê / wê yê tunebana 
 me yê / we yê / wan ê tuneba    me yê / we yê / wan ê tunebana 

  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
 yekjimar         pirjimar 
min ê tunebuya         min ê tunebuyana 
te yê tunebuya         te yê tunebuyana 
wî yê / wê yê tunebuya     wî yê / wê yê tunebuyana 
me yê / we yê / wan yê tunebuya  
   

me yê / we yê / wan yê 
tunebuyana 

  
Dema Pêşbê (Bê ya Boriya Dûdar) 
 yekjimar         pirjimar 
 min ê tunebiye        min ê tunebine 
te yê tunebiye         te yê tunebin 
wî yê / wê yê tunebiye       wî yê / wê yê tunebine 
me yê / we yê / wan ê tunebiye  me yê / we yê wan ê tunebine 
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05 karîn (gh)            
  
ERÊNÎ  
_ 
  
 RADER   
  
Dema Niha Dema Bori 
karîn          karibûn  

  
 RAWEYA DAXWIYANÎ   
  
Dema Niha 
ez dikarim 
tu dikarî 
ew dikare 
em / hûn / ew dikarin  
  
Dema Boriya Têdayî 
  
min karî 
te karî 
wî / wê karî 
me / we / wan karî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min kariye 
te kariye 
wî / wê kariye 
me / we / wan kariye 
  
Dema Bê 
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1.        2. 
 ez ê karibim        ez ê bikarim 
 tu yê karibî       tu yê bikarî 
 ew ê karibe       ew ê bikare 
 em ê / hûn ê / ew ê karibin  em ê / hûn ê / ew ê bikarin 

  
Çîrokiya Dema Niha  
  
min dikarî 
te dikarî 
wî / wê dikarî 
me / we / wan dikarî 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min karibû 
te karibû 
wî / wê karibû 
me / we / wan karibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bikare / karibe 
bikarin / karibin 
  
  
 ÇÊBIWAR   
  
Dema Niha       Dema Borî 
karî     karibuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
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1-          2- 
ez karibim       ez bikarim  
 tu karibî        tu bikarî 
 ew karibe        ew bikare  
 em / hûn / ew / karibin   em / hûn / ew bikarin 

  
Raweya Daxwazî ya Dema Bori ya Dûdar 
min karibe 
te karibe 
wî / wê karibe 
me / we / wan karibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Niha 
min bikariba  
te bikariba 
wî / wê bikariba 
me / we / wan bikariba 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Bori ya Dûdar 
min karibûya / karibûna*  
te karibûya 
wî / wê karibûya 
me / we / wan karibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Reweya Mercî ya Dema Niha ) 
min ê bikariba 
te yê bikariba 
wî yê / wê yê bikariba 
me yê / we yê / wan ê bikariba  
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
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min ê karibûya 
te yê karibûya 
wi yê / we yê karibûya 
me yê / we yê / wan ê karibûya 
  
Dema Pêşbê (Bê ya Boriya Dûdar) 
min ê karibe 
te yê karibe 
wî yê / we yê karibe 
me yê / we yê / wan ê karibe 
Di lêkerên gerguhêz de, di şûna tîpa “y” ê de, tîpa “n” yê jî tê bikaranîn. 
“karibûya” an “karibûna” 
  
  
05 karîn (gh)             
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
 Dema Niha    Dema Bori 
 nekarîn         nekarîbûn  

  
 RAWEYA DAXWIYANÎ    
  
Dema Niha 
ez nikarim 
tu nikarî 
ew nikare 
em / hûn / ew nikarin  
  
Dema Boriya Têdayî 
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min nekarî 
te nekarî 
wî / wê nekarî 
me / we / wan nekarî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nekariye 
te nekariye 
wî / wê nekariye 
me / we / wan nekariye 
  
Dema Bê 
1.        2. 
ez ê nekaribim        ez ê nekarim 
tu yê nekaribî       tu yê nekarî 
ew ê nekaribe       ew ê nekare 
em ê / hûn ê / ew ê nekaribin         em ê / hûn ê / ew ê nekarin 

  
Çîrokiya Dema Niha  
min nedikarî 
te nedikarî 
wî / wê nedikarî 
me / we / wan nedikarî 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nekaribû 
te nekaribû 
wî / wê nekaribû 
me / we / wan nekaribû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nekaribe 
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nekaribin 
  
  
 ÇÊBIWAR   
  
 Dema Niha       Dema Borî 
nekarî     nekarîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
Dema Niha 
  

1.          2. 
 ez nekaribim        ez nekarim  
 tu nekaribî         tu nekarî 
 ew nekaribe         ew nekare  
 em / hûn / ew / nekaribin     em / hûn / ew nekarin 

  
Raweya Daxwazî ya Dema Bori ya Dûdar 
min nekaribe 
te nekaribe 
wî / wê nekaribe 
me / we / wan nekaribe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî ya Dema Niha 
min nekariba  
te nekariba 
wî / wê nekariba 
me / we / wan nekariba 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Bori ya Dûdar 
min nekaribûya  
te nekaribûya 
wî / wê nekaribûya 
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me / we / wan nekaribûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Reweya Mercî ya Dema Niha ) 
min ê nekariba 
te yê nekariba 
wî yê / wê yê nekariba 
me yê / we yê / wan ê nekariba  
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nekaribûya 
te yê nekaribûya 
wi yê / we yê nekaribûya 
me yê / we yê / wan ê nekaribûya 
  
Dema Pêşbê (Bê ya Boriya Dûdar) 
min ê nekaribe 
te yê nekaribe 
wî yê / we yê nekaribe 
me yê / we yê / wan ê nekaribe 
  
  
06 zanîn (gh)          
 ÊRÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha       Dema Borî 
zanîn          zanîbûn 
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 RAWEYA DAXWIYANÎ    
  
Dema Niha 
ez dizanim 
tu dizanî 
ew dizane 
em / hûn / ew dizanin 
  
Dema Boriya Têdayî 
min zanî 
te zanî 
wî / wê zanî 
me / we / wan zanî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min zaniye 
te zaniye 
wî / wê zaniye 
me / we / wan zaniye 
  
Dema Bê 
ez ê bizanim / zanibim 
tu yê bizanî / zanibî 
ew ê bizane / zanibe 
em ê / hûn ê / ew ê bizanin / zanibin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dizanî 
te dizanî 
wî / wê dizanî 
me / we / wan dizanî 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
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min zanibû 
te zanibû 
wî / wê zanibû 
me / we / wan zanibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bizane 
bizanin 
  
  
 ÇÊBIWAR   
  
Dema Niha       Dema Borî 
zanî         zanîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bizanim / zanibim 
tu bizanî / zanibî 
ew bizane / zanibe 
em / hûn / ew bizanin / zanibin 
  
Rawya Daxwazî ya Dema Boriya Dûdar 
min zanibe 
te zanibe 
wî / wê zanibe 
me / we / wan zanibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî Dema Niha 
min bizaniba 
te bizaniba 
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wî / wê bizaniba 
me / we / wan bizaniba 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Bor îya Dûdar 
min zanibuya 
te zanibuya 
wî / wê zanibuya 
me / we / wan zanibuya 
  
 RAWEYAMERCI   
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bizaniba 
te yê bizaniba 
wî yê / wê yê bizaniba 
me yê / we yê / wan ê bizaniba 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min ê zanibuya 
te yê zanibuya 
wî yê / wê yê zanibuya 
me yê / we yê / wan ê zanibuya 
  
Dema Pêşbê (Bê ya Boriya Dûdar) 
min ê zanibe 
te yê zanibe 
wî / wê yê zanibe 
me yê / we yê / wan ê zanibe 
  
  
06 zanîn (gh)            
NEYINÎ 
__ 
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 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nezanîn         nezanîbûn 

  
 RAWEYA DAXWIYANÎ    
  
Dema Niha 
ez nizanim* 
tu nizanî 
ew nizane 
em / hûn / ew nizanin 
  
Dema Boriya Têdayî 
min nezanî 
te nezanî 
wî / wê nezanî 
me / we / wan nezanî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nezaniye 
te nezaniye 
wî / wê nezaniye 
me / we / wan nezaniye 
  
Dema Bê 
ez ê nezanim / nezanibim 
tu yê nezanî / nezanibî 
ew ê nezane / nezanibe 
em ê / hûn ê / ew ê nezanin / nezanibin 
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Çîrokiya Dema Niha 
min nedizanî 
te nedizanî 
wî / wê nedizanî 
me / we / wan nedizanî 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nezanibû 
te nezanibû 
wî / wê nezanibû 
me / we / wan nezanibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nezanibe 
nezanibin 
  
  
 ÇÊBIWAR   
  
Dema Niha       Dema Borî 
nezanî        nezanîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nezanim / nezanibim 
tu nezanî / nezanibî 
ew nezane / nezanibe 
em / hûn / ew nezanin / nezanibin 
  
Rawya Daxwazî ya Dema Boriya Dûdar 
min nezanibe 
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te nezanibe 
wî / wê nezanibe 
me / we / wan nezanibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokî Dema Niha 
min nezaniba 
te nezaniba 
wî / wê nezaniba 
me / we / wan nezaniba 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Bor îya Dûdar 
min nezanibuya 
te nezanibuya 
wî / wê nezanibuya 
me / we / wan nezanibuya 
  
 RAWEYAMERCI   
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nezaniba 
te yê nezaniba 
wî yê / wê yê nezaniba 
me yê / we yê / wan ê nezaniba 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min ê nezanibuya 
te yê nezanibuya 
wî yê / wê yê nezanibuya 
me yê / we yê / wan ê nezanibuya 
  
Dema Pêşbê (Bê ya Boriya Dûdar) 
min ê nezanibe 
te yê nezanibe 
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wî / wê yê nezanibe 
me yê / we yê / wan ê nezanibe 
  
Di Dema Niha ya Raweya Daxwiyanî de qertafa neyinî “-na” di lêkera 
“zanînê”de diguhere, dibe “-ni” 
  
  
07 xwestin (gh)             
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
xwestin         xwestibûn 

  
 RAWEYA DAXWIYANÎ    
  
Dema Niha 
ez dixwazim 
tu dixwazî 
ew dixwaze 
em / hûn / ew dixwazin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min xwest 
te xwest 
wî / wê xwst 
me / we / wan xwest 
  
Dema Boriya Dûdar 
min xwestiye 
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te xwestiye 
wî / wê xwestiye 
me / we / wan xwestiye 
  
Dema Bê 
ez ê bixwazim 
tu yê bixwazî 
ew ê bixwaze 
em ê / hûn ê / ew ê bixwazin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dixwest 
te dixwest 
wî / wê dixwest 
me / we / wan dixwest 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min xwestibû 
te xwestibû 
wî / wê xwestibû 
me / we / wan xwestibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bixwaze 
bixwazin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
xwestî     xwestîbûyî 
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 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bixwazim 
tu bixwazî 
ew bixwaze 
em / hûn / ew bixwaze 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min xwestibe 
te xwestibe 
wî / wê xwestibe 
me / we / wan xwestibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bixwesta 
te bixwesta 
wî / wê bixwesta 
me / we / wan bixwesta 
  
Rawya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min xwestibûya 
te xwestibûya 
wî / wê xwestibûya 
me / we / wan xwestibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bixwesta 
te yê bixwesta 
wî yê / wê yê bixwesta 
me yê / we yê / wan ê bixwesta 
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Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê xwestibûya 
te yê xwestibûya 
wî yê / wê yê wan ê xwestibûya 
me yê / we yê wan ê xwestibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê xwestibe 
te yê xwestibe 
wî yê / wê yê xwestibe 
me yê / we yê / wan ê xwestibe 
  
  
07 xwestin (gh)             
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nexwestin        nexwestibûn 

  
 RAWEYA DAXWIYANÎ    
  
Dema Niha 
ez naxwazim 
tu naxwazî 
ew naxwaze 
em / hûn / ew naxwazin 
  
Dema Boriya Têdayi 
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min nexwest 
te nexwest 
wî / wê nexwest 
me / we / wan nexwest 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nexwestiye 
te nexwestiye 
wî / wê nexwestiye 
me / we / wan nexwestiye 
  
Dema Bê 
ez ê nexwazim 
tu yê nexwazî 
ew ê nexwaze 
em ê / hûn ê / ew ê nexwazin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedixwest 
te nedixwest 
wî / wê nedixwest 
me / we / wan nedixwest 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nexwestibû 
te nexwestibû 
wî / wê nexwestibû 
me / we / wan nexwestibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nexwaze 
nexwazin 
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 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
nexwestî    nexwestîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nexwazim 
tu nexwazî 
ew nexwaze 
em / hûn / ew nexwazin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nexwestibe 
te nexwestibe 
wî / wê nexwestibe 
me / we / wan nexwestibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nexwesta 
te nexwesta 
wî / wê nexwesta 
me / we / wan nexwesta 
  
Rawya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nexwestibûya 
te nexwestibûya 
wî / wê nexwestibûya 
me / we / wan nexwestibûya 
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 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nexwesta 
te yê nexwesta 
wî yê / wê yê nexwesta 
me yê / we yê / wan ê nexwesta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nexwestibûya 
te yê nexwestibûya 
wî yê / wê yê wan ê nexwestibûya 
me yê / we yê / wan ê nexwesibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê nexwestibe 
te yê nexwestibe 
wî yê / wê yê nexwestibe 
me yê / we yê / wan ê nexwestibe 
  
  
  
08 wêrîn (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
wêrîn        wêrîbûn 

  
 RAWEYA DAXWIYANÎ    
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Dema Niha 
ez diwêrim 
tu diwêrî 
ew diwêre 
em / hûn / ew diwêrin 
  
Dema Boriya Têdayî 
min wêrî 
te wêrî 
wî / wê wêrî 
me / we / wan wêrî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min wêriye 
te wêriye 
wî / wê wêriye 
me / we / wan wêriye 
  
Dema Bê 
ez ê biwêrim 
tu yê biwêrî 
ew ê biwêre 
em ê / hûn ê / ew ê biwêrin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dêwêrî 
te diwêrî 
wî / wê diwêrî 
me / we / wan diwêrî 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min wêrîbû 
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te wêrîbû 
wî / wê wêrîbû 
me / we / wan wêrîbû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
biwêre 
biwêrin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
wêrî         wêrîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez biwêrim 
tu biwêrî 
ew biwêre 
em / hûn / ew biwêrin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min wêribe 
te wêribe 
wî / wê weribe 
me / we / wan wêribe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min biwêra (ya) 
te biwêra (ya) 
wî / wê biwêra (ya) 
me / we / wan biwêra (ya) 
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Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min wêribuya / wêriba 
te wêribuya / wêriba 
wê / wê wêribuya / wêriba 
me / we / wan wêribuya / wêriba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê biwêra (ya) 
te yê biwêra (ya) 
wî yê / wê yê biwêra (ya) 
me yê / we yê / wan ê biwêra (ya) 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê wêribuya / wêriba 
te yê wêribuya / wêriba 
wî yê / wê yê wêribuya / wêriba 
me yê / we yê / wan ê wêribuya / wêriba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê wêribe 
te yê wêribe 
wî yê / wê yê wêribe 
me yê / we yê / wan ê wêribe 
  
  
08 wêrîn (gh)          
NEYINÎ 
__ 
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 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
newêrîn        newêrîbûn 

  
 RAWEYA DAXWIYANÎ    
  
Dema Niha 
ez nawêrim 
tu nawêrî 
ew nawêre 
em / hûn / ew nawêrin 
  
Dema Boriya Têdayî 
min newêrî 
te newêrî 
wî / wê newêrî 
me / we / wan newêrî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min newêriye 
te newêriye 
wî / wê newêriye 
me / we / wan newêriye 
  
Dema Bê 
ez ê newêrim 
tu yê newêrî 
ew ê newêre 
em ê / hûn ê / ew ê newêrin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedêwêrî 
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te nediwêrî 
wî / wê nediwêrî 
me / we / wan nediwêrî 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min newêrîbû 
te newêrîbû 
wî / wê newêrîbû 
me / we / wan newêrîbû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
newêribe* 
newêribin 
  
* Neyinî ya Rawe ya Fermanî bi Raweya Daxwazî ya dema boriya dûdar 
tê bikaranîn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
newêrî        ne newêrîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez newêrim 
tu newêrî 
ew newêre 
em / hûn / ew newêrin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min newêribe 
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te newêribe 
wî / wê neweribe 
me / we / wan newêribe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min newêra (ya) 
te newêra (ya) 
wî / wê newêra (ya) 
me / we / wan newêra (ya) 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min newêribuya / newêriba 
te newêribuya / newêriba 
wê / wê newêribuya / newêriba 
me / we / wan newêribuya / newêriba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê newêra (ya) 
te yê newêra (ya) 
wî yê / wê yê newêra (ya) 
me yê / we yê / wan ê newêra (ya) 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê newêribuya / newêriba 
te yê newêribuya / newêriba 
wî yê / wê yê newêribuya / newêriba 
me yê / we yê / wan ê newêribuya / newêriba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê newêribe 
te yê newêribe 
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wî yê / wê yê newêribe 
me yê / we yê / wan ê newêribe 
09 dan (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
dan        danîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ  
  
Dema Niha 
ez didim 
tu didî 
ew dide 
em / hûn / ew didin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min da  
te da 
wî / wê da 
me / we / wan da 
  
Dema Boriya Dûdar 
min daye 
te daye 
wî / wê daye 
me / we / wan daye 
  
Dema Bê 
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ez ê bidim 
tu yê bidî 
ew ê bide 
em ê / hûn ê / ew ê bidin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dida 
te dida 
wî / wê dida 
me / we / wan dida 
  
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min dabû 
te dabû 
wî / wê dabû 
me / we / wan dabû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bide 
bidin 
  
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
dayî         dayibuyi  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
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ez bidim 
tu bidî 
ew bide 
em / hûn / ew bidin  
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min dabe 
te dabe 
wî / wê dabe 
me / we / wan dabe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bidaya / bidana* 
te bidaya / bidana 
wî / wê bidaya / bidana 
me / we / wan bidaya / bidana 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min dabuya / dabûna 
te dabuya / dabûna 
wî / wê dabuya / dabûna 
me / we / wan dabuya / dabûna  
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bidaya / bidana 
te yê bidaya / bidana 
wî yê / wê yê bidaya / bidana 
me yê / we yê / wan ê bidaya / bidana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê dabuya / dabûna 
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te yê dabuya / dabûna 
wî yê / wê yê dabûya 
me yê / we yê / wan ê dabûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê dabe 
te yê dabe 
wê yê / wê yê dabe 
me yê / we yê / wan ê dabe 
  
  
09 dan (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nedan        nedanîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ  
  
Dema Niha 
ez nadim 
tu nadî 
ew nade 
em / hûn / ew nadin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min neda  
te neda 
wî / wê neda 
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me / we / wan neda 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nedaye 
te nedaye 
wî / wê nedaye 
me / we / wan nedaye 
  
Dema Bê 
ez ê nedim 
tu yê nedî 
ew ê nede 
em ê / hûn ê / ew ê nedin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedida 
te nedida 
wî / wê nedida 
me / we / wan nedida 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min nedabû 
te nedabû 
wî / wê nedabû 
me / we / wan nedabû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nede 
nedin 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha        Dema Borî 
nedayî          nedayibuyi 

  
  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nedim 
tu nedî 
ew nede 
em / hûn / ew nedin  
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nedabe 
te nedabe 
wî / wê nedabe 
me / we / wan nedabe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nedaya / nedana 
te nedaya / nedana 
wî / wê nedaya / nedana 
me / we / wan nedaya / nedana 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nedabuya / nedabûna 
te nedabuya / nedabûna 
wî / wê nedabuya / nedabûna  
me / we / wan nedabuya / nedabûna  
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
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min ê nedaya / nedana 
te yê nedaya / nedana 
wî yê / wê yê nedaya / nedana 
me yê / we yê / wan ê nedaya / nedana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nedabuya / nedabûna 
te yê nedabuya / nedabûna 
wî yê / wê yê nedabuya / nedabûna 
me yê / we yê / wan ê nedabuya / nedabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê nedabe 
te yê nedabe 
wê yê / wê yê nedabe 
me yê / we yê / wan ê nedabe 
  
  
10 hatin (ngh)          
ERÊNÎ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha       Dema Borî 
hatin      hatîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez têm 
tu têyî 
ew tê 
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em / hûn / ew tên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez hatim 
tu hatî 
ew hat 
em / hûn / ew hatin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez hatime 
tu hatiyî 
ew hatiye 
em / hûn / ew hatine 
  
Dema Bê 
1.      2. 
ez ê bêm    ez ê werim 
tu yê bêyi    tu yê werî 
ew ê bê ew ê were 
em ê / hûn ê / ew ê bên   em ê / hûn ê / ew ê werin 

  
Çîrokiya Dema Niha 
ez dihatim 
tu dihatî 
ew dihat 
em / hûn / ew dihatin 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
  
ez hatibûm 
tu hatibûyi 
ew hatibû 
em / hûn / ew hatibûn 
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 RAWEYA FERMANÎ   
  

1.      2. 
bê      were 
bên      werin 

  
 ÇÊBIWAR   
  
Dema Niha      Dema Borî 
hatî       hatîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
1.     2. 
ez bêm     ez werim 
tu beyî     tu werî 
 ew bê     ew were 
 em / hûn / ew bên   em / hûn / ew werin  

  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez hatibim 
tu hitibî 
ew hatibe 
em / hûn / ew hatibin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez bihatama / bihatima 
tu bihatayi 
ew bihataya 
em / hûn / ew bihatana / bihatina 
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Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez hatibûma / hatibama 
tu hatibuyayî / hatibayi 
ew hatibuya / hatibaya 
em / hûn / ew hatibûna / hatibana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bihatama / bihatima 
tu yê bihatayi 
ew ê bihataya 
em ê / hûn ê / ew ê bihatana / bihatina 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê hatibûma / hatibama 
tu yê hatibuyayî 
ew ê hatibuya 
em ê / hûn ê / ew ê hatibûna / hatibana 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
ez ê hatibim 
tu yê hatibî 
ew ê hatibe 
em ê / hûn ê / ew ê hatibin 
  
  
10 hatin (ngh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
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Dema Niha        Dema Borî 
nehatin         nehatîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nayêm 
tu nayî 
ew nayê 
em / hûn / ew nayên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez nehatim 
tu nehatî 
ew nehat 
em / hûn / ew nehatin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez nehatime 
tu nehatiyî 
ew nehatiye 
em / hûn / ew nehatine 
  
Dema Bê 
ez ê neyêm 
tu yê neyi  
ew ê neyê 
em ê / hûn ê / ew ê neyên  
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedihatim 
tu nedihatî 
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ew nedihat 
em / hûn / ew nedihatin 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez nehatibûm 
tu nehatibûyi 
ew nehatibû 
em / hûn / ew nehatibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
neyê  
neyên  
  
*Neyinîya lêkera “werîn” tune ye 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nehatî         nehatîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez neyêm 
tu neyî 
ew neyê  
em / hûn / ew neyên  
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez nehatibim 
tu nehitibî 
ew nehatibe 
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em / hûn / ew nehatibin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez nehatama / nehatima 
tu nehatayi 
ew nehataya 
em / hûn / ew nehatana / nehatina 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez nehatibûma / nehatibama 
tu nehatibuyayî / nehatibayi 
ew nehatibuya / nehatibaya 
em / hûn / ew nehatibûna / nehatibana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê nehatama / nehatima 
tu yê nehatayi 
ew ê nehataya 
em ê / hûn ê / ew ê nehatana / nehatina 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê nehatibûma / nehatibama 
tu yê nehatibuyayî / nehatibayi 
ew ê nehatibuya / nehatibaya 
em ê / hûn ê / ew ê nehatibûna / nehatibana 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
ez ê nehatibim 
tu yê nehatibî 
ew ê nehatibe 
em ê / hûn ê / ew ê nehatibin 
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11 ajotin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
  
Dema Niha        Dema Borî 
ajotin        ajotîbûn  

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dajom (diajom)* 
tu dajoyî 
ew dajo 
em / hûn / ew dajon 
  
Dema Boriya Têdayi 
min ajot 
te ajot 
wî / wê ajot 
me / we / wan ajot 
  
Dema Boriya Dûdar 
min ajotiye 
te ajotiye 
wî / wê ajotiye 
me / we wan ajotiye 
  
Dema Bê 
ez ê bajom 
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tu yê bajoyî 
ew ê bajo 
em ê / hûn ê / ew ê bajon 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dajot (diajot) 
te dajot 
wî / wê dajot 
me / we / wan dajot 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ajotibû 
te ajotibû 
wî / wê ajotibû 
me / we / wan ajotibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bajo (biajo) 
bajon (biajon) 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ajotî         ajotîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bajom (biajom) 
tu bajoyi 
ew bajo 
em / hûn / ew bajon 
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Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min ajotibe 
te ajotibe 
wî / wê ajotibe 
me / we / wan ajotibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bajota (biajota) 
te bajota 
wî / wê bajota 
me / we / wan bajota 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min ajotibuya 
te ajotibuya 
wî / wê ajotibuya 
me / we / wan ajotibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bajota (biajota) 
te yê bajota 
wî yê / wê yê bajota 
me yê / we yê / wan ê bajota 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê ajotibuya 
te yê ajotibuya 
wî yê / wê yê ajotibuya 
me yê / we yê / wan ê ajotibuya 
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Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê ajotibe 
te yê ajotibe 
wî / wê yê ajotibe 
me yê / we yê / wan ê ajotibe 
  
Carnan di kişandina lêkeran de dema lêker bi dengdêrê dest pê bike “ 
i” ya li pêşiya bi- û di- yê û 
dengdêrên qertafa neyinî, “-a” û “–e” dikevin. 
  
  
11 ajotin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
najotin        najotîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez najom* 
tu najoyî 
ew najo 
em / hûn / ew najon 
  
Dema Boriya Têdayi 
min najot 
te najot 
wî / wê najot 
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me / we / wan najot 
  
Dema Boriya Dûdar 
min najotiye 
te najotiye 
wî / wê najotiye 
me / we wan najotiye 
  
Dema Bê 
ez ê najom 
tu yê najoyî 
ew ê najo 
em ê / hûn ê / ew ê najon 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedajot (diajot) 
te nedajot 
wî / wê nedajot 
me / we / wan nedajot 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min najotibû 
te najotibû 
wî / wê najotibû 
me / we / wan najotibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
najo 
najon 
  
*Dengdêrên qertafa neyinî, -a û –e dikevin. 
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 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
najotî         najotîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez najom 
tu najoyi 
ew najo 
em / hûn / ew najon 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min najotibe 
te najotibe 
wî / wê najotibe 
me / we / wan najotibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min najota 
te najota 
wî / wê najota 
me / we / wan najota 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min najotibuya 
te najotibuya 
wî / wê najotibuya 
me / we / wan najotibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
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Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê najota 
te yê najota 
wî yê / wê yê najota 
me yê / we yê / wan ê najota 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê najotibuya 
te yê najotibuya 
wî yê / wê yê najotibuya 
me yê / we yê / wan ê najotibuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê najotibe 
te yê najotibe 
wî yê / wê yê najotibe 
me yê / we yê / wan ê najotibe 
12 axivîn (ngh)          
ERÊNÎ 
_ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
axivîn         axivîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez diaxivim 
tu diaxivî 
ew diaxive 
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em / hûn / ew diaxivin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez axivîm 
tu axivî 
ew axivî 
em / hûn / ew axivîn 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez axivîme 
tu axiviyi 
ew axiviye 
em / hûn / ew exivîne 
  
Dema Bê 
ez ê biaxivim 
tu yê biaxivî 
ew ê biaxive 
em ê / hûn ê / ew ê biaxivin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
  
ez diaxivîm 
tu diaxivî 
ew diaxivî 
em / hûn / ew diaxivîn 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
  
ez axivîbûm 
tu axivîbû 
ew axivîbû 
em / hûn / ew axivîbûn 



Rêzimana kurdî | 883  

 

  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
biaxive 
biaxivin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
axivî        axivîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez biaxivim 
tu biaxivî 
ew bixive 
em / hûn / ew biaxivin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez axivîbim 
tu axivîbî 
ew axivîbe 
em / hûn / ew axivîbin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez biaxiviyama 
tu biaxiviyayi 
ew biaxivya 
em / hûn / ew biaxiviyana 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez axivîbûma 
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tu axivîbûyayi 
ew axivîbûya 
em / hûn / ew axivîbûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
  
ez ê biaxiviyama 
tu yê biaxiviyayi 
ew ê biaxivya 
em ê / hûn ê / ew ê biaxiviyana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê axivîbûma 
tu yê axivîbûyayi 
ew ê axivîbûya 
em ê / hûn ê / ew ê axivîbûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
ez ê axivîbim 
tu yê axivîbî 
ew ê axivîbe 
em ê / hûn ê / ew ê axivîbin 
  
  
12 axivîn (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
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Dema Niha        Dema Borî 
naxivîn        naxivîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naxivim* 
tu naxivî 
ew naxive 
em / hûn / ew naxivin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez naxivîm 
tu naxivî 
ew naxive 
em / hûn / ew naxivîn 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez naxivîme 
tu naxiviyi 
ew naxiviye 
em / hûn / ew naxivîne 
  
Dema Bê 
ez ê naxivim 
tu yê naxivî 
ew ê naxive 
em ê / hûn ê / ew ê naxivin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nediaxivîm 
tu nediaxivî 
ew nediaxive 
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em / hûn / ew nediaxivîn 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez naxivîbûm 
tu naxivîbuyî 
ew naxivîbû 
em / hûn / ew naxivîbûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
naxive 
naxivin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
naxivî        naxivîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez naxivim 
tu naxivî 
ew naxive 
em / hûn / ew naxivin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez naxivîbim (e) 
tu naxivîbî (yî) 
ew naxivî (ye) 
em / hûn / ew naxivîbin (e) 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez naxiviyama 
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tu naxiviyayi 
ew naxivya 
em / hûn / ew naxiviyana 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez naxivîbûma 
tu naxivîbûyayi 
ew naxivîbûya 
em / hûn / ew naxivîbûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê naxiviyama 
tu yê naxiviyayi 
ew ê naxivya 
em ê / hûn ê / ew ê naxiviyana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê naxivîbûma 
tu yê naxivîbûyayi 
ew ê naxivîbûya 
em ê / hûn ê / ew ê naxivîbûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
ez ê naxivîbim 
tu yê naxivîbî 
ew ê naxivîbe 
em ê / hûn ê / ew ê naxivîbin 
Lêker bi dengdêra “-a”yê destpêbike, yekcarna dengdêra dawiya 
qertafa neyinî “-a” û “-e” dikeve 
13 axaftin (gh)          
ERÊNÎ 
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__ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
axaftin         axaftîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez diaxêvim 
tu diaxêvî 
ew diaxêve 
em / hûn / ew diaxêvin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min axaft 
te axaft 
wî / wê axaft 
me / we / wan axaft 
  
Dema Boriya Dûdar 
min axaftiye 
te axaftiye 
wî / wê axaftiye 
me / we / wa axaftiye 
  
Dema Bê 
ez ê biaxêvim 
tu yê biaxêvî 
ew ê biaxive 
em ê / hûn ê / ew ê biaxêvin 
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Çîrokiya Dema Niha 
min daxaft 
te daxaft 
wî / wê daxaft 
me / we / wan daxaft 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min axaftibû 
te axaftibû 
wî / wê axaftibû 
me / we / wan axaftibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
baxêve 
baxêvin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
axaftî        axaftîbuyî  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez biaxêvim 
tu biaxêvî 
ew biaxêve 
em / hûn / ew biaxêvin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min axaftibe 
te axaftibe 
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wî / wê axaftibe 
me / we / wan axaftibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min biaxaftiba 
te biaxaftiba 
wî / wê biaxaftiba 
me / we / wan biaxaftiba 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min axaftibuya 
te axaftibuya 
wî / wê axaftibuya 
me / we / wan axaftibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
  
min ê biaxaftiba 
te yê biaxaftiba 
wî yê / wê yê biaxaftiba 
me yê / we yê / wan ê biaxaftiba 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê axaftibuya 
te yê axaftibuya 
wî yê / wê yê axaftibuya 
me yê / we yê / wan ê axaftibuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê axaftibe 
te yê axaftibe 
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wî yê / wê yê axaftibe 
me yê / we yê / wan ê axaftibe 
13 axaftin (gh)          
NEYINÎ  
_ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
neaxaftin         neaxaftîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez n (a)axêvim 
tu naxêvî 
ew naxêve 
em / hûn / ew naxêvin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min neaxaft 
te neaxaft 
wî / wê neaxaft 
me / we / wan neaxaft 
  
Dema Boriya Dûdar 
min neaxaftiye 
te neaxaftiye 
wî / wê neaxaftiye 
me / we / wa neaxaftiye 
  
Dema Bê 
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ez ê neaxêvim 
tu yê neaxêvî 
ew ê neaxive 
em ê / hûn ê / ew ê neaxêvin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedaxaft 
te nedaxaft 
wî / wê nedaxaft 
me / we / wan nedaxaft 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min neaxaftibû 
te neaxaftibû 
wî / wê neaxaftibû 
me / we / wan neaxaftibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
neaxêve 
neaxêvin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
neaxaftî       neaxaftîbuyî  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez neaxêvim 
tu neaxêvî 
ew neaxêve 
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em / hûn / ew neaxêvin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min neaxaftibe 
te neaxaftibe 
wî / wê neaxaftibe 
me / we / wan neaxaftibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min neaxaftiba 
te neaxaftiba 
wî / wê neaxaftiba 
me / we / wan neaxaftiba 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min neaxaftibuya 
te neaxaftibuya 
wî / wê neaxaftibuya 
me / we / wan neaxaftibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê neaxaftiba 
te yê neaxaftiba 
wî yê / wê yê neaxaftiba 
me yê / we yê / wan ê neaxaftiba 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê neaxaftibuya 
te yê neaxaftibuya 
wî yê / wê yê neaxaftibuya 
me yê / we yê / wan ê neaxaftibuya 
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Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê neaxaftibe 
te yê neaxaftibe 
wî yê / wê yê neaxaftibe 
me yê / we yê / wan ê neaxaftibe 
14 avêtin (gh)          
ERÊNÎ 
_ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
avêtin         avêtîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez d (i)avêjim* 
tu davêjî 
ew davêje  
em / hûn / ew davêjin  
  
Dema Boriya Têdayi 
min avêt 
te avêt 
wî / wê avêt 
me / we / wan avêt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min avêtiye 
te avêtiye 
wî / wê avêtiye 
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me / we / wan avêtiye 
  
Dema Bê 
ez ê bavêjim 
tu yê bavêjî 
ew ê bavêje 
em ê / hûn ê / ew ê bavêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min davêt 
te davêt 
wî / wê davêt 
me / we / wan davêt 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min avêtibû 
te avêtibû 
wî / wê avêtibû 
me / we / wan avêtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bavêje 
bavêjin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
avêtî         avêtîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
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Dema Niha 
ez b (i)avêjim 
tu bavêjî 
ew bavêje 
em / hûn / ew bavêjin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min avêtibe 
te avêtibe 
wî / wê avêtibe 
me / we / wan avêtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bavêta 
te bavêta 
wî / wê bavêta 
me / we / wan bavêta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min avêtibuya 
te avêtibuya 
wî / wê avêtibuya 
me / we / wan avêtibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bavêta 
te yê bavêta 
wî yê / wê yê bavêta 
me yê / we yê / wan ê bavêta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
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min ê avêtibuya 
te yê avêtibuya 
wî yê / wê yê avêtibuya 
me yê / we yê / wan ê avêtibuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê avêtibe 
te yê avêtibe 
wî yê / wê yê avêtibe 
me yê / we yê / wan ê avêtibe 
Carnan di kişandina lêkeran de dema lêker bi dengdêrê dest pê bike “ 
i” ya li pêşiya bi- û di- yê dikeve 
14 avêtin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
neavêtin         neavêtîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez n (a)avêjim 
tu navêjî 
ew navêje  
em / hûn / ew navêjin  
  
Dema Boriya Têdayi 
min navêt 
te navêt 
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wî / wê navêt 
me / we / wan navêt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min navêtiye 
te navêtiye 
wî / wê navêtiye 
me / we / wan navêtiye 
  
Dema Bê 
ez ê navêjim 
tu yê navêjî 
ew ê navêje 
em ê / hûn ê / ew ê navêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedavêt 
te nedavêt 
wî / wê nedavêt 
me / we / wan nedavêt 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min navêtibû 
te navêtibû 
wî / wê navêtibû 
me / we / wan navêtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
navêje 
navêjin 
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 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
neavêtî          neavêtîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez n (e)avêjim 
tu navêjî 
ew navêje 
em / hûn / ew navêjin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min navêtibe 
te navêtibe 
wî / wê navêtibe 
me / we / wan navêtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min navêta 
te navêta 
wî / wê navêta 
me / we / wan navêta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min navêtibuya 
te navêtibuya 
wî / wê navêtibuya 
me / we / wan navêtibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
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Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê navêta 
te yê navêta 
wî yê / wê yê navêta 
me yê / we yê / wan ê navêta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê navêtibuya 
te yê navêtibuya 
wî yê / wê yê navêtibuya 
me yê / we yê / wan ê navêtibuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê navêtibe 
te yê navêtibe 
wî yê / wê yê navêtibe 
me yê / we yê / wan ê navêtibe 
  
Lêker bi dengdêra “-a”yê destpêbike, yekcarna dengdêra dawiya 
qertafa neyinî “-a” û “-e” dikeve 
  
  
15 kenîn / keniyan (ngh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
kenîn         kenîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  



Rêzimana kurdî | 901  

 

  
Dema Niha 
ez dikenim 
tu dikenî 
ew dikene 
em / hûn / ew dikenin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez kenîm / keniyam 
tu kenî / keniyayi 
ew kenî / keniya 
em / hûn / ew kenîn / keniyan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez kenîme / keniyame 
tu keniyi / keniyayî  
ew keniye / keniyaye 
em / hûn / ew kenîne / keniyane 
  
Dema Bê 
ez ê bikenim 
tu yê bikenî 
ew ê bikene 
em ê / hûn ê / ew ê bikenin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez dikeniyam 
tu dikeniyayi 
ew dikeniya 
em / hûn / ew dikeniyan 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
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ez kenîbûm / keniyabûm 
tu kenîbûyi / keniyabûyi 
ew kenîbû / keniyabû 
em / hûn / ew kenîbûn / keniyabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bikene 
bikenin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
kenî         kenîbuyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bikenim 
tu bikenî 
ew bikene 
em / hûn / ew bikenin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez kenîbîm / keniyabim 
tu kenîbî / keniyabî 
ew kenîbe / keniyabe 
em / hûn / ew kenîbin / keniyabin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez bikeniyama 
tu bikenyayi 
ew bikenyaya 
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em / hûn / ew bikenyana 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez kenîbûma / keniyabûma 
tu kenîbûyayi / keniyabûyayi 
ew kenîbûya / keniyabûya 
em / hûn / ew kenîbûna / keniyabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bikeniyama 
tu yê bikenyayi 
ew ê bikenyaya 
em ê / hûn ê / ew ê bikenyana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê kenîbûma / keniyabûma 
tu yê kenîbûyayi / keniyabûyayi 
ew ê kenîbûya / keniyabûya 
em ê / hûn ê / ew ê kenîbûna / keniyabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê kenîbim / keniyabim 
tu yê kenîbî / kenyabî 
ew ê kenîbe / kenyabe 
em ê / hûn ê / ew ê kenîbin / kenyabin 
  
  
15 kenîn / keniyan (ngh)          
NEYINÎ 
_ 
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 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nekenîn        nekenîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nakenim 
tu nakenî 
ew nakene 
em / hûn / ew nakenin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez nekenîm / nekeniyam 
tu nekenî / nekeniyayi 
ew nekenî / nekeniya 
em / hûn / ew nekenîn / nekeniyan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez nekenîme / nekeniyame 
tu nekenîyi / nekeniyayî  
ew nekenîye / nekeniyaye 
em / hûn / ew nekenîne / nekeniyane 
  
Dema Bê 
ez ê nekenim 
tu yê nekenî 
ew ê nekene 
em ê / hûn ê / ew ê nekenin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
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ez nedikeniyam 
tu nedikeniyayi 
ew nedikeniya 
em / hûn / ew nedikeniyan 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez nekenîbûm / nekeniyabûm 
tu nekenîbûyî / nekeniyabû 
ew nekenîbû / nekeniyabû 
em / hûn / ew nekenîbûn / nekeniyabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nekene     nekenin 

  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nekenî        nekenîbuyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nekenim 
tu nekenî 
ew nekene 
em / hûn / ew nekenin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez nekenîbîm / nekeniyabim 
tu nekenîbî / nekeniyabî 
ew nekenîbe / nekeniyabe 
em / hûn / ew nekenîbin / nekeniyabin 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez nekeniyama 
tu nekenyayi 
ew nekeniyaya 
em / hûn / ew nekenyana 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez nekenîbûma / nekeniyabûma 
tu nekenîbûyayi / nekeniyabuyayi 
ew nekenîbûya / nekeniyabuya 
em / hûn / ew nekenîbûna / nekeniyabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê nekeniyama 
tu yê nekeniyayi 
ew ê nekeniyaya 
em ê / hûn ê / ew ê nekeniyana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê nekenîbûma / nekeniyabûma 
tu yê nekenîbûyayî / nekeniyabuyayi 
ew ê nekenîbûya / nekeniyabuya 
em ê / hûn ê / ew ê nekenîbûna / nekeniyabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê nekenîbîm / nekenîyabim 
tu yê nekenîbî / nekenîyabî 
ew ê nekenîbe / nekenîyabe 
em ê / hûn ê / ew ê nekenîbin / nekenîyabin 
16 qedandin (gh)          
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ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
qedandin         qedandîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez diqedînim 
tu diqedînî  
ew diqedîne  
em / hûn / ew diqedînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min qedand 
te qedand 
wî / wê qedand 
me / we / wan qedand 
  
Dema Boriya Dûdar 
min qedandiye 
te qedandiye  
wî / wê qedandiye  
me / we / wan qedandiye 
Dema Bê 
ez ê biqedînim 
tu yê biqedînî  
ew ê biqedîne 
em ê / hûn ê / ew ê biqedînin 
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Çîrokiya Dema Niha 
min diqedand 
te diqedand 
wî / wê diqedand 
me / we / wan diqedand 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min qedandibû 
te qedandibû 
wê / wê qedandibû 
me / we / wan qedandibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
biqedîne 
biqedînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
qedandî       qedandîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez biqedînim 
tu biqedînî 
ew biqedîne 
em / hûn / ew biqedînin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min qedandibe 
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te qedandibe 
wî / wê qedandibe 
me / we / wan qedandibe  
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min biqedanda 
te biqedanda 
wî / wê biqedanda 
me / we / wan biqedanda 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min qedandibuya 
te qedandibuya 
wî / wê qedandibuya 
me / we / wan qedandibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
  
min ê biqedanda 
te yê biqedanda 
wî yê / wê yê biqedanda 
me yê / we yê / wan ê biqedanda 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê qedandibuya 
te yê qedandibuya 
wî yê / wê yê qedandibuya 
me yê / we yê / wan ê qedandibuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê qedandibe 
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te yê qedandibe 
wî yê / wê yê qedandibe  
me yê / we yê / wan ê qedandibe 
  
  
16 qedandin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
neqedandin         neqedandîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naqedînim 
tu naqedînî  
ew naqedîne  
em / hûn / ew naqedînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min neqedand 
te neqedand 
wî / wê neqedand 
me / we / wan neqedand 
  
Dema Boriya Dûdar 
min neqedandiye 
te neqedandiye  
wî / wê neqedandiye  
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me / we / wan neqedandiye 
  
Dema Bê 
ez ê neqedînim 
tu yê neqedînî  
ew ê neqedîne 
em ê / hûn ê / ew ê neqedînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nediqedand 
te nediqedand 
wî / wê nediqedand 
me / we / wan nediqedand 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min neqedandibû 
te neqedandibû 
wê / wê neqedandibû 
me / we / wan neqedandibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
neqedîne 
neqedînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
neqedandî        neqedandîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
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ez neqedînim 
tu neqedînî 
ew neqedîne 
em / hûn / ew neqedînin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min neqedandibe 
te neqedandibe 
wî / wê neqedandibe 
me / we / wan neqedandibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min neqedanda 
te neqedanda 
wî / wê neqedanda 
me / we / wan neqedanda 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min neqedandibuya 
te neqedandibuya 
wî / wê neqedandibuya 
me / we / wan neqedandibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê neqedanda 
te yê neqedanda 
wî yê / wê yê neqedanda 
me yê / we yê / wan ê neqedanda 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê neqedandibuya 
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te yê neqedandibuya 
wî yê / wê yê neqedandibuya 
me yê / we yê / wan ê neqedandibuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê neqedandibe 
te yê neqedandibe 
wî yê / wê yê neqedandibe  
me yê / we yê / wan ê neqedandibe 
  
  
17 kirin (gh)          
ERÊNÎ 
_ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
kirin        kiribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dikim 
tu dikî 
ew dike 
em / hû / ew / dikin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min kir 
te kir 
wî / wê kir 
me / we / wan kir 
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Dema Boriya Dûdar 
  
min kiriye 
te kiriye 
wî / wê kiriye 
me / we / wan kiriye 
  
Dema Bê 
  
ez ê bikim 
tu yê bikî 
ew ê bike 
em ê / hûn ê / ew ê bikin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dikir 
te dikir 
wî / wê dikir 
me / we / wan dikir 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min kiribû 
te kiribû 
wî / wê kiribû 
me / we / wan kiribû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bike 
bikin 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha        Dema Borî 
kirî       kiribûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bikim 
tu bikî 
ew bike 
em / hûn / ew bikin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min kiribe 
te kiribe 
wî / wê kiribe 
me / we / wan kiribe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
  
min bikira 
te bikira 
wî / wê bikira 
me / we / wan bikira 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min kiribuya / kiriba 
te kiribûya / kariba 
wî / wê kiribuya / kiriba 
me / we / wan kiribuya / kiriba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
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Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bikira 
te yê bikira 
wî yê / wê yê bikira 
me yê / we yê / wan ê bikira 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
  
min ê kiribuya / kiriba 
te yê kiribûya / kariba 
wî yê / wê yê kiribuya / kiriba 
me yê / we yê / wan ê kiribuya / kiriba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar)  
min ê kiribe 
te yê kiribe 
wî yê / wê yê kiribe 
me yê / we yê / wan ê kiribe 
17 kirin (gh)          
NEYINÎ 
_ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nekirin        nekiribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nakim 
tu nakî 
ew nake 



Rêzimana kurdî | 917  

 

em / hû / ew / nakin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nekir 
te nekir 
wî / wê nekir 
me / we / wan nekir 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nekiriye 
te nekiriye 
wî / wê nekiriye 
me / we / wan nekiriye 
  
Dema Bê 
ez ê nekim 
tu yê nekî 
ew ê neke 
em ê / hûn ê / ew ê nekin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedikir 
te nedikir 
wî / wê nedikir 
me / we / wan nedikir 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min nekiribû 
te nekiribû 
wî / wê nekiribû 
me / we / wan nekiribû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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neke 
nekin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nekirî         nekiribûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nekim 
tu nekî 
ew neke 
em / hûn / ew nekin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nekiribe 
te nekiribe 
wî / wê nekiribe 
me / we / wan nekiribe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nekira 
te nekira 
wî / wê nekira 
me / we / wan nekira 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nekiribuya / nekiriba 
te nekiribûya / nekariba 
wî / wê nekiribuya / nekiriba 
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me / we / wan nekiribuya / nekiriba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nekira 
te yê nekira 
wî yê / wê yê nekira 
me yê / we yê / wan ê nekira 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nekiribuya / nekiriba 
te yê nekiribuya / nekariba 
wî yê / wê yê nekiribuya / nekiriba 
me yê / we yê / wan ê nekiribuya / nekiriba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar)  
min ê nekiribe 
te yê nekiribe 
wî yê / wê yê nekiribe 
me yê / we yê / wan ê nekiribe 
18 rê dan (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
rê dan         rê danbûn  

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
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Dema Niha 
ez rê didim 
tu rê didî 
ew rê dide 
em / hûn / ew rê didin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min rê da  
te rê da 
wî / wê rê da 
me / we / wan rê da 
  
Dema Boriya Dûdar 
min rê daye 
te rê daye 
wî / wê rê daye 
me / we / wan rê daye 
  
Dema Bê 
ez ê rê bidim 
tu yê rê bidî 
ew ê rê bide 
em ê / hûn ê / ew ê rê bidin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min rê dida 
te rê dida  
wî / wê rê dida 
me / we / wan rê dida 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min rê dabû 
te rê dabû 
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wî / wê rê dabû 
me / we / wan rê dabû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
rê bide 
rê bidin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
rê dayî        rê dayibuyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez rê bidim 
tu rê bidî 
ew rê bide 
em / hûn / ew rê bidin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min rê dabe 
te rê dabe 
wî / wê rê dabe 
me / we / wan rê dabe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min rê bida (ya) 
te rê bida (ya) 
wî / wê rê bida (ya) 
me / we / wan rê bida (ya) 
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Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min rê dabuya 
te rê dabuya 
wî / wê rê dabuya 
me / we / wan rê dabuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê rê bidaya 
te yê rê bidaya 
wî yê / wê yê rê bidaya 
me yê / we yê / wan ê rê bidaya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê rê dabuya 
te yê rê dabuya 
wî yê / wê yê rê dabuya 
me yê / we yê / wan ê rê dabuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê rê dabe 
te yê rê dabe 
wî yê / wê yê rê dabe 
me yê / we yê / wan ê rê dabe 
  
  
18 rê dan (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
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Dema Niha        Dema Borî 
rê nedan        rê nedan bûn  

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez rê nadim 
tu rê nadî 
ew rê nade 
em / hûn / ew rê nadin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min rê neda  
te rê neda 
wî / wê rê neda 
me / we / wan rê neda 
  
Dema Boriya Dûdar 
min rê nedaye 
te rê nedaye 
wî / wê nerê daye 
me / we / wan rê nedaye 
  
Dema Bê 
ez ê rê nedim 
tu yê rê nedî 
ew ê rê nede 
em ê / hûn ê / ew ê rê nedin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min rê nedida 
te rê nedida  
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wî / wê rê nedida 
me / we / wan rê nedida 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min rê nedabû 
te rê nedabû 
wî / wê rê nedabû 
me / we / wan rê nedabû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
rê nede 
rê nedin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
rê nedayî        rê nedayibuyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez rê nedim 
tu rê nedî 
ew rê nede 
em / hûn / ew rê nedin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min rê nedabe 
te rê nedabe 
wî / wê rê nedabe 
me / we / wan rê nedabe 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min rê nedaya 
te rê nedaya 
wî / wê rê nedaya 
me / we / wan rê nedaya 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min rê nedabuya 
te rê nedabuya 
wî / wê rê nedabuya 
me / we / wan rê nedabuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê rê nedaya 
te yê rê nedaya 
wî yê / wê yê rê nedaya 
me yê / we yê / wan ê rê nedaya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê rê nedabuya 
te yê rê nedabuya 
wî yê / wê yê rê nedabuya 
me yê / we yê / wan ê rê nedabuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê rê nedabe 
te yê rê nedabe 
wî yê / wê yê rê nedabe 
me yê / we yê / wan ê rê nedabe 
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19 (jê) hez kirin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
hez kirin         hez kiribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez hez dikim 
tu hez dikî 
ew hez dike 
em / hûn / ew hez dikin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min hez kir 
te hez kir 
wî / wê hez kir 
me / we / wan hez kir 
  
Dema Boriya Dûdar 
min hez kiriye 
te hez kiriye 
wî / wê hez kiriye 
me / we / wan hez kiriye 
  
Dema Bê 
ez ê hez bikim 
tu yê hez bikî 
ew ê hez bike 
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em ê / hûn ê / ew ê hez bikin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min hez dikir 
te hez dikir 
wî / wê hez dikir 
me / we / wan hez dikir 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min hez kiribû 
te hez kiribû 
wî / wê hez kiribû 
me / we / wan hez kiribû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
hez bike 
hez bikin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
hez kirî        hez kiribuyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez hez bikim 
tu hez bikî 
ew hez bike 
em / hûn / ew hez bikin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
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min hez kiribe 
te hez kiribe 
wî / wê hez kiribe 
me / we / wan hez kiribe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min hez bikira 
te hez bikira 
wî / wê hez bikira 
me / we / wan hez bikira 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min hez kiribuya / kiriba 
te hez kiribuya / kiriba 
wî / wê hez kiribuya / kiriba 
me / we / wan kiribuya / kiriba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê hez bikira 
te yê hez bikira 
wî yê / wê yê hez bikira 
me yê / we yê / wan ê hez bikira 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê hez kiribuya / kiriba 
te yê hez kiribuya / kiriba 
wî yê / wê yê hez kiribuya / kiriba 
me yê / we yê / wan ê kiribuya / kiriba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê hez kiribe 
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te yê hez kiribe 
wî yê / wê yê hez kiribe 
me yê / we yê / wan ê hez kiribe 
  
  
19 (jê) hez kirin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
hez nekirin         hez nekiribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez hez nakim 
tu hez nakî 
ew hez nake 
em / hûn / ew hez nakin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min hez nekir 
te hez nekir 
wî / wê hez nekir  
me / we / wan hez nekir 
  
Dema Boriya Dûdar 
min hez nekiriye 
te hez nekiriye 
wî / wê hez nekiriye 
me / we / wan hez nekiriye 
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Dema Bê 
ez ê hez nekim 
tu yê hez nekî 
ew ê hez neke 
em ê / hûn ê / ew ê hez nekin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min hez nedikir 
te hez nedikir 
wî / wê hez nedikir 
me / we / wan hez nedikir 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min hez nekiribû 
te hez nekiribû 
wî / wê hez nekiribû 
me / we / wan hez nekiribû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
hez neke 
hez nekin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
hez nekirî         hez nekiribuyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez hez nekim 
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tu hez nekî 
ew hez neke 
em / hûn / ew hez nekin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min hez nekiribe 
te hez nekiribe 
wî / wê hez nekiribe 
me / we / wan hez nekiribe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min hez nekira 
te hez nekira 
wî / wê hez nekira 
me / we / wan hez nekira 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min hez nekiribuya / nekiriba 
te hez nekiribuya / nekiriba 
wî / wê hez nekiribuya / nekiriba 
me / we / wan hez nekiribuya / nekiriba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê hez nekira 
te yê hez nekira 
wî yê / wê yê hez nekira 
me yê / we yê / wan ê hez nekira 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê hez nekiribuya / nekiriba 
te yê hez nekiribuya / nekiriba 
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wî yê / wê yê hez nekiribuya / nekiriba 
me yê / we yê / wan ê nekiribuya / nekiriba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê hez nekiribe 
te yê hez nekiribe 
wî yê / wê yê hez nekiribe 
me yê / we yê / wan ê hez nekiribe 
  
  
20 anîn / werîn (gh) *          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
anîn         anîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez tînim 
tu tînî 
ew tîne 
em / hûn / ew tînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min anî 
te anî 
wî / wê anî 
me / we / wan anî 
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Dema Boriya Dûdar 
min aniye 
te aniye 
wî / wê aniye 
me / we / wan aniye 
  
Dema Bê 
ez ê bînim / werînim 
tu yê bînî / werînî 
ew ê bîne / werîne 
em ê / hûn ê / ew ê bînin / werînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dianî 
te dianî 
wî / wê dianî 
me / we / wan dianî 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min anîbû 
te anîbû 
wî / wê anîbû 
me / we / wan anîbû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bîne / werîne 
bînin / werînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 



Rêzimana kurdî | 934  

 

anî        anîbuyi 
  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bînim / werînim 
tu bînî / werînî 
ew bîne / werîne 
em / hûn / ew bînin / werînin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min anîbe 
te anîbe 
wî / wê anîbe 
me / we / wan anîbe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min b (i)aniya 
te b (i)aniya 
wî / wê b (i)aniya 
me / we / wan b (i)aniya 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min anîbuya 
te anîbuya 
wî / wê anîbuya 
me / we / wan anîbuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê b (i)aniya 
te yê b (i)aniya 
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wî yê / wê yê b (i)aniya 
me yê / we yê / wan ê b (i)aniya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê anîbuya 
te yê anîbuya 
wî yê / wê yê anîbuya 
me yê / we yê / wan ê anîbuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê anîbe 
te yê anîbe 
wî yê / wê yê anîbe 
me yê / we yê / wan ê anîbe 
  
*Lêkera “werîn” hew di raweya daxwiyanî û daxwaziyê de, di demên 
niha de, dema bê de û di raweya fermanî de tê kişandin. Neyinîya wê 
tuneye.  
  
  
20 anîn / werîn (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
neanîn         neanîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
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ez naynim 
tu naynî 
ew nayne 
em / hûn / ew naynin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min neanî 
te neanî 
wî / wê neanî 
me / we / wan neanî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min neaniye 
te neaniye 
wî / wê neaniye 
me / we / wan neaniye 
  
Dema Bê 
ez ê neynim 
tu yê neynî 
ew ê neyne  
em ê / hûn ê / ew ê neynin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedianî 
te nedianî 
wî / wê nedianî 
me / we / wan nedianî 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min neanîbû 
te neanîbû 
wî / wê neanîbû 
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me / we / wan neanîbû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
neyne 
neynin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
neanî         neanîbuyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez neynim 
tu neynî 
ew neyne 
em / hûn / ew neynin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min neanîbe 
te neanîbe 
wî / wê neanîbe 
me / we / wan neanîbe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min neaniya 
te neaniya 
wî / wê neaniya 
me / we / wan neaniya 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
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min neanîbuya 
te neanîbuya 
wî / wê neanîbuya 
me / we / wan neanîbuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê neaniya 
te yê neaniya 
wî yê / wê yê neaniya 
me yê / we yê / wan ê neaniya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê neanîbuya 
te yê neanîbuya 
wî yê / wê yê neanîbuya 
me yê / we yê / wan ê neanîbuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê neanîbe 
te yê neanîbe 
wî yê / wê yê neanîbe 
me yê / we yê / wan ê neanîbe 
  
  
21 çûn / herîn (ngh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
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Dema Niha        Dema Borî 
çûn       çûbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez diçim / derim 
tu diçî / derî 
ew diçe / dere 
em / hûn / ew diçin / derin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez çûm 
tu çûy 
ew çû 
em / hûn / ew çûn 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez çûme 
tu çûyi 
ew çûye 
em / hûn / ew çûne 
  
Dema Bê 
ez ê biçim / herim 
tu yê biçî / herî 
ew ê biçe / here 
em ê / hûn ê / ew ê biçin / herin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez diçûm 
tu diçûyi 
ew diçû 
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em / hûn / ew diçûn 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez çûbûm 
tu çûbûyi 
ew çûbû 
em / hûn / ew çûbûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
biçe / here 
biçin / herin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
Çûyi        çûbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez biçim / herim 
tu biçî / herî 
ew biçe / here 
em / hûn / ew biçin / herin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez çûbim 
tu çûbi 
ew çûbe 
em / hûn / ew çûbin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
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ez biçûma 
tu biçûyayi 
ew biçûya 
em / hûn / ew biçûna / biçûyana 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez çûbûma 
tu çûbûyayî 
ew çûbûya 
em / hûn / ew çûbûna / çûbûyana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
ez ê biçûma 
tu yê biçuyayi 
ew ê biçuya 
em ê / hûn ê / ew ê biçûna / biçûyana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê çûbûma 
tu yêçûbûyayî 
ew ê çûbûya 
em ê / hûn ê / ew ê çûbûna / çûbûyana 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê çûbim 
tu yê çûbî 
ew ê çûbe 
em ê / hûnê / ew ê çûbin 
  
*Lêkera “herîn” hew di raweya daxwiyanî û daxwazî dema niha , dema 
bê  û di raweya fermanî de tê kişandin.  
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21 çûn / herîn (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
neçûn        neçûbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naçim / narim 
tu naçî / narî 
ew naçe / nare 
em / hûn / ew naçin / narin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez neçûm 
tu neçûyi 
ew neçû 
em / hûn / ew neçûn 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez neçûme 
tu neçûyi 
ew neçûye 
em / hûn / ew neçûne 
  
Dema Bê 



Rêzimana kurdî | 943  

 

ez ê neçim / nerim 
tu yê neçî / nerî 
ew ê neçe / nere 
em ê / hûn ê / ew ê neçin / nerin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nediçûm 
tu nediçûyi 
ew nediçû 
em / hûn / ew nediçûn 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez neçûbûm 
tu neçûbûyi 
ew neçûbû 
em / hûn / ew neçûbûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
neçe / nere 
neçin / nerin  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
neçûyi        neçûbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez neçim / nerim 
tu neçî / nerî 
ew neçe / nere 
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em / hûn / ew neçin / nerin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez neçûbim 
tu neçûbi 
ew neçûbe 
em / hûn / ew neçûbin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez neçûma 
tu neçûyayi 
ew neçûya 
em / hûn / ew neçûna / neçûyana 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez neçûbûma 
tu neçûbûyayî 
ew neçûbûya 
em / hûn / ew neçûbûna / neçûbûyana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
ez ê neçûma 
tu yê neçûyayi 
ew ê neçûya 
em ê / hûn ê / ew ê neçûna / neçûyana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê neçûbûma 
tu yê neçûbûyayî 
ew ê neçûbûya 
em ê / hûn ê / ew ê neçûbûna / neçûbûyana 
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Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê neçûbim 
tu yê neçûbi 
ew ê neçûbe 
em ê / hûnê / ew ê neçûbin 
  
  
22 gotin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
gotin         gotibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dibêjim 
tu dibêjî 
ew dibêje 
em / hûn / ew dibêjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min got 
te got 
wî / wê got 
me / we / wan got 
  
Dema Boriya Dûdar 
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min gotiye 
te gotiye 
wî / wê gotiye 
me / we / wan gotiye 
  
Dema Bê 
ez ê bibêjim 
tu yê bibêjî 
ew ê bibêje 
em ê / hûn ê / ew ê bibêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min digot 
te digot 
wî / wê digot 
me / we / wan digot 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min gotibû 
te gotibû 
wî / wê gotibû 
me / we / wan gotibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bibêje 
bibêjin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
gotî         gotibuyi 
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 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bibêjim 
tu bibêjî 
ew bibêje 
em / hûn / ew bibêjin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min gotibe 
te gotibe 
wî / wê gotibe 
me / we / wan gotibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bigota 
te bigota 
wî / wê bigota 
me / we / wan bigota 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min gotibûya 
te gotibûya 
wî / wê gotibûya 
me / we / wan gotibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê bigota 
te yê bigota 
wî yê / wê yê bigota 
me yê / we yê / wan ê bigota 
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Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê gotibuya 
te yê gotibuya 
wî yê / wê yê gotibuya 
me yê / we yê / wan ê gotibuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê gotibe 
te yê gotibe 
wî yê / wê yê gotibe 
me yê / we yê / wan ê gotibe 
  
  
22 gotin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
negotin        negotibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nabêjim 
tu nabêjî 
ew nabêje 
em / hûn / ew nabêjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min negot 
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te negot 
wî / wê negot 
me / we / wan negot  
  
Dema Boriya Dûdar 
min negotiye 
te negotiye 
wî / wê negotiye 
me / we / wan negotiye 
  
Dema Bê 
ez ê nebêjim 
tu yê nebêjî 
ew ê nebêje 
em ê / hûn ê / ew ê nebêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedigot 
te nedigot 
wî / wê nedigot 
me / we / wan nedigot  
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min negotibû 
te negotibû 
wî / wê negotibû 
me / we / wan negotibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nebêje 
nebêjin 
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 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
negotî         negotibûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nebêjim 
tu nebêjî 
ew nebêje 
em / hûn / ew nebêjin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min negotibe 
te negotibe 
wî / wê negotibe 
me / we / wan negotibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min negota 
te negota 
wî / wê negota 
me / we / wan negota 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min negotibûya 
te negotibûya 
wî / wê negotibûya 
me / we / wan negotibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
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Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê negota 
te yê negota 
wî yê / wê yê negota 
me yê / we yê / wan ê negota 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê negotibûya 
te yê negotibûya 
wî yê / wê yê negotibûya 
me yê / we yê / wan ê negotibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê negotibe 
te yê negotibe 
wî yê / wê yê negotibe 
me yê / we yê / wan ê negotibe 
  
  
23 xwendin (gh)          
ERÊNÎ 
____ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
xwendin         xwendîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dixwînim 
tu dixwînî 
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ew dixwîne 
em / hûn / ew dixwînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min xwend 
te xwend 
wî / wê xwend 
me / we / wan xwend 
  
Dema Boriya Dûdar 
min xwendiye 
te xwendiye 
wî / wê xwendiye 
me / we / wan xwendiye 
  
Dema Bê 
ez ê bixwînim 
tu yê bixwînî 
ew ê bixwîne 
em ê / hûn ê / ew ê bixwînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dixwend 
te dixwend 
wî / wê dixwend 
me / we / wan dixwend 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min xwendibû 
te xwendibû 
wî / wê xwendibû 
me / we / wan xwendibû 
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 RAWEYA FERMANÎ   
  
bixwîne 
bixwînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
xwendî        xwendîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bixwînim 
tu bixwînî 
ew bixwîne 
em / hûn / ew bixwînin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min xwendibe 
te xwendibe 
wî / wê xwendibe 
me / we / wan xwendibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bixwenda 
te bixwenda 
wî / wê bixwenda 
me / we / wan bixwenda 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min xwendibûya 
te xwendibûya 
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wî / wê xwendibûya 
me / we / wan xwendibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê bixwenda 
te yê bixwenda 
wî yê / wê yê bixwenda 
me yê / we yê / wan ê bixwenda 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûda 
min ê xwendibûya 
te yê xwendibûya 
wî yê / wê yê xwendibûya 
me yê / we yê / wan ê xwendibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê xwendibe 
te yê xwendibe 
wî yê / wê yê xwendibe 
me yê / we yê / wan ê xwendibe 
  
  
23 xwendin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nexwendin         nexwendîbûn 
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 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naxwînim 
tu naxwînî 
ew naxwîne 
em / hûn / ew naxwînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nexwend 
te nexwend 
wî / wê nexwend 
me / we / wan nexwend 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nexwendiye 
te nexwendiye 
wî / wê nexwendiye 
me / we / wan nexwendiye 
  
Dema Bê 
ez ê nexwînim 
tu yê nexwînî  
ew ê nexwîne 
em ê / hûn ê / ew ê nexwînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedixwend 
te nedixwend 
wî / wê nedixwend  
me / we / wan nedixwend 
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Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min nexwendibû 
te nexwendibû 
wî / wê nexwendibû 
me / we / wan nexwendibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nexwîne 
nexwînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nexwendî         nexwendîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nexwînim 
tu nexwînî 
ew nexwîne 
em / hûn / ew nexwînin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nexwendibe 
te nexwendibe 
wî / wê nexwendibe 
me / we / wan nexwendibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nexwenda 
te nexwenda 
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wî / wê nexwenda 
me / we / wan nexwenda 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nexwendibûya 
te nexwendibûya 
wî / wê nexwendibûya 
me / we / wan nexwendibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha 
min ê nexwenda 
te yê nexwenda 
wî yê / wê yê nexwenda 
me yê / we yê / wan ê nexwenda 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûda 
min ê nexwendibûya 
te yê nexwendibûya 
wî yê / wê yê nexwendibûya 
me yê / we yê / wan ê nexwendibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nexwendibe 
te yê nexwendibe 
wî yê / wê yê nexwendibe 
me yê / we yê / wan ê nexwendibe 
  
  
24 ra bûn (ngh)          
ERÊNÎ 
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 RADER   
  
Dema Niha       Dema Borî 
ra bûn         ra bûbûn 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ  
  
Dema Niha 
ez radibim  
tu radibî 
ew radibe 
em / hûn / ew radibin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez rabûm 
tu rabûy ( î ) 
ew rabû 
em / hûn / ew rabûn 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez rabûme 
tu rabûyî 
ew rabûye 
em / hûn / ew rabûne 
  
Dema Bê  
ez ê rabim 
tu yê rabî 
ew ê rabe 
em ê / hûn ê / ew ê rabin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
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ez radibûm  
tu radibûyî 
ew radibû 
em / hûn / ew radibûn 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez rabûbûm 
tu rabûbûyî 
ew rabûbû 
em / hûn / ew rabûbûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
rabibe 
rabibin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
ra bûyî     ra bûbûyî  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez rabim 
tu rabî 
ew rabe 
em / hûn / ew rabin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez rabûbim 
tu rabûbî 
ew rabûbe 
em / hûn / ew rabûbin 
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Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez rabibûma / rabibama 
tu rabibûyayî / rabibayî 
ew rabibûya / rabibaya 
em / hûn / ew rabibûna / rabibana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez rabûbûma / rabûbama 
tu rabûbûyayî / rabûbayî 
ew rabûbûya / rabûbaya 
em / hûn / ew rabûbûna / rabûbana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha)   
ez ê rabibûma / rabibama 
tu yê rabibûyayî / rabibayî 
ew ê rabibûya / rabibaya 
em ê / hûn ê / ew ê rabibûna / rabibana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê rabûbûma / rabûbama 
tu yê rabûbûyayî / rabûbayî 
ew ê rabûbûya / rabûbaya 
em ê / hûn ê / ew ê rabûbûna / rabûbana 
  
Dema Pêşbê  
ez ê rabûbim 
tu yê rabûbî 
ew ê rabûbe 
em ê / hûn ê / ew ê rabûbin  
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24 ra bûn (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
rane bûn         ra nebûbûn 

  
 RAWEYA DAXWUYANÎ  
  
Dema Niha 
ez ranabim  
tu ranabî 
ew ranabe 
em / hûn / ew ranabin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez ranebûm 
tu ranebûy ( î ) 
ew ranebû 
em / hûn / ew ranebûn 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez ranebûme 
tu ranebûyî 
ew ranebûye 
em / hûn / ew ranebûne 
  
Dema Bê  
ez ê ranebim 
tu yê ranebî 
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ew ê ranebe 
em ê / hûn ê / ew ê ranebin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez ranedibûm  
tu ranedibûyî 
ew ranedibû 
em / hûn / ew ranedibûn 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez ranebûbûm 
tu ranebûbûyî 
ew ranebûbû 
em / hûn / ew ranebûbûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
ranebe 
ranebin 
  
 ÇÊBIWAR   
  
Dema Niha       Dema Borî 
ra nebûyî    ra nebûbûyî  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez ranebim 
tu ranebî 
ew ranebe 
em / hûn / ew ranebin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
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ez ranebûbim 
tu ranebûbî 
ew ranebûbe 
em / hûn / ew ranebûbin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez ranebûma / ranebama 
tu ranebûyayî / ranebayî 
ew ranebûya / ranebaya 
em / hûn / ew ranebûna / ranebana  
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ranebûbûma / ranebûbama 
tu ranebûbûyayî / ranebûbayî 
ew ranebûbûya / ranebûbaya 
em / hûn / ew ranebûbûna / ranebûbana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha)  
ez ê ranebûma / ranebama 
tu yê ranebûyayî / ranebayî 
ew ê ranebûya / ranebaya 
em ê / hûn ê / ew ê ranebûna / ranebana 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê ranebûbûma / ranebûbama 
tu yê ranebûbûyayî / ranebûbayî 
ew ê ranebûbûya / ranebûbaya 
em ê / hûn ê / ew ê ranebûbûna / ranebûbana 
  
Dema Pêşbê  
ez ê ranebûbim 
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tu yê ranebûbî 
ew ê ranebûbe 
em ê / hûn ê / ew ê ranebûbin  
  
  
25 xwarin (gh)         
ERÊNÎ 
____ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
xwarin          xwaribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dixwim 
tu dixwî 
ew dixwe 
em / hûn / ew dixwin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min xwar 
te xwar 
wî / wê xwar 
me / we / wan xwar 
  
Dema Boriya Dûdar 
min xwariye 
te xwariye 
wî / wê xwariye 
me / we / wan xwariye 
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Dema Bê  
ez ê bixwim 
tu yê bixwî 
ew ê bixwe 
em / hûn / ew ê bixwin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dixwar 
te dixwar 
wî / wê dixwar 
me / we / wan dixwar 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min xwaribû 
te xwaribû 
wî / wê xwaribû 
me / we / wan xwaribû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bixwe 
bixwin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
xwarî         xwaribûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bixwim 
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tu bixwî 
ew bixwe 
em / hûn / ew bixwin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min xwaribe 
te xwaribe 
wî / wê xwaribe 
me / we / wan xwaribe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min bixwara 
te bixwara 
wî / wê bixwara 
me / we / wan bixwara 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min xwaribûya 
te xwar ibûya 
wî / wê xwaribûya 
me / we / wan xwaribûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bixwara 
te yê bixwara 
wî yê / wê yê bixwara 
me yê / we yê / wan ê bixwara 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê xwaribûya 
te yê xwaribûya 
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wî yê / wê yê xwaribûya 
me yê / we yê / wan ê xwar ibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê xwaribe 
te yê xwaribe 
wî yê / wê yê xwaribe 
me yê / we yê / wan ê xwaribe 
  
  
25 xwarin (gh)         
NEYINÎ 
____ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nexwarin        nexwaribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naxwim 
tu naxwî 
ew naxwe 
em / hûn / ew naxwin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nexwar 
te nexwar 
wî / wê nexwar 
me / we / wan nexwar 
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Dema Boriya Dûdar 
min nexwariye 
te nexwariye 
wî / wê nexwariye 
me / we / wan nexwariye 
  
Dema Bê  
ez ê nexwim 
tu yê nexwî 
ew ê nexwe 
em ê / hûn ê / ew ê nexwin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedixwar 
te nedixwar 
wî / wê nedixwar 
me / we / wan nedixwar 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nexwaribû 
te nexwaribû 
wî / wê nexwaribû 
me / we / wan nexwaribû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nexwe 
nexwin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
nexwarî         nexwaribûyi 
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 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nexwim 
tu nexwî 
ew nexwe 
em / hûn / ew nexwin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min nexwaribe 
te nexwaribe 
wî / wê nexwaribe 
me / we / wan nexwaribe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min nexwara 
te nexwara 
wî / wê nexwara 
me / we / wan nexwara 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min nexwaribûya 
te nexwar ibûya 
wî / wê nexwaribûya 
me / we / wan nexwaribûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nexwara 
te yê nexwara 
wî yê / wê yê nexwara 
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me yê / we yê / wan ê nexwara 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê nexwaribûya 
te yê nexwaribûya 
wî yê / wê yê nexwaribûya 
me yê / we yê / wan ê nexwar ibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nexwaribe 
te yê nexwaribe 
wî yê / wê yê nexwaribe 
me yê / we yê / wan ê nexwaribe 
  
  
26 ve xwarin (gh)         
ERÊNÎ 
____ 
  
 RADER   
  
Dema Niha       Dema Borî 
ve xwarin          ve xwaribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez vedixwim 
tu vedixwî 
ew vedixwe 
em / hûn / ew vedixwin 
  
Dema Boriya Têdayi 
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min vexwar 
te vexwar 
wî / wê vexwar 
me / we / wan vexwar 
  
Dema Boriya Dûdar 
min vexwariye 
te vexwariye 
wî / wê vexwariye 
me / we / wan vexwariye 
  
Dema Bê  
ez ê vexwim 
tu yê vexwî 
ew ê vexwe 
em / hûn / ew ê vexwin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min vedixwar 
te vedixwar 
wî / wê vedixwar 
me / we / wan vedixwar 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min vexwaribû 
te vexwaribû 
wî / wê vexwaribû 
me / we / wan vexwaribû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
vexwe 
vexwin 



Rêzimana kurdî | 972  

 

  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
ve xwarî       ve xwaribûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez vexwim 
tu vexwî 
ew vexwe 
em / hûn / ew vexwin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min vexwaribe 
te vexwaribe 
wî / wê vexwaribe 
me / we / wan vexwaribe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min vexwara 
te vexwara 
wî / wê vexwara 
me / we / wan vexwara 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min vexwaribûya 
te vexwaribûya 
wî / wê vexwaribûya 
me / we / wan vexwaribûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  



Rêzimana kurdî | 973  

 

  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê vexwara 
te yê vexwara 
wî yê / wê yê vexwara 
me yê / we yê / wan ê vexwara 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê vexwaribûya 
te yê vexwaribûya 
wî yê / wê yê vexwaribûya 
me yê / we yê / wan ê vexwar ibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê vexwaribe 
te yê vexwaribe 
wî yê / wê yê vexwaribe 
me yê / we yê / wan ê vexwaribe 
  
  
26 ve xwarin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
venexwarin         venexwaribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez venaxwim 
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tu venaxwî 
ew venaxwe 
em / hûn / ew venaxwin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min venexwar 
te venexwar 
wî / wê venexwar 
me / we / wan venexwar 
  
Dema Boriya Dûdar 
min venexwariye 
te venexwariye 
wî / wê venexwariye 
me / we / wan venexwariye 
  
Dema Bê  
ez ê venexwim 
tu yê venexwî 
ew ê venexwe 
em ê / hûn ê / ew ê venexwin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min venedixwar 
te venedixwar 
wî / wê venedixwar 
me / we / wan venedixwar 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min venexwaribû 
te venexwaribû 
wî / wê venexwaribû 
me / we / wan venexwaribû 
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 RAWEYA FERMANÎ   
  
venexwe 
venexwin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
venexwarî         venexwaribûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez venexwim 
tu venexwî 
ew venexwe 
em / hûn / ew venexwin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min venexwaribe 
te venexwaribe 
wî / wê venexwaribe 
me / we / wan venexwaribe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min venexwara 
te venexwara 
wî / wê venexwara 
me / we / wan venexwara 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min venexwaribûya 
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te venexwar ibûya 
wî / wê venexwaribûya 
me / we / wan venexwaribûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê venexwara 
te yê venexwara 
wî yê / wê yê venexwara 
me yê / we yê / wan ê venexwara 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê venexwaribûya 
te yê venexwaribûya 
wî yê / wê yê venexwaribûya 
me yê / we yê / wan ê venexwar ibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê venexwaribe 
te yê venexwaribe 
wî yê / wê yê venexwaribe 
me yê / we yê / wan ê venexwaribe 
  
  
27 girtin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha       Dema Borî 
girtin          girtîbûn 
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 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez digrim 
tu digrî 
ew digre 
em / hûn / ew digrin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min girt 
te girt 
wî / wê girt 
me / we / wan girt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min girtiye 
te girtiye 
wî / wê girtiye 
me / we / wan girtiye 
  
Dema Bê  
ez ê bigrim 
tu yê bigrî 
ew ê bigre 
em ê / hûn ê / ew ê bigrin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min digirt 
te digirt 
wî / wê digirt 
me / we / wan digirt 
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Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min girtibû 
te girtibû 
wî / wê girtibû 
me / we / wan girtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bigire 
bigirin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
girtî          girtîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bigrim 
tu bigrî 
ew bigre 
em / hûn / ew bigrin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min girtibe 
te girtibe 
wî / wê girtibe 
me / we / wan girtibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min bigirta 
te bigirta 



Rêzimana kurdî | 979  

 

wî / wê bigirta 
me / we / wan bigirta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min girtibûya 
te girtibûya 
wî / wê girtibûya 
me / we / wan girtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bigirta 
te yê bigirta 
wî yê / wê yê bigirta 
me yê / we yê / wan ê bigirta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê girtibûya 
te yê girtibûya 
wî yê / wê yê girtibûya 
me yê / we yê / wan ê girtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê girtibe 
te yê girtibe 
wî yê / wê yê girtibe 
me yê / we yê / wan ê girtibe 
  
  
27 girtin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
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 RADER   
  
Dema Niha       Dema Borî 
negirtin        negirtîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nagirim 
tu nagirî 
ew nagire 
em / hûn / ew nagirin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min negirt 
te negirt 
wî / wê negirt 
me / we / wan negirt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min negirtiye 
te negirtiye 
wî / wê negirtiye 
me / we / wan negirtiye 
  
Dema Bê  
ez ê negirim 
tu yê negirî 
ew ê negire 
em ê / hûn ê / ew ê negirin 
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Çîrokiya Dema Niha 
min nedigirt 
te nedigirt 
wî / wê nedigirt 
me / we / wan nedigirt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min negirtibû 
te negirtibû 
wî / wê negirtibû 
me / we / wan negirtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
negire 
negirin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
negirtî         negirtîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez negirim 
tu negirî 
ew negire 
em / hûn / ew negirin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min negirtibe 
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te negirtibe 
wî / wê negirtibe 
me / we / wan negirtibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min negirta 
te negirta 
wî / wê negirta 
me / we / wan negirta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min negirtibûya 
te negirtibûya 
wî / wê negirtibûya 
me / we / wan negirtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê negirta 
te yê negirta 
wî yê / wê yê negirta 
me yê / we yê / wan ê negirta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê negirtibûya 
te yê negirtibûya 
wî yê / wê yê negirtibûya 
me yê / we yê / wan ê negirtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê negirtibe 
te yê negirtibe 
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wî yê / wê yê negirtibe 
me yê / we yê / wan ê negirtibe 
  
  
28 pê girtin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha       Dema Borî 
pêgirtin         pêgirtîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez pêdigirim 
tu pêdigirî 
ew pêdigire 
em / hûn / ew pêdigrin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min pêgirt 
te pêgirt 
wî / wê pêgirt 
me / we / wan pêgirt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min pêgirtiye 
te pêgirtiye 
wî / wê pêgirtiye 
me / we / wan pêgirtiye 
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Dema Bê  
ez ê pêbigirim 
tu yê pêbigrî 
ew ê pêbigire 
em ê / hûn ê / ew ê pêbigirin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min pêdigirt 
te pêdigirt 
wî / wê pêdigirt 
me / we / wan pêdigirt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min pêgirtibû 
te pêgirtibû 
wî / wê pêgirtibû 
me / we / wan pêgirtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
pêbigire 
pêbigirin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
pêgirtî        pêgirtîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez pêbigirim 
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tu pêbigirî 
ew pêbigire 
em / hûn / ew pêbigirin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min pêgirtibe 
te pêgirtibe 
wî / wê pêgirtibe 
me / we / wan pêgirtibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min pêbigirta 
te pêbigirta 
wî / wê pêbigirta 
me / we / wan pêbigirta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min pêgirtibûya 
te pêgirtibûya 
wî / wê pêgirtibûya 
me / we / wan pêgirtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê pêbigirta 
te yê pêbigirta 
wî yê / wê yê pêbigirta 
me yê / we yê / wan ê pêbigirta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê pêgirtibûya 
te yê pêgirtibûya 
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wî yê / wê yê pêgirtibûya 
me yê / we yê / wan ê pêgirtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê pêgirtibe 
te yê pêgirtibe 
wî yê / wê yê pêgirtibe 
me yê / we yê / wan ê pêgirtibe 
  
  
28 pê girtin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha       Dema Borî 
pênegirtin         pênegirtîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez pênagirim 
tu pênagirî 
ew pênagire 
em / hûn / ew pênagirin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min pênegirt 
te pênegirt 
wî / wê pênegirt 
me / we / wan pênegirt 
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Dema Boriya Dûdar 
min pênegirtiye 
te pênegirtiye 
wî / wê pênegirtiye 
me / we / wan pênegirtiye 
  
Dema Bê  
ez ê pênegirim 
tu yê pênegirî 
ew ê pênegire 
em ê / hûn ê / ew ê pênegirin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min pênedigirt 
te pênedigirt 
wî / wê pênedigirt 
me / we / wan pênedigirt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min pênegirtibû 
te pênegirtibû 
wî / wê pênegirtibû 
me / we / wan pênegirtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
pênegire 
pênegirin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
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pênegirtî        pênegirtîbûyi 
  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez pênegirim 
tu pênegirî 
ew pênegire 
em / hûn / ew pênegirin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min pênegirtibe 
te pênegirtibe 
wî / wê pênegirtibe 
me / we / wan pênegirtibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min pênegirta 
te pênegirta 
wî / wê pênegirta 
me / we / wan pênegirta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min pênegirtibûya 
te pênegirtibûya 
wî / wê pênegirtibûya 
me / we / wan pênegirtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê pênegirta 
te yê pênegirta 
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wî yê / wê yê pênegirta 
me yê / we yê / wan ê pênegirta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê pênegirtibûya 
te yê pênegirtibûya 
wî yê / wê yê pênegirtibûya 
me yê / we yê / wan ê pênegirtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê pênegirtibe 
te yê pênegirtibe 
wî yê / wê yê pênegirtibe 
me yê / we yê / wan ê pênegirtibe 
  
  
29 ve gerandin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve gerandin         ve gerandîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez vedigerînim 
tu vedigerînî 
ew vedigerîne 
em / hûn / ew vedigerînin 
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Dema Boriya Têdayi 
min vegerand 
te vegerand 
wî / wê vegerand 
me / we / wan vegerand 
  
Dema Boriya Dûdar 
min vegerandiye 
te vegerandiye 
wî / wê vegerandiye 
me / we / wan vegerandiye 
  
Dema Bê  
ez ê vegerînim 
tu yê vegerînî 
ew ê vegerîne 
em ê / hûn ê / ew ê vegerînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min vedigerand 
te vedigerand 
wî / wê vedigerand 
me / we / wan vedigerand 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min vegerandibû 
te vegerandibû 
wî / wê vegerandibû 
me / we / wan vegerandibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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vegerîne 
vegerînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve gerandî        ve gerandîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez vegerînim 
tu vegerînî 
ew vegerîne 
em / hûn / ew vegerînin 
 
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min vegerandibe 
te vegerandibe 
wî / wê vegerandibe 
me / we / wan vegerandibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min vegeranda 
te vegeranda 
wî / wê vegeranda 
me / we / wan vegeranda 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min vegerandibûya 
te vegerandibûya  
wî / wê vegerandibûya  
me / we / wan vegerandibûya 
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 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê vegeranda 
te yê vegeranda 
wî yê / wê yê vegeranda 
me yê / we yê / wan ê vegeranda 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê vegerandibûya  
te yê vegerandibûya  
wî yê / wê yê vegerandibûya  
me yê / we yê / wan ê vegerandibûya  
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê vegerandibe  
te yê vegerandibe  
wî yê / wê yê vegerandibe  
me yê / we yê / wan ê vegerandibe 
  
  
29 ve gerandin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve negerandin         ve negerandîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
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Dema Niha 
ez venagerînim 
tu venagerînî 
ew venagerîne 
em / hûn / ew venagerînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min venegerand 
te venegerand 
wî / wê venegerand 
me / we / wan venegerand 
  
Dema Boriya Dûdar 
min venegerandiye 
te venegerandiye 
wî / wê venegerandiye 
me / we / wan venegerandiye 
  
Dema Bê  
ez ê venegerînim 
tu yê venegerînî 
ew ê venegerîne 
em ê / hûn ê / ew ê venegerînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min venedigerand 
te venedigerand 
wî / wê venedigerand 
me / we / wan venedigerand 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min venegerandibû 
te venegerandibû 
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wî / wê venegerandibû 
me / we / wan venegerandibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
venegerîne 
venegerînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve negerandî        ve negerandîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez venegerînim 
tu venegerînî 
ew venegerîne 
em / hûn / ew venegerînin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min venegerandibe 
te venegerandibe 
wî / wê venegerandibe 
me / we / wan venegerandibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min venegeranda 
te venegeranda 
wî / wê venegeranda 
me / we / wan venegeranda 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min venegerandibûya 
te venegerandibûya  
wî / wê venegerandibûya  
me / we / wan venegerandibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê venegeranda 
te yê venegeranda 
wî yê / wê yê venegeranda 
me yê / we yê / wan ê venegeranda 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê venegerandibûya  
te yê venegerandibûya  
wî yê / wê yê venegerandibûya  
me yê / we yê / wan ê venegerandibûya  
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê venegerandibe  
te yê venegerandibe  
wî yê / wê yê venegerandibe  
me yê / we yê / wan ê venegerandibe 
  
  
30 hil kişîn (ngh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
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Dema Niha        Dema Borî 
hil kişîn        hil kişîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez hildikişim 
tu hildikişî 
ew hildikişe 
em / hûn / ew hildikişin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez hilkişîm / hilkişiyam 
tu hilkişî / hilkişiyayî 
ew hilkişî / hilkişiya 
em / hûn / ew hilkişîn / hilkişiyan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez hilkişîme / hilkişiyame 
tu hilkişiyî / hilkişiyayî 
ew hilkişiye / hilkişiyaye 
em / hûn / ew hilkişîne / hilkişiyane 
  
Dema Bê  
ez ê hilkişim 
tu yê hilkişî 
ew ê hilkişe 
em ê / hûn ê / ew ê hilkişin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez hildikişîm / hildikişiyam 
tu hildikişî / hildikişiyayî 
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ew hildikişî / hildikişiya 
em / hûn / ew hildikişîn / hildikişiyan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez hildikşîme / hildikişiyame 
tu hildikişiyî / hildikişiyayî 
ew hildikişiye / hildikişiyaye 
em / hûn / ew hildikişîne / hildikişiyane 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
hilkişîne 
hilkişînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
hil kişî         hil kişîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez hilkişim 
tu hilkişî 
ew hilkişe 
em / hûn / ew hilkişin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez hilkişîbim / hilkişiyabim 
tu hilkişîbî / hilkişiyabî 
ew hilkişîbe / hilkişiyabe 
em / hûn / ew hilkişîbin / hilkişiyabin 
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Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez hilkişiyama 
tu hilkişiyayî 
ew hilkişiyaya 
em / hûn / ew hilkişiyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez hilkişîbûma / hilkişiyabûma 
tu hilkişîbûyayî / hilkişiyabûyayî  
ew hilkişîbûya / hilkişiyabûya  
em / hûn / ew hilkişîbûna / hilkişiyabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê hilkişiyama 
tu yê hilkişiyayî 
ew ê hilkişiyaya 
em ê / hûn ê / ew ê hilkişiyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê hilkişîbûma / hilkişiyabûma 
tu yê hilkişîbûyayî / hilkişiyabûyayî  
ew ê hilkişîbûya / hilkişiyabûya  
em ê / hûn ê / ew ê hilkişîbûna / hilkişiyabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê hilkişîbim / hilkişiyabim 
tu yê hilkişîbî / hilkişiyabî 
ew ê hilkişîbe / hilkişiyabe 
em ê / hûn ê / ew ê hilkişîbin / hilkişiyabin 
30 hil kişîn (ngh)         
NEYINÎ 
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__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
hil nekişîn        hil nekişîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez hilnakişim 
tu hilnakişî 
ew hilnakişe 
em / hûn / ew hilnakişin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez hilnekişîm / hilnekişiyam 
tu hilnekişî / hilnekişiyayî 
ew hilnekişî / hilnekişiya 
em / hûn / ew hilnekişîn / hilnekişiyan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez hilnekişîme / hilnekişiyame 
tu hilnekişiyî / hilnekişiyayî 
ew hilnekişiye / hilnekişiyaye 
em / hûn / ew hilnekişîne / hilnekişiyane 
  
Dema Bê  
ez ê hilnekişim 
tu yê hilnekişî 
ew ê hilnekişe 
em ê / hûn ê / ew ê hilnekişin 
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Çîrokiya Dema Niha 
ez hilnedikişîm / hilnedikişiyam 
tu hilnedikişî / hilnedikişiyayî 
ew hilnedikişî / hilnedikişiya 
em / hûn / ew hilnedikişîn / hilnedikişiyan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez hilnedikşîme / hilnedikişiyame 
tu hilnedikişiyî / hilnedikişiyayî 
ew hilnedikişiye / hilnedikişiyaye 
em / hûn / ew hilnedikişîne / hilnedikişiyane 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
hilnekişîne 
hilnekişînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
hil nekişî        hil nekişîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez hilnekişim 
tu hilnekişî 
ew hilnekişe 
em / hûn / ew hilnekişin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez hilnekişîbim / hilnekişiyabim 
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tu hilnekişîbî / hilnekişiyabî 
ew hilnekişîbe / hilnekişiyabe 
em / hûn / ew hilnekişîbin / hilnekişiyabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez hilnekişiyama 
tu hilnekişiyayî 
ew hilnekişiyaya 
em / hûn / ew hilnekişiyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez hilnekişîbûma / hilnekişiyabûma 
tu hilnekişîbûyayî / hilnekişiyabûyayî  
ew hilnekişîbûya / hilnekişiyabûya  
em / hûn / ew hilnekişîbûna / hilnekişiyabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê hilnekişiyama 
tu yê hilnekişiyayî 
ew ê hilnekişiyaya 
em ê / hûn ê / ew ê hilnekişiyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê hilnekişîbûma / hilnekişiyabûma 
tu yê hilnekişîbûyayî / hilnekişiyabûyayî  
ew ê hilnekişîbûya / hilnekişiyabûya  
em ê / hûn ê / ew ê hilnekişîbûna / hilnekişiyabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê hilnekişîbim / hilnekişiyabim 
tu yê hilnekişîbî / hilnekişiyabî 
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ew ê hilnekişîbe / hilnekişiyabe 
em ê / hûn ê / ew ê hilnekişîbin / hilnekişiyabin 
31 mirin (ngh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
mirin         miribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dimirim 
tu dimirî 
ew dimire 
em / hûn / ew dimirin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez mirim 
tu mirî 
ew mir 
em / hûn / ew mirin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez mirime 
tu miriyî 
ew miriye 
em / hûn / ew mirine 
  
Dema Bê  
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ez ê bimirim 
tu yê bimirî 
ew ê bimire 
em ê / hûn ê / ew ê bimirin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez dimirîm 
tu dimirî 
ew dimir 
em / hûn / ew dimirîn 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez dimirîme 
tu dimiriyî 
ew dimiriye 
em / hûn / ew dimirîne 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bimire 
bimirin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
mirî        mirîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bimirim 
tu bimirî 
ew bimire 
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em / hûn / ew bimirin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez miribim 
tu miribî 
ew miribe 
em / hûn / ew miribin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bimrama 
tu bimrayî 
ew bimra 
em / hûn / ew bimrana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez miribûma 
tu miribûyayî  
ew miribûya  
em / hûn / ew miribûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bimrama 
tu yê bimrayî 
ew ê bimra 
em ê / hûn ê / ew ê bimrana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê miribûma 
tu yê miribûyayî  
ew ê miribûya  
em ê / hûnê / ew ê miribûna 
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Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê miribim 
tu ê miribî 
ew ê miribe 
em ê / hûn ê / ew ê miribin 
  
  
31 mirin (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nemirin        nemiribûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez namirim 
tu namirî 
ew namire 
em / hûn / ew namirin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez nemirim 
tu nemirî 
ew nemir 
em / hûn / ew nemirin 
  
Dema Boriya Dûdar 
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ez nemirime 
tu nemiriyî 
ew nemiriye 
em / hûn / ew nemirine 
  
Dema Bê  
ez ê nemirim 
tu yê nemirî 
ew ê nemire 
em ê / hûn ê / ew ê nemirin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedimirîm 
tu nedimirî 
ew nedimir 
em / hûn / ew nedimirîn 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez nedimirîme 
tu nedimiriyî 
ew nedimiriye 
em / hûn / ew nedimirîne 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nemire 
nemirin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
nemirî        nemirîbûyî 
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 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nemirim 
tu nemirî 
ew nemire 
em / hûn / ew nemirin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez nemiribim 
tu nemiribî 
ew nemiribe 
em / hûn / ew nemiribin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez nemirama 
tu nemirayî 
ew nemira 
em / hûn / ew nemirana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez nemiribûma 
tu nemiribûyayî  
ew nemiribûya  
em / hûn / ew nemiribûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê nemirama 
tu yê nemirayî 
ew ê nemira 
em ê / hûn ê / ew ê nemirana 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê nemiribûma 
tu yê nemiribûyayî  
ew ê nemiribûya  
em ê / hûnê / ew ê nemiribûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê nemiribim 
tu ê nemiribî 
ew ê nemiribe 
em ê / hûn ê / ew ê nemiribin 
  
  
32 nivîsîn (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nivîsîn         nivîsîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dinivîsim 
tu dinivîsî 
ew dinivîse 
em / hûn / ew dinivîsin 
  
Dema Boriya Têdayi 
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min nivîsî 
te nivîsî 
wî / wê nivîsî 
me / we / wan nivîsî 
Dema Boriya Dûdar 
min nivîsiye 
te nivîsiye 
wî / wê nivîsiye 
me / we / wan nivîsiye 
Dema Bê  
ez ê binivîsim 
tu yê binivîsî 
ew ê binivîse  
em ê / hûn ê / ew ê binivîsin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dinivîsî 
te dinivîsî 
wî / wê dinivîsî 
me / we / wan dinivîsî 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nivîsîbû 
te nivîsîbû 
wî / wê nivîsîbû 
me / we / wan nivîsîbû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
binivîse 
binivîsin 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha       Dema Borî 
nivîsî        nivîsîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez binivîsim 
tu binivîsî 
ew binivîse 
em / hûn / ew binivîsin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min nivîsîbe 
te nivîsîbe 
wî / wê nivîsîbe 
me / we / wan nivîsîbe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min binivîsiya 
te binivîsiya 
wî / wê binivîsiya 
me / we / wan binivîsiya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min nivîsîbûya 
te nivîsîbûya 
wî / wê nivîsîbûya 
me / we / wan nivîsîbûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
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min ê binivîsiya 
te yê binivîsiya 
wî yê / wê yê binivîsiya 
me yê / we yê / wan ê binivîsiya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê nivîsîbûya 
te yê nivîsîbûya 
wî yê / wê yê nivîsîbûya 
me yê / we yê / wan ê nivîsîbûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nivîsîbe 
te yê nivîsîbe 
wî yê / wê yê nivîsîbe 
me yê / we yê / wan ê nivîsîbe 
32 nivîsîn (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nenivîsîn         nenivîsîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nanivîsim 
tu nanivîsî 
ew nanivîse 
em / hûn / ew nanivîsin 
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Dema Boriya Têdayi 
min nenivîsî 
te nenivîsî 
wî / wê nenivîsî 
me / we / wan nenivîsî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nenivîsiye 
te nenivîsiye 
wî / wê nenivîsiye 
me / we / wan nenivîsiye 
  
Dema Bê  
ez ê nenivîsim 
tu yê nenivîsî 
ew ê nenivîse  
em ê / hûn ê / ew ê nenivîsin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedinivîsî 
te nedinivîsî 
wî / wê nedinivîsî 
me / we / wan nedinivîsî 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nenivîsîbû 
te nenivîsîbû 
wî / wê nenivîsîbû 
me / we / wan nenivîsîbû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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nenivîse 
nenivîsin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
nenivîsî        nenivîsîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nenivîsim 
tu nenivîsî 
ew nenivîse 
em / hûn / ew nenivîsin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min nenivîsîbe 
te nenivîsîbe 
wî / wê nenivîsîbe 
me / we / wan nenivîsîbe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min nenivîsiya 
te nenivîsiya 
wî / wê nenivîsiya 
me / we / wan nenivîsiya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min nenivîsîbûya 
te nenivîsîbûya 
wî / wê nenivîsîbûya 
me / we / wan nenivîsîbûya 
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 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nenivîsiya 
te yê nenivîsiya 
wî yê / wê yê nenivîsiya 
me yê / we yê / wan ê nenivîsiya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê nenivîsîbûya 
te yê nenivîsîbûya 
wî yê / wê yê nenivîsîbûya 
me yê / we yê / wan ê nenivîsîbûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nenivîsîbe 
te yê nenivîsîbe 
wî yê / wê yê nenivîsîbe 
me yê / we yê / wan ê nenivîsîbe 
33 ve nasîn (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve nasîn        ve nasîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez vedinasim 
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tu vedinasî 
ew vedinase 
em / hûn / ew vedinasin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min venasî 
te venasî 
wî / wê venasî 
me / we / wan venasî 
Dema Boriya Dûdar 
min venasîye 
te venasîye 
wî / wê venasîye 
me / we / wan venasîye 
  
Dema Bê  
ez ê venasim 
tu yê venasî 
ew ê venase  
em ê / hûn ê / ew ê venasin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min vedinasî 
te vedinasî 
wî / wê vedinasî 
me / we / wan vedinasî 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min vedinasîbû 
te vedinasîbû  
wî / wê vedinasîbû  
me / we / wan vedinasîbû 
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 RAWEYA FERMANÎ   
  
venase 
venasin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
Ve nasî         ve nsîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez venasim 
tu vensî 
ew venase 
em / hûn / ew venasin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min venasîbe 
te venasîbe  
wî / wê venasîbe  
me / we / wan venasîbe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min vebinasiya 
te vebinasiya 
wî / wê vebinasiya 
me / we / wan vebinasiya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min venasibûya 
te venasibûya 
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wî / wê venasibûya 
me / we / wan venasibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê vebinasiya 
te yê vebinasiya 
wî yê / wê yê vebinasiya 
me yê / we yê / wan ê vebinasiya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê venasibûya 
te yê venasibûya 
wî yê / wê yê venasibûya 
me yê / we yê / wan ê venasibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê venasîbe 
te yê venasîbe 
wî yê / wê yê venasîbe 
me yê / we yê / wan ê venasîbe 
  
  
33 ve nasîn (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve nenasîn        ve nenasîbûn 
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 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez venanasim 
tu venanasî 
ew venanase 
em / hûn / ew venanasin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min venenasî 
te venenasî 
wî / wê venenasî 
me / we / wan venenasî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min venenasîye 
te venenasîye 
wî / wê venenasîye 
me / we / wan venenasîye 
  
Dema Bê  
ez ê venenasim 
tu yê venenasî 
ew ê venenase  
em ê / hûn ê / ew ê venenasin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min venedinasî 
te venedinasî 
wî / wê venedinasî 
me / we / wan venedinasî 
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Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min venedinasîbû 
te venedinasîbû  
wî / wê venedinasîbû  
me / we / wan venedinasîbû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
venenase 
venenasin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
ve nenasî         ve nensîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez venenasim 
tu venensî 
ew venenase 
em / hûn / ew venenasin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min venenasîbe 
te venenasîbe  
wî / wê venenasîbe  
me / we / wan venenasîbe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min venenasiya 
te venenasiya 
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wî / wê venenasiya 
me / we / wan venenasiya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min venenasibûya 
te venenasibûya 
wî / wê venenasibûya 
me / we / wan venenasibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê venenasiya 
te yê venenasiya 
wî yê / wê yê venenasiya 
me yê / we yê / wan ê venenasiya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê venenasibûya 
te yê venenasibûya 
wî yê / wê yê venenasibûya 
me yê / we yê / wan ê venenasibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê venenasîbe 
te yê venenasîbe 
wî yê / wê yê venenasîbe 
me yê / we yê / wan ê venenasîbe 
  
  
34 jimartin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
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 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
jimartin        jimartibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dijimêrim 
tu dijimêrî 
ew dijimêre 
em / hûn / ew dijimêrin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min jimart 
te jimart 
wî / wê jimart 
me / we / wan jimart 
  
Dema Boriya Dûdar 
min jimartiye 
te jimartiye 
wî / wê jimartiye 
me / we / wan jimartiye 
Dema Bê  
ez ê bijimêrim 
tu yê bijimêrî 
ew ê bijimêre  
em ê / hûn ê / ew ê bijimêrin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
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min dijimart 
te dijimart 
wî / wê dijimart 
me / we / wan dijimart 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min jimartibû 
te jimartibû 
wî / wê jimartibû 
me / we / wan jimartibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bijimêre 
bijimêrin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
jimartî         jimartîbûyî 

  
  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bijimêrim 
tu bijimêrî 
ew bijimêre 
em / hûn / ew bijimêrin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min jimartibe 
te jimartibe 
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wî / wê jimartibe 
me / we / wan jimartibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min bijimarta 
te bijimarta 
wî / wê bijimarta 
me / we / wan bijimarta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min jimartibûya 
te jimartibûya 
wî / wê jimartibûya 
me / we / wan jimartibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bijimarta 
te yê bijimarta 
wî yê / wê yê bijimarta 
me yê / we yê / wan ê bijimarta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê jimartibûya 
te yê jimartibûya 
wî yê / wê yê jimartibûya 
me yê / we yê / wan ê jimartibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê jimartibe 
te yê jimartibe 
wî yê / wê yê jimartibe 
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me yê / we yê / wan ê jimartibe 
  
  
34 jimartin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nejimartin        nejimartîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez najimêrim 
tu najimêrî 
ew najimêre 
em / hûn / ew najimêrin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nejimart 
te nejimart 
wî / wê nejimart 
me / we / wan nejimart 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nejimartiye 
te nejimartiye 
wî / wê nejimartiye 
me / we / wan nejimartiye 
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Dema Bê  
ez ê nejimêrim 
tu yê nejimêrî 
ew ê nejimêre  
em ê / hûn ê / ew ê nejimêrin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedijimart 
te nedijimart 
wî / wê nedijimart 
me / we / wan nedijimart 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nejimartibû 
te nejimartibû 
wî / wê nejimartibû 
me / we / wan nejimartibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nejimêre 
nejimêrin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
nejimartî         nejimartîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nejimêrim 
tu nejimêrî 
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ew nejimêre  
em / hûn / ew nejimêrin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min nejimartibe 
te nejimartibe 
wî / wê nejimartibe 
me / we / wan nejimartibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min nejimarta 
te nejimarta 
wî / wê nejimarta 
me / we / wan nejimarta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min nejimartibûya 
te nejimartibûya 
wî / wê nejimartibûya 
me / we / wan nejimartibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nejimarta 
te yê nejimarta 
wî yê / wê yê nejimarta 
me yê / we yê / wan ê nejimarta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê nejimartibûya 
te yê nejimartibûya 
wî yê / wê yê nejimartibûya 
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me yê / we yê / wan ê nejimartibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nejimartibe 
te yê nejimartibe 
wî yê / wê yê nejimartibe 
me yê / we yê / wan ê nejimartibe 
  
  
35 ve şartin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
veşartin        veşartîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez vedişêrim 
tu vedişêrî 
ew vedişêre 
em / hûn / ew vedişêrin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min veşart 
te veşart  
wî / wê veşart  
me / we / wan veşart 
Dema Boriya Dûdar 
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min veşartiye 
te veşartiye 
wî / wê veşartiye 
me / we / wan veşartiye 
Dema Bê  
ez ê veşêrim 
tu yê veşêrî 
ew ê veşêre  
em ê / hûn ê / ew ê veşêrin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min vedişart 
te vedişart 
wî / wê vedişart 
me / we / wan vedişart 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min veşartibû 
te veşartibû 
wî / wê veşartibû 
me / we / wan veşartibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
veşêre 
veşêrin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
veşartî         veşartîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
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Dema Niha 
ez veşêrim 
tu veşêrî 
ew veşêre 
em / hûn / ew veşêrin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min veşartibe 
te veşartibe 
wî / wê veşartibe 
me / we / wan veşartibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min ve (bi)şarta 
te ve (bi)şarta 
wî / wê ve (bi)şarta 
me / we / wan ve (bi)şarta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min veşartibûya 
te veşartibûya 
wî / wê veşartibûya 
me / we / wan veşartibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê ve (bi)şarta 
te yê ve (bi)şarta 
wî yê / wê yê ve (bi)şarta 
me yê / we yê / wan ê ve (bi)şarta 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê veşartibûya 
te yê veşartibûya 
wî yê / wê yê veşartibûya 
me yê / we yê / wan ê veşartibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê veşartibe 
te yê veşartibe 
wî yê / wê yê veşartibe 
me yê / we yê / wan ê veşartibe 
  
  
35 ve şartin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
veneşartin         veneşartîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez venaşêrim 
tu venaşêrî 
ew venaşêre 
em / hûn / ew venaşêrin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min veneşart 
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te veneşart  
wî / wê veneşart  
me / we / wan veneşart 
  
Dema Boriya Dûdar 
min veneşartiye 
te veneşartiye 
wî / wê veneşartiye 
me / we / wan veneşartiye 
  
Dema Bê  
ez ê veneşêrim 
tu yê veneşêrî 
ew ê veneşêre  
em ê / hûn ê / ew ê veneşêrin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min venedişart 
te venedişart 
wî / wê venedişart 
me / we / wan venedişart 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min veneşartibû 
te veneşartibû 
wî / wê veneşartibû 
me / we / wan veneşartibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
veneşêre 
veneşêrin 
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 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
veneşartî         veneşartîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez veneşêrim 
tu veneşêrî 
ew veneşêre 
em / hûn / ew veneşêrin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min veneşartibe 
te veneşartibe 
wî / wê veneşartibe 
me / we / wan veneşartibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min veneşarta 
te veneşarta 
wî / wê veneşarta 
me / we / wan veneşarta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min veneşartibûya 
te veneşartibûya 
wî / wê veneşartibûya 
me / we / wan veneşartibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
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Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê veneşarta 
te yê veneşarta 
wî yê / wê yê veneşarta 
me yê / we yê / wan ê veneşarta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê veneşartibûya 
te yê veneşartibûya 
wî yê / wê yê veneşartibûya 
me yê / we yê / wan ê veneşartibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê veneşartibe 
te yê veneşartibe 
wî yê / wê yê veneşartibe 
me yê / we yê / wan ê veneşartibe 
  
  
36 da nîn (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
danîn         danîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez datînim 
tu datînî 
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ew datîne 
em / hûn / ew datînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min danî 
te danî  
wî / wê danî  
me / we / wan danî 
Dema Boriya Dûdar 
min danîye 
te danîye 
wî / wê danîye 
me / we / wan danîye 
Dema Bê  
ez ê deynim 
tu yê deynî 
ew ê deyne  
em ê / hûn ê / ew ê deynin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dadanî 
te dadanî  
wî / wê dadanî 
me / we / wan dadanî 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min danîbû 
te danîbû 
wî / wê danîbû 
me / we / wan danîbû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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deyne 
deynin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
danî         danîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez deynim 
tu deynî 
ew deyne 
em / hûn / ew deynin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min danîbe 
te danîbe 
wî / wê danîbe 
me / we / wan danîbe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min daniya 
te daniya 
wî / wê daniya 
me / we / wan daniya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min danîbûya 
te danîbûya 
wî / wê danîbûya 
me / we / wan danîbûya 
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 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê daniya 
te yê daniya 
wî yê / wê yê daniya 
me yê / we yê / wan ê daniya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê danîbûya 
te yê danîbûya 
wî yê / wê yê danîbûya 
me yê / we yê / wan ê danîbûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê danîbe 
te yê danîbe 
wî yê / wê yê danîbe 
me yê / we yê / wan ê danîbe 
  
  
36 da nîn (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
dan (e)anîn*        daneanîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
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Dema Niha 
ez danaynim 
tu danaynî 
ew danayne 
em / hûn / ew danaynin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min dan (e)anî 
te dananî  
wî / wê dananî  
me / we / wan dananî 
  
Dema Boriya Dûdar 
min dan (e)anîye 
te dananîye 
wî / wê dananîye 
me / we / wan dananîye 
  
Dema Bê  
ez ê daneynim 
tu yê daneynî 
ew ê daneyne  
em ê / hûn ê / ew ê daneynin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min danedanî 
te danedanî  
wî / wê danedanî 
me / we / wan danedanî 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min dan (e)anîbû 
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te dananîbû 
wî / wê dananîbû 
me / we / wan dananîbû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
daneyne 
daneynin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
daneanî        daneanîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez daneynim 
tu daneynî 
ew daneyne 
em / hûn / ew daneynin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min dan (e)anîbe 
te dananîbe 
wî / wê dananîbe 
me / we / wan dananîbe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min dananiya 
te dananiya 
wî / wê dananiya 
me / we / wan dananiya 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min dananîbûya 
te dananîbûya 
wî / wê dannîbûya 
me / we / wan dananîbûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê dananiya 
te yê dananiya 
wî yê / wê yê dananiya 
me yê / we yê / wan ê dananiya 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê dananîbûya 
te yê dananîbûya 
wî yê / wê yê dananîbûya 
me yê / we yê / wan ê dananîbûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê dananîbe 
te yê dananîbe 
wî yê / wê yê dananîbe 
me yê / we yê / wan ê dananîbe 
·   Dengdêra “e”yê dikeve.  
37 hil avêtin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
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Dema Niha        Dema Borî 
hilavêtin         hilavêtîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez hild (i)avêjim 
tu hildavêjî 
ew hildavêje  
em / hûn / ew hildavêjin  
  
Dema Boriya Têdayi 
min hilavêt 
te hilavêt 
wî / wê hilavêt 
me / we / wan hilavêt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min hilavêtiye 
te hilavêtiye 
wî / wê hilavêtiye 
me / we / wan hilavêtiye 
  
Dema Bê 
ez ê hilbavêjim 
tu yê hilbavêjî 
ew ê hilbavêje 
em ê / hûn ê / ew ê hilbavêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min hildavêt 
te hildavêt 
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wî / wê hildavêt 
me / we / wan hildavêt 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min hilavêtibû 
te hilavêtibû 
wî / wê hilavêtibû 
me / we / wan hilavêtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
hilbavêje 
hilbavêjin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
hilavêtî        hilavêtîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez hilb (i)avêjim 
tu hilbavêjî 
ew hilbavêje 
em / hûn / ew hilbavêjin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min hilavêtibe 
te hilavêtibe 
wî / wê hilavêtibe 
me / we / wan hilavêtibe 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min hilbavêta 
tehilbavêta 
wî / wê hilbavêta 
me / we / wan hilbavêta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min hilavêtibuya 
te hilavêtibuya 
wî / wê hilavêtibuya 
me / we / wan hilavêtibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê hilbavêta 
te yê hilbavêta 
wî yê / wê yê hilbavêta 
me yê / we yê / wan ê hilbavêta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê hilavêtibuya 
te yê hilavêtibuya 
wî yê / wê yê hilavêtibuya 
me yê / we yê / wan ê hilavêtibuya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê hilavêtibe 
te yê hilavêtibe 
wî yê / wê yê hilavêtibe 
me yê / we yê / wan ê hilavêtibe 
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37 hil avêtin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
hiln (e)avêtin         hilnavêtîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez hiln (a)avêjim 
tu hilnavêjî 
ew hilnavêje  
em / hûn / ew hilnavêjin  
  
Dema Boriya Têdayi 
min hilnavêt 
te hilnavêt 
wî / wê hilnavêt 
me / we / wan hilnavêt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min hilnavêtiye 
te hilnavêtiye 
wî / wê hilnavêtiye 
me / we / wan hilnavêtiye 
  
Dema Bê 
ez ê hilnavêjim 
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tu yê hilnavêjî 
ew ê hilnavêje 
em ê / hûn ê / ew ê hilnavêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min hilnedavêt 
te hilnedavêt 
wî / wê hilnedavêt 
me / we / wan hilnedavêt 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min hilnavêtibû 
te hilnavêtibû 
wî / wê hilnavêtibû 
me / we / wan hilnavêtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
hilnavêje 
hilnavêjin 
  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
hilnavêtî         hilnavêtîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez hiln (e)avêjim 
tu hilnavêjî 
ew hilnavêje 
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em / hûn / ew hilnavêjin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min hilnavêtibe 
te hilnavêtibe 
wî / wê hilnavêtibe 
me / we / wan hilnavêtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min hilnavêta 
te hilnavêta 
wî / wê hilnavêta 
me / we / wan hilnavêta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min hilnavêtibuya 
te hilnavêtibuya 
wî / wê hilnavêtibuya 
me / we / wan hilnavêtibuya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê hilnavêta 
te yê hilnavêta 
wî yê / wê yê hilnavêta 
me yê / we yê / wan ê hilnavêta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê hilnavêtibuya 
te yê hilnavêtibuya 
wî yê / wê yê hilnavêtibuya 
me yê / we yê / wan ê hilnavêtibuya 
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Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
min ê hilnavêtibe 
te yê hilnavêtibe 
wî yê / wê yê hilnavêtibe 
me yê / we yê / wan ê hilnavêtibe 
  
  
38 hiştin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
hiştin         hiştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dihêlim 
tu dihêlî 
ew dihêle 
em / hûn / ew dihêlin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min hişt 
te hişt  
wî / wê hişt  
me / we / wan hişt 
Dema Boriya Dûdar 
min hiştiye 
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te hiştiye 
wî / wê hiştiye 
me / we / wan hiştiye 
  
Dema Bê  
ez ê bihêlim 
tu yê bihêlî 
ew ê bihêle  
em ê / hûn ê / ew ê bihêlin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dihişt 
te dihişt  
wî / wê dihişt 
me / we / wan dihişt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min hiştibû 
te hiştibû 
wî / wê hiştibû 
me / we / wan hiştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bihêle 
bihêlin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
hiştî        hiştibûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
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Dema Niha 
ez bihêlim 
tu bihêlî 
ew bihêle 
em / hûn / ew bihêlin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min hiştibe 
te hiştibe  
wî / wê hiştibe 
me / we / wan hiştibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min bihişta 
te bihişta  
wî / wê bihişta 
me / we / wan bihişta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min hiştibûya 
te hiştibûya 
wî / wê hiştibûya 
me / we / wan hiştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bihişta 
te yê bihişta 
wî yê / wê yê bihişta 
me yê / we yê / wan ê bihişta 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê hiştibûya 
te yê hiştibûya 
wî yê / wê yê hiştibûya 
me yê / we yê / wan ê hiştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê hiştibe 
te yê hiştibe 
wî yê / wê yê hiştibe 
me yê / we yê / wan ê hiştibe 
  
  
38 nehiştin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nehiştin        nehiştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nahêlim 
tu nahêlî 
ew nahêle 
em / hûn / ew nahêlin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nehişt 
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te nehişt  
wî / wê nehişt  
me / we / wan nehişt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nehiştiye 
te nehiştiye 
wî / wê nehiştiye 
me / we / wan nehiştiye 
  
Dema Bê  
ez ê nehêlim 
tu yê nehêlî 
ew ê nehêle  
em ê / hûn ê / ew ê nehêlin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedihişt 
te nedihişt  
wî / wê nedihişt 
me / we / wan nedihişt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nehiştibû 
te nehiştibû 
wî / wê nehiştibû 
me / we / wan nehiştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nehêle 
nehêlin 
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 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nehiştî         nehiştibûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nehêlim 
tu nehêlî 
ew nehêle  
em / hûn / ew nehêlin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min nehiştibe 
te nehiştibe  
wî / wê nehiştibe 
me / we / wan nehiştibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min nehişta 
te nehişta  
wî / wê nehişta 
me / we / wan nehişta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min nehiştibûya 
te nehiştibûya 
wî / wê nehiştibûya 
me / we / wan nehiştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
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Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nehişta 
te yê nehişta 
wî yê / wê yê nehişta 
me yê / we yê / wan ê nehişta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê nehiştibûya 
te yê nehiştibûya 
wî yê / wê yê nehiştibûya 
me yê / we yê / wan ê nehiştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nehiştibe 
te yê nehiştibe 
wî yê / wê yê nehiştibe 
me yê / we yê / wan ê nehiştibe 
  
  
39 ra hiştin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
rahiştin        rahiştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez radihêlim 
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tu radihêlî 
ew radihêle 
em / hûn / ew radihêlin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min rahişt 
te rahişt  
wî / wê rahişt  
me / we / wan rahişt 
Dema Boriya Dûdar 
min rahiştiye 
te rahiştiye 
wî / wê rahiştiye 
me / we / wan rahiştiye 
Dema Bê  
ez ê rahêlim 
tu yê rahêlî 
ew ê rahêle  
em ê / hûn ê / ew ê rahêlin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min radihişt 
te radihişt  
wî / wê radihişt 
me / we / wan radihişt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min rahiştibû 
te rahiştibû 
wî / wê rahiştibû 
me / we / wan rahiştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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rahêle 
rahêlin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
rahiştî        rahiştibûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez rahêlim 
tu rahêlî 
ew rahêle 
em / hûn / ew rahêlin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min rahiştibe 
te rahiştibe  
wî / wê rahiştibe 
me / we / wan rahiştibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min rahişta 
te rahişta  
wî / wê rahişta 
me / we / wan rahişta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min rahiştibûya 
te rahiştibûya 
wî / wê rahiştibûya 



Rêzimana kurdî | 1055  

 

me / we / wan rahiştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê rahişta 
te yê rahişta 
wî yê / wê yê rahişta 
me yê / we yê / wan ê rahişta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê rahiştibûya 
te yê rahiştibûya 
wî yê / wê yê rahiştibûya 
me yê / we yê / wan ê rahiştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê rahiştibe 
te yê rahiştibe 
wî yê / wê yê rahiştibe 
me yê / we yê / wan ê rahiştibe 
39 ra nehiştin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ranehiştin         ranehiştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
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Dema Niha 
ez ranahêlim 
tu ranahêlî 
ew ranahêle 
em / hûn / ew ranahêlin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min ranehişt 
te ranehişt  
wî / wê ranehişt  
me / we / wan ranehişt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min ranehiştiye 
te ranehiştiye 
wî / wê ranehiştiye 
me / we / wan ranehiştiye 
  
Dema Bê  
ez ê ranehêlim 
tu yê ranehêlî 
ew ê ranehêle  
em ê / hûn ê / ew ê ranehêlin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min ranedihişt 
te ranedihişt  
wî / wê ranedihişt 
me / we / wan ranedihişt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min ranehiştibû 
te ranehiştibû 
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wî / wê ranehiştibû 
me / we / wan ranehiştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
ranehêle 
ranehêlin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
ranehiştî       ranehiştibûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez ranehêlim 
tu ranehêlî 
ew ranehêle 
em / hûn / ew ranehêlin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min ranehiştibe 
te ranehiştibe  
wî / wê ranehiştibe 
me / we / wan ranehiştibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min ranehişta 
te ranehişta  
wî / wê ranehişta 
me / we / wan ranehişta 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ranehiştibûya 
te ranehiştibûya 
wî / wê ranehiştibûya 
me / we / wan ranehiştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê ranehişta 
te yê ranehişta 
wî yê / wê yê ranehişta 
me yê / we yê / wan ê ranehişta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê ranehiştibûya 
te yê ranehiştibûya 
wî yê / wê yê ranehiştibûya 
me yê / we yê / wan ê ranehiştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê ranehiştibe 
te yê ranehiştibe 
wî yê / wê yê ranehiştibe 
me yê / we yê / wan ê ranehiştibe 
  
  
40 hil hatin (ngh)          
ERÊNÎ 
  
__ 
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 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
hilhatin        hilhatîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez hiltêm 
tu hiltêyî 
ew hiltê 
em / hûn / ew hiltên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez hil (h)atim* 
tu hilhatî 
ew hilhat 
em / hûn / ew hilhatin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez hilhatime 
tu hilhatiyî 
ew hilhatiye 
em / hûn / ew hilhatine 
  
Dema Bê  
ez ê hilbêm / hilêm  
tu yê hilbêyi / hilêyi  
ew ê hilbê / hilê 
em ê / hûn ê / ew ê hilbên / hilên  
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez hildihatim 
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tu hildihatî 
ew hildihat 
em / hûn / ew hildihatin 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez hilhatibûm 
tu hilhatibûyi 
ew hilhatibû 
em / hûn / ew hilhatibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
hilbê  
hilbên 
  
  
·   Tîpa “h” yê nayê bilêvkirin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
hilhatî         hilhatîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez hilbêm / hilêm  
tu hilbeyî / hilêyi  
ew hilbê / hilê  
em / hûn / ew hilbên / hilên  
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez hilhatibim 
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tu hilhitibî 
ew hilhatibe 
em / hûn / ew hilhatibin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez hilbihatama / hilbihatima 
tu hilbihatayi 
ew hilbihata 
em / hûn / ew hilbihatana / hilbihatina 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez hilhatibûma / hilhatibama 
tu hilhatibuyayî / hilhatibayi 
ew hilhatibuya / hilhatibaya 
em / hûn / ew hilhatibûna / hilhatibana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê hilbihatama / hilbihatima 
tu yê hilbihatayi 
ew ê hilbihataya 
em ê / hûn ê / ew ê hilbihatana / hilbihatina 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê hilhatibûma / hilhatibama 
tu yê hilhatibuyayî 
ew ê hilhatibuya 
em ê / hûn ê / ew ê hilhatibûna / hilhatibana 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
ez ê hilhatibim 
tu yê hilhatibî 
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ew ê hilhatibe 
em ê / hûn ê / ew ê hilhatibin 
40 hil nehatin (ngh)          
NEYINÎ 
  
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
hilnehatin        hilnehatîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez hilnayêm 
tu hilnayî 
ew hilnayê 
em / hûn / ew hilnayên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez hilnehatim 
tu hilnehatî 
ew hilnehat 
em / hûn / ew hilnehatin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez hilnehatime 
tu hilnehatiyî 
ew hilnehatiye 
em / hûn / ew hilnehatine 
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Dema Bê 
ez ê hilneyêm  
tu yê hilneyî 
ew ê hilneyê  
em ê / hûn ê / ew ê hilneyên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez hilnedihatim 
tu hilnedihatî 
ew hilnedihat 
em / hûn / ew hilnedihatin 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez hilnehatibûm 
tu hilnehatibûyi 
ew hilnehatibû 
em / hûn / ew hilnehatibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
hilneyê  
hilneyên  
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
hilnehatî         hilnehatîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha  
ez hilneyêm  
tu hilneyî  
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ew hilneyê 
em / hûn / ew hilneyên  
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ez hilnehatibim 
tu hilnehitibî 
ew hilnehatibe 
em / hûn / ew hilnehatibin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez hilnehatama / hilnehatima 
tu hilnehatayi 
ew hilnehata 
em / hûn / ew hilnehatana / hilnehatina 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez hilnehatibûma / hilnehatibama 
tu hilnehatibuyayî / hilnehatibayi 
ew hilnehatibuya / hilnehatibaya 
em / hûn / ew hilnehatibûna / hilnehatibana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê hilnehatama / hilnehatima 
tu yê hilnehatayi 
ew ê hilnehataya 
em ê / hûn ê / ew ê hilnehatana / hilnehatina 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê hilnehatibûma / hilnehatibama 
tu yê hilnehatibuyayî 
ew ê hilnehatibuya 
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em ê / hûn ê / ew ê hilnehatibûna / hilnehatibana 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
ez ê hilnehatibim 
tu yê hilnehatibî 
ew ê hilnehatibe 
em ê / hûn ê / ew ê hilnehatibin 
41 firotin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
firotin        firotîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez difroşim 
tu difroşî 
ew difroşe 
em / hûn / ew difroşin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min firot 
te firot  
wî / wê firot  
me / we / wan firot 
Dema Boriya Dûdar 
min firotiye 
te firotiye 
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wî / wê firotiye 
me / we / wan firotiye 
  
Dema Bê  
ez ê bifiroşim 
tu yê bifiroşî 
ew ê bifiroşe  
em ê / hûn ê / ew ê bifiroşin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min difirot 
te difirot 
wî / wê difirot 
me / we / wan difirot 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min firotibû 
te firotibû 
wî / wê firotibû 
me / we / wan firotibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bifiroşe 
bifiroşin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
firotî         firotîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
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Dema Niha 
ez bifiroşim 
tu bifiroşî 
ew bifiroşe 
em / hûn / ew bifiroşin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min firotibe 
te firotibe 
wî / wê firotibe 
me / we / wan firotibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min bifirota 
te bifirota  
wî / wê bifirota  
me / we / wan bifirota 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min firotibûya 
te firotibûya 
wî / wê firotibûya 
me / we / wan firotibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bifirota 
te yê bifirota 
wî yê / wê yê bifirota 
me yê / we yê / wan ê bifirota 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
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min ê firotibûya 
te yê firotibûya 
wî yê / wê yê firotibûya 
me yê / we yê / wan ê firotibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê firotibe 
te yê firotibe 
wî yê / wê yê firotibe 
me yê / we yê / wan ê firotibe 
  
  
41 firotin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nefirotin       nefirotîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nafroşim 
tu nafroşî 
ew nafroşe 
em / hûn / ew nafroşin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nefirot 
te nefirot  
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wî / wê nefirot  
me / we / wan nefirot 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nefirotiye 
te nefirotiye 
wî / wê nefirotiye 
me / we / wan nefirotiye 
  
Dema Bê  
ez ê nefiroşim 
tu yê nefiroşî  
ew ê nefiroşe  
em ê / hûn ê / ew ê nefiroşin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedifirot 
te nedifirot 
wî / wê nedifirot 
me / we / wan nedifirot 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nefirotibû 
te nefirotibû 
wî / wê nefirotibû 
me / we / wan nefirotibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nefiroşe 
nefiroşin 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha        Dema Borî 
nefirotî        nefirotîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nefiroşim 
tu nefiroşî 
ew nefiroşe 
em / hûn / ew nefiroşin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min nefirotibe 
te nefirotibe 
wî / wê nefirotibe 
me / we / wan nefirotibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min nefirota 
te nefirota  
wî / wê nefirota  
me / we / wan nefirota 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min nefirotibûya 
te nefirotibûya 
wî / wê nefirotibûya 
me / we / wan nefirotibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
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min ê nefirota 
te yê nefirota 
wî yê / wê yê nefirota 
me yê / we yê / wan ê nefirota 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê nefirotibûya 
te yê nefirotibûya 
wî yê / wê yê nefirotibûya 
me yê / we yê / wan ê nefirotibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nefirotibe 
te yê nefirotibe 
wî yê / wê yê nefirotibe 
me yê / we yê / wan ê nefirotibe 
  
  
42 ketin (ngh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ketin        ketibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dikevim 
tu dikevî 
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ew dikeve 
em / hûn / ew dikevin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez ketim 
tu ketî  
ew ket  
em / hûn / ew ketin 
Dema Boriya Dûdar 
ez ketime 
tu ketiyî 
ew ketiye 
em / hûn / ew ketine 
  
Dema Bê  
ez ê bikevim 
tu yê bikevî 
ew ê bikeve  
em ê / hûn ê / ew ê bikevin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez diketim 
tu diketî 
ew diket 
em / hûn / ew diketin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez ketibûm 
tu ketibûyi 
ew ketibû 
em / hûn / ew ketibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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bikeve 
bikevin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ketî         ketîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bikevim 
tu bikevî 
ew bikeve 
em / hûn / ew bikevin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez ketibim 
tu ketibî 
ew ketibe 
em / hûn / ew ketibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez biketama 
tu biketayî  
ew biketa  
em / hûn / ew biketana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ketibûma 
tu ketibûyayî 
ew ketibûya 
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em / hûn / ew ketibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê biketama 
tu yê biketayî  
ew ê biketa  
em ê / hûn ê / ew ê biketana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê ketibûma 
tu yê ketibûyayî 
ew ê ketibûya 
em ê / hûn ê / ew ê ketibûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê ketibim 
tu yê ketibî 
ew ê ketibe 
em ê / hûn ê / ew ê ketibin 
  
  
42 ketin (ngh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
neketin        neketibûn 
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 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nakevim 
tu nakevî 
ew nakeve 
em / hûn / ew nakevin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez neketim 
tu neketî  
ew neket  
em / hûn / ew neketin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez neketime 
tu neketiyî 
ew neketiye 
em / hûn / ew neketine 
  
Dema Bê  
ez ê nekevim 
tu yê nekevî 
ew ê nekeve  
em ê / hûn ê / ew ê nekevin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nediketim 
tu nediketî 
ew nediket 
em / hûn / ew nediketin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
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ez neketibûm 
tu neketibûyi 
ew neketibû 
em / hûn / ew neketibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nekeve 
nekevin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
neketî         neketîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nekevim 
tu nekevî 
ew nekeve 
em / hûn / ew nekevin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez neketibim 
tu neketibî 
ew neketibe 
em / hûn / ew neketibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez neketama 
tu neketayî  
ew neketa  



Rêzimana kurdî | 1077  

 

em / hûn / ew neketana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez neketibûma 
tu neketibûyayî 
ew neketibûya 
em / hûn / ew neketibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê neketama 
tu yê neketayî  
ew ê neketa  
em ê / hûn ê / ew ê neketana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê neketibûma 
tu yê neketibûyayî 
ew ê neketibûya 
em ê / hûn ê / ew ê neketibûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê neketibim 
tu yê neketibî 
ew ê neketibe 
em ê / hûn ê / ew ê neketibin 
  
  
43 ra ketin (ngh)         
ERÊNÎ 
__ 
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 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
raketin        raketibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez radikevim 
tu radikevî 
ew radikeve 
em / hûn / ew radikevin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez raketim 
tu raketî  
ew raket  
em / hûn / ew raketin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez raketime 
tu raketiyî 
ew raketiye 
em / hûn / ew raketine 
  
Dema Bê  
ez ê rakevim 
tu yê rakevî 
ew ê rakeve  
em ê / hûn ê / ew ê rakevin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
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ez radiketim 
tu radiketî 
ew radiket 
em / hûn / ew radiketin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez raketibûm 
tu raketibûyi 
ew raketibû 
em / hûn / ew raketibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
rakeve 
rakevin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
raketî        raketîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez rakevim 
tu rakevî 
ew rakeve 
em / hûn / ew rakevin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez raketibim 
tu raketibî 
ew raketibe 
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em / hûn / ew raketibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez raketama 
tu raketayî  
ew raketa  
em / hûn / ew raketana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez raketibûma 
tu raketibûyayî 
ew raketibûya 
em / hûn / ew raketibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê raketama 
tu yê raketayî  
ew ê raketa  
em ê / hûn ê / ew ê raketana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê raketibûma 
tu yê raketibûyayî 
ew ê raketibûya 
em ê / hûn ê / ew ê raketibûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê raketibim 
tu yê raketibî 
ew ê raketibe 
em ê / hûn ê / ew ê raketibin 
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43 ra ketin (ngh)         
NEYINÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
raneketin         raneketibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez ranakevim 
tu ranakevî 
ew ranakeve 
em / hûn / ew ranakevin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez raneketim 
tu raneketî  
ew raneket  
em / hûn / ew raneketin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez raneketime 
tu raneketiyî 
ew raneketiye 
em / hûn / ew raneketine 
  
Dema Bê  
ez ê ranekevim 
tu yê ranekevî 
ew ê ranekeve  
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em ê / hûn ê / ew ê ranekevin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez ranediketim 
tu ranediketî 
ew ranediket 
em / hûn / ew ranediketin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez raneketibûm 
tu raneketibûyi 
ew raneketibû 
em / hûn / ew raneketibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
ranekeve 
ranekevin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
raneketî       raneketîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez ranekevim 
tu ranekevî 
ew ranekeve 
em / hûn / ew ranekevin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
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ez raneketibim 
tu raneketibî 
ew raneketibe 
em / hûn / ew raneketibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez raneketama 
tu raneketayî  
ew raneketa  
em / hûn / ew raneketana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez raneketibûma 
tu raneketibûyayî 
ew raneketibûya 
em / hûn / ew raneketibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê raneketama 
tu yê raneketayî  
ew ê raneketa  
em ê / hûn ê / ew ê raneketana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê raneketibûma 
tu yê raneketibûyayî 
ew ê raneketibûya 
em ê / hûn ê / ew ê raneketibûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê raneketibim 
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tu yê raneketibî 
ew ê raneketibe 
em ê / hûn ê / ew ê raneketibin 
  
  
44 xistin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
xistin        xistibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dixim / dixînim 
tu dixî / dixînî 
ew dixe / dixîne 
em / hûn / ew dixin / dixînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min xist 
te xist  
wî / wê xist  
me / we / wan xist 
  
Dema Boriya Dûdar 
min xistiye 
te xistiye 
wî / wê xistiye 



Rêzimana kurdî | 1085  

 

me / we / wan xistiye 
Dema Bê  
ez ê bixim / bixînim 
tu yê bixî / bixînî 
ew ê bixe / bixîne  
em ê / hûn ê / ew ê bixin / bixînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dixist 
te dixist 
wî / wê dixist 
me / we / wan dixist 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min xistibû 
te xistibû 
wî / wê xistibû 
me / we / wan xistibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bixe / bixîne 
bixin / bixînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
xistî         xistîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bixim / bixînim 
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tu bixî / bixînî 
ew bixe / bixîne 
em / hûn / ew bixin / bixînin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min xistibe 
te xistibe 
wî / wê xistibe 
me / we / wan xistibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min bixista 
te bixista  
wî / wê bixista  
me / we / wan bixista 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min xistibûya 
te xistibûya 
wî / wê xistibûya 
me / we / wan xistibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bixista 
te yê bixista 
wî yê / wê yê bixista 
me yê / we yê / wan ê bixista 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê xistibûya 
te yê xistibûya 
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wî yê / wê yê xistibûya 
me yê / we yê / wan ê xistibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê xistibe 
te yê xistibe 
wî yê / wê yê xistibe 
me yê / we yê / wan ê xistibe 
  
  
44 xistin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nexistin        nexistibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naxim / naxînim 
tu naxî / naxînî 
ew naxe / naxîne 
em / hûn / ew naxin / naxînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nexist 
te nexist  
wî / wê nexist  
me / we / wan nexist 
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Dema Boriya Dûdar 
min nexistiye 
te nexistiye 
wî / wê nexistiye 
me / we / wan nexistiye 
  
Dema Bê  
ez ê nexim / nexînim 
tu yê nexî / nexînî 
ew ê nexe / nexîne  
em ê / hûn ê / ew ê nexin / nexînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedixist 
te nedixist 
wî / wê nedixist 
me / we / wan nedixist 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nexistibû 
te nexistibû 
wî / wê nexistibû 
me / we / wan nexistibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nexe / nexîne 
nexin / nexînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
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nexistî         nexistîbûyî 
  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nexim / nexînim 
tu nexî / nexînî 
ew nexe / nexîne 
em / hûn / ew nexin / nexînin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min nexistibe 
te nexistibe 
wî / wê nexistibe 
me / we / wan nexistibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min nexista 
te nexista  
wî / wê nexista  
me / we / wan nexista 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min nexistibûya 
te nexistibûya 
wî / wê nexistibûya 
me / we / wan nexistibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nexista 
te yê nexista 



Rêzimana kurdî | 1090  

 

wî yê / wê yê nexista 
me yê / we yê / wan ê nexista 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê nexistibûya 
te yê nexistibûya 
wî yê / wê yê nexistibûya 
me yê / we yê / wan ê nexistibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nexistibe 
te yê nexistibe 
wî yê / wê yê nexistibe 
me yê / we yê / wan ê nexistibe 
  
  
45 der xistin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
derxistin         derxistibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez derdixim / derdixînim 
tu derdixî / derdixînî 
ew derdixe / derdixîne 
em / hûn / ew derdixin / derdixînin 
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Dema Boriya Têdayi 
min derxist 
te derxist  
wî / wê derxist  
me / we / wan derxist 
  
Dema Boriya Dûdar 
min derxistiye 
te derxistiye 
wî / wê derxistiye 
me / we / wan derxistiye 
Dema Bê  
ez ê derxim / derxînim 
tu yê derxî / derxînî 
ew ê derxe / derxîne  
em ê / hûn ê / ew ê derxin / derxînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min derdixist 
te derdixist 
wî / wê derdixist 
me / we / wan derdixist 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min derxistibû 
te derxistibû 
wî / wê derxistibû 
me / we / wan derxistibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
derxe / derxîne 
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derxin / derxînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
derxistî         derxistîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez derxim / derxînim 
tu derxî / derxînî 
ew derxe / derxîne 
em / hûn / ew derxin / derxînin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min derxistibe 
te derxistibe 
wî / wê derxistibe 
me / we / wan derxistibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min derxista 
te derxista  
wî / wê derxista  
me / we / wan derxista 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min derxistibûya 
te derxistibûya 
wî / wê derxistibûya 
me / we / wan derxistibûya 
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 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê derxista 
te yê derxista 
wî yê / wê yê derxista 
me yê / we yê / wan ê derxista 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê derxistibûya 
te yê derxistibûya 
wî yê / wê yê derxistibûya 
me yê / we yê / wan ê derxistibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê derxistibe 
te yê derxistibe 
wî yê / wê yê derxistibe 
me yê / we yê / wan ê derxistibe 
  
  
45 der xistin (gh)         
NEYINÎ 
____ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
dernexistin         dernexistibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
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ez dernaxim / dernaxînim 
tu dernaxî / dernaxînî 
ew dernaxe / dernaxîne 
em / hûn / ew derdixin / dernaxînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min dernexist 
te dernexist  
wî / wê dernexist  
me / we / wan dernexist 
  
Dema Boriya Dûdar 
min dernexistiye 
te dernexistiye 
wî / wê dernexistiye 
me / we / wan dernexistiye 
  
Dema Bê  
ez ê dernexim / dernexînim 
tu yê dernexî / dernexînî 
ew ê dernexe / dernexîne  
em ê / hûn ê / ew ê derxin / derxînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dernedixist 
te dernedixist 
wî / wê dernedixist 
me / we / wan dernedixist 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min dernexistibû 
te dernexistibû 
wî / wê dernexistibû 
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me / we / wan dernexistibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
dernexe / dernexîne 
dernexin / dernexînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
dernexistî         dernexistîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez dernexim / dernexînim 
tu dernexî / dernexînî 
ew dernexe / dernexîne 
em / hûn / ew dernexin / dernexînin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min dernexistibe 
te dernexistibe 
wî / wê dernexistibe 
me / we / wan dernexistibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min dernexista 
te dernexista  
wî / wê dernexista  
me / we / wan dernexista 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
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min dernexistibûya 
te dernexistibûya 
wî / wê dernexistibûya 
me / we / wan dernexistibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê dernexista 
te yê dernexista 
wî yê / wê yê dernexista 
me yê / we yê / wan ê dernexista 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê dernexistibûya 
te yê dernexistibûya 
wî yê / wê yê dernexistibûya 
me yê / we yê / wan ê dernexistibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê dernexistibe 
te yê dernexistibe 
wî yê / wê yê dernexistibe 
me yê / we yê / wan ê derne xistibe 
  
  
46 parastin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
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Dema Niha        Dema Borî 
parastin        parastibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez diparêzim 
tu diparêzî 
ew diparêze 
em / hûn / ew diparêzin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min parast 
te parast  
wî / wê parast  
me / we / wan parast 
  
Dema Boriya Dûdar 
min parastiye 
te parastiye 
wî / wê parastiye 
me / we / wan parastiye 
  
Dema Bê  
ez ê biparêzim 
tu yê biparêzî 
ew ê biparêze  
em ê / hûn ê / ew ê biparêzin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min diparast 
te diparast 
wî / wê diparast 
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me / we / wan diparast 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min parastibû 
te parastibû 
wî / wê parastibû 
me / we / wan parastibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
biparêze 
biparêzin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
parastî        parastîbûyî  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez biparêzim 
tu biparêzî 
ew biparêze 
em / hûn / ew biparêzin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min parastibe 
te parastibe 
wî / wê parastibe 
me / we / wan parastibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
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min biparasta 
te biparasta 
wî / wê biparasta 
me / we / wan biparasta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min parastibûya 
te parastibûya 
wî / wê parastibûya 
me / we / wan parastibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê biparasta 
te yê biparasta 
wî yê / wê yê biparasta 
me yê / we yê / wan ê biparasta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê parastibûya 
te yê parastibûya 
wî yê / wê yê parastibûya 
me yê / we yê / wan ê parastibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê parastibe 
te yê parastibe 
wî yê / wê yê parastibe 
me yê / we yê / wan ê parastibe 
  
  
46 parastin (gh)         
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NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
neparastin         neparastibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naparêzim 
tu naparêzî 
ew naparêze 
em / hûn / ew naparêzin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min neparast 
te neparast  
wî / wê neparast  
me / we / wan neparast 
  
Dema Boriya Dûdar 
min neparastiye 
te neparastiye 
wî / wê neparastiye 
me / we / wan neparastiye 
  
Dema Bê  
ez ê neparêzim 
tu yê neparêzî 
ew ê neparêze  
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em ê / hûn ê / ew ê neparêzin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nediparast 
te nediparast 
wî / wê nediparast 
me / we / wan nediparast 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min neparastibû 
te neparastibû 
wî / wê neparastibû 
me / we / wan neparastibû  
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
neparêze 
neparêzin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
neparastî        neparastîbûyî  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez neparêzim 
tu neparêzî 
ew neparêze 
em / hûn / ew neparêzin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
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min neparastibe 
te neparastibe 
wî / wê neparastibe 
me / we / wan neparastibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min neparasta 
te neparasta 
wî / wê neparasta 
me / we / wan neparasta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min neparastibûya 
te neparastibûya 
wî / wê neparastibûya 
me / we / wan neparastibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê neparasta 
te yê neparasta 
wî yê / wê yê neparasta 
me yê / we yê / wan ê neparasta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê neparastibûya 
te yê neparastibûya 
wî yê / wê yê neparastibûya 
me yê / we yê / wan ê neparastibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê neparastibe 
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te yê neparastibe 
wî yê / wê yê neparastibe 
me yê / we yê / wan ê neparastibe 
  
  
47 ra guhastin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ra guhastin         ra guhastîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez radiguhêzim 
tu radiguhêzî 
ew radiguhêze 
em / hûn / ew radiguhêzin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min raguhast 
te raguhast  
wî / wê raguhast  
me / we / wan raguhast  
  
Dema Boriya Dûdar 
min raguhastiye 
te raguhastiye 
wî / wê raguhastiye 
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me / we / wan raguhastiye 
  
Dema Bê  
ez ê raguhêzim 
tu yê raguhêzî 
ew ê raguhêze  
em ê / hûn ê / ew ê raguhêzin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min radiguhast 
te radiguhast 
wî / wê radiguhast 
me / we / wan radiguhast 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min raguhastibû 
te raguhastibû 
wî / wê raguhastibû 
me / we / wan raguhastibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
raguhêze 
raguhêzin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
raguhastî         raguhastîbûyî  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
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ez raguhêzim 
tu raguhêzî 
ew raguhêze 
em / hûn / ew raguhêzin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min raguhastibe 
te raguhastibe 
wî / wê raguhastibe 
me / we / wan raguhastibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min ra (bi)guhasta 
te ra (bi)guhasta 
wî / wê ra (bi)guhasta 
me / we / wan ra (bi)guhasta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min raguhastibûya 
te raguhastibûya 
wî / wê raguhastibûya 
me / we / wan raguhastibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê ra (bi)guhasta 
te yê ra (bi)guhasta 
wî yê / wê yê ra (bi)guhasta 
me yê / we yê / wan ê ra (bi)guhasta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê raguhastibûya 
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te yê raguhastibûya 
wî yê / wê yê raguhastibûya 
me yê / we yê / wan ê raguhastibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê raguhastibe 
te yê raguhastibe 
wî yê / wê yê raguhastibe 
me yê / we yê / wan ê raguhastibe 
  
  
47 ra guhastin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
raneguhastin        ra ne guhastîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez ranaguhêzim 
tu ranaguhêzî 
ew ranaguhêze 
em / hûn / ew ranaguhêzin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min raneguhast 
te raneguhast  
wî / wê raneguhast  
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me / we / wan raneguhast  
  
Dema Boriya Dûdar 
min raneguhastiye 
te raneguhastiye 
wî / wê raneguhastiye 
me / we / wan raneguhastiye 
  
Dema Bê  
ez ê raneguhêzim 
tu yê raneguhêzî 
ew ê raneguhêze  
em ê / hûn ê / ew ê raneguhêzin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min ranediguhast 
te ranediguhast 
wî / wê ranediguhast 
me / we / wan ranediguhast 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min raneguhastibû 
te raneguhastibû 
wî / wê raneguhastibû 
me / we / wan raneguhastibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
raneguhêze 
raneguhêzin 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha        Dema Borî 
ra neguhastî         ra neguhastîbûyî  

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez raneguhêzim 
tu raneguhêzî 
ew raneguhêze 
em / hûn / ew raneguhêzin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min raneguhastibe 
te raneguhastibe 
wî / wê raneguhastibe 
me / we / wan raneguhastibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min raneguhasta 
te raneguhasta 
wî / wê raneguhasta 
me / we / wan raneguhasta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min raneguhastibûya 
te raneguhastibûya 
wî / wê raneguhastibûya 
me / we / wan raneguhastibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê raneguhasta 
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te yê raneguhasta 
wî yê / wê yê raneguhasta 
me yê / we yê / wan ê raneguhasta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê raneguhastibûya 
te yê raneguhastibûya 
wî yê / wê yê raneguhastibûya 
me yê / we yê / wan ê raneguhastibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê raneguhastibe 
te yê raneguhastibe 
wî yê / wê yê raneguhastibe 
me yê / we yê / wan ê raneguhastibe 
  
  
48 şikestin (ngh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
şikestin        şikestîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dişkêm 
tu dişkêyî 
ew dişkê 
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em / hûn / ew dişkên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez şikestim 
tu şikestî  
ew şikest  
em / hûn / ew şikestin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez şikestime 
tu şikestiyî 
ew şikestiye 
em / hûn / ew şikestine 
  
Dema Bê  
ez ê bişikêm 
tu yê bişikêyî 
ew ê bişikê  
em ê / hûn ê / ew ê bişikên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez dişikestim 
tu dişikestî 
ew dişikest 
em / hûn / ew dişikest 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez şikestibûm 
tu şikestibûyî 
ew şikestibû 
em / hûn / ew şikestibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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bişikeste / bişikê 
bişikestin / bişikestin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
şikestî         şikestîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bişikêm 
tu bişikêyî 
ew bişikê 
em / hûn / ew bişikên 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez şikestibim 
tu şikestibî 
ew şikestibe 
em / hûn / ew şikestibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bişikestama 
tu bişikestayî  
ew bişikesta  
em / hûn / ew bişikestana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez şikestibûma 
tu şikestibûyayî 
ew şikestibûya 
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em / hûn / ew şikestibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bişikestama 
tu yê bişikestayî  
ew ê bişikesta  
em ê / hûn ê / ew ê bişikestana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê şikestibûma 
tu yê şikestibûyayî 
ew ê şikestibûya 
em ê / hûn ê / ew ê şikestibûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê şikestibim 
tu yê şikestibî 
ew ê şikestibe 
em ê / hûn ê / ew ê şikestibin 
  
  
48 şikestin (ngh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
neşikestin         neşikestîbûn 
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 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naşikêm 
tu naşikêyî 
ew naşikê 
em / hûn / ew naşikên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez neşikestim 
tu neşikestî  
ew neşikest  
em / hûn / ew neşikestin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez neşikestime 
tu neşikestiyî 
ew neşikestiye 
em / hûn / ew neşikestine 
  
Dema Bê  
ez ê neşikêm  
tu yê neşikêyî 
ew ê neşikê  
em ê / hûn ê / ew ê neşikên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedişikestim 
tu nedişikestî 
ew nedişikest 
em / hûn / ew nedişikest 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
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ez neşikestibûm 
tu neşikestibûyî 
ew neşikestibû 
em / hûn / ew neşikestibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
neşikeste / neşikê 
neşikestin / neşikestin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
neşikestî         neşikestîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez neşikêm 
tu neşikêyî 
ew neşikê 
em / hûn / ew neşikên 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez neşikestibim 
tu neşikestibî 
ew neşikestibe 
em / hûn / ew neşikestibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez neşikestama 
tu neşikestayî  
ew neşikesta  
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em / hûn / ew neşikestana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez neşikestibûma 
tu neşikestibûyayî 
ew neşikestibûya 
em / hûn / ew neşikestibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê neşikestama 
tu yê neşikestayî  
ew ê neşikesta  
em ê / hûn ê / ew ê neşikestana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê neşikestibûma 
tu yê neşikestibûyayî 
ew ê neşikestibûya 
em ê / hûn ê / ew ê neşikestibûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê neşikestibim 
tu yê neşikestibî 
ew ê neşikestibe 
em ê / hûn ê / ew ê neşikestibin 
49 kuştin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
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Dema Niha        Dema Borî 
kuştin         kuştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dikujim 
tu dikujî 
ew dikuje 
em / hûn / ew dikujin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min kuşt 
te kuşt  
wî / wê kuşt  
me / we / wan kuşt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min kuştiye 
te kuştiye  
wî / wê kuştiye  
me / we / wan kuştiye 
Dema Bê  
ez ê bikujim 
tu yê bikujî 
ew ê bikuje  
em ê / hûn ê / ew ê bikujin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dikuşt 
te dikuşt  
wî / wê dikuşt  
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me / we / wan dikuşt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min kuştibû 
te kuştibû  
wî / wê kuştibû 
me / we / wan kuştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bikuje 
bikujin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
kuştî         kuştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bikujim 
tu bikujî 
ew bikuje 
em / hûn / ew bikujin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min kuştibe 
te kuştibe  
wî / wê kuştibe 
me / we / wan kuştibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
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min bikuşta 
te bikuşta  
wî / wê bikuşta  
me / we / wan bikuşta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min kuştibûya 
te kuştibûya  
wî / wê kuştibûya  
me / we / wan kuştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bikuşta 
te yê bikuşta  
wî yê / wê yê bikuşta  
me yê / we yê / wan ê bikuşta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê kuştibûya 
te yê kuştibûya  
wî yê / wê yê kuştibûya  
me yê / we ê / wan ê kuştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê kuştibe 
te yê kuştibe  
wî yê / wêyê kuştibe 
me yê / we yê / wan ê kuştibe 
  
  
49 kuştin (gh)         
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NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nekuştin         nekuştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nakujim 
tu nakujî 
ew nakuje 
em / hûn / ew nakujin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nekuşt 
te nekuşt  
wî / wê nekuşt  
me / we / wan nekuşt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nekuştiye 
te nekuştiye  
wî / wê nekuştiye  
me / we / wan nekuştiye 
  
Dema Bê  
ez ê nekujim 
tu yê nekujî 
ew ê nekuje  
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em ê / hûn ê / ew ê nekujin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedikuşt 
te nedikuşt  
wî / wê nedikuşt  
me / we / wan nedikuşt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nekuştibû 
te nekuştibû  
wî / wê nekuştibû 
me / we / wan nekuştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nekuje 
nekujin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
nekuştî         nekuştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nekujim 
tu nekujî 
ew nekuje 
em / hûn / ew nekujin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
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min nekuştibe 
te nekuştibe  
wî / wê nekuştibe 
me / we / wan nekuştibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min nekuşta 
te nekuşta  
wî / wê nekuşta  
me / we / wan nekuşta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min nekuştibûya 
te nekuştibûya  
wî / wê nekuştibûya  
me / we / wan nekuştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nekuşta 
te yê nekuşta  
wî yê / wê yê nekuşta  
me yê / we yê / wan ê nekuşta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê nekuştibûya 
te yê nekuştibûya  
wî yê / wê yê nekuştibûya  
me yê / we ê / wan ê nekuştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nekuştibe 
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te yê nekuştibe  
wî yê / wêyê nekuştibe 
me yê / we yê / wan ê nekuştibe 
  
  
50 ve kuştin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve kuştin         ve kuştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez vedikujim 
tu vedikujî 
ew vedikuje 
em / hûn / ew vedikujin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min vekuşt 
te vekuşt  
wî / wê vekuşt  
me / we / wan vekuşt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min vekuştiye 
te vekuştiye  
wî / wê vekuştiye  
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me / we / wan vekuştiye 
  
Dema Bê  
ez ê vekujim 
tu yê vekujî 
ew ê vekuje  
em ê / hûn ê / ew ê vekujin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min vedikuşt 
te vedikuşt  
wî / wê vedikuşt  
me / we / wan vedikuşt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min vekuştibû 
te vekuştibû  
wî / wê vekuştibû 
me / we / wan vekuştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
vekuje 
ve kujin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
ve kuştî        ve kuştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
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ez vekujim 
tu vekujî 
ew vekuje 
em / hûn / ew vekujin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min vekuştibe 
te vekuştibe  
wî / wê vekuştibe 
me / we / wan vekuştibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min vekuşta 
te vekuşta  
wî / wê vekuşta  
me / we / wan vebikuşta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min vekuştibûya 
te vekuştibûya  
wî / wê vekuştibûya  
me / we / wan vekuştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê vekuşta 
te yê vekuşta  
wî yê / wê yê vekuşta  
me yê / we yê / wan ê vekuşta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê vekuştibûya 
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te yê vekuştibûya  
wî yê / wê yê vekuştibûya  
me yê / we ê / wan ê vekuştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê vekuştibe 
te yê vekuştibe  
wî yê / wêyê vekuştibe 
me yê / we yê / wan ê vekuştibe 
  
  
50 ve kuştin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve nekuştin         ve nekuştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez venakujim 
tu venakujî 
ew venakuje 
em / hûn / ew venakujin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min venekuşt 
te venekuşt  
wî / wê venekuşt  
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me / we / wan venekuşt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min venekuştiye 
te venekuştiye  
wî / wê venekuştiye  
me / we / wan venekuştiye 
  
Dema Bê  
ez ê venekujim 
tu yê venekujî 
ew ê venekuje  
em ê / hûn ê / ew ê venekujin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min venedikuşt 
te venedikuşt  
wî / wê venedikuşt  
me / we / wan venedikuşt 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min venekuştibû 
te venekuştibû  
wî / wê venekuştibû 
me / we / wan venekuştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
venekuje 
venekujin 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha       Dema Borî 
ve nekuştî        ve nekuştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez venekujim 
tu venekujî 
ew venekuje 
em / hûn / ew venekujin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
min venekuştibe 
te venekuştibe  
wî / wê venekuştibe 
me / we / wan venekuştibe 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
min venekuşta 
te venekuşta  
wî / wê venekuşta  
me / we / wan venekuşta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min venekuştibûya 
te venekuştibûya  
wî / wê venekuştibûya  
me / we / wan venekuştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
min ê venekuşta 
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te yê venekuşta  
wî yê / wê yê venekuşta  
me yê / we yê / wan ê venekuşta 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
min ê venekuştibûya 
te yê venekuştibûya  
wî yê / wê yê venekuştibûya  
me yê / we ê / wan ê venekuştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê venekuştibe 
te yê venekuştibe  
wî yê / wêyê venekuştibe 
me yê / we yê / wan ê venekuştibe 
  
  
51 gihîştin (ngh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
gihîştin         gihîştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez digihîjim 
tu digihîjî 
ew digihîje 
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em / hûn / ew digihîjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez gihîştim 
tu gihîjtî  
ew gihîşt  
em / hûn / ew gihîştin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez gihîştime 
tu gihîştiyî 
ew gihîtiye 
em / hûn / ew gihîştine 
  
Dema Bê  
ez ê bigihîjim 
tu yê bigihîjî 
ew ê bigihîje  
em ê / hûn ê / ew ê bigihîjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez digihîştim 
tu digihîştî 
ew digihîşt 
em / hûn / ew digihîştin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez gihîştibûm 
tu gihîştibûyî 
ew gihîştibû 
em / hûn / ew gihîştibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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bigihîje 
bigihîjin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
gihîştî        gihîştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bigihîjim 
tu bigihîjî 
ew bigihîje  
em / hûn / ew bigihîjin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez gihîştibim 
tu gihîştibî 
ew gihîştibe 
em / hûn / ew gihîştibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bigihîştama 
tu bigihîştayî  
ew bigihîşta  
em / hûn / ew bigihîştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez gihîştibûma 
tu gihîştibûyayî 
ew gihîştibûya 
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em / hûn / ew gihîştibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bigihîştama 
tu yê bigihîştayî  
ew ê bigihîşta 
em ê / hûn ê / ew ê bigihîştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê gihîştibûma 
tu yê gihîştibûyayî 
ew ê gihîştibûya 
em ê / hûn ê / ew ê gihîştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê gihîştibim 
tu yê gihîştibî 
ew ê gihîştibe 
em ê / hûn ê / ew ê gihîştibin 
  
  
51 gihîştin (ngh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
negihîştin         negihîştibûn 
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 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nagihîjim 
tu nagihîjî 
ew nagihîje 
em / hûn / ew nagihîjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez negihîştim 
tu negihîjtî  
ew negihîşt  
em / hûn / ew negihîştin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez negihîştime 
tu negihîştiyî 
ew negihîtiye 
em / hûn / ew negihîştine 
  
Dema Bê  
ez ê negihîjim 
tu yê negihîjî 
ew ê negihîje  
em ê / hûn ê / ew ê ngihîjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedigihîştim 
tu nedigihîştî 
ew nedigihîşt 
em / hûn / ew nedigihîştin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
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ez negihîştibûm 
tu negihîştibûyî 
ew negihîştibû 
em / hûn / ew negihîştibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
negihîje 
negihîjin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
negihîştî       negihîştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez negihîjim 
tu negihîjî 
ew negihîje  
em / hûn / ew negihîjin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez negihîştibim 
tu negihîştibî 
ew negihîştibe 
em / hûn / ew negihîştibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez negihîştama 
tu negihîştayî  
ew negihîşta  



Rêzimana kurdî | 1134  

 

em / hûn / ew negihîştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez negihîştibûma 
tu negihîştibûyayî 
ew negihîştibûya 
em / hûn / ew negihîştibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê negihîştama 
tu yê negihîştayî  
ew ê negihîşta 
em ê / hûn ê / ew ê negihîştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê negihîştibûma 
tu yê negihîştibûyayî 
ew ê negihîştibûya 
em ê / hûn ê / ew ê negihîştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê negihîştibim 
tu yê negihîştibî 
ew ê negihîştibe 
em ê / hûn ê / ew ê negihîştibin 
  
  
52 tê gihîştin (ngh)         
ERÊNÎ 
__ 
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 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
tê gihîştin         tê gihîştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez têdigihîjim 
tu têdigihîjî 
ew têdigihîje 
em / hûn / ew têdigihîjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez têgihîştim 
tu têgihîştî  
ew têgihîşt  
em / hûn / ew têgihîştin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez têgihîştime 
tu têgihîştiyî 
ew têgihîtiye 
em / hûn / ew têgihîştine 
  
Dema Bê  
ez ê tê (bi)gihîjim 
tu yê tê (bi)gihîjî 
ew ê tê (bi)gihîje  
em ê / hûn ê / ew ê tê (bi)gihîjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
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ez têdigihîştim 
tu têdigihîştî 
ew têdigihîşt 
em / hûn / ew têdigihîştin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez têgihîştibûm 
tu têgihîştibûyî 
ew têgihîştibû 
em / hûn / ew têgihîştibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
tê (bi)gihîje 
tê (bi)gihîjin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
tê gihîştî         tê gihîştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez tê (bi)gihîjim* 
tu tê (bi)gihîjî 
ew tê (bi)gihîje  
em / hûn / ew tê (bi)gihîjin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez tgihîştibim 
tu têgihîştibî 
ew têgihîştibe 
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em / hûn / ew têgihîştibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez tê (bi)gihîştama 
tu tê (bi)gihîştayî  
ew tê (bi)gihîşta  
em / hûn / ew tê (bi)gihîştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez têgihîştibûma 
tu têgihîştibûyayî 
ew têgihîştibûya 
em / hûn / ew têgihîştibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê tê (bi)gihîştama 
tu yê tê (bi)gihîştayî  
ew ê tê (bi)gihîşta 
em ê / hûn ê / ew ê tê (bi)gihîştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê têgihîştibûma 
tu yê têgihîştibûyayî 
ew ê têgihîştibûya 
em ê / hûn ê / ew ê têgihîştibûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê têgihîştibim 
tu yê têgihîştibî 
ew ê têgihîştibe 
em ê / hûn ê / ew ê têgihîştibin 
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·   “-bi” yê jî meriv kare bikarbîne. 
52 tê gihîştin (ngh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
tê negihîştin        tê negihîştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez tênagihîjim 
tu tênagihîjî 
ew tênagihîje 
em / hûn / ew tênadigihîjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez tênegihîştim 
tu tênegihîştî  
ew tênegihîşt  
em / hûn / ew tênegihîştin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez tênegihîştime 
tu tênegihîştiyî 
ew tênegihîtiye 
em / hûn / ew tênegihîştine 
  
Dema Bê  
ez ê tênegihîjim 
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tu yê tênegihîjî 
ew ê têngihîje  
em ê / hûn ê / ew ê tênegihîjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez tênedigihîştim 
tu tênedigihîştî 
ew tênedigihîşt 
em / hûn / ew tênedigihîştin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez tênegihîştibûm 
tu tênegihîştibûyî 
ew tênegihîştibû 
em / hûn / ew tênegihîştibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
tênegihîje 
tênegihîjin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
tê negihîştî         tê negihîştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez tênegihîjim 
tu tênegihîjî 
ew tênegihîje  
em / hûn / ew tênegihîjin 
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Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez tênegihîştibim 
tu tênegihîştibî 
ew tênegihîştibe 
em / hûn / ew tênegihîştibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez tênegihîştama 
tu tênegihîştayî  
ew tênegihîşta  
em / hûn / ew tênegihîştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez tênegihîştibûma 
tu tênegihîştibûyayî 
ew tênegihîştibûya 
em / hûn / ew tênegihîştibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê tênegihîştama 
tu yê tênegihîştayî  
ew ê tênegihîşta 
em ê / hûn ê / ew ê tênegihîştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê tênegihîştibûma 
tu yê tênegihîştibûyayî 
ew ê tênegihîştibûya 
em ê / hûn ê / ew ê tênegihîştibûna 
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Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê tênegihîştibim 
tu yê tênegihîştibî 
ew ê tênegihîştibe 
em ê / hûn ê / ew ê tênegihîştibin 
  
  
53 gihaştin (ngh)         
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
gihaştin        gihaştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez digihêjim 
tu digihêjî 
ew digihêje 
em / hûn / ew digihêjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez gihaştim 
tu gihajtî  
ew gihaşt  
em / hûn / ew gihaştin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez gihaştime 
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tu gihaştiyî 
ew gihatiye 
em / hûn / ew gihaştine 
Dema Bê  
ez ê bigihîjim 
tu yê bigihêjî 
ew ê bigihêje  
em ê / hûn ê / ew ê bigihêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez digihaştim 
tu digihaştî 
ew digihaşt 
em / hûn / ew digihaştin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez gihaştibûm 
tu gihaştibûyî 
ew gihaştibû 
em / hûn / ew gihaştibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bigihêje 
bigihêjin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
gihaştî        gihaştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
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Dema Niha 
ez bigihêjim 
tu bigihêjî 
ew bigihêje  
em / hûn / ew bigihêjin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez gihaştibim 
tu gihaştibî 
ew gihaştibe 
em / hûn / ew gihaştibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bigihaştama 
tu bigihaştayî  
ew bigihaşta  
em / hûn / ew bigihaştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez gihaştibûma 
tu gihaştibûyayî 
ew gihaştibûya 
em / hûn / ew gihaştibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bigihaştama 
tu yê bigihaştayî  
ew ê bigihaşta 
em ê / hûn ê / ew ê bigihaştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
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ez ê gihaştibûma 
tu yê gihaştibûyayî 
ew ê gihaştibûya 
em ê / hûn ê / ew ê gihaştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê gihaştibim 
tu yê gihaştibî 
ew ê gihaştibe 
em ê / hûn ê / ew ê gihaştibin 
  
  
53 gihaştin (ngh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
negihaştin         negihaştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nagihêjim 
tu nagihêjî 
ew nagihêje 
em / hûn / ew nagihêjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez negihaştim 
tu negihajtî  
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ew negihaşt  
em / hûn / ew negihaştin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez negihaştime 
tu negihaştiyî 
ew negihatiye 
em / hûn / ew negihaştine 
  
Dema Bê  
ez ê negihîjim 
tu yê negihêjî 
ew ê negihêje  
em ê / hûn ê / ew ê negihêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedigihaştim 
tu nedigihaştî 
ew nedigihaşt 
em / hûn / ew nedigihaştin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez negihaştibûm 
tu negihaştibûyî 
ew negihaştibû 
em / hûn / ew negihaştibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
negihêje 
negihêjin 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha       Dema Borî 
negihaştî        negihaştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez negihêjim 
tu negihêjî 
ew negihêje  
em / hûn / ew negihêjin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez nehaştibim 
tu negihaştibî 
ew negihaştibe 
em / hûn / ew negihaştibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez negihaştama 
tu negihaştayî  
ew negihaşta  
em / hûn / ew negihaştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez negihaştibûma 
tu negihaştibûyayî 
ew negihaştibûya 
em / hûn / ew negihaştibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
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ez ê negihaştama 
tu yê negihaştayî  
ew ê negihaşta 
em ê / hûn ê / ew ê negihaştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê negihaştibûma 
tu yê negihaştibûyayî 
ew ê negihaştibûya 
em ê / hûn ê / ew ê negihaştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê negihaştibim 
tu yê negihaştibî 
ew ê negihaştibe 
em ê / hûn ê / ew ê negihaştibin 
  
  
54 ve gotin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve gotin         ve gotibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez vedibêjim 
tu vedibêjî 
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ew vedibêje 
em / hûn / ew vedibêjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min vegot 
te vegot 
wî / wê vegot 
me / we / wan vegot 
  
Dema Boriya Dûdar 
min vegotiye 
te vegotiye 
wî / wê vegotiye 
me / we / wan vegotiye 
  
Dema Bê 
ez ê vebêjim 
tu yê vebêjî 
ew ê vebêje 
em ê / hûn ê / ew ê vebêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min vedigot 
te vedigot 
wî / wê vedigot 
me / we / wan vedigot 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min vegotibû 
te vegotibû 
wî / wê vegotibû 
me / we / wan vegotibû 
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 RAWEYA FERMANÎ   
  
vebêje 
vebêjin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
ve gotî        ve gotibuyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez vebêjim 
tu vebêjî 
ew vebêje 
em / hûn / ew vebêjin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min vegotibe 
te vegotibe 
wî / wê vegotibe 
me / we / wan vegotibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min vegota 
te vegota 
wî / wê vegota 
me / we / wan vegota 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min vegotibûya 
te vegotibûya 
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wî / wê vegotibûya 
me / we / wan vegotibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê vegota 
te yê vegota 
wî yê / wê yê vegota 
me yê / we yê / wan ê vegota 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê vegotibûya 
te yê vegotibûya 
wî yê / wê yê vegotibûya 
me yê / we yê / wan ê vegotibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê vegotibe 
te yê vegotibe 
wî yê / wê yê vegotibe 
me yê / we yê / wan ê vegotibe 
  
  
54 ve gotin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve negotin         ve negotibûn 
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 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez venabêjim 
tu venabêjî 
ew venabêje 
em / hûn / ew venabêjin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min venegot 
te venegot 
wî / wê venegot 
me / we / wan venegot 
  
Dema Boriya Dûdar 
min venegotiye 
te venegotiye 
wî / wê venegotiye 
me / we / wan venegotiye 
  
Dema Bê 
ez ê venebêjim 
tu yê venebêjî 
ew ê venebêje 
em ê / hûn ê / ew ê venebêjin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min venedigot 
te venedigot 
wî / wê venedigot 
me / we / wan venedigot 
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Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min venegotibû 
te venegotibû 
wî / wê venegotibû 
me / we / wan venegotibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
venebêje 
venebêjin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
ve negotî         ve negotibuyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez venebêjim 
tu venebêjî 
ew venebêje 
em / hûn / ew venebêjin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min venegotibe 
te venegotibe 
wî / wê venegotibe 
me / we / wan venegotibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min venegota 
te venegota 
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wî / wê venegota 
me / we / wan venegota 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min venegotibûya 
te venegotibûya 
wî / wê venegotibûya 
me / we / wan venegotibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê venegota 
te yê venegota 
wî yê / wê yê venegota 
me yê / we yê / wan ê venegota 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê venegotibûya 
te yê venegotibûya 
wî yê / wê yê venegotibûya 
me yê / we yê / wan ê venegotibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê venegotibe 
te yê venegotibe 
wî yê / wê yê venegotibe 
me yê / we yê / wan ê venegotibe 
  
  
55 rîn / rîtin (gh)         
ERÊNÎ 
__ 
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 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
rîn / rîtin         rîtibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dirîm 
tu dirî 
ew dirî 
em / hûn / ew dirîn 
  
Dema Boriya Têdayi 
min rî / rît 
te rî / rît 
wî / wê rî / rît 
me / we / wan rî / rît 
  
Dema Boriya Dûdar 
min rîye / rîtiye 
te rîye / rîtiye 
wî / wê rîye / rîtiye 
me / we / wan rîye / rîtiye  
  
Dema Bê 
ez ê birîm 
tu yê birî 
ew ê birî 
em ê / hûn ê / ew ê birîn 
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Çîrokiya Dema Niha 
min dirî / dirît 
te dirî / dirît 
wî / wê dirî / dirît 
me / we / wan dirî / dirît 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min rîbû / rîtibû 
te rîbû / rîtibû 
wî / wê rîbû / rîtibû 
me / we / wan rîbû / rîtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
birî 
birîn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
rîtî        rîtîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez birîm 
tu birî 
ew birî 
em / hûn / ew birîn 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min rîbe / rîtibe 
te rîbe / rîtibe 
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wî / wê rîbe / rîtibe 
me / we / wan rîbe / rîtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min biriya / birîta 
te biriya / birîta 
wî / wê biriya / birîta 
me / we / wan biriya / birîta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min rîbûya / rîtibûya 
te rîbûya / rîtibûya 
wî / wê rîbûya / rîtibûya 
me / we / wan rîbûya / rîtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê biriya / birîta 
te yê biriya / birîta 
wî yê / wê yê biriya / birîta 
me yê / we yê / wan ê biriya / birîta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê rîbûya / rîtibûya 
te yê rîbûya / rîtibûya 
wî yê / wê yê rîbûya / rîtibûya 
me yê / we yê / wan ê rîbûya / rîtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê rîbe / rîtibe 
te yê rîbe / rîtibe 
wî yê / wê yê rîbe / rîtibe 
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me yê / we yê / wan ê rîbe / rîtibe 
  
  
55 rîn / rîtin (gh)         
NEYINÎ 
__ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nerîn / nerîtin         nerîtibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez narîm 
tu narî 
ew narî 
em / hûn / ew narîn 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nerî / nerît 
te nerî / nerît 
wî / wê nerî / nerît 
me / we / wan nerî / nerît 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nerîye / nerîtiye 
te nerîye / nerîtiye 
wî / wê nerîye / nerîtiye 
me / we / wan nerîye / nerîtiye  
  
Dema Bê 
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ez ê nerîm 
tu yê nerî 
ew ê nerî 
em ê / hûn ê / ew ê nerîn 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedirî / nedirît 
te nedirî / nedirît 
wî / wê nedirî / nedirît 
me / we / wan nedirî / nedirît 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min nerîbû / nerîtibû 
te nerîbû / nerîtibû 
wî / wê nerîbû / nerîtibû 
me / we / wan nerîbû / nerîtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nerî 
nerîn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nerîtî         nerîtîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nerîm 
tu nerî 
ew nerî 
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em / hûn / ew nerîn 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nerîbe / nerîtibe 
te nerîbe / nerîtibe 
wî / wê nerîbe / nerîtibe 
me / we / wan nerîbe / nerîtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min neriya / nerîta 
te neriya / nerîta 
wî / wê neriya / nerîta 
me / we / wan neriya / nerîta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nerîbûya / nerîtibûya 
te nerîbûya / nerîtibûya 
wî / wê nerîbûya / nerîtibûya 
me / we / wan nerîbûya / nerîtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê neriya / nerîta 
te yê neriya / nerîta 
wî yê / wê yê neriya / nerîta 
me yê / we yê / wan ê neriya / nerîta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nerîbûya / nerîtibûya 
te yê nerîbûya / nerîtibûya 
wî yê / wê yê nerîbûya / nerîtibûya 
me yê / we yê / wan ê nerîbûya / nerîtibûya 
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Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nerîbe / nerîtibe 
te yê nerîbe / nerîtibe 
wî yê / wê yê nerîbe / nerîtibe 
me yê / we yê / wan ê nerîbe / nerîtibe 
  
  
56 man / mayîn (ngh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
man / mayîn        mabûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dimînim 
tu dimînî 
ew dimîne 
em / hûn / ew dimînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez mam 
tu mayî  
ew ma  
em / hûn / ew man 
Dema Boriya Dûdar 
ez mame 
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tu mayî 
ew maye 
em / hûn / ew mane 
  
Dema Bê  
ez ê bimînim 
tu yê bimînî 
ew ê bimîne  
em ê / hûn ê / ew ê bimînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez dimam 
tu dimayî 
ew dima 
em / hûn / ew diman 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez mabûm 
tu mabûyî 
ew mabû 
em / hûn / ew mabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bimîne 
bimînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
mayî        mayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
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Dema Niha 
ez bimînim 
tu bimînî 
ew bimîne  
em / hûn / ew bimînin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez mabim 
tu mabî 
ew mabe 
em / hûn / ew mabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bimama 
tu bimamayî  
ew bimama  
em / hûn / ew bimana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez mabûma 
tu mabûyayî 
ew mabûya 
em / hûn / ew mabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bimama 
tu yê bimamayî 
ew ê bimama 
em ê / hûn ê / ew ê bimana 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê mabûma 
tu yê mabûyayî 
ew ê mabûya 
em ê / hûn ê / ew ê mabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê mabim 
tu yê mabî 
ew ê mabe 
em ê / hûn ê / ew ê mabin 
  
  
56 man / mayîn (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
neman / nemayîn      nemabûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez namînim 
tu namînî 
ew namîne 
em / hûn / ew namînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez nemam 
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tu nemayî  
ew nema  
em / hûn / ew neman 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez nemame 
tu nemayî 
ew nemaye 
em / hûn / ew nemane 
  
Dema Bê  
ez ê nemînim 
tu yê nemînî 
ew ê nemîne  
em ê / hûn ê / ew ê nemînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedimam 
tu nedimayî 
ew nedima 
em / hûn / ew nediman 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez nemabûm 
tu nemabûyî 
ew nemabû 
em / hûn / ew nemabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nemîne 
nemînin 
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 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
nemayî         nemayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nemînim 
tu nemînî 
ew nemîne  
em / hûn / ew nemînin 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez nemabim 
tu nemabî 
ew nemabe 
em / hûn / ew nemabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez nemama 
tu nemamayî  
ew ne mama  
em / hûn / ew nemana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez nemabûma 
tu nemabûyayî 
ew nemabûya 
em / hûn / ew nemabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
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Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê nemama 
tu yê nemamayî 
ew ê nemama 
em ê / hûn ê / ew ê nemana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê nemabûma 
tu yê nemabûyayî 
ew ê nemabûya 
em ê / hûn ê / ew ê nemabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê nemabim 
tu yê nemabî 
ew ê nemabe 
em ê / hûn ê / ew ê nemabin 
  
  
57 bihîstin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
bihîstin         bihîstibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dibihîzim 
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tu dibihîzî 
ew dibihîze 
em / hûn / ew dibihîzin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min bihîst 
te bihîst 
wî / wê bihîst 
me / we / wan bihîst 
  
Dema Boriya Dûdar 
min bihîstiye 
te bihîstiye 
wî / wê bihîstiye 
me / we / wan bihîstiye 
  
Dema Bê 
ez ê bibihîzim 
tu yê bibihîzî 
ew ê bibihîze 
em ê / hûn ê / ew ê bibihîzin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dibihîst 
te dibihîs 
wî / wê dibihîs 
me / we / wan dibihîst 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min bihîstibû 
te bihîstibû 
wî / wê bihîstibû 
me / we / wan bihîstibû 
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 RAWEYA FERMANÎ   
  
bibihîze 
bibihîzin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
bihîstî         bihîstîbûyû 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bibihîzim 
tu bibihîzî 
ew bibihîze 
em / hûn / ew bibihîzin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min bihîstibe 
te bihîstibe 
wî / wê bihîstibe 
me / we / wan bihîstibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bibihîsta 
te bibihîsta 
wî / wê bibihîsta 
me / we / wan bibihîsta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min bihîstibûya 
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te bihîstibûya 
wî / wê bihîstibûya 
me / we / wan bihîstibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bibihîsta 
te yê bibihîsta 
wî yê / wê yê bibihîsta 
me yê / we yê / wan ê bibihîsta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê bihîstibûya 
te yê bihîstibûya 
wî yê / wê yê bihîstibûya 
me yê / we yê / wan ê bihîstibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê bihîstibe 
te yê bihîstibe 
wî yê / wê yê bihîstibe 
me yê / we yê / wan ê bihîstibe 
  
  
57 bihîstin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
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nebihîstin         nebihîstibûn 
  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nabihîzim 
tu nabihîzî 
ew nabihîze 
em / hûn / ew nabihîzin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nebihîst 
te nebihîst 
wî / wê nebihîst 
me / we / wan nebihîst 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nebihîstiye 
te nebihîstiye 
wî / wê nebihîstiye 
me / we / wan nebihîstiye 
  
Dema Bê 
ez ê nebihîzim 
tu yê nebihîzî 
ew ê nebihîze 
em ê / hûn ê / ew ê nebihîzin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedibihîst 
te nedibihîs 
wî / wê nedibihîs 
me / we / wan nedibihîst 
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Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min nebihîstibû 
te nebihîstibû 
wî / wê nebihîstibû 
me / we / wan nebihîstibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nebihîze 
nebihîzin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nebihîstî         nebihîstîbûyû 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nebihîzim 
tu nebihîzî 
ew nebihîze 
em / hûn / ew nebihîzin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nebihîstibe 
te nebihîstibe 
wî / wê nebihîstibe 
me / we / wan nebihîstibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nebihîsta 
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te nebihîsta 
wî / wê nebihîsta 
me / we / wan nebihîsta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nebihîstibûya 
te nebihîstibûya 
wî / wê nebihîstibûya 
me / we / wan nebihîstibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nebihîsta 
te yê nebihîsta 
wî yê / wê yê nebihîsta 
me yê / we yê / wan ê nebihîsta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nebihîstibûya 
te yê nebihîstibûya 
wî yê / wê yê nebihîstibûya 
me yê / we yê / wan ê nebihîstibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nebihîstibe 
te yê nebihîstibe 
wî yê / wê yê nebihîstibe 
me yê / we yê / wan ê nebihîstibe 
  
  
58 ristin (gh)          
ERÊNÎ 
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__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
ristin         ristibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dirêsim 
tu dirêsî 
ew dirêse 
em / hûn / ew dirêsin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min rist 
te rist 
wî / wê rist 
me / we / wan rist 
  
Dema Boriya Dûdar 
min ristiye 
te ristiye 
wî / wê ristiye 
me / we / wan ristiye 
  
Dema Bê 
ez ê birêsim 
tu yê birêsî 
ew ê birêse 
em ê / hûn ê / ew ê birêsin 



Rêzimana kurdî | 1174  

 

  
Çîrokiya Dema Niha 
min dirist 
te dirist 
wî / wê dirist 
me / we / wan dirist 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ristibû 
te ristibû 
wî / wê ristibû 
me / we / wan ristibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
birêse  
birêsin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ristî       ristîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez birêsim 
tu birêsî 
ew birêse 
em / hûn / ew birêsin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min ristibe 



Rêzimana kurdî | 1175  

 

te ristibe 
wî / wê ristibe 
me / we / wan ristibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min birista 
te birista 
wî / wê birista 
me / we / wan birista 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min ristibûya 
te ristibûya 
wî / wê ristibûya 
me / we / wan ristibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê birista 
te yê birista 
wî yê / wê yê birista 
me yê / we yê / wan ê birista 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê ristibûya 
te yê ristibûya 
wî yê / wê yê ristibûya 
me yê / we yê / wan ê ristibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê ristibe 
te yê ristibe 
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wî yê / wê yê ristibe 
me yê / we yê / wan ê ristibe 
  
  
58 ristin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
neristin         neristibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez narêsim 
tu narêsî 
ew narêse 
em / hûn / ew narêsin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nerist 
te nerist 
wî / wê nerist 
me / we / wan nerist 
  
Dema Boriya Dûdar 
min neristiye 
te neristiye 
wî / wê neristiye 
me / we / wan neristiye 
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Dema Bê 
ez ê nerêsim 
tu yê nerêsî 
ew ê nerêse 
em ê / hûn ê / ew ê nerêsin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedirist 
te nedirist 
wî / wê nedirist 
me / we / wan nedirist 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min neristibû 
te neristibû 
wî / wê neristibû 
me / we / wan neristibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nerêse  
nerêsin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
neristî        neristîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nerêsim 
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tu nerêsî 
ew nerêse 
em / hûn / ew nerêsin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min neristibe 
te neristibe 
wî / wê neristibe 
me / we / wan neristibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nerista 
te nerista 
wî / wê nerista 
me / we / wan nerista 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min neristibûya 
te neristibûya 
wî / wê neristibûya 
me / we / wan neristibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nerista 
te yê nerista 
wî yê / wê yê nerista 
me yê / we yê / wan ê nerista 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê neristibûya 
te yê neristibûya 
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wî yê / wê yê neristibûya 
me yê / we yê / wan ê neristibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê neristibe 
te yê neristibe 
wî yê / wê yê neristibe 
me yê / we yê / wan ê neristibe 
  
  
59 patin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
patin         patibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dipatim 
tu dipatî 
ew dipate 
em / hûn / ew dipatin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min pat 
te pat 
wî / wê pat 
me / we / wan pat 
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Dema Boriya Dûdar 
min patiye 
te patiye 
wî / wê patiye 
me / we / wan patiye 
  
Dema Bê 
ez ê bipatim 
tu yê bipatî 
ew ê bipate 
em ê / hûn ê / ew ê bipatin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dipat 
te dipat 
wî / wê dipat 
me / we / wan dipat 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min patibû 
te patibû 
wî / wê patibû 
me / we / wan patibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bipate  
bipatin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
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patî       patîbûyî 
  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bipatim 
tu bipatî 
ew bipate 
em / hûn / ew bipatin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min patibe 
te patibe 
wî / wê patibe 
me / we / wan patibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bipata 
te bipata 
wî / wê bipata 
me / we / wan bipata 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min patibûya 
te patibûya 
wî / wê patibûya 
me / we / wan patibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bipata 
te yê bipata 
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wî yê / wê yê bipata 
me yê / we yê / wan ê bipata 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê patibûya 
te yê patibûya 
wî yê / wê yê patibûya 
me yê / we yê / wan ê patibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê patibe 
te yê patibe 
wî yê / wê yê patibe 
me yê / we yê / wan ê patibe 
  
  
59 patin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nepatin        nepatibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez napatim 
tu napatî 
ew napate 
em / hûn / ew napatin 
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Dema Boriya Têdayi 
min nepat 
te nepat 
wî / wê nepat 
me / we / wan nepat 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nepatiye 
te nepatiye 
wî / wê nepatiye 
me / we / wan nepatiye 
  
Dema Bê 
ez ê nepatim 
tu yê nepatî 
ew ê nepate 
em ê / hûn ê / ew ê nepatin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedipat 
te nedipat 
wî / wê nedipat 
me / we / wan nedipat 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min nepatibû 
te nepatibû 
wî / wê nepatibû 
me / we / wan nepatibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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nepate  
nepatin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nepatî         nepatîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nepatim 
tu nepatî 
ew nepate 
em / hûn / ew nepatin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nepatibe 
te nepatibe 
wî / wê nepatibe 
me / we / wan nepatibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nepata 
te nepata 
wî / wê nepata 
me / we / wan nepata 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nepatibûya 
te nepatibûya 
wî / wê nepatibûya 
me / we / wan nepatibûya 
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 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nepata 
te yê nepata 
wî yê / wê yê nepata 
me yê / we yê / wan ê nepata 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nepatibûya 
te yê nepatibûya 
wî yê / wê yê nepatibûya 
me yê / we yê / wan ê nepatibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nepatibe 
te yê nepatibe 
wî yê / wê yê nepatibe 
me yê / we yê / wan ê nepatibe 
  
  
60 pêk hatin (ngh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
pêkhatin         pêkhatîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
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Dema Niha 
ezpêktêm 
tupêktêyî 
ewpêktê 
em / hûn / ewpêktên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ezpêkhatim 
tupêkhatî 
ewpêkhat 
em / hûn / ewpêkhatin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ezpêkhatime 
tupêkhatiyî 
ewpêkhatiye 
em / hûn / ewpêkhatine 
  
Dema Bê 
1.         2. 
ez êpêkbêm        ez êpêkwerim 
tu yêpêkbêyi        tu yêpêkwerî 
ew êpêkbê        ew êpêkwere 
em ê / hûn ê / ew ê pêkbên     em ê / hûn ê / ew êpêkwerin 

  
Çîrokiya Dema Niha 
ezpêkdihatim 
tupêkdihatî 
ewpêkdihat 
em / hûn / ewpêkdihatin 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
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ezpêkhatibûm 
tupêkhatibûyi 
ewpêkhatibû 
em / hûn / ewpêkhatibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
1.    2.  
pêkbê        pêkwere 
pêkbên        pêkwerin 

  
 ÇÊBIWAR   
  
Dema Niha        Dema Borî 
pêkhatî         pêkhatîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
1.        2. 
ezpêkbêm       ez pêkwerim 
tupêkbeyî        tupêkwerî 
ewpêkbê      ewpêkwere 
em / hûn / ewpêkbên     em / hûn / ewpêkwerin  

  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
ezpêkhatibim 
tupêkhitibî 
ewpêkhatibe 
em / hûn / ewpêkhatibin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ezpêkbihatama / pêkbihatima 
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tupêkbihatayi / pêkbihatiyayî 
ewpêkbihataya / pêkbihatiya 
em / hûn / ewpêkbihatana /pêkbihatina 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ezpêkhatibûma / pêkhatibama 
tupêkhatibuyayî / pêkhatibayi 
ewpêkhatibuya / pêkhatibaya 
em / hûn / ewpêkhatibûna / pêkhatibana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez êpêkbihatama / pêkbihatima 
tu yêpêkbihatayi / pêkbihatiyayî 
ew êpêkbihataya / pêkbihatiya 
em ê / hûn ê / ew ê pêbihatana / pêkbihatina 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê pêkhatibûma / pêkhatibama 
tu yê pêkhatibuyayî / pêkhatibayî 
ew ê pêkhatibuya / pêkhatibaya 
em ê / hûn ê / ew ê pêkhatibûna / pêkhatibana 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
ez ê pêkhatibim 
tu yê pêkhatibî 
ew ê pêkhatibe 
em ê / hûn ê / ew ê pêkhatibin 
60 pêk hatin (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  



Rêzimana kurdî | 1189  

 

  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
pêknehatin         pêknehatîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ezpênayêm 
tupêknayî 
ewpêknayê 
em / hûn / ewpêknayên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ezpêknehatim 
tupêknehatî 
ewpêknehat 
em / hûn / ewpêknehatin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ezpêknehatime 
tupêknehatiyî 
ewpêknehatiye 
em / hûn / ewpêknehatine 
  
Dema Bê 
1.     2. 
ez ê pêkneyêm       ez ê pêknewerim 
tu yê pêkneyî        tu yê pêknewerî 
ew ê pêkneyê        ew êpêknewere 
em ê / hûn ê / ew êpêkneyên    em ê / hûn ê /ew ê pêknewerin 
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Çîrokiya Dema Niha 
ezpêknedihatim 
tupêknedihatî 
ewpêknedihat 
em / hûn / ewpêknedihatin 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ezpêknehatibûm 
tupêknehatibûyi 
ewpêknehatibû 
em / hûn / ewpêknehatibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  

1.        2. 
pêkneyê         pêknewere 
pêkneyên         pêknewerin 

  
 ÇÊBIWAR   
  
Dema Niha        Dema Borî 
pêknehatî         pêknehatîbuyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
1.    2. 
ez pêkneyêm         ez pêknewerim 
tu pêkneyî        tu pêknewerî 
ew pêkneyê        ew pêknewere  
em / hûn / ew pêkneyên         em / hûn / ew pêknewerin  

  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
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ezpêknehatibim 
tupêknehitibî 
ewpêknehatibe 
em / hûn / ewpêknehatibin 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
ez pêknehatama / pêknehatima 
tu pêknehatayi / pêknehatiyayî 
ew pêknehataya / pêknehatiya 
em / hûn / ewpêknehatana / pêknehatina 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ezpêknehatibûma / pêknehatibama 
tupêknehatibuyayî / pêknehatibayi 
ewpêknehatibuya / pêknehatibaya 
em / hûn / ew pêknehatibûna / pêknehatibana 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê pêknehatama / pêknehatima 
tu yê pêknehatayi / pêknehatiyayî 
ew ê pêknehataya / pêknehatiya 
em ê / hûn ê / ew ê pêknehatana / pêknehatina 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
ez ê pêknehatibûma / pêknehatibama 
tu yê pêknehatibuyayî / pêknehatibayî 
ew ê pêknehatibuya / pêknehatibaya 
em ê / hûn ê / ew ê pêknehatibûna / pêknehatibana 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar ) 
ez ê pêknehatibim 
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tu yê pêknehatibî 
ew ê pêknehatibe 
em ê / hûn ê / ew ê pêknehatibin 
61 pan (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
pan         pabûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dipêm 
tu dipêyî 
ew dipê 
em / hûn / ew dipên 
  
Dema Boriya Têdayi 
min pa 
te pa 
wî / wê pa 
me / we / wan pa 
  
Dema Boriya Dûdar 
min paye 
te paye 
wî / wê paye 
me / we / wan paye 
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Dema Bê 
ez ê bipêm 
tu yê bipêyî 
ew ê bipê 
em ê / hûn ê / ew ê bipên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dipa 
te dipa 
wî / wê dipa 
me / we / wan dipa 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min pabû 
te pabû 
wî / wê pabû 
me / we / wan pabû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bipê  
bipên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha         Dema Borî 
payî         payîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bipêm 
tu bipêyî 
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ew bipê 
em / hûn / ew bipên 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min pabe 
te pabe 
wî / wê pabe 
me / we / wan pabe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bipaya 
te bipaya 
wî / wê bipaya 
me / we / wan bipaya 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min pabûya 
te pabûya 
wî / wê pabûya 
me / we / wan pabûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bipaya 
te yê bipaya 
wî yê / wê yê bipaya 
me yê / we yê / wan ê bipaya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê pabûya 
te yê pabûya 
wî yê / wê yê pabûya 
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me yê / we yê / wan ê pabûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê pabe 
te yê pabe 
wî yê / wê yê pabe 
me yê / we yê / wan ê pabe 
  
  
61 pan (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nepan         nepabûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez napêm 
tu napêyî 
ew napê 
em / hûn / ew napên 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nepa 
te nepa 
wî / wê nepa 
me / we / wan nepa 
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Dema Boriya Dûdar 
min nepaye 
te nepaye 
wî / wê nepaye 
me / we / wan nepaye 
  
Dema Bê 
ez ê nepêm 
tu yê nepêyî 
ew ê nepê 
em ê / hûn ê / ew ê nepên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedipa 
te nedipa 
wî / wê nedipa 
me / we / wan nedipa 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min nepabû 
te nepabû 
wî / wê nepabû 
me / we / wan nepabû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nepê  
nepên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
nepayî        nepayîbûyî 
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 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nepêm 
tu nepêyî 
ew nepê 
em / hûn / ew nepên 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nepabe 
te nepabe 
wî / wê nepabe 
me / we / wan nepabe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nepaya 
te nepaya 
wî / wê nepaya 
me / we / wan nepaya 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nepabûya 
te nepabûya 
wî / wê nepabûya 
me / we / wan nepabûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nepaya 
te yê nepaya 
wî yê / wê yê nepaya 
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me yê / we yê / wan ê nepaya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nepabûya 
te yê nepabûya 
wî yê / wê yê nepabûya 
me yê / we yê / wan ê nepabûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nepabe 
te yê nepabe 
wî yê / wê yê nepabe 
me yê / we yê / wan ê nepabe 
  
  
62 zan / zayîn (ngh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
zan / zayîn         zabûn / zayibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dizêm 
tu dizêyî 
ew dizê 
em / hûn / ew dizên 
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Dema Boriya Têdayi 
ez zam 
tu zayî  
ew za  
em / hûn / ew zan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez zame 
tu zayî 
ew zaye 
em / hûn / ew zane 
  
Dema Bê  
ez ê bizêm 
tu yê bizêyî 
ew ê bizê  
em ê / hûn ê / ew ê bizên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez dizam 
tu dizayî 
ew diza 
em / hûn / ew dizan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez zabûm 
tu zabûyî 
ew zabû 
em / hûn / ew zabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bizê 
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bizên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
zayî        zayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bizêm 
tu bizêyî 
ew bizê  
em / hûn / ew bizên 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez zabim 
tu zabî 
ew zabe 
em / hûn / ew zabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bizama 
tu bizayî  
ew bizaya  
em / hûn / ew bizana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez zabûma 
tu zabûyayî 
ew zabûya 
em / hûn / ew zabûna 
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 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bizama 
tu yê bizayayî 
ew ê bizaya  
em ê / hûn ê / ew ê bizana 
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê zabûma 
tu yê zabûyayî 
ew ê zabûya 
em ê / hûn ê / ew ê zabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê zabim 
tu yê zabî 
ew ê zabe 
em ê / hûn ê / ew ê zabin 
  
  
62 zan / zayîn (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nezan / nezayîn         nezabûn / zayibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nazêm 
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tu nazêyî 
ew nazê 
em / hûn / ew nazên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez nezam 
tu nezayî  
ew neza  
em / hûn / ew nezan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez nezame 
tu nezayî 
ew nezaye 
em / hûn / ew nezane 
  
Dema Bê  
ez ê nezêm 
tu yê nezêyî 
ew ê nezê  
em ê / hûn ê / ew ê nezên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedizam 
tu nedizayî 
ew nediza 
em / hûn / ew nedizan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez nezabûm 
tu nezabûyî 
ew nezabû 
em / hûn / ew nezabûn 
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 RAWEYA FERMANÎ   
  
nezê 
nezên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nezayî         nezayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez nezêm 
tu nezêyî 
ew nezê  
em / hûn / ew nezên 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez nezabim 
tu nezabî 
ew nezabe 
em / hûn / ew nezabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez nezama 
tu nezayî  
ew nezaya  
em / hûn / ew nezana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez nezabûma 
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tu nezabûyayî 
ew nezabûya 
em / hûn / ew nezabûna 
  
  
 RAWEYA MERCÎ ____ 
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê nezama 
tu yê nezayayî 
ew ê nezaya  
em ê / hûn ê / ew ê nezana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê nezabûma 
tu yê nezabûyayî 
ew ê nezabûya 
em ê / hûn ê / ew ê nezabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê nezabim 
tu yê nezabî 
ew ê nezabe 
em ê / hûn ê / ew ê nezabin 
  
  
63 ra zan (ngh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
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Dema Niha        Dema Borî 
ra zan         ra zabûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez radizêm 
tu radizêyî 
ew radizê 
em / hûn / ew radizên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez razam 
tu razayî  
ew raza  
em / hûn / ew razan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez razame 
tu razayî 
ew razaye 
em / hûn / ew razane 
  
Dema Bê  
ez ê razêm 
tu yê razêyî 
ew ê razê  
em ê / hûn ê / ew ê razên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez radizam 
tu radizayî 
ew radiza 
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em / hûn / ew radizan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez razabûm 
tu razabûyî 
ew razabû 
em / hûn / ew razabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
razê 
razên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ra zayî        ra zayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez razêm 
tu razêyî 
ew razê  
em / hûn / ew razên 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez razabim 
tu razabî 
ew razabe 
em / hûn / ew razabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
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ez razama 
tu razayî  
ew razaya  
em / hûn / ew razana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez razabûma 
tu razabûyayî 
ew razabûya 
em / hûn / ew razabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê razama 
tu yê razayî 
ew ê razaya  
em ê / hûn ê / ew ê razana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê razabûma 
tu yê razabûyayî 
ew ê razabûya 
em ê / hûn ê / ew ê razabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê razabim 
tu yê razabî 
ew ê razabe 
em ê / hûn ê / ew ê razabin 
  
  
63 ra zan (ngh)          
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NEYINÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
ra nezan         ra nezabûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez ranazêm 
tu ranazêyî 
ew ranazê 
em / hûn / ew ranazên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez ranezam 
tu ranezayî  
ew raneza  
em / hûn / ew ranezan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez razame 
tu ranezayî 
ew ranezaye 
em / hûn / ew ranezane 
  
Dema Bê  
ez ê ranezêm 
tu yê ranezêyî 
ew ê ranezê  
em ê / hûn ê / ew ê ranezên 
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Çîrokiya Dema Niha 
ez ranedizam 
tu ranedizayî 
ew ranediza 
em / hûn / ew ranedizan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez ranezabûm 
tu ranezabûyî 
ew ranezabû 
em / hûn / ew ranezabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
ranezê 
ranezên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ra nezayî         ra nezayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez ranezêm 
tu ranezêyî 
ew ranezê  
em / hûn / ew ranezên 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez ranezabim 
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tu ranezabî 
ew ranezabe 
em / hûn / ew ranezabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez ranezama 
tu ranezayî  
ew ranezaya  
em / hûn / ew ranezana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ranezabûma 
tu ranezabûyayî 
ew ranezabûya 
em / hûn / ew ranezabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê ranezama 
tu yê ranezayî 
ew ê ranezaya  
em ê / hûn ê / ew ê ranezana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê ranezabûma 
tu yê ranezabûyayî 
ew ê ranezabûya 
em ê / hûn ê / ew ê ranezabûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê ranezabim 
tu yê ranezabî 
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ew ê ranezabe 
em ê / hûn ê / ew ê ranezabin 
  
  
64 dîtin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
dîtin         dîtibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dibînim 
tu dibînî 
ew dibîne 
em / hûn / ew dibînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min dî / dît 
te dî / dît 
wî / wê dî / dît 
me / we / wan dî / dît 
  
Dema Boriya Dûdar 
min diye / dîtiye 
te diye / dîtiye 
wî / wê diye / dîtiye 
me / we / wan diye / dîtiye 
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Dema Bê 
ez ê bibînim 
tu yê bibînî 
ew ê bibîne 
em ê / hûn ê / ew ê bibînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min didî / didît 
te didî / didît 
wî / wê didî / didît 
me / we / wan didî / didît 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min dîbû / dîtibû 
te dîbû / dîtibû 
wî / wê dîbû / dîtibû 
me / we / wan dîbû / dîtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bibîne  
bibînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
dîtî       dîtîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bibînim 
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tu bibînî 
ew bibîne 
em / hûn / ew bibînin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min dîbe / dîtibe 
te dîbe / dîtibe 
wî / wê dîbe / dîtibe 
me / we / wan dîbe / dîtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bidîya / bidîta 
te bidîya / bidîta 
wî / wê bidîya / bidîta 
me / we / wan bidîya / bidîta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min dîbûya / dîtibûya 
te dîbûya / dîtibûya 
wî / wê dîbûya / dîtibûya 
me / we / wan dîbûya / dîtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bidîya / bidîta 
te yê bidîya / bidîta 
wî yê / wê yê bidîya / bidîta 
me yê / we yê / wan ê bidîya / bidîta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê dîbûya / dîtibûya 
te yê dîbûya / dîtibûya 
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wî yê / wê yê dîbûya / dîtibûya 
me yê / we yê / wan ê dîbûya / dîtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê dîbe / dîtibe 
te yê dîbe / dîtibe 
wî yê / wê yê dîbe / dîtibe 
me yê / we yê / wan ê dîbe / dîtibe 
  
  
64 dîtin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nedîtin         nedîtibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nabînim 
tu nabînî 
ew nabîne 
em / hûn / ew nabînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nedî / nedît 
te nedî / nedît 
wî / wê nedî / nedît 
me / we / wan nedî / nedît 
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Dema Boriya Dûdar 
min nediye / nedîtiye 
te nediye / nedîtiye 
wî / wê nediye / nedîtiye 
me / we / wan nediye / nedîtiye 
  
Dema Bê 
ez ê nebînim 
tu yê nebînî 
ew ê nebîne 
em ê / hûn ê / ew ê nebînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedidî / nedidît 
te nedidî / nedidît 
wî / wê nedidî / nedidît 
me / we / wan nedidî / nedidît 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min nedîbû / nedîtibû 
te nedîbû / nedîtibû 
wî / wê nedîbû / nedîtibû 
me / we / wan nedîbû / nedîtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nebîne  
nebînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
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nedîtî         nedîtîbûyî 
  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nebînim 
tu nebînî 
ew nebîne 
em / hûn / ew nebînin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nedîbe / nedîtibe 
te nedîbe / nedîtibe 
wî / wê nedîbe / nedîtibe 
me / we / wan nedîbe / nedîtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nedîya / nedîta 
te nedîya / nedîta 
wî / wê nedîya / nedîta 
me / we / wan nedîya / nedîta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nedîbûya / nedîtibûya 
te nedîbûya / nedîtibûya 
wî / wê nedîbûya / nedîtibûya 
me / we / wan nedîbûya / nedîtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê nedîya / nedîta 
te yê nedîya / nedîta 
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wî yê / wê yê nedîya / nedîta 
me yê / we yê / wan ê nedîya / nedîta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nedîbûya / nedîtibûya 
te yê nedîbûya / nedîtibûya 
wî yê / wê yê nedîbûya / nedîtibûya 
me yê / we yê / wan ê nedîbûya / nedîtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nedîbe / nedîtibe 
te yê nedîbe / nedîtibe 
wî yê / wê yê nedîbe / nedîtibe 
me yê / we yê / wan ê nedîbe / nedîtibe 
  
  
65 rû niştin (ngh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
rû niştin        rû niştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez rûdinim / rûdinêm 
tu rûdinî / rûdinêyî 
ew rûdine / rûdinê 
em / hûn / ew rûdinin / rûdinên 



Rêzimana kurdî | 1218  

 

  
Dema Boriya Têdayi 
ez rûniştim 
tu rûniştî  
ew rûnişt  
em / hûn / ew rûniştin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez rûniştime 
tu rûniştiyî 
ew rûniştiye 
em / hûn / ew rûniştine 
  
Dema Bê  
ez ê rûnim / rûnêm 
tu yê rûnî / rûnêyî 
ew ê rûne / rûnê  
em ê / hûn ê / ew ê rûnin / rûnên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez rûdiniştim 
tu rûdiniştî 
ew rûdinişt 
em / hûn / ew rûdiniştin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez rûniştibûm 
tu rûniştibûyî 
ew rûniştibû 
em / hûn / ew rûniştibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
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rûne / rûnê 
rûnin / rûnên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
rû niştî        rû niştûbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez rûnim / rûnêm 
tu rûnî / rûnêyî 
ew rûne / rûnê  
em / hûn / ew rûnin / rûnên 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez rûniştibim 
tu rûniştibî 
ew rûniştibe 
em / hûn / ew rûniştibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez rûniştama 
tu rûniştayî 
ew rûnişta 
em / hûn / ew rûniştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez rûniştibûma 
tu rûniştibûyayî 
ew rûniştibûya 
em / hûn / ew rûniştibûna 
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 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê rûniştama 
tu yê rûniştayî 
ew ê rûnişta 
em ê / hûn ê / ew ê rûniştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê rûniştibûma 
tu yê rûniştibûyayî 
ew ê rûniştibûya 
em ê / hûn ê / ew ê rûniştibûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê rûniştibim 
tu yê rûniştibî 
ew ê rûniştibe 
em ê / hûn ê / ew ê rûniştibin 
  
  
65 rû niştin (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
rû neniştin        rû neniştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
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Dema Niha 
ez rûnanim / rûnanêm 
tu rûnanî / rûnanêyî 
ew rûnane / rûnanê 
em / hûn / ew rûnanin / rûnanên 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez rûneniştim 
tu rûneniştî  
ew rûnenişt  
em / hûn / ew rûneniştin 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez rûneniştime 
tu rûneniştiyî 
ew rûneniştiye 
em / hûn / ew rûneniştine 
  
Dema Bê  
ez ê rûnenim / rûnenêm 
tu yê rûnenî / rûnenêyî 
ew ê rûnene / rûnenê  
em ê / hûn ê / ew ê rûnenin / rûnenên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez rûnediniştim 
tu rûnediniştî 
ew rûnedinişt 
em / hûn / ew rûnediniştin 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez rûneniştibûm 
tu rûneniştibûyî 
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ew rûneniştibû 
em / hûn / ew rûneniştibûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
rûnene / rûnenê 
rûnenin / rûnenên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
rû neniştî        rû neniştûbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez rûnenim / rûnenêm 
tu rûnenî / rûnenêyî 
ew rûnene / rûnenê  
em / hûn / ew rûnenin / rûnenên 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez rûneniştibim 
tu rûneniştibî 
ew rûneniştibe 
em / hûn / ew rûneniştibin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez rûneniştama 
tu rûneniştayî 
ew rûnenişta 
em / hûn / ew rûneniştana 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez rûneniştibûma 
tu rûneniştibûyayî 
ew rûneniştibûya 
em / hûn / ew rûneniştibûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê rûneniştama 
tu yê rûneniştayî 
ew ê rûnenişta 
em ê / hûn ê / ew ê rûneniştana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê rûneniştibûma 
tu yê rûneniştibûyayî 
ew ê rûniştibûya 
em ê / hûn ê / ew ê rûneniştibûna 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê rûneniştibim 
tu yê rûneniştibî 
ew ê rûneniştibe 
em ê / hûn ê / ew ê rûneniştibin 
  
  
66 şûştin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
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Dema Niha        Dema Borî 
şûştin         şûştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dişom 
tu dişoyî 
ew dişo 
em / hûn / ew dişon 
  
Dema Boriya Têdayi 
min şûşt 
te şûşt 
wî / wê şûşt 
me / we / wan şûşt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min şûştiye 
te şûştiye 
wî / wê şûştiye 
me / we / wan şûştiye 
  
Dema Bê 
ez ê bişom 
tu yê bişoyî 
ew ê bişo 
em ê / hûn ê / ew ê bişon 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dişûşt 
te dişûşt 
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wî / wê dişûşt 
me / we / wan dişûşt 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min şûştibû 
te şûştibû 
wî / wê şûştibû 
me / we / wan şûştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bişo  
bişon 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
şûştî        şûştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bişom 
tu bişoyî 
ew bişo 
em / hûn / ew bişon 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min şûştibe 
te şûştibe 
wî / wê şûştibe 
me / we / wan şûştibe 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bişûşta 
te bişûşta 
wî / wê bişûşta 
me / we / wan bişûşta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min şûştibûya 
te şûştibûya 
wî / wê şûştibûya 
me / we / wan şûştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bişûşta 
te yê bişûşta 
wî yê / wê yê bişûşta 
me yê / we yê / wan ê bişûşta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê şûştibûya 
te yê şûştibûya 
wî yê / wê yê şûştibûya 
me yê / we yê / wan ê şûştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê şûştibe 
te yê şûştibe 
wî yê / wê yê şûştibe 
me yê / we yê / wan ê şûştibe 
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66 şûştin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
neşûştin         neşûştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naşom 
tu naşoyî 
ew naşo 
em / hûn / ew naşon 
  
Dema Boriya Têdayi 
min neşûşt 
te neşûşt 
wî / wê neşûşt 
me / we / wan neşûşt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min neşûştiye 
te neşûştiye 
wî / wê neşûştiye 
me / we / wan neşûştiye 
  
Dema Bê 
ez ê neşom 
tu yê neşoyî 
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ew ê neşo 
em ê / hûn ê / ew ê neşon 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedişûşt 
te nedişûşt 
wî / wê nedişûşt 
me / we / wan nedişûşt 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min neşûştibû 
te neşûştibû 
wî / wê neşûştibû 
me / we / wan neşûştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
neşo  
neşon 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
neşûştî        neşûştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez neşom 
tu neşoyî 
ew neşo 
em / hûn / ew neşon 
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Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min neşûştibe 
te neşûştibe 
wî / wê neşûştibe 
me / we / wan neşûştibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min neşûşta 
te neşûşta 
wî / wê neşûşta 
me / we / wan neşûşta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min neşûştibûya 
te neşûştibûya 
wî / wê neşûştibûya 
me / we / wan neşûştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê neşûşta 
te yê neşûşta 
wî yê / wê yê neşûşta 
me yê / we yê / wan ê neşûşta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê neşûştibûya 
te yê neşûştibûya 
wî yê / wê yê neşûştibûya 
me yê / we yê / wan ê neşûştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
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min ê neşûştibe 
te yê neşûştibe 
wî yê / wê yê neşûştibe 
me yê / we yê / wan ê neşûştibe 
  
  
67 maliştin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
maliştin        maliştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dimalim 
tu dimalî 
ew dimale 
em / hûn / ew dimalin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min malişt 
te malişt 
wî / wê malişt 
me / we / wan malişt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min maliştiye 
te maliştiye 
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wî / wê maliştiye 
me / we / wan maliştiye 
  
Dema Bê 
ez ê bimalım 
tu yê bimalî 
ew ê bimale 
em ê / hûn ê / ew ê bimalin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dimalişt 
te dimalişt 
wî / wê dimalişt 
me / we / wan dimalişt 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min maliştibû 
te maliştibû 
wî / wê maliştibû 
me / we / wan maliştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bimale  
bimalin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha       Dema Borî 
maliştî        maliştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
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Dema Niha 
ez bimalim 
tu bimalî 
ew bimale 
em / hûn / ew bimalin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min maliştibe 
te maliştibe 
wî / wê maliştibe 
me / we / wan maliştibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bimalişta 
te bimalişta 
wî / wê bimalişta 
me / we / wan bimalişta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min maliştibûya 
te maliştibûya 
wî / wê maliştibûya 
me / we / wan maliştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bimalişta 
te yê bimalişta 
wî yê / wê yê bimalişta 
me yê / we yê / wan ê bimalişta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
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min ê maliştibûya 
te yê maliştibûya 
wî yê / wê yê maliştibûya 
me yê / we yê / wan ê maliştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê maliştibe 
te yê maliştibe 
wî yê / wê yê maliştibe 
me yê / we yê / wan ê maliştibe 
  
  
67 maliştin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nemaliştin         nemaliştibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez namalim 
tu namalî 
ew namale 
em / hûn / ew namalin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min nemalişt 
te nemalişt 
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wî / wê nemalişt 
me / we / wan nemalişt 
  
Dema Boriya Dûdar 
min nemaliştiye 
te nemaliştiye 
wî / wê nemaliştiye 
me / we / wan nemaliştiye 
  
Dema Bê 
ez ê nemalım 
tu yê nemalî 
ew ê nemale 
em ê / hûn ê / ew ê nemalin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedimalişt 
te nedimalişt 
wî / wê nedimalişt 
me / we / wan nedimalişt 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min nemaliştibû 
te nemaliştibû 
wî / wê nemaliştibû 
me / we / wan nemaliştibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nemale  
nemalin 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha        Dema Borî 
nemaliştî         nemaliştîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez nemalim 
tu nemalî 
ew nemale 
em / hûn / ew nemalin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min nemaliştibe 
te nemaliştibe 
wî / wê nemaliştibe 
me / we / wan nemaliştibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min nemalişta 
te nemalişta 
wî / wê nemalişta 
me / we / wan nemalişta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min nemaliştibûya 
te nemaliştibûya 
wî / wê nemaliştibûya 
me / we / wan nemaliştibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
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min ê nemalişta 
te yê nemalişta 
wî yê / wê yê nemalişta 
me yê / we yê / wan ê nemalişta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê nemaliştibûya 
te yê nemaliştibûya 
wî yê / wê yê nemaliştibûya 
me yê / we yê / wan ê nemaliştibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê nemaliştibe 
te yê nemaliştibe 
wî yê / wê yê nemaliştibe 
me yê / we yê / wan ê nemaliştibe 
  
  
68 cûn / cûtin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
cûn / cûtin        cûbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dicûm 
tu dicûyî 
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ew dicû 
em / hûn / ew dicûn 
  
Dema Boriya Têdayi 
min cû / cût 
te cû / cût 
wî / wê cû / cût 
me / we / wan cû / cût 
  
Dema Boriya Dûdar 
min cûye / cûtiye 
te cûye / cûtiye 
wî / wê cûye / cûtiye 
me / we / wan cûye / cûtiye 
  
Dema Bê 
ez ê bicûm 
tu yê bicûyî 
ew ê bicû 
em ê / hûn ê / ew ê bicûn 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dicû / dicût 
te dicû / dicût 
wî / wê dicû / dicût 
me / we / wan dicû / dicût 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min cûbû / cûtibû 
te cûbû / cûtibû 
wî / wê cûbû / cûtibû 
me / we / wan cûbû / cûtibû 
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 RAWEYA FERMANÎ   
  
bicû  
bicûn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
cûyî / cûtî         cûbûyî / cûtîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bicûm 
tu bicûyî 
ew bicû 
em / hûn / ew bicûn 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min cûbe / cûtibe 
te cûbe / cûtibe 
wî / wê cûbe / cûtibe 
me / we / wan cûbe / cûtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bicûya / bicûta 
te bicûya / bicûta 
wî / wê bicûya / bicûta 
me / we / wan bicûya / bicûta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min cûbûya / cûtibûya 
te cûbûya / cûtibûya 
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wî / wê cûbûya / cûtibûya 
me / we / wan cûbûya / cûtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bicûya / bicûta 
te yê bicûya / bicûta 
wî yê / wê yê bicûya / bicûta 
me yê / we yê / wan ê bicûya / bicûta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê cûbûya / cûtibûya 
te yê cûbûya / cûtibûya 
wî yê / wê yê cûbûya / cûtibûya 
me yê / we yê / wan ê cûbûya / cûtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê cûbe / cûtibe 
te yê cûbe / cûtibe 
wî yê / wê yê cûbe / cûtibe 
me yê / we yê / wan ê cûbe / cûtibe 
  
  
68 cûn / cûtin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
necûn / necûtin        necûbûn / necûtîbûn 
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 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nacûm 
tu nacûyî 
ew nacû  
em / hûn / ew nacûn 
  
Dema Boriya Têdayi 
min necû / necût 
te necû / necût 
wî / wê necû / necût 
me / we / wan necû / necût 
  
Dema Boriya Dûdar 
min necûye / necûtiye 
te necûye / necûtiye 
wî / wê necûye / necûtiye 
me / we / wan necûye / necûtiye 
  
Dema Bê 
ez ê necûm 
tu yê necûyî 
ew ê necû 
em ê / hûn ê / ew ê necûn 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min nedicû / nedicût 
te nedicû / nedicût 
wî / wê nedicû / nedicût 
me / we / wan nedicû / nedicût 
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Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min necûbû / necûtibû 
te necûbû / necûtibû 
wî / wê necûbû / necûtibû 
me / we / wan necûbû / necûtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
necû  
necûn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
necûyî / necûtî         necûbûyî / necûtîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez necûm 
tu necûyî 
ew necû 
em / hûn / ew necûn 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min necûbe / necûtibe 
te necûbe / necûtibe 
wî / wê necûbe / necûtibe 
me / we / wan necûbe / necûtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min necûya / necûta 
te necûya / necûta 
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wî / wê necûya / necûta 
me / we / wan necûya / necûta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min necûbûya / necûtibûya 
te necûbûya / necûtibûya 
wî / wê necûbûya / necûtibûya 
me / we / wan necûbûya / necûtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê necûya / necûta 
te yê necûya / necûta 
wî yê / wê yê necûya / necûta 
me yê / we yê / wan ê necûya / necûta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê necûbûya / necûtibûya 
te yê necûbûya / necûtibûya 
wî yê / wê yê necûbûya / necûtibûya 
me yê / we yê / wan ê necûbûya / necûtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê necûbe / necûtibe 
te yê necûbe / necûtibe 
wî yê / wê yê necûbe / necûtibe 
me yê / we yê / wan ê necûbe / necûtibe 
  
  
69 ve cûn / ve cûtin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
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 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve cûn / ve cûtin        ve cûbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez vedicûm 
tu vedicûyî 
ew vedicû 
em / hûn / ew vedicûn 
  
Dema Boriya Têdayi 
min vecû / vecût 
te vecû / vecût 
wî / wê vecû / vecût 
me / we / wan vecû / vecût 
  
Dema Boriya Dûdar 
min vecûye / vecûtiye 
te vecûye / vecûtiye 
wî / wê vecûye / vecûtiye 
me / we / wan vecûye / vecûtiye 
  
Dema Bê 
ez ê vecûm 
tu yê vecûyî 
ew ê vecû 
em ê / hûn ê / ew ê vecûn 
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Çîrokiya Dema Niha 
min vedicû / vedicût 
te vedicû / vedicût 
wî / wê vedicû / vedicût 
me / we / wan vedicû / vedicût 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min vecûbû / vecûtibû 
te vecûbû / vecûtibû 
wî / wê vecûbû / vecûtibû 
me / we / wan vecûbû / vecûtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
vecû  
vecûn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve cûyî / ve cûtî        ve cûbûyî / ve cûtîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez vecûm 
tu vecûyî 
ew vecû 
em / hûn / ew vecûn 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min vecûbe / vecûtibe 
te vecûbe / vecûtibe 
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wî / wê vecûbe / vecûtibe 
me / we / wan vecûbe / vecûtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min vecûya / vecûta 
te vecûya / vecûta 
wî / wê vecûya / vecûta 
me / we / wan vecûya / vebicûta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min vecûbûya / vecûtibûya 
te vecûbûya / vecûtibûya 
wî / wê vecûbûya / vecûtibûya 
me / we / wan vecûbûya / vecûtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê vecûya / vecûta 
te yê vecûya / vecûta 
wî yê / wê yê vecûya / vecûta 
me yê / we yê / wan ê vecûya / vecûta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê vecûbûya / vecûtibûya 
te yê vecûbûya / vecûtibûya 
wî yê / wê yê vecûbûya / vecûtibûya 
me yê / we yê / wan ê vecûbûya / vecûtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê vecûbe / vecûtibe 
te yê vecûbe / cûtibe 
wî yê / wê yê vecûbe / vecûtibe 
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me yê / we yê / wan ê vecûbe / vecûtibe 
  
  
69 ve cûn / ve cûtin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve necûn / ve necûtin      ve necûbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez venacûm 
tu venacûyî 
ew venacû 
em / hûn / ew venacûn 
  
Dema Boriya Têdayi 
min venecû / venecût 
te venecû / venecût 
wî / wê venecû / venecût 
me / we / wan venecû / venecût 
  
Dema Boriya Dûdar 
min venecûye / venecûtiye 
te venecûye / venecûtiye 
wî / wê venecûye / venecûtiye 
me / we / wan venecûye / venecûtiye 
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Dema Bê 
ez ê venecûm 
tu yê venecûyî 
ew ê venecû 
em ê / hûn ê / ew ê venecûn 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min venedicû / venedicût 
te venedicû / venedicût 
wî / wê venedicû / venedicût 
me / we / wan venedicû / venedicût 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min venecûbû / venecûtibû 
te venecûbû / venecûtibû 
wî / wê venecûbû / venecûtibû 
me / we / wan venecûbû / venecûtibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
venecû  
venecûn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha      Dema Borî 
ve necûyî / ve necûtî     ve necûbûyî / ve necûtîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez venecûm 
tu venecûyî 
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ew venecû 
em / hûn / ew venecûn 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min vecûbe / venecûtibe 
te venecûbe / venecûtibe 
wî / wê venecûbe / venecûtibe 
me / we / wan venecûbe / venecûtibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min venecûya / venecûta 
te venecûya / venecûta 
wî / wê venecûya / venecûta 
me / we / wan venecûya / venebicûta 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min venecûbûya / venecûtibûya 
te venecûbûya / venecûtibûya 
wî / wê venecûbûya / venecûtibûya 
me / we / wan venecûbûya / venecûtibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê venecûya / venecûta 
te yê venecûya / venecûta 
wî yê / wê yê venecûya / venecûta 
me yê / we yê / wan ê venecûya / venecûta 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê venecûbûya / venecûtibûya 
te yê venecûbûya / venecûtibûya 
wî yê / wê yê venecûbûya / venecûtibûya 
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me yê / we yê / wan ê venecûbûya / venecûtibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê venecûbe / venecûtibe 
te yê venecûbe / venecûtibe 
wî yê / wê yê venecûbe / venecûtibe 
me yê / we yê / wan ê venecûbe / venecûtibe 
  
  
70 girîn / girîyan / (ngh)          
ERÊNÎ 
____ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
girîn / girîyan         girîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez digirîm 
tu digirî 
ew digirî 
em / hûn / ew digirîn 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez girîm / giriyam 
tu girîyî / giryayî  
ew grî / girîya  
em / hûn / ew girîn / giriyan 
  



Rêzimana kurdî | 1250  

 

Dema Boriya Dûdar 
ez girîme / giriyame 
tu girîyî / giriyayî 
ew girîye / giriyaye 
em / hûn / ew girîne / giriyane 
  
Dema Bê  
ez ê bigirîm 
tu yê bigirî 
ew ê bigirî  
em ê / hûn ê / ew ê bigirîn 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez digiriyam 
tu digiriyayî 
ew digiriya 
em / hûn / ew digiriyan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez giriyabûm 
tu giriyabûyî 
ew giriyabû 
em / hûn / ew giriyabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bigirî 
bigirîn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
girî / giryayî        girîbûyî 
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 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bigirîm 
tu bigirî 
ew bigirî  
em / hûn / ew bigirîn 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez giriyabim 
tu giriyabiyî 
ew giriyabe 
em / hûn / ew giriyabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bigiriyama 
tu bigiriyayî 
ew bigiriya 
em / hûn / ew bigiriyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez giriyabûma 
tu giriyabûyayî 
ew giriyabûya 
em / hûn / ew giriyabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bigiriyama 
tu yê bigiriyayî 
ew ê bigiriya  
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em ê / hûn ê / ew ê bigiriyana 
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê giriyabûma 
tu yê giriyabûyayî 
ew ê giriyabûya 
em ê / hûn ê / ew ê giriyabûna  
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê giriyabim 
tu yê giriyabiyî 
ew ê giriyabe 
em ê / hûn ê / ew ê giriyabin 
  
  
70 girîn / girîyan / (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
negirîn / negirîyan       negirîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez nagirîm 
tu nagirî 
ew nagirî 
em / hûn / ew nagirîn 
  
Dema Boriya Têdayi 
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ez negiriyam 
tu negiryayî  
ew negirîya  
em / hûn / ew negiriyan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez negiriyame 
tu negiriyayî  
ew negiriyaye 
em / hûn / ew negiriyane 
  
Dema Bê  
ez ê negirîm 
tu yê negirî 
ew ê negirî  
em ê / hûn ê / ew ê negirîn 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedigiriyam 
tu nedigiriyayî 
ew nedigiriya 
em / hûn / ew nedigiriyan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez negiriyabûm 
tu negiriyabûyî 
ew negiriyabû 
em / hûn / ew negiriyabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
negirî 
negirîn 
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 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
negirî / negiriyayî      negirîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez negirîm 
tu negirî 
ew negirî  
em / hûn / ew negirîn 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez negiriyabim 
tu negiriyabiyî 
ew negiriyabe 
em / hûn / ew negiriyabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez negiriyama 
tu negiriyayî 
ew negiriya 
em / hûn / ew negiriyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez negiriyabûma 
tu negiriyabûyayî 
ew negiriyabûya 
em / hûn / ew negiriyabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
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Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê negiriyama 
tu yê negiriyayî 
ew ê negiriya  
em ê / hûn ê / ew ê negiriyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê negiriyabûma 
tu yê negiriyabûyayî 
ew ê negiriyabûya 
em ê / hûn ê / ew ê negiriyabûna  
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê negiriyabim 
tu yê negiriyabiyî 
ew ê negiriyabe 
em ê / hûn ê / ew ê negiriyabin 
  
  
71 ve xwendin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve xwendin         ve xwendîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
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ez vedixwînim 
tu vedixwînî 
ew vedixwîne 
em / hûn / ew vedixwînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min vexwend 
te vexwend 
wî / wê vexwend 
me / we / wan vexwend 
  
Dema Boriya Dûdar 
min vexwendiye 
te vexwendiye 
wî / wê vexwendiye 
me / we / wan vexwendiye 
  
Dema Bê 
ez ê vexwînim 
tu yê vexwînî 
ew ê vexwîne 
em ê / hûn ê / ew ê vexwînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min vedixwend 
te vedixwend 
wî / wê vedixwend 
me / we / wan vedixwend 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min vexwendibû 
te vexwendibû 
wî / wê vexwendibû 
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me / we / wan vexwendibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
vexwîne 
vexwînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve xwendî        ve xwendîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez vexwînim 
tu vexwînî 
ew vexwîne 
em / hûn / ew vexwînin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min vexwendibe 
te vexwendibe 
wî / wê vexwendibe 
me / we / wan vexwendibe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min vexwenda 
te vexwenda 
wî / wê vexwenda 
me / we / wan vexwenda 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
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min vexwendibûya 
te vexwendibûya 
wî / wê vexwendibûya 
me / we / wan vexwendibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê vexwenda 
te yê vexwenda 
wî yê / wê yê vexwenda 
me yê / we yê / wan ê vexwenda 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûda 
min ê vexwendibûya 
te yê vexwendibûya 
wî yê / wê yê vexwendibûya 
me yê / we yê / wan ê vexwendibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê vexwendibe 
te yê vexwendibe 
wî yê / wê yê vexwendibe 
me yê / we yê / wan ê vexwendibe 
  
  
71 ve xwendin (gh)          
NEYINÎ 
  
__ 
  
  
 RADER  
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Dema Niha        Dema Borî 
ve nexwendin         ve nexwendîbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez venaxwînim 
tu venaxwînî 
ew venaxwîne 
em / hûn / ew venaxwînin 
  
Dema Boriya Têdayi 
min venexwend 
te venexwend 
wî / wê vexwend 
me / we / wan venexwend 
  
Dema Boriya Dûdar 
min venexwendiye 
te venexwendiye 
wî / wê venexwendiye 
me / we / wan venexwendiye 
  
Dema Bê 
ez ê venexwînim 
tu yê venexwînî 
ew ê vexwîne 
em ê / hûn ê / ew ê venexwînin 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min venedixwend 
te venedixwend 
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wî / wê venedixwend 
me / we / wan venedixwend 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min venexwendibû 
te venexwendibû 
wî / wê venexwendibû 
me / we / wan venexwendibû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
venexwîne 
venexwînin 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
ve nexwendî        ve nexwendîbûyi 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez venexwînim 
tu venexwînî 
ew venexwîne 
em / hûn / ew venexwînin 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min venexwendibe 
te venexwendibe 
wî / wê venexwendibe 
me / we / wan venexwendibe 
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Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min venexwenda 
te venexwenda 
wî / wê venexwenda 
me / we / wan venexwenda 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min venexwendibûya 
te venexwendibûya 
wî / wê venexwendibûya 
me / we / wan venexwendibûya 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê venexwenda 
te yê venexwenda 
wî yê / wê yê venexwenda 
me yê / we yê / wan ê venexwenda 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûda 
min ê venexwendibûya 
te yê venexwendibûya 
wî yê / wê yê venexwendibûya 
me yê / we yê / wan ê venexwendibûya 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê venexwendibe 
te yê venexwendibe 
wî yê / wê yê venexwendibe 
me yê / we yê / wan ê venexwendibe 
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72 jîn / jiyîn / jiyan (ngh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
Jîn / jiyîn / jiyan        jiyînbûn / jiyanbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dijîm 
tu dijî (yî) 
ew dijî 
em / hûn / ew dijîn 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez jiyîm / jiyam 
tu jiyî / jiyayî  
ew jiyî / jiya  
em / hûn / ew jiyîn / jiyan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez jiyame 
tu jiyayî  
ew jiyaye 
em / hûn / ew jiyane 
  
Dema Bê  
ez ê bijîm 
tu yê bijî 
ew ê bijî  
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em ê / hûn ê / ew ê bijîn 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez dijiyam 
tu dijiyayî 
ew dijiya 
em / hûn / ew dijiyan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez jiyabûm 
tu jiyabûyî 
ew jiyabû 
em / hûn / ew jiyabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bijî 
bijîn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
jiyî / jiyayî         jiyîbûyî / jiyayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
ez bijîm 
tu bijî 
ew bijî  
em / hûn / ew bijîn 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
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ez jiyabim 
tu jiyabî 
ew jiyabe 
em / hûn / ew jiyabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez bijiyama 
tu bijiyayî 
ew bijiya (ya) 
em / hûn / ew bijiyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez jiyabûma 
tu jiyabûyayî 
ew jiyabûya 
em / hûn / ew jiyabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê bijiyama 
tu yê bijiyayî 
ew ê bijiya (ya) 
em ê / hûn ê / ew ê bijiyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê jiyabûma 
tu yê jiyabûyayî 
ew ê jiyabûya 
em ê / hûn ê / ew ê jiyabûna  
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê jiyabim 
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tu yê jiyabî 
ew ê jiyabe 
em ê / hûn ê / ew ê jiyabin 
  
  
72 jîn / jiyîn / jiyan (ngh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER   
  
Dema Niha        Dema Borî 
nejîn / nejiyîn / nejiyan         nejiyînbûn / nejiyanbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez najîm 
tu najîyî 
ew najî 
em / hûn / ew najîn 
  
Dema Boriya Têdayi 
ez nejiyîm / nejiyam 
tu nejiyî / nejiyayî  
ew nejiyî / nejiya  
em / hûn / ew nejiyîn / nejiyan 
  
Dema Boriya Dûdar 
ez nejiyame 
tu nejiyayî  
ew nejiyaye 
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em / hûn / ew nejiyane 
  
Dema Bê  
ez ê nejîm 
tu yê nejî 
ew ê nejî  
em ê / hûn ê / ew ê nejîn 
  
Çîrokiya Dema Niha 
ez nedijiyam 
tu nedijiyayî 
ew nedijiya 
em / hûn / ew nedijiyan 
  
Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
ez nejiyabûm 
tu nejiyabûyî 
ew nejiyabû 
em / hûn / ew nejiyabûn 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
nejî 
nejîn 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nejiyî / nejiyayî        nejiyîbûyî / nejiyayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ  
  
Dema Niha 
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ez nejîm 
tu nejî 
ew nejî  
em / hûn / ew nejîn 
  
Raweya Daxwazî Dema Boriya Dûdar 
ez nejiyabim 
tu nejiyabî 
ew nejiyabe 
em / hûn / ew nejiyabin 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokî 
ez nejiyama 
tu nejiyayî 
ew nejiya (ya) 
em / hûn / ew nejiyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez nejiyabûma 
tu nejiyabûyayî 
ew nejiyabûya 
em / hûn / ew nejiyabûna 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Rewaya Mercî ya Dema Niha) 
ez ê nejiyama 
tu yê nejiyayî 
ew ê nejiya (ya) 
em ê / hûn ê / ew ê nejiyana 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokîya Dema Borîya Dûdar 
ez ê nejiyabûma 
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tu yê nejiyabûyayî 
ew ê nejiyabûya 
em ê / hûn ê / ew ê nejiyabûna  
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
ez ê nejiyabim 
tu yê nejiyabî 
ew ê nejiyabe 
em ê / hûn ê / ew ê nejiyabin 
  
  
73 vîn / viyan / vêtin (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
vîn / viyan        vînbûn / viyanbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
min divê (t) 
te divê (t) 
wî / wê divê (t) 
me / we / wan divê (t) 
  
Dema Boriya Têdayi 
min viya 
te viya 
wî / wê viya 
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me / we / wan viya 
  
Dema Boriya Dûdar 
min viyaye 
te viyaye 
wî / wê viyaye 
me / we / wan viyaye 
  
Dema Bê 
1.    2. 
min ê bivê (t)    wê min bivê (t) 
te yê bivê (t)    wê te bivê (t) 
wî yê / wê yê bivê (t)   wê wî / wê bivê (t) 
me yê / we yê / wan ê bivê (t)  wê me / we / wan biwê (t) 

  
Çîrokiya Dema Niha 
min diviya 
te diviya 
wî / wê diviya 
me / we / wan diviya 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min viyabû 
te viyabû 
wî / wê viyabû 
me / we / wan viyabû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bivê  
bivên 
  
 ÇÊBIWAR    
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Dema Niha        Dema Borî 
vî / viyayî         vîbûyî / viyayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
min bivê (t) 
te bivê (t) 
wî / wê bivê (t) 
me / we / wan bivê (t) 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min viyabe 
te viyabe 
wî / wê viyabe 
me / we / wan viyabe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min biviya 
te biviya 
wî / wê biviya 
me / we / wan biviya 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min viyabûya / viyaba 
te viyabûya / viyaba 
wî / wê viyabûya / viyaba 
me / we / wan viyabûya / viyaba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
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min ê biviya 
te yê biviya 
wî yê / wê yê biviya 
me yê / we yê / wan ê biviya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê viyabûya / viyaba 
te yê viyabûya / viyaba 
wî yê / wê yê viyabûya / viyaba 
me yê / we yê / wan ê viyabûya / viyaba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê viyabe 
te yê viyabe 
wî yê / wê yê viyabe 
me yê / we yê / wan ê viyabe 
  
  
73 vîn / viyan / vêtin (gh)          
NEYINÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
nevîn / neviyan         nevînbûn / neviyanbûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
min navê (t) 
te navê (t) 
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wî / wê navê (t) 
me / we / wan navê (t) 
  
Dema Boriya Têdayi 
min neviya 
te neviya 
wî / wê neviya 
me / we / wan neviya 
  
Dema Boriya Dûdar 
min neviyaye 
te neviyaye 
wî / wê neviyaye 
me / we / wan neviyaye 
  
Dema Bê 
1.    2. 
min ê nevê (t)       wê min nevê (t) 
te yê nevê (t)        wê te nevê (t) 
wî yê / wê yê nevê (t)      wê wî / wê nevê (t) 
me yê / we yê / wan ê nevê (t)    wê me /we / wan newê (t) 

  
Çîrokiya Dema Niha 
min nediviya 
te nediviya 
wî / wê nediviya 
me / we / wan nediviya 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min neviyabû 
te neviyabû 
wî / wê neviyabû 
me / we / wan neviyabû 
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 RAWEYA FERMANÎ   
  
nevê  
nevên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
nevî / neviyayî        nevîbûyî / neviyayîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
min nevê (t) 
te nevê (t) 
wî / wê nevê (t) 
me / we / wan nevê (t) 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min neviyabe 
te neviyabe 
wî / wê neviyabe 
me / we / wan neviyabe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min neviya 
te neviya 
wî / wê neviya 
me / we / wan neviya 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min neviyabûya / neviyaba 
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te neviyabûya / neviyaba 
wî / wê neviyabûya / neviyaba 
me / we / wan neviyabûya / neviyaba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê neviya 
te yê neviya 
wî yê / wê yê neviya 
me yê / we yê / wan ê neviya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê neviyabûya / neviyaba 
te yê neviyabûya / neviyaba 
wî yê / wê yê neviyabûya / neviyaba 
me yê / we yê / wan ê neviyabûya / neviyaba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê neviyabe 
te yê neviyabe 
wî yê / wê yê neviyabe 
me yê / we yê / wan ê neviyabe 
  
  
74 şên / şiyan (gh)          
ERÊNÎ 
__ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
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şên / şiyan        şêyibûn 
  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez dişêm 
tu dişêyî 
ew dişê 
em / hûn / ew dişên 
  
Dema Boriya Têdayi 
min şiya 
te şiya 
wî / wê şiya 
me / we / wan şiya 
  
Dema Boriya Dûdar 
min şiyaye 
te şiyaye 
wî / wê şiyaye 
me / we / wan şiyaye 
  
Dema Bê 
ez ê bişêm 
tu yê bişêyî 
ew ê bişê 
em ê / hûn ê / ew ê bişên 
  
Çîrokiya Dema Niha 
min dişiya 
te dişiya 
wî / wê dişiya 
me / we / wan dişiya 
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Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min şiyabû 
te şiyabû 
wî / wê şiyabû 
me / we / wan şiyabû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
bişê  
bişên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
şêyî         şêyîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez bişêm 
tu bişêyî 
ew bişê 
em / hûn / ew bişên 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min şiyabe 
te şiyabe 
wî / wê şiyabe 
me / we / wan şiyabe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min bişiya 
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te bişiya 
wî / wê bişiya 
me / we / wan bişiya 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min şiyabûya / şiyaba 
te şiyabûya / şiyaba 
wî / wê şiyabûya / şiyaba 
me / we / wan şiyabûya / şiyaba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê bişiya 
te yê bişiya 
wî yê / wê yê bişiya 
me yê / we yê / wan ê bişiya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê şiyabûya / şiyaba 
te yê şiyabûya / şiyaba 
wî yê / wê yê şiyabûya / şiyaba 
me yê / we yê / wan ê şiyabûya / şiyaba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê şiyabe 
te yê şiyabe 
wî yê / wê yê şiyabe 
me yê / we yê / wan ê şiyabe 
  
  
74 şên / şiyan (gh)          
NEYINÎ 
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_ 
  
  
 RADER  
  
Dema Niha        Dema Borî 
neşên / neşiyan         neşêyibûn 

  
 RAWEYA DAXWÎYANÎ (PÊŞKERÎ)  
  
Dema Niha 
ez naşêm 
tu naşêyî 
ew naşê 
em / hûn / ew naşên 
  
Dema Boriya Têdayi 
min neşiya 
te neşiya 
wî / wê neşiya 
me / we / wan neşiya 
  
Dema Boriya Dûdar 
min neşiyaye 
te neşiyaye 
wî / wê neşiyaye 
me / we / wan neşiyaye 
  
Dema Bê 
ez ê neşêm 
tu yê neşêyî 
ew ê neşê 
em ê / hûn ê / ew ê neşên 
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Çîrokiya Dema Niha 
min nedişiya 
te nedişiya 
wî / wê nedişiya 
me / we / wan nedişiya 
  
Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min neşiyabû 
te neşiyabû 
wî / wê neşiyabû 
me / we / wan neşiyabû 
  
 RAWEYA FERMANÎ   
  
neşê  
neşên 
  
 ÇÊBIWAR    
  
Dema Niha        Dema Borî 
neşêyî         neşêyîbûyî 

  
 RAWEYA DAXWAZÎ   
  
Dema Niha 
ez neşêm 
tu neşêyî 
ew neşê 
em / hûn / ew neşên 
  
Raweya Daxwazî ya Dema Borî ya Dûdar 
min neşiyabe 
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te neşiyabe 
wî / wê neşiyabe 
me / we / wan neşiyabe 
  
Raweya Daxwazî ya Çîrokiya Dema Niha 
min neşiya 
te neşiya 
wî / wê neşiya 
me / we / wan neşiya 
  
Raweya Daxwzî ya Çîrokiya Dema Boriya Dûdar 
min neşiyabûya / neşiyaba 
te neşiyabûya / neşiyaba 
wî / wê neşiyabûya / neşiyaba 
me / we / wan neşiyabûya / neşiyaba 
  
 RAWEYA MERCÎ  
  
Çîrokiya Dema Bê (Raweya Mercî ya Dema Niha) 
min ê neşiya 
te yê neşiya 
wî yê / wê yê neşiya 
me yê / we yê / wan ê neşiya 
  
Raweya Mercî ya Çîrokiya Dema Borî ya Dûdar 
min ê neşiyabûya / neşiyaba 
te yê neşiyabûya / neşiyaba 
wî yê / wê yê neşiyabûya / neşiyaba 
me yê / we yê / wan ê neşiyabûya / neşiyaba 
  
Dema Pêşbê (Raweya Mercî ya Dema Borî ya Dûdar) 
min ê neşiyabe 
te yê neşiyabe 
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wî yê / wê yê neşiyabe 
me yê / we yê / wan ê neşiyabe 
  
  
== 
  
Listeya 74 Lêkerên Kêşandî 
  
01= bûn 
02= bûn / bûyin 2  
03= hebûn 
04= hebûn 2 
05= karîn 
06= zanîn 
07= xwestin 
08= wêrîn 
09= dan  
10= hatin 
11= ajotin 
12= axivîn 
13= axaftin 
14= avêtin 
15= kenîn / keniyan 
16= qedandin 
17= kirin 
18= rê dan 
19= hez kirin 
20= anîn / werîn 
21= çûn / herîn 
22= gotin 
23= xwendin 
24= ra bûn 
25= xwarin 

http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a_index#a_index
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a01
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a02
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a03
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a04
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a05
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a06
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a07
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a08
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a09
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a10
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a11
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a12
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a13
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a14
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a15
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a16
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a17
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a18
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a19
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a20
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a21
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a22
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a23
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a24
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a25
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26= ve xwarin 
27= girtin 
28= pê girtin 
29= ve gerandin 
30= hil kişîn 
31= mirin 
32= nivîsîn 
33= ve nasîn 
34= jimartin 
35= ve şartin 
36= da nîn 
37= hil avêtin 
38= hiştin 
39= ra hiştin 
40= hil hatin 
41= firotin 
42= ketin 
43= ra ketin 
44= xistin 
45= der xistin 
46= parastin 
47= ra guhastin 
48= şikestin 
49= kuştin 
50= ve kuştin 
51= gihîştin 
52= tê gihîştin 
53= gihaştin 
54= ve gotin 
55= rîn / rîtin 
56= man / mayîn 
57= bihîstin 
58= ristin 

http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a26
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a27
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a28
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a29
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a30
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a31
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a32
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a33
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a34
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a35
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a36
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a37
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a38
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a39
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a40
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a41
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a42
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a43
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a44
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a45
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a46
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a47
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a48
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a49
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a50
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a51
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a52
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a53
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a54
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a55
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a56
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a57
http://www.mesopotamia-ita.com/leker/Minak_.htm#a58
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59= patin 
60= pêk hatin 
61= pan 
62= zan / zayîn 
63= ra zan  
64= dîtin 
65= rû niştin  
66= şûştin 
67= maliştin 
68= cûn / cûtin 
69= ve cûn / ve cûtin 
70= girîn / girîyan 
71= ve xwendin 
72= jîn / jiyîn / jiyan 
73= vîn / viyan / vêtin 
74= şên / şiyan 
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((Ti2tekî ji min re bibêje, 

Lê bila bi zimanê te be.. 

Reng e1 ez tê neghêjim, 

Lê bila, ji zimanê te be..!!)) 

Yelmaz GUNEY 

( 

1 

)- Reng e: Belkî (dibe).  

5 

Naverok 

MGjar rûpel 

Pê2gotin..................................................................... 11 

Birrê yekem…………………………………………. 

- Nav..................................................................... - Be2ên 

navan.......................................................... - Nav ji hêla 

nasînê................................................ - Nav ji hêla 

zayendê.............................................. - Nav ji hêla wateya 

hebûnê(heyînê) ........................... - Nav ji hêla 

jimarê................................................ - Nav ji hêla 

bêjesaziyê........................................... a- Navên xwerû (sade) 

.......................................... b- Navên dari2tî (xurdezad) 

................................... - Bi alîkariya pê2giran........................................ - Bi 

alîkariya pa2giran........................................ c- Navên lêkdayî(hevdûdanî) 

................................... 

15 

17 

17 

17 
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18 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

22 

34 

Birrê dûwem.......................................................... 

- Zayenda navan....................................................... I-Navên 

rasteza........................................................ A-Rastezayên 

mirovan............................................... - 

Nêrza..................................................................... - 

Mêza...................................................................... - 

Dûzayend........................................................... B-Rastezayên 

ajelan(lawiran) ...................................... - 

Nêrza................................................................ - 

Mêza................................................................. - 

Dûzayend........................................................... II-Navên 

nerasteza.................................................... - Navên endam û pêgirên la2ê 

mirovî......................... - Navên cil û kincan............................................... - 

Navên xeml û xi2ran............................................. - Navên cilên raxistina 

malê...................................... - Navên alavên 

xwaringehê...................................... - Navên be2ên 

xwarinê............................................ 

39 

45 
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47 

49 

49 

54 

56 

59 

59 

60 

60 

65 

66 

68 

69 

69 

70 

70 

6 

- Navên berên daran(Mêwe) ...................................... - Navên havil û 

berhemên çandinê............................. - Navên pincar û 

giyê............................................. - Navên qir2 û qalên 

hi2k......................................... - Navên mêweyên 

hi2k............................................ - Navên pêgirên 

paleyê........................................... - Navên dar û 

deviyan............................................ - Navên gul û 

kulîlkan............................................ - Navên êgir û be2ên 

wî.......................................... - Navên lûs û 

hêwirgehan........................................ - Navên cîh, bajar û 

gundan...................................... - Navên alavên 
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teknîkî............................................ - Navên hemû cor û be2ên 

avê.................................... - Navên cih û jêderên 

avê........................................ - Navên nexwe2î û pêgirên 

wan.................................. - Navên be2ên bê (bayî) 

.......................................... - Navên 

cografî..................................................... - Navên riyan (rêyan) 

............................................. - Navên gewdeyên 

asmanî........................................ - Navên alavên cotyariya 

Kevin.................................. - Navên alavên 

çapemeniyê...................................... - Navên birr û be2ên 

avahiyan.................................... - Navên kel û pelên 

hespan...................................... - Navên çekên 2err û 

cengê...................................... - Navên berkê2anên 

petrolî...................................... - Navên pertûk û 

nivîsaran....................................... - Navên çiyan(çiyayan) 

.......................................... - Navên 

rengan...................................................... - Navên saz û alavên 

mûzîkî...................................... - Navên dem û 

çaxan.............................................. - Navên berkê2anên 

pî2esaziyan................................. - Navên 

dermanan.................................................. - Navên zemîn û pêgirên 

wê...................................... - Navên rex û 

hêlan................................................ - Navên parçeyên qadê yên 

çandiniyê.......................... - Navên pîj û 

stiriyan.............................................. - Navên alavên hêran û 

werbêjkirinê........................... - Navên alavên 

tevnerêsiyê...................................... - Navên pîvanokên kê2an û 

pîvanê.............................. - Navên 
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lîstokan..................................................... - Navên gend û 

gemarê............................................ - Navên pêgirên 

te2îrêsiyê........................................ - Navên 

razber....................................................... 

71 

71 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

81 
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81 

81 

81 

83 

83 

83 

84 

84 

85 

85 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

7 

- Navên jêderên karan.............................................. - Navên 

jêderî....................................................... - Navên 

hevalkaran................................................ - Navên 

hevalnavan................................................ - Navên 

dengan...................................................... - Navên 

piçûkirî..................................................... - Navên 

lêkdayî..................................................... - Navên 

neguhêrbar................................................ - 
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Cînav................................................................ - Navên jimaran(jimarnav) 

...................................... 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

95 

97 

99 

101 

Birrê sêyem............................................................ 

- Kombêjî............................................................... - 

Ronîkirin.............................................................. I- Navên pendî (nas) 

................................................. A-Kara (kara-kirde) 

................................................. - Karayên karên 

derhingêv........................................ - Karayên karên 

nederhingêv...................................... B-Berkar (bireser-têker) 

........................................... - Berkarên 

rasteder................................................. - Berkarên 

nerasteder.............................................. II -Navên nependî (nenas) 

......................................... A-

Kara................................................................... - Karayên karên 

derhingêv........................................ - Karayên karên 

nederhingêv...................................... B- navên nependî, yên 

Berkar...................................... - Berkarên 

rasteder................................................. - Berkarên 
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nerasteder.............................................. III-Kombêjiya 

awarte.................................................. IV-Kombêjiya 

cînavan............................................... - Cînavên 

kesînî..................................................... - Cînavên 

nî2andan.................................................. - Cînavên 

pirsiyarî................................................. - Cînavên 

neguhêrbar.............................................. - Cînavên nenas(nebinavkirî) 

.................................... 

107 

109 

109 

114 

115 

115 

118 

121 

121 

125 

127 

129 

129 

134 

137 

137 

141 

145 

149 

149 
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153 

155 

157 

158 

Spasî............................................................................ 163 

Jêder............................................................................ 165 

Ferhengok...................................................................... 167 

Pê2gotin Di Zimanê Erebî De........................................ 174 

8 

9 

((Ti9tekî ji min re bibêje, 

Lê bila bi zimanê te be.. 

Reng e1 ez tê neghêjim, 

Lê bila, ji zimanê te be..!!)) 

Yelmaz GUNEY 

( 

1 

)- Reng e: Belkî (dibe).  

10 

11 

Pêgotin 

Em dizanin ku , zimanê her gelî, nîana taybetiya hebûn û 

nebûna wî ye, ne tenê alaveke derbirîn û ragiyandinê ye. Reng 

e (belkî) ev pênasî, li ser asta jiyana mirovekî (weku kes), ne 

cîgirtî be, lê weku taybetmendiyeke netewî, bêguman 

rastiyeke rewa û zelal e. 

Bextereiya zimanê Kurdî bû, ku li dirêjahiya demê, 

derfeteke dîrokî li ber venebû... jîngeheke rizgar, bi dest neket 
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ku karibe tê de perwerde û gebibe. 

Tevî wê bextereiyê jî, zimanê Kurdî tûî gelek kelem û 

astengan bûye. Bi destên zordariyê, berbend û qedexe bûye. 

Di tarîevên bêxwedîtiyê de, paguh û bertalan bûye. 

Lê, di gel wê reiyê tevî jî, vî zimanê resen karîbû, di 

asêgehên çiyayên Kurdistanê de, xwe ji biavtin û windabûnê 

biparêze. Hebûna netewa Kurd jî, bi hebûna xwe re biparêze. 

Rewenbîrên Kurd, ji mêj haydarî giringiya zimên û rola wî 

ya netewî bûn. Bi wê bîr û baweriyê jî, hewl dan ku li ser 

zimanê xwe rawestin û hindekî wî vejînin. 

Ji encamên wê hewldanê, çend pertûkên rêzimanî ji me re 

danîn. Reng e, ku ew berhem kurtebir bin, yan jî ne li gora 

xwestekê bin. Lê, li gora rewû derfetên wê serdemê, ew 

berhem cihê nirxdariyeke giranbiha ne. Danerên wan jî, cihê 

rêz û rûmeteke bêhempa ne. 

Ji dema Mîr C.A.Bedirxan ta nuho, gelek sal derbaz1 bûne. 

Lê hîn jî rêzimaneke li gora xwesteka dema me, nehatiye holê. 

( 

1 

) (Baz): li herêminan (bas) hatiye. Bi dîtina min (z) bûye(s). Derbaz jî wekî 

- 

(canbaz, rêbaz...) e.  

12 

Çi pertûka rêzimanî, ku van salan hatiye der, bi pirranî, li ber 

siya rêzimana C.A.Bedirxan, Reîdê Kurd û yên dîtir hatiye 

amedekirin û sînorên wê kurtebirriyê û wan kêmasiyan 

jî, neikandiye. 

Bêguman, asteng û arîeyên (aloziyên) zimanê me gelek in. 
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Ji pirbûna êwezarên Kurdî heta parçebûna Kurdistanê, sedên 

aloziyan di wê navberê de, beranberî me û zimanê me 

têne der. 

Lê dîsan jî ev nabin behane ku em di gerrîneka bêhêvîtiyê 

de, dest ji xwe berdin û li bendî biavtina zimanê xwe û 

windabûna nasnameya xwe ya netewî bimînin. 

Bêguman, gelek pirsgirêk û arîeyên zimanê me, bêyî 

dezgehin netewî yî fermî çareser nabin. Lê gelek ji wan jî, bi 

himendiya zanyarnî Kurdperwer û behremend (mewhûb), 

çareser dibin 

Bi vê nêrînê, em karin li xwe vegerin, zimanê xwe ji 

zingara rojgarên bindestî û bêxwedîtiyê pak bikin, nasnameya 

xwe ya netewî bi zimanekî tekûz û jîndar rapêçin. Hingê, em ê 

(weku neteweyeke xweser û navnas) karibin, bi serbilindayî 

xwe nêzî civaka navnetewî bikin, xwe pê bidin nasîn û 

bidin pejirandin. 

Hingê jî, em ê bi xurtî karibin doza maf û xwestekên 

jiyaneke rûmetdar, bo xwe û mirovantiyê bikin. Wê çaxê, 

dengvedana doz û gaziyên me, dê li asteke dûrtir û berfirehtir 

pêl bide. Balkêiya dengê me jî, dê kûrtir û xurtir be...! 

Bo vê bîr û baweriyê, min gelek çalakiyên xwe, yên 

torevanî û civakî paguh kirin û çalakiyên di warê zimên û 

rêzimanê de, min dane ber xwe û ji xwe re kirine kar û bar. 

Bi vê bîr û baweriyê jî, min di vê pertûkê de xwest ku ez ji 

çarçewa rêzimaneke kurtebir û gelemper dûr kevim. Bo vê 

egerê jî, min babeta “Nav” tenê, kiriye mijara vê pertûka xwe. 

Li dûmahiya vê gotinê dixwazim çend xalên pêwîst 

berçav bikim:  
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13 

1- Bi nêrîneke rêzimanî yî hûrbîn, navlêkirinên van mijarên 

jêrîn jî, ji celebên navan in: 

a- Cînav (bernav). 

b- Hevalnav (rew, rengdêr) 

c- Hevalkar(nîrên lûs û deman). 

ç- Jêderên karan (rader). 

d- Navên jêderî. 

Ev her pênc beên bêjeyan, ku dikevin ber taybetiyên 

navan, ne ji mijara me ne. Lê dema pêvajoya irovekirinê 

pêwîstî bi wan hebe, hingê li gora wê pêwistiyê, dikevin 

rojeva lêkolînê. 

2- Hinek navlêkirinên mijarên rêzimanî, ku ji hêla Mîr C.A. 

Bedirxan hatine binavkirin, wek (Lêker, kirar), bi berfirehî 

belavbûne. Bi dîtina min ev herdû nav ne li cî ne. Di vê 

pertûkê de min li ûna (lêker) gotina (kar) xebitandiye. Lê 

(kirar) bi wateya (kirde, kara), min kiriye (kara). 

3- Tu karê rêzimanî (nemaze rêzimana Kurdî) bê kêmasî nîne. 

Lê, bi amojgarî (îret) û rexnegiriyê, aî rast dibin û 

kêmasî jî sergihayî dibin. Ziman û torevaniya me , bêyî 

nirxandin û rexnekirin, tu caran nagihêjin qonaxa xwestekê. 

Vêca, hêvî ew e ku çi serinc û têbînî derbarî vê pertûkê 

hebin, gerek berçav bibin. Çi bi nivîskî, çi bi devkî. 

Lêkolînên li ser ziman û rêzimana Kurdî, mijareke netewî 

ye. Ev mijar bi alîkariyeke komelî û tevayî rastir û zengîntir 

dibe. Bo vê egerê jî, rexnegiriya çalakiyên rêzimanî erkekî 

netewî ye, ji her zimanzanekî kurdperwer tê xwestin. 

Amûdê- 20/2/2003 
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Deham Ebdulfettah  

14 

15 

Birrê yekem 

- Nav 

- Beên navan 

 - Nav ji hêla nasînê 

 - Nav ji hêla zayendê 

 - Nav ji hêla wateya hebûnê(heyînê) 

 - Nav ji hêla jimarê 

 - Nav ji hêla bêjesaziyê 

a- Navên xwerû (sade) 

b- Navên daritî (xurdezad) 

 - Bi alîkariya pêgiran 

 - Bi alîkariya pagiran 

c- Navên lêkdayî(hevdûdanî)  

16 

17 

Nav 

Nav bêjeyeke (wueyeke) watedar e. Dem tê de nîne. 

Anku pêjna demê ji navan nayê. Nav li mirov, ajel (lawir), 

balinde û titan dibin û wan, bi êweyekî gelemper, yan jî 

taybet destnîan dikin. 

Wekî: 

- Mirov, mêr, jin, kur, keç, Azad, Zîn..... 

- Ajel, dewar, pez, beran, bizin, mirîk, kew... 

- Ax, ba, av, kevir, dar, gul, sêv..... 

Beên navan 
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Di zimanê Kurdî de gelek beên navan hene. Nav, li gora 

rewû çawaniya rawe û wateyên wan, bi van cor û celebên 

jêrîn dabedibin: 

• Nav ji hêla nasînê 

Nav, ji hêla nasîn û nenasînê dû bein: 

- Navên pendî (nas). 

- Navên nependî (nenas). 

a- Navên pendî: 

Navên pendî ew nav in, ku bi êweyekî ji van her dû 

êweyan têne naskirin: 

1- Gitî: 

Wekî: - Mêvanê me biyanî ye. 

- Mirîk nikarin bifirin. 

2- Taybet: 

Wekî: - Azad birayê Zînê ye.  

18 

- Amûdê li deta Mêrdînê ye. 

b- Navên nependî: 

Hemû nav di raweya xwe ya resen de pendî ne: (kevir, 

mirîk, dar...). Lê ku yek ji van nîandekan (ek, in) bighêje 

wan, hingê ew navên pendî dibin navinî nependî. 

Wekî: - Kevir ket = Kevirek ket. 

- Mirîk mirin = Mirîkin mirin. 

- Darê gul daye = Darekê gul daye. 

Dêmek navên nependî, ew nav in ku bi yekê ji van her dû 

nîandekên nependiyê (ek, in) destnîan dibin. 

Wekî: (Mirovek-mirovin, hespek-hespin..). 

• Nav ji hêla zayendê 
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Nav ji hêla zayendê (nêr û mê) jî, dû beên sereke ne: 

- Navên rasteza. 

- Navên nerasteza. 

a- Navên rasteza: 

 Navên rasteza navên giyanberan in (caneweran in). 

Wekî navên mirov, ajel (lawir) û balindeyan: “Mêr, jin, 

Azad, Cêrîn, pez, hesp, bizin, kew, qaz, çivîk...” 

Zayendên navên rasteza, bi êweyekî rast û rewa nêrza û 

mêza ne. Anku, nîanên nêrînî û mêyîniya wan, akera û 

berçav in. 

Ji hêla zayendê ve, navên rasteza sê(3) bein: 

1- Navên nêrza(nêr): 

- Mêr, kur, ap, Azad, Cêrgo, hesp, beran, ga, nêrî, keleêr.. 

2- Navên Mêza(mê): 

- Jin, keç, met, zîn, Cêrîn, mehîn, mîh, çêlek, bizin, mirîk... 

3- Navên dûzayend (dûlayen): 

- Dost, heval, mamoste, agirt, qaz, kew, piling, êr, 

seg, ker... 

Ev navên dûzayend, bo nêr û mê, bi kar tên: 

- Hevalê min = Hevala min. 

- Kerê re= Kera re. 

19 

b- Navên nerasteza: 

Navên nerasteza ew nav in ku li titên bê giyan (bê can) 

dibin. 

Wekî: (Çiya ,derya, çem, det, ba, ax, zemîn, xanî, av, 

pertûk....). 

Ev nav nerasteza ne. Anku, bi lêvkirinê tenê nêr û mê ne. 
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Navên nerasteza dû bein: 

1- Nêr: 

Wekî: -Xanî, dergeh, çiya, çem, dîwar, kevir... 

2- Mê: 

Wekî: -Baran, av, gul, roj, hîv, pertûk, dibistan... 

Helbet, zayendên navên nerasteza, bi bihîstinê hatine nasîn. 

Ji ber vê yekê jî, zayendên wan guhêrbar in. Anku, hindek 

navên nerasteza, li herêminan nêr in û li herêmine dîtir mê ne. 

Li gora bihîstinê tên lêvkirin. 

• Ji hêla wateyê(hebûn û nebûnê) 

Nav, ji hêla hebûn û nebûnê, dû bein: 

- Navên heyber (ênber). 

- Navên razber. 

a- Navên heyber: 

Navên heyber ew nav in ku li titinî gewdedar û pelandî, 

dibin. 

Wekî: (Mirov, ajel, çiya, av, xak, kevir, xanî, dar, ber, mêwe, 

berf, baran...). 

b-Navên razber: 

Navên razber navên wan titan in, ku ne têne dîtin û ne têne 

pelandin. Tenê bi hesteyariyeke zanistî têne nasîn. Anku, 

navên razber, navinî ramanî ne, ne gewdedar in. 

Wekî: (hi, raman, bîr, sinc, rewit, derew, soz, bêrî, evîn, 

kîn, xeyal...). 

• Ji hêla jimarê (mêjer) 

Nav, ji hêla jimarê ve, sê (3) bein: 

- Navên tek (yekjimar). 

- Navên kom (pirjimar). 
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- Navên komel.  

20 

a- Navên tek: 

Navên tek ew nav in ku berjimara wan yek tenê ye. 

Wekî: - Bizinê darek ikand. 

- Hinarek li dara Zînê ketiye. 

Ev navên di her dû hevokan de: (bizinê, darek, hinarek, 

dara, Zînê) navinî tek in. 

b- Navên kom: 

Navên kom ew nav in, ku berjimara wan kom e. 

Wekî: - Birayên Zînê, ji xwehên wê pirtir in. 

- Cotkaran dar çandin. 

Ev nav (birayên, xwehên, cotkaran, dar), navnî kom in. 

c- Navên komel: 

Navên komel ew nav in ku raweya bêjeyên wan tek e û 

wateya naverokên wan, komê destnîan dike. 

Wekî: (pez, kerî, bo, kewte, col, naxir, ref, rivde, birr, 

komel, komar, leker, kombend...). 

Her yek ji van navan, weku bêje (wue), tek e, lê naveroka 

her navekî, wateya komekê destnîan dike. 

• Ji hêla bêjesaziyê 

Nav, ji hêla binyata (binyada) bêjesaziyê ve, sê (3) bein: 

- Navên xwerû (sade). 

- Navên Daritî (xurdezad). 

- Navên lêkdayî (hevedûdanî). 

a- Navên xwerû 

Navên xwerû ew nav in, ku ji bêjeyeke resen î sade tenê, 

saz bûne. 
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Wekî:(av, ba, xak, qad, çiya, çem, hîm, ax, 

 bav, bira, keç, cot, dar, gul...). 

b- Navên daritî 

Navên daritî ew nav in, ku ji bêjeyeke xwerû û pêgirekê, 

yan pagirekê dirust dibin :  

21 

1- bi alîkariya pê
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giran 

 (pêgir + navekî xwerû = Navekî daritî). 

Nimûne: 

1- (Ba): - Ba + dan = badan.1 

2- (Bê): - Bê + can = bêcan. 

- Bê + guman = bêguman. 

3- (Bi): - Bi + xwe = bixwe 

(Min Temo, bixwe dît). 

- Bi + xur(xwerû) = bixur(bixûr). 

4- (Da): - Da + bir = dabir2 

- Da + ba= daba 

- Da + be= dabe 

- Da + ketin = daketin. 

5- (Ra): - Ra + ast = r..ast = rast. 

- Ra + bûn = rabûn. 

6- (Rû): - Rû + nitin = rûnitin. 

7- (Na): - Na + çar = naçar. 

- Na + giha = nagiha. 

8- (Ne): - Ne + zan = nezan. 

 - Ne + xwe= nexwe. 

- Ne + sax = nesax. 

 - Ne + ban = neban. 

 - Ne + wêrek = newêrek. 

 - Ne + mêr = nemêr. 

9- (we): - We + rîs = werîs. 

10- (ve): - Ve + deng = vedeng. 

- Ve + rês = verês(tewang). 

11- (Hel): - Hel + keftin = helkeftin. 



Rêzimana kurdî | 1305  

 

- Hel + best = helbest. 

- Hel + west = helwest. 

12- (Hil): - Hil + dan = hildan. 

( 

1 

) - Jêderên karan (lêkeran) jî, ji beên navan in. 

( 

2 

) Dabir (daber). - 

22 

- Hil + girtin = hilgirtin. 

- Hil + çandin = hilçandin. 

13- (Wer): - Wer + bêj = werbêj(werbêjkirin) 

- Wer + girtin = wergirtin. 

2- bi alîkariya pa
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giran 

(Navekî xwerû+pagirekê=navekî daritî) 

Pirraniya navên daritî bi alîkariya pagiran saz dibin: 

Nimûne: 

1- (A): - Zan + a = zana 

- Kar + a = kara 

- Bez + a = beza 

- Dan + a = dana 

- Go + a = goya. 

2- (Ahî): - Ten + ahî = tenahî 

- Aîn + ahî = înahî 

- Kut + ahî = kutahî 

- (sanahî, dûmahî, ronahî.......). 

3- (Ayî): - Bilind + ayî = bilindayî. 

- Dirêj + ayî = dirêjayî. 

- Gewr + ayî = gewrayî. 

- (kurtayî, dûrayî, reayî....). 

4- (Asî): - Kêm + asî = kêmasî. 

- Kurt + asî = kurtasî. 

5- (Ak): - Ron + ak = ronak. 

- Xur + ak = xurak(xure) 

6- (Al): - Hev + al = heval. 

- Kort + al = kortal. 

- Gend + al = gendal. 

- Mend + al = mendal. 

- (çengal, kendal, goncal, pergal, delal 

- dil + al = delal-). 

7- (ar): - Kevn + ar = kevnar. 
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- Gem + ar = gemar.  

23 

- Gov + ar = govar. 

- Kir + ar = kirar. 

- (Zingar, xewar, nivîsar, mirar (mirdar)....). 

8- (An): - Seyr + an = seyran. 

- Bar + an = baran. 

- Heyv + an = heyvan (hîvan). 

- (kurtan, bozan, soran, wean). 

9- (Anî): - Aêx + anî = êxanî. 

- Mêr + anî = mêranî. 

- Dost + anî = dostanî. 

- (koranî, bûkanî, keçkanî, îranî, kirîvanî..) 

10- (Ane): - Roj + ane = rojane. 

- Mêr + ane = mêrane. 

- Yek + ane = yekane. 

- (cejnane, heftane, keçkane, mehane..). 

11- (Ayetî): - Dost + ayetî = dostayetî. 

- Mirov + ayetî = mirovayetî. 

- Kurd + ayetî = kurdayetî. 

12- (Atî): - Mirov + atî = mirovatî. 

- Jîr + atî = jîratî. 

13- (Ang): - Ar + ang = arang1 (Temo, arang e. Mirovan bi 

arangiyên xwe tengav dike, wan dixeyidîne). 

14- (As): - Mis + as = misas. 

- Fin + as = finas. 

- Kir + as = kiras. 

15- (Bar): - Guhêr + bar = guhêrbar 
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- Xwar + bar = xwarbar(xure) 

- Dî + bar = dîbar2 

16- (Ban): - Pas + ban = pasban(pasvan) 

17- (Baz): - Can + baz = canbaz. 

( 

1 )- Arang: mirovê tinazker(arangî:qerfên bêrê) (li herêma Kobanê bi kar 

tê). 

( 

2 

)- (xwarbar, dîbar), bi (soranî tên xebitandin).  

24 

- Ser + baz = serbaz. 

- Rim + baz = rimbaz.1 

18- (Çe): - Bax + çe = baxçe 

- Derya + çe = deryaçe. 

- Keman + çe = kemançe. 

19- (Çîv): - kil + çîv = kilçîv. 

20- (Dar): - Dil + dar = dildar. 

- Birîn + dar = birîndar 

- Ol + dar = oldar. 

- Kole + dar = koledar. 

21- (Dêr): - Guh + dêr = guhdêr. 

- Deng + dêr = dengdêr. 

- Çav + dêr = çavdêr. 

22- (Da): - Sînor + da= sînorda 

- Xêr + da= xêrda 

2 

23- (E): - Ser + e = sere 
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- Heft + e = hefte. 

- Çil +e = çile. 

24- (Ek): - Bad + ek = badek. 

- Pê+ ek = pêek. 

- Aill + ek = illek 

- Çill + ek = çillek. 

25- (El): - Kom + el = komel. 

- Çep + el = çepel 

- Gend + el = gendel. 

- Qert + el = qertel. 

- (topel, pertel, çetel, çengel..). 

26- (Ele): - Zerd + ele = zerdele (mimi). 

- Kom + ele = komele. 

- Bod + ele = bodele.(kawik). 

27- (En): - Çîm + en = çîmen. 

(1) Reng e, ku (baz) ji (bazî), (lîsk) be. 

(2 -) Xêrda: xêrxwaz(soranî).  

25 

- Sîm + en = sîmen. 

- Pû+ en = pûen (pûgeh). 

- Rew+ en = rewen. 

- (sotîmen, rêjen, rojen...). 

28- (End): - Nav + end = navend. 

- Gov + end = govend. 

- Ser + end = serend. 

- Rev + end = revend. 

- Hev + end = hevend. 

29- (Ende):-Aerm + ende = ermende. 
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- Per + ende = perende. 

- Ser + ende = Serende. 

30- (Ewa): - Pê+ ewa = pêewa. 

31- (Ewar):- Xwend + ewar = Xwendewar. 

- Bend + ewar = bendewar. 

- Kurd + ewar = kurdewar. 

32- (Emenî):-Sot + emenî = sotemenî. 

- Teq + emenî = teqemenî. 

- Çap + emenî = çapemenî. 

33- (Ex): - Kel + ex = kelex. 

- Pel + ex = pelex. 

34- (Er): - Nivîs + er = nivîser. 

- Xwên + er = xwêner(xwîner). 

- Dan + er = daner. 

- Koç + er = koçer. 

- Bêj + er = bêjer. 

35- (Etî): - kol + etî = koletî. 

- Bira + etî = birayetî. 

36- (êl): - Kurt + êl = kurtêl. 

- Kem + êl = kemêl. 

- Xur + êl = xurêl. 

37- (êr): - Dil + êr = dilêr. 

- Gel + êr = gelêr. 

- Ken + ê = kenêr.  

26 

- Ail + ê r= ilêr. 

38- (Ga): - Dez + ga = dezga(destga). 

- Dani+ ga = daniga. 
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- Ka + ga = kaga1 

39- (Gar): - Roj + gar = rojgar. 

- Amoj + gar = amojgar. 

40- (Geh): - Der + geh = dergeh. 

- Dad + geh = dadgeh. 

- Xwendin + geh = xwendingeh. 

- Yarî + geh = yarîgeh. 

41- (Gîn): - Miz + gîn = mizgîn. 

- Xem + gîn = xemgîn. 

- Lez + gîn = lezgîn. 

42- (Gûn): - Ar + gûn = argûn. 

- Par + gûn = pargûn. 

- Gul + gûn = gulgûn. 

43- (Gîr): -Av + gîr = avgîr. 

- Kef + gîr = kefgîr. 

- Pê+ gîr = pêgîr(pegîr). 

44- (In): - Baz + in = bazin. 

- Gaz + in = gazin. 

45- (Inde): - Fir + inde = firinde. 

- Gaz + inde = gazinde 

- Pir + inde = pirinde. 

- Pê+ inde = pêinde. 

46- (Ing): - Sor + ing = soring. 

- Bêj + ing = bêjing. 

- Ar + ing = aring. 

- Pê+ ing = pêing. 

- Pa+ ing = paing. 

47- (Il): - Pax + il = paxil. 
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- Qa+ il = qail. 

( 

1 )- Kaga:kadîn(soranî). 

27 

- Kak + il = kakil. 

- Pa+ il = pail. 

- Zeng + il = zengil.(zingil). 

48- (Ik): - Paç + ik = paçik. 

- Zend + ik = zendik. 

- Mêr + ik = mêrik. 

- Dar + ik = darik. 

- Jin + ik = jinik. 

49- (Istan):-Kurd + istan = kurdistan. 

- Gul + istan = gulistan. 

- Dar + istan = daristan. 

- Qûm + istan = qûmistan. 

50- (Inc): - Sar + inc = sarinc. 

- Qol + inc = qolinc. 

- Ser + inc = serinc.1 

- Nar(hinar) + inc = narinc. 

- Doj + inc = dojinc(arî).2 

51- (î): - Kurd + î = Kurdî. 

- Roj + î = rojî. 

- Av + î = avî. 

- Xwe+ î = xweî. 

52- (înî): - Kurd + înî = kurdînî. 

- Mê + înî = mêyînî. 

- Nerm + înî = nermînî. 
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- Pirr + înî = pirrînî. 

53- (în): - Aev + în = evîn. 

- Zêr + în = zêrîn. 

- Roj + în = rojîn. 

- Birr + în = birrîn. 

54- (îne): - Zerd(zer) + îne = zerdîne. 

55- (ît): - kom + ît = komît. 

(1)- Serinc:têbînî, agedarî (soranî). 

(2)- Dojinc:Arî (soranî).  

28 

- Qol + ît = qolît. 

- Mar + ît = marît. 

56- (îtî): - Diz + îtî = dizîtî. 

- Law + îtî = lawîtî. 

- Ker + îtî = kerîtî. 

- Aêx + îtî = êxîtî. 

57- (îç): - Kelp + îç = kelpîç1 

- Qar + îç = qarîç. 

- Zir + îç = zirîç(risas). 

58- (îk): - Tal + îk = talîk 

- Komer + îk = komerîk. 

- An + îk = anîk2 

59- (îl): - kunc + îl = kuncîl. 

60- (îde) - Ger + îde = gerîde. 

- Dî(dîn, dîtin) + îde = dîde. 

61- (Kok): - keç + kok = keçkok. 

(ik + ok): Keç + (ik+ok) = keçikok. 

- Jin + kok = jinkok. 
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: Jin + (ik + ok) = jinikok. 

-Xwi+ kok = xwikok. 

:Xwi+ (ik + ok) = xwiikok. 

62- (kî): - Kurmanc + kî = kurmanckî. 

- Zaza + kî = zazakî. 

- Ereb + kî = Erebkî.. 

- Dirêj + kî = dirêjkî. 

63- (ke): - Lût(poz) + ke=lûtke. 

- Re+ ke = reke3 

64- (Lîn): - Hêk + lîn = hêklîn(hêlîn). 

- Xwê + lîn = xwêlîn (xwêdan). 

( 

1 

)- Kelp: qalibê textîn. koka peyvê Yûnanî ye, ji (kalo-potos),(textê 

nigqalibê 

nig), hatiye. 

( 

2 

) (An):bilindayî, asman. Ji (an)ê (asman - , baran). 

( 

3 

)- (ke):Ev pagir di kurmancî de bi kar nayê (lûtke, reke), (Soranî).  

29 

65- (Lan): - Mîz + lan = mîzelan (mîzdank). 

- Aêr + lan = êrelan. 

- Berd(kevir) + lan = berdelan. 

- Dûv + lan = dûvelan(dobelan). 

- Kurd + lan = kurdelan. 
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- Qamî+ lan = qamîelan 

- Pû+ lan = pûelan. 

66- (lok): - Qamî+ lok = qamîlok 

- Xwîn + lok = xwînelok1 

67- (Man): -Nitî + man = nitiman. 

- Aadî + man = adîman. 

- Dirûn + man = dirûman. 

- Saz + man = sazman.2 

68- (Mend):- Hi+ mend = himend. 

- Huner + mend = hunermend. 

- Kar + mend = karmend. 

- Siya + mend + siyamend. 

69- (Nak): - (ev pagir di Soranî de tê xebitandin, wateya 

“tijî, mit”dide gotinê). 

- Derd + nak = derdnak (pir derd) 

- Agir + nak = agirnak (pir ewat) 

- Ron + nak = ronnak (ronak). 

70- (O): - Pat+o=pato(nanê ewitî, yê ku ji tenur dikeve). 

- Pî+ o = pîo. 

- Zeng + o = zengo. 

- Aan + o = ano. 

71- (N): - kev + n = kevn. 

(1)- Xwînelok: Xwînelan:xwîngeh(cihê xwîn lê rijyaye),(Soranî). 

(2 -) (Lîn, Lan, Lok, Man):Ev pagir wateya cî didin. Weku: 

-Hêklîn (hêlîn):cihê hêkan. 

-Pûelan: cihê pû. 

-Qamîlok: cihê qamîê. 

-Dirûnman: cihê dirûnê.  
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30 

- Tev + n = tevn. 

- Xew + n = xewn. 

72- (ok): - Ken + ok = kenok. 

- Xeyd + ok = xeydok. 

- Xi+ ok = xiok. 

- Kel + ok = kelok. 

- Fir + ok = firok. 

- (gerrok, lîstok, fedyok...) 

73- (oke): - Fir + oke = firoke (Soranî) 

74- (one): - Par + one = parone. 

75- (Ol): - Tît + ol = tîtol (tîtik). 

- Zît + ol = zîtol (jihevketî) 

- Menc + ol = mencol. 

- Kep(qoq) + ol = Kepol(qafê serî)1 

76- (Ole): - Re+ ole = reole. 

- Pi+ ole = piole. 

- Zirt + ole = zirtole. 

- Tir + ole = tirole. 

- Gij + ole = gijole. 

77- (Oçke):- Mendal + oçke = mendaloçke (mend + (al + 

oçke) = mendaloçke) 

- Ala + oçke = aloçke (ala-oçke) 

78- (Ox): -Kurd + ox = kurdox. 

- Kel + ox = kelox. 

- Cot + ox = cotox. 

- Kut + ox = kutox. 

- Çar + ox = çarox. 
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- kil + ox = kilox. 

79- (Onek):-Tirs + onek = tirsonek 

- Zirt + onek = zirtonek. 

- Bizd + onek = bizdonek(bizonek) 

80- (Or): - Kul(qul) + or = kulor. 

(1)- (Tîtol, Kepol), (Soranî).  

31 

- Pil + or = pilor 

- Hil + or = hilor. 

81- (Oyî): - Pesn + oyî = pesnoyî(pesnok). 

- err + oyî = erroyî (errok)1 

. 

82- (Ovan):- Dil + ovan = dilovan. 

83- (Ta) 

2 

:- Ser + ta= serta(porbir). 

- Dar + ta= darda(xerat). 

84- (Tir): - Sor + tir = sortir. 

- Dirêj + tir = dirêjtir. 

- Ciwan + tir = ciwantir. 

85- (Tî): - ivan + tî = ivantî. 

- Bira + tî = biratî. 

- Heval + tî = hevaltî. 

- Rêwî + tî = rêwîtî. 

86- (Tirîn):- Mezin + tiring = mezintirîn. 

- Ciwan + tiring = ciwantirîn. 

- Bilind + tiring = bilindtirîn. 

87- (û): - Pel + û = pelû (pelû dibe). 
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- el(il) + û = ellû 

- Dil + û = dellû. 

- Mil + û = melû3 

. 

88- (ûr): - Dest + ûr = destûr. 

- Bil + ûr = bilûr. 

- Temb + ûr = tembûr (tenbûr). 

- Renc + ûr = rencûr (pir-ê). 

89- (ûk): - Piç + ûk = piçûk. 

- Tût + ûk = tûtûk. 

- Pêpêl + ûk = pêpêlûk.(pêpelûk). 

- Piir + ûk = pirûk. 

- Çir + ûk = çirûk 

90- (Oq): - Zerd + oq = zerdoq. 

- Bel + oq = beloq. 

(1)- Li baûrê welêt, ev rawe tê xebitandin. 

(2)- Ev pagir li baûrê welêt bi kar tê. 

(3 -) Melû: qeflên paleyê (melûvan: qefilvan).  

32 

- Berq + oq = berqoq. 

- Mezel + oq = mezeloq. 

91- (Van): - iv + van = ivan. 

- Ga + van = gavan. 

- er + van = ervan. 

- Nêçîr + van = nêçîrvan. 

92- (Ver): - Gulo(gulok) + ver = gilover (girover). 

93- (Wan):- Kar + wan = karwan. 

- Ser + wan = serwan1 
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. 

- Kiz + wan = kizwan(qizwan). 

94- (Waz):-Per + waz = perwaz. 

- Gul + waz = gulwaz. 

- Lane + waz = Lanewaz2 

. 

- Cî + waz = cîwaz (têvel). 

95- (War):-Kurd + war = kurd-e-war (kurdewar). 

- Bend + war = bendewar. 

- Xwend + war = xwendewar. 

96- (Wer):-Ser + wer = serwer. 

- Can + wer = canewer. 

- Çand + wer = çandewer. 

- Kurd + wer = kurdewer. 

97- (Awer):-Dil + awer = dilawer. 

- Ceng + awer = cengawer. 

98- (Xane):- Mey + xane = meyxane. 

- Kar + xane = karxane. 

- Girtî + xane = girtîxane. 

- Bendî + xane = bendîxane. 

99- (Zar): - Gul + zar = gulzar 

- Lale + zar = lalezar 

- Dil + zar = dilzar. 

Têbînî: 

(1 -) (Serwanê hêtiran). 

(2 -) Lanewaz: Miext, penaber(ji lana (cihê) xwe miext bûye.(li baûrê 

welêt 

tê xebitandin).  
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33 

1- Navên ku di vê mijarê de hatine, tenê weku nimûne 

berçav bûne. 

2- Reng e, ku pêgir û pagirine dîtir jî, li vê herêmê yan li wê 

herêmê, hebin. Ev jî nayê wê wateyê ku me hemû êweyên 

navên daritî destnîan kirine. 

3- Hindek navên daritî bi dû-sê(2-3) pêgir û pagiran 

saz bûne. 

Wekî: - Raxistî=(ra+xist+î). 

- Danitî=(da+nit+î). 

- Lêkoler=(li{wî,wê}+kol+er). 

- Girtîxane=(girt+î+xane). 

........ 

4- Dema ku pêgirek, yan pagirek dikeve ser navekî xwerû 

(sade), rawe û wateya navê xwerû tên guherîn. Anku, 

navekî nû, bi wateyeke nû tê sazkirin. 

Nimûne: 

- Ketin raketin. 

- Bedabe. 

- Dan badan. 

 ........... 

- Kurd Kurdistan. 

- Gul gulzar 

- Dest destûr. 

5- Ev pagirên han,“ge, ga, geh, istan, xane, lan, zar, en”, 

wateya (cî) didin. 

Wekî: 

- (bingeh, daristan, meyxane, êrelan, gulzar, çîmen). 
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6- Ev pagirên (î, tî, ayetî, ayî, îtî...) wateya navên 

razber didin. 

Wekî: (bilindî, hevaltî, kurdayetî, dirêjayî, gundîtî...) 

7- Pêgir û pagirên dîtir jî, wateyên core-cor, bi ser navên 

daritî ve ber-didin.  

34 

C-Navên lêkdayî (hevdûdanî) 

Navên lêkdayî ew nav in, ku ji dû bêjeyên watedar û 

berjor, saz dibin. 

Wekî:(kalemêr, pîremêr, keskesor, xwînmij, marmasî, 

xewrevînok...) 

Navên lêkdayî bi van êweyên jêrîn saz dibin: 

1- Nav+nav 

a- Bi êweyekî rasteder (bê alîkarî): 

Wekî: 

- Mar + masî = marmasî. 

- Pis + mam = pismam. 

- Gul + av = gulav. 

b- Bi alîkariya (e)yê: 

Wekî: 

- Hêk + e + rûn = hêkerûn. 

- Kal + e + mêr = kalemêr. 

- Kesk + e + sor = keskesor. 

c- Bi alîkariya (û)yê: 

Wekî: 

- Qir+ û + qal = qirûqal. 

- Kel + û + girî = kelûgirî. 

- Xeml + û + xêz = xemlûxêz. 
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- Gend + û + gû = gendûgû. 

- Reng + û + rû = rengûrû1 

. 

Dayikên Kurd, bi serutina zarokên xwe re distirên: 

-”oka ‘Ey!ayê, 

oka Fatmayê.. 

Xwarin gendûgû ye 

û!tin rengûrû ye...” 

ç-Bi alîkariya (bi)yê. 

Wekî: 

- Kar + bi + dest = karbidest (karmend). 

- Dil + bi + xwîn = dilbixwîn. 

(1)- Seydayê zanyar, Sadiq Beha-eddîn ê Amêdî, ev daritin, di pertûka 

xwe 

de (Rêzimana Kurdî)-1987-berçav kiriye. Lê, bi dîtina min, gerek, ji hev 

cuda bin (xeml û xêz, reng û rû...)û bi vê yekê, ev nav ne lêkdayî ne.  

35 

- Çav + bi + kil = çavbikil. 

2- Nav + hevalnav (rengdêr,rew!): 

a- Bi êweyekî rasteder (dîrêkt): 

Wekî: 

- Dil + soz = dilsoz. 

- Ser + best = serbest. 

- Lep + zêrîn = lepzêrîn. 

b- Bi alîkariya (e)yê. 

Wekî: 

- Hîv(heyv) + e + ron = hîveron. 

- Tirb + e + sipî = tirbesipî. 
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- Mêrg + e + sor = mêrgesor. 

3- Nav+binyata kar (lêkerê)-reg-: 

- Bi êweyekî rasteder. 

Wekî: 

- Mêr + kuj = mêrkuj. 

- Xwîn + mij = xwînmij. 

- Nan + pêj = nanpêj. 

- Çol + birr = çolbirr. 

4- Hevalnav+hevalnav: 

a- Bi êweyekî rasteder. 

Wekî: 

- în + boz = înboz. 

- Sar + germ = sargerm. 

 (Li herêma me tê gotin: Ev zarok nexwee, sargermî bûye. 

Anku, sermê û germê, li pey hev, lê xistiye. Ji ber vê egerê 

nexweketiye.). 

b- Bi alîkariya (e)yê. 

Wekî: 

- Kesk + e + sor = keskesor. 

5- Hevalnav+nav: 

a- Bi êweyekî rasteder. 

Wekî: 

- Xo+ nav = xonav.  

36 

- Sor + gul = sorgul. 

- Bed + kar = bedkar. 

b- Bi alîkariya (e)yê. 

Wekî: 
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- Re+ e + mar = reemar. 

- Pîr + e + merd = pîremerd. 

- Kal + e + mêr = kalemêr. 

6- Hevalnav+binyata kar (reg): - Bi êweyekî rasteder. 

Wekî: 

- Ge+ bîn = gebîn. 

- Dûr + bîn = dûrbîn. 

- Dûr + avêj = dûravêj(topên dûravêj). 

- Re+ bîn = rebîn1 

7- Binyat+binyat (reg+reg): 

a- Bi alîkariya (e)yê. 

Wekî: 

- Got + e + bêj = gotebêj2 

- Gift + e + go = giftego. 

b- Bi alîkariya (û)yê. 

Wekî: 

- Mit + û + mal = mitûmal. 

- Got + û + bêj = gotûbêj. 

- Gift + û + go = giftûgo. 

8- Hevalkar+nav: 

a- Bi êweyekî rasteder. 

Wekî: 

- Jêr + zemîn = jêrzemîn. 

- Ber + dest = berdest. 

- Bin + kiras = binkiras. 

- Ser + leker = serleker. 

b- Bi alîkariya (e)yê. 
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(1 -) Binyatên(regên)karên(bînan, avêjtin) ev in: Ez di-bîn-im. Ez di-avêj-

im. 

(2)- Binyata jêderî (pêing), (got+in).  

37 

Wekî: 

- Pa+ e + roj = paeroj. 

- Bin + e + mal = binemal. 

- Rast + e + rê = rasterê. 

9- Hevalkar+binyat(reg): 

- Bi êweyekî rasteder. 

Wekî: 

- Bala + fir = balafir. 

- Dor + pêç = dorpêç. 

10- Dûbarekirina(dûpatkirina) bêjeyê: 

a- Bi êweyekî rasteder, ji navên dengan saz dibin. 

Wekî: 

- Xum + xum = xumxum (dengê baranê). 

- Kûr + kûr = kûrkûr (dengê girî). 

- Gur + gur = gurgur (dengê ewran, tavan). 

.......... 

b- Bi alîkariya (e)yê jî, ji navên dengan saz dibin. 

Wekî: 

- Zing + e + zing = zingezing(dengê zengil). 

- Zûr + e + zûr = zûrezûr (dengê guran). 

- Bar + e + bar = barebar (dengê pez)1 

c- Bi alîkariya pagiran. 

Wekî: 

- Çeq + çeq + ok = çeqçeqok. 
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(kevirê çeqçeqokê: navê lîstokekê ye). 

- Çik + çik + an = çikçikan. 

(çikçikan:navê çivîkekî ye). 

- Gum + gum + ok = gumgumok. 

- Çir + çir + k = çirçirk. 

11- Nav+bêjeyeke bêwate: 

a- Bi êweyekî rasteder: 

(1)- Navên dengan, bi alîkariya (e)yê û bêyî wê jî tên xebitandin 

(qîreqîr=qîrqîr..).  

38 

Wekî: 

- Av + mav = Av-mav1 (avmav). 

- Kevir + mevir = kevir-mevir (kevirmevir). 

- Qazî + mazî = qazî-mazî(qazîmazî)2 

. 

b- Bi alîkariya (û)yê. 

Wekî: 

- Qir+ û + qal = qirûqal. 

- Kit + û + kal = kitûkal. 

- Mit + û + mir = mitûmir. 

12- Jimarnav+nav: 

a- Bi êweyekî rasteder. 

Wekî: 

- Pênc + em = pêncem 

- Sê + pê = sêpê(sêpî). 

- Çar + goe = çargoe. 

- Çar + pê = çarpê(lawirên çarpê). 

b- Bi alîkariya pagira (k): 
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Wekî: 

- Heft + car + k = heftcark3 

. 

- Sê + gulî + k = sêgulîk (melêb). 

- Çar + pê + k = çarpêk. (Ev zarok bi çarpêkan diçe). 

(1 -) Bo wateya navê pêîn bête nasîn, gerek xêzik(-) bikeve navbera herdû 

navan: (av-mav, qazî-mazî). 

(2 -) Qazî-mazî: navê kêzikeke rengîn e: 

(Qazî-mazî qulopazî zarokên te kirne gazî). Zarokan pê dilîstin û ew stiran 

digotin. 

(3 -) Heftcark: Giyanbereke piçûk e. Ji celebên kêz û tûpikan e. Tê gotin, 

ku 

heftcark, heft caran bi mirovan vedide. Ji ber vê jî navê wê bûye 

(heftcark).  

39 

Birrê dûwem 

- Zayenda navan 

I- Navên rasteza 

 A- Rastezayên mirovan 

- Nêrza 

- Mêza 

- Dûzayend 

 B-Rastezayên ajelan(lawiran) 

- Nêrza 

- Mêza 

- Dûzayend 

II-Navên nerasteza 

- Navên endam û pêgirên laê mirovî 
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- Navên cil û kincan 

- Navên xeml û xiran 

- Navên cilên raxistina malê 

- Navên alavên xwaringehê 

- Navên beên xwarinê 

- Navên berên daran(Mêwe) 

- Navên havil û berhemên çandinê 

- Navên pincar û giyê 

- Navên qirû qalên hik 

- Navên mêweyên hik 

- Navên pêgirên paleyê 

- Navên dar û deviyan 

- Navên gul û kulîlkan 

- Navên êgir û beên wî 

- Navên lûs û hêwirgehan  

40 

- Navên cîh, bajar û gundan 

- Navên alavên teknîkî 

- Navên hemû cor û beên avê 

- Navên cih û jêderên avê 

- Navên nexweî û pêgirên wan 

- Navên beên bê (bayî) 

- Navên cografî 

- Navên riyan (rêyan) 

- Navên gewdeyên asmanî 

- Navên alavên cotyariya kevin 

- Navên alavên çapemeniyê 

- Navên birr û beên avahiyan 
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- Navên kel û pelên hespan 

- Navên çekên err û cengê 

- Navên berkêanên petrolî 

- Navên pertûk û nivîsaran 

- Navên çiyan(çiyayan) 

- Navên rengan 

- Navên saz û alavên mûzîkî 

- Navên dem û çaxan 

- Navên berkêanên pîesaziyan 

- Navên dermanan 

- Navên zemîn û pêgirên wê 

- Navên rex û hêlan 

- Navên parçeyên qadê yên çandiniyê 

- Navên pîj û stiriyan 

- Navên alavên hêran û werbêjkirinê 

- Navên alavên tevnerêsiyê 

- Navên pîvanokên kêan û pîvanê 

- Navên lîstokan 

- Navên gend û gemarê 

- Navên pêgirên teîrêsiyê 

- Navên razber 

- Navên jêderên karan 

- Navên jêderî 

- Navên hevalkaran 

- Navên hevalnavan 

- Navên dengan 

- Navên piçûkirî 

- Navên lêkdayî 
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- Navên neguhêrbar 

- Cînav 

- Navên jimaran(jimarnav)  

41 

Zayenda navan 

Destpêk: 

Zayend, di zimanê Kurdî (Kurmanciya jorîn) de mijareke 

giring e. Hemû corên navan (rasteza û nerasteza), bi hemû 

be"ên xwe ve (navên mirov, lawir û ti"tan), yên bernas 

(xweser) û yên gi"tî, tev dikevin ber pergala navên nêr û mê. 

Anku, çi navên hene, bi nêrînî yan bi mêyînî têne lêvkirin. 

Zayend, di hemû "êwezarên Kurdî de, ne bi pergalekê, yan 

bi "êwazekî yeksane bi kar tê. Di kurmanciya jorîn de zayend 

bi hûrbînî û berfirehî tê xebitandin; lê di kurmanciya jêrîn de, 

ne bi wê firehiyê1 tê xebitandin. 

Hebûn û nebûna nêr û mê di "êwezar û zimanan de, tu 

caran nabe girov û nî"ana pê"ketin, yan jî pa"ketina wan. 

Zayenda nêrza û mêza, di zimanê Fransî de bi pirranî têne 

xebitandin. Lê di zimanê Ingilîzî de, ne hevqasî tê xebitandin. 

Ev jî nayê wê têgehê ku zimanek ji wan, ji yê dîtir resentir û 

pê"ketîtir e. 

Ti"tê ku ez raki"andime vê tevdan û hevber-kirinê, ew 

genge"e û gotebêjên ku di navbera pi"tgirên "êwezarê 

(Kurmancî) û yê (Soranî) de, bi tundî li dar dikevin. Her 

aliyek (layek) ji wan "êwezarê xwe dide pê" û bi ri"tî 

berevaniya wî dike, da ku bibe bingeha zimanê netewî 

yê fermî. 

Mamosteyê zanyar Cemal Nebez, di pertûka xwe de, ya bi 
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navê (zincîreyî Kurdewarî zimanî yekgirtûyî Kurdî)2 dibêje3 

: 

(1 -) Li hin herêmên Botanê (fereh, ferehî) jî tê lêvkirin. 

(2 -) Çapkirina bambêrg 1976-Rû.(27). 

(3 -) Wekî ku Seyda Sadiq Beha-eddînê Amêdî, di pertûka xwe de 

(Rêzimana 

Kurdî). Bexdad-1987.Rû.(171-175),jê veguheztiye.  

42 

Nêr û mê di "êwezarê Kurmancî de, gelek caran, giraniyekê 

didin zimên; çiku, çi resenî di zimên de nîne ku em bidin pey, 

bo cudakirina nêr û mê. Ji ber vê sedemê jî, divê em nêrînî û 

mêyîniya navan di zimanê yekgirtî de pa"guh bikin. 

Mamoste S.B.Amêdî, di pertûka xwe de, ya ku me bi nav 

kiriye, Rû.(172-175),li mamoste Nebez vedigerîne û li dawiya 

bersivê, diçespîne ku nêr û mê, di hindek raweyên "êwezarê 

(Soranî) de jî hene; û van mînakan berçav dike: 

1-Raweya verêsê (tewangê, palvedanê): - (Soranî): - De çime de"tê . (mê) 

- De çime çiyayî . (nêr) 

- (Kurmancî):- Dê çime de"tê. (mê) 

- Dê çime çiyayî. (nêr) 

2-Raweya gazîkirinê: 

(Soranî): - Pûrê were. (mê) 

- Kure mero. (nêr) 

(Kurmancî):- (Metê) were. (mê) 

- Kuro mere . (nêr) 

Diyar e, ku nêr û mê (di van mînakan de) di her dû 

"êwezaran de jî hene. Lê di (Soranî) de nî"andeka gazîkirina 

navê nêr (e) ye û di (Kurmancî) de, ew nî"andek (o) ye. 
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Bi dîtina min, pi"tgirtina "êwezarekî û xwevegirtina ji 

"êwezarekî dîtir, rikeberiyeke bêbehane ye. Ri"tiya li ser 

reseniya "êwezarekî. 

beranberî pa"guhkirina "êwezarên dîtir jî, herêmperestiyeke 

awarte ye, nayê pejirandin. 

Bo yekîtiya gelê Kurd, damezirandina zimanekî yekgirtî 

(yekbûyî) erkekî sereke ye. ji bo pêkanîna vê armancê jî, 

baweriyeke kurdewarî yî, bi qasî giraniya armancê tê xwestin.  

43 

Zayend 

Bêjeya (zayend), ku bi wateya nêrza û mêza ye, ji jêdera 

zayînê(zanê) hatiye dari"tinê. Zayenda navan di zimanê Kurdî 

(Kurmancî) de mijareke tevhev û girêkî ye. Ji ber vê yekê jî, 

divê em rêbaza mijara xwe ronî bikin, da ku xwêner bi hêsanî 

bighêje têgeha wê. 

Rêbaza ravekirinê: 

Nav: 

1- Rasteza. 

2- Nerasteza. 

I- Navên rasteza 

A- Rastezayên mirovan. 

B- Rastezayên lawiran(ajel-balinde) 

A-Rastezayên mirovan. 

1- Navên nêrza. 

2- Navên mêza. 

3- Navên dûzayend. 

1-Navên nêrzayên mirovan 

a- Navên taybet (bernas,serenav). 
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b- Navên gi"tî (hevenav). 

a-Navên taybet: 

1- Rastenav. 

2- Navên piçûkirî. 

3- Nasenav. 

4- Pa"enav. 

B- Navên gi&tî.  

44 

2- Navên mêzayên mirovan 

a- Navên taybet. 

b- Navên gi"tî. 

a-Navên taybet: 

1- Rastenav. 

2- Navên piçûkirî. 

3- Nasenav. 

4- pa"enav. 

b-Navên gi&tî. 

3- Navên dûzayend. 

B-Rastezayên lawiran(ajel-balinde) 

1- Navên nêrza. 

2- Navên mêza. 

3- Navên dûzayend. 

2-Navên nerasteza (bêhêl, bêlayen): 

A-Navên heyber (&ênber)1 

1-Navên nêr. 

2-Navên mê. 

B-Navên razber (nepelandî): 

1-Navên nêr. 
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2-Navên mê. 

(1 -) Hemû navên rasteza heyber in ("ênber in).  

45 

zayenda navan 

N.rasteza N.nerasteza 

Rastezayên mirovan rastezayên lawiran 

(giyanberan) 

N.nêrza N.mêza N.dûzayend 

N.taybet N.gi"tî N.taybet 

N.gi"tî 

Rastenav 

Pa"enav N.mêza 

N.piçûker N.nêrza N.dûzayend 

N.nasenav 

Rastenav pa"enav N.heyber N..razber 

N. piçûker 

Nasenav N.nêr N. mê 

N.nêr N.mê 

N.m 

46 

Her wekî ku me di rêbaz û nex"eya zayendên navan de jî 

dît, nav ji hêla rasteqîneya zayendê ve, dû be"ên sereke ne: 

- Navên rasteza. 

- Navên nerasteza.  

47 

Navên rasteza 

Navên rasteza ew nav in, ku girov û nî"andekên nêrînî û 

mêyîniya wan rast û a"kera ne. Anku, nêrzayên rasteza, bi 
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hemû rew" û dirûvên xwe ve, didin nasîn ku ew nêrên 

rasteqîne ne. 

Wekî: (Mêr, kur, Eêrgo, Azad, ga, beran, nêrî, hesp, 

kele"êr...). 

Mêzayên rasteza jî, bi hemû rew" û dirûvên xwe ve, 

destnî"an dikin, ku ew mêyên rasteqîne ne. 

Wekî:(jin, keç, Zîn, çêl, mîh, bizin, mirî"k..). 

Navên rasteza navên mirov û lawiran (giyanberan) in. Ev 

nav, ji hêla wateya hebûn û nebûnê, hemû heyber in.  

48 

49 

Rastezayên mirovan 

Navên rastezayên mirovan, bi sê(3) coran dabe" dibin; 

1- Navên nêrza. 

2- Navên mêza. 

3- Navên dûzayend. 

• Navên nêrza 

Navên nêrzayên mirovan ew nav in ku nêrên celebên 

mirovan, bi "êweyekî rast û a"kera destnî"an dikin. 

Wekî: (mêr, kur, law, ap, xal, pismam, Azad, Memo, 

Ehmed....). 

Ji wan mînakên çûyî tê nasîn ku navên nêrzayên mirovan 

dû be" in: 

a- Navên taybet (bernas, xweser). 

b- Navên gi"tî (gelemper). 

a-Navên taybet (bernas): 

Navên taybet ew nav in, ku li mirovin destnî"ankirî dibin. 

Ew mirovên binavkirî di civaka xwe de, bi wan navên taybet 
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têne nasîn. 

Wekî:(Celadet, Alan, Eêrgo, Salar...). 

Navên taybet, bi van corên jêrîn, mirovên nêrza 

destnî"an dikin: 

1-Rastenav(serenav) 

Rastenavên mirovan, ew nav in ku ji piçûkanî, bi "êweyekî 

rasteqîne û fermî, li wan dibin. 

Wekî: 

- Miqdadê Bedirxan. 

- Eliyê Seydo yê Goranî. 

- Ehmedê Xanî.  

50 

2-Navên piçûkirî 

Di civaka Kurdî de, gelek caran hinek rastenavên mirovan - 

bi egera hezkirin û xo"ewîstiyê, yan bi egera kêmkirina 

kesatiyê- têne piçûkirin (sivikirin). Ew navên piçûkirî, di 

civakê de cihê navên rasteqîne digrin. Hindek caran jî, navên 

piçûkirî didin ser navên rastenavan û ji wan pirtir têne nasîn. 

Wekî: 

- (Ibrahîm):îbo, Biro, Berho, Biroka. 

- (Isma’îl):Simo, Simko, Simê. 

- (Kamîran):Kamo, Kamê. 

......HTD.. 

Ev navên piçûkkirî, bi çi eger û mebestê piçûk bûbin jî, herî 

"ûna navên resen digrin. Tîpa (pîta) sereta, ji navên piçûkirî 

girnivîs (girde) tê nivîsîn. 

3-Nasenav 

Nasenavên mirovan ew nav in, ku ji bilî navên wan ên rast 
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û fermî- di nav civakê de- li wan dibin. Pirraniya mirovên 

hunermend, torevan û mûzîkaran bi nasenavên xwe têne 

nasîn. 

Wekî: 

Nasenav Rastenav 

- Cigerxwîn Eêxmûs. 

- Hejar Ebdurehman. 

- Tîrêj Mela Nayif 

- Eivan-perwer Isma’îl. 

........... 

Helbet, tîpa sereta, ji nasenavan jî, girde tê nivîsîn. 

4-Pa&enav: 

Pa"enavên mirovan jî, wekî navên taybet, di nav gel de têne 

xebitandin. Tîpên sereta yên pa"enavan jî, girde têne nivîsîn. 

Gelek kes, bi pa"enavên xwe yên navnas, ji rastenavên 

xwe, pitir têne nasîn.  

51 

Wekî: 

- Ehmedê Xanî. 

- Salihê Bedirxanî. 

- Eliyê Herîrî. 

.......... 

Hindek caran, dû-sê mirovên hevenav (navên wan wekî 

hev), di civatekê de, peyda dibin, hingê ew mirov bi 

pa'enavan ji hev têne nasîn. 

Wekî: 

- Ehmedê Darî 

- Ehmedê Mandî 
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- Ehmedê Silîvî. 

........ 

Pa'enavên mirovan, ji gelek jêderan tên hilçandin 

(wergirtin), wekî: 

a-Navên binemalî(malbatî): 

- Hesenê Haco. 

- Salihê Yûsifî 

- Emînê Perîxanê. 

Diyar e, ku ev pa'enav, ji navên bapîr û dapîran hatine 

wergirtin. 

b-Navên herêm, bajar û gundan: 

- Melayê Cizîrî. 

- 2erefxanê Bedlîsî. 

- 2êxê Kesnezanî. 

- Cigerxwînê Hesarî. 

c-Navên êl û hozan1 

: - Ibrahîm pa'a yê Millî 

- Simkoyê 2ikakî. 

- Mistê Koçer. 

( 

1 

)- Gelek caran navê êlê ji navê herêmê tê girtin; û berevajî, navê herêmê 

jî, 

hindek caran, ji navê êlê tê girtin. Ji ber vê tevheviyê, koka hinek navan 

nayê nasîn.  

52 

ç-Navên kar û pî"esaziyan: 

- Ehmedê Nalbend 
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- Kawayê Hesinkar. 

- Memê 2ivan. 

d-Navên pileyên olî û civakî: 

Navên pileyên olî û civakî jî, dibin pa'enavên mirovan. 

1- Pileyên olî: 

- Ehmedê 2êx. 

- Hemdînê Mirîd. 

- Hesoyê Sofî. 

2- Pileyên civakî: 

- Siyamendê Begê. 

- Cemîlê Axê. 

- Ferhadê Keyê. 

Têbînî: 

1- Heger navekî gi'tî li mirovekî bibe, ew nav dibe navekî 

taybet (bernas). Wekî:(baran, birûsk, zinar...). 

- Baran rojnamê dixwîne. 

- Birûsk nivîserekî zîrek e. 

- Zinar pismamê te ye. 

2- Heger navekî mêza, li mirovekî nêr bibe, hingê ew nav bi 

nêrzayî tê xebitandin. 

Wekî: (Xebat, Elend, Roj...). 

- Xebat pismamê min e. 

- Elend kurekî rastgo ye. 

- Roj mamosteyekî jîr e. 

3- Heger hevalnavek (rew'ek) bibe navê mirovekî, ew 

hevalnav dibe navekî taybet (bernas) 

Wekî: (Re', rind, qehreman..). 

- Re'o dengbêjekî folklorî ye. 
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- Rindo dostê Zînê ye. 

- Qehreman diçe dibistanê. 

4- Heke navê lawirekî (ajelekî), li nêrzayekî mirovan bibe, ew 

nav weku navekî taybet bi kar tê. 

Wekî:('êr, helo, sîper..).  
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- 2êro pertûkek da min. 

- Helo, birayê 2îrînê ye. 

- Sîper xortekî çeleng e. 

5- Heke navekî taybet bi dûzayendî bête xebitandin. Anku, li 

herêmekê li mêzayan bibe 

û li herêmeke dîtir li nêrzayan bibe, hingê ew nav li gora 

navlêkirina herêmê bi kar tê. 

Wekî :(Ciwan, Xelat, Jiyan..). 

- Ciwan kurekî jîr e. 

- Ciwan keçeke jîr e. 

- Xelat birayê Zînê ye. 

- Xelat xwî'ka 2îrînê ye. 

6- Navên ku wateya bilindayî, xurtî û mezinahîyê didin, bi 

gelemperî, li nêrzayan dibin. 

Wekî: (Hevraz, Bilind, 2êro, Zagros, Sefîn, Ferat...). 

7- Navên ku wataya bedewbûn û nazdariyê didin, bi 

gelemperî, li mêzayan dibin. 

Wekî:(Çinar, Nêrgiz, Gulistan, Nefel, Hêvî, Perwîn, Bihar...). 

b-Nêrzayên gi"tî 

Navên nêrzayên gi'tî, ên mirovan, ew nav in ku celebekî ji 

kesên nêr- bi 'êweyekî gelemper- destnî'an dikin. Anku, her 

navekî gi'tî tibabeke 
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bêjmar, ji celebên nêrzayên mirovan destnî'an dike. 

Wekî:(mêr, kur, bira, law, ap, xal, bav, bapîr, bûra, hevling, 

xezûr..). 

Diyar e ku her navek ji wan navên li jor, celebekî ji 

nêrzayên mirovan berçav dike. Çiku dema em dibêjin (mêr), 

em jimareke bêsînor, ji (mêran) destnî'an dikin, bêyî ku em 

taybetiya pênasiya her mirovekî ji wan, bi navekî xweser 

(bernas) hildin. Hemû nêrzayên gi'tî, yên mayî jî, li vê gorê 

têne nasîn. 

Navên nêrza û mêzayên mirovan ên gi'tî-wek ku Kurdan 

(kurmancan) ew xebitandine- li gora vê latika jêrîn 

berçav dibin:  

54 

Nêrza Mêza 

Bav (bab) Da(dê) 

Bapîr (kalik) Dapîr (pîrik) 

Kur (law) keç (qîz) 

Bira (kek) Xwi'k, xweh 

Ap, mam, am Met. 

Xal Xaltîk. 

Pismam, Kurmam Dotmam, keçmam 

Birazî(biraza) Birazê (xwarza) 

Xwarzî = Xwarzê = 

Xezûr Xesû 

Bûra Di' 

Zirbav(mêrê dê) Jinbav 

Kurhilî (kurê jinê Keçhilî (keça jinê ji 

mêrekî dî). 
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Têbînî: 

Helbet, ev navên latika jor ne li hemû herêm û navçeyan, bi 

vî hawî têne xebitandin. Li navçeyine dîtir, hinek guherîn 

peyda dibin. Navinî, kêm-zêde, ji bilî wan hene. wek: 

Li bakur û rojavayî Kurdistanê dibêjin: (bav, ap, keç, 

met..). Lê ew nav bixwe, li ba'ûrî Kurdistanê, wisan tên 

xebitandin: (bab, mam, kiç, pûr..). 

• Navên mêza 

Navên mêzayên mirovan jî, wekî navên nêrza, dû be' in: 

-Navên taybet. 

-Navên gi'tî. 

a-Navên taybet: 

Navên mêza yên taybet, ew nav in ku her yek ji wan, 

mêzayeke xweser destnî'an dike. 

Wekî:(Zîn, 2êrîn, Nêrgiz, Mizgîn, Perwîn, Çinar...). 

Di zimanê Kurdî de, navên taybet bi çend coran1 têne 

xebitandin: 

( 

1 

) Di hindek zaravan de (cûre, curre) tê gotin, lê di zaravê Silêmaniyê de - 

- 

wekî ku di ferhengan de jî hatiye- (cor) tê gotin.  

55 

1-Rastenav (serenav): 

Rastenavên mêza, ew nav in, ku ji piçûkanî ve, bi 'êweyekî 

fermî, li mêzayên mirovan dibin. Mirovên mêza, bi wan 

navlêkirinên taybet, ji hev têne nasîn. 

Wekî: 
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- Fatima Salih axa. 

- Rew'ena Bedirxanî. 

2-Navên piçûkirî: 

Carinan rastenavên mêza, bi egera 'îranî û xo'ewîstiyê, yan 

jî bi egera kêmkirina kesatiyê sivik dibin (piçûk dibin). Lê 

dîsan ew navên piçûkirî dimînin navinî taybet, kesatiya 

mêzayan didin nasîn. Tîpa navên piçûkirî jî, girde tê nivîsîn. 

Wekî: 

- Seyranê = Seyro, Seyrê... 

- Gulistanê = Gulê. 

- Zozanê = Zozê. 

3-Nasenav: 

Ji bilî rastenavên ku bi 'êweyekî fermî, li mêzayan dibin, 

hindek mêza bi navinî gelêrî têne hildan. Ew nasenavên gelêrî 

di civakê de 'ûna navên resen digrin. Tîpên sereta, ji 

nasenavan jî, girde têne nivîsîn. 

Wekî: 

-Rastenav Nasenav 

- Emîna Keça Kurd. 

- Zeyneb Diya Ciwan. 

- Nûra Dîlan. 

4-Pa"enav: 

Pa'enavên mirovan jî, be'ek ji navên taybet in. Çawa mirov 

bi rastenav û nasenavên xwe têne nasîn, wisan bi pa'enavên 

xwe jî têne nasîn. 

Jêderên pa'enavan, wekî ku me berî nuha jî berçav kirine, 

pirr in.  

56 
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Wekî: 

1- Navê bapîrekî, yan dapîrekê: 

Rew'ena Bedirxan. 

2- Navê hozekê, yan herêmekê: 

- 2îrîna Zîbarî. 

- Zîna Omerî. 

3- Navê kar û pî"esaziyekê: 

- Asiya Nanpêj 

4- Navê pileyeke olî: 

- Fatima 2êx 

5- Navê pileyeke civakî: 

- Perwîna Axê(Axayî). 

....HTD..... 

b-Navên gi"tî: 

Navên mêza yên gi'tî, ew nav in ku celebekî ji mêzayên 

mirovan, bi 'êweyekî gelemper, destnî'an dikin. 

Wekî: (jin, keç, met, xaltîk, dapîr, dot, dotmam, bûk, di', jintî, 

jinxal...). 

Ev navên li jor, navinî mêza ne, bi 'êweyekî gi'tî, hindek 

celebên zayendên mê, destnî'an dikin. Tîpên sereta, yên navên 

gi'tî hûrek (hûrnivîs) têne nivîsîn. 

Têbînî: 

1- Heger navekî gi'tî-bi çi wateyê be jî- li mêzayekê bibe, ew 

nav wekî navekî taybet tê xebitandin. 

2- Heger navekî nêrza, li mêzayekê bibe, ew nav bi mêzayî tê 

xebitandin. 

• Navên dûzayend: 

Navên dûzayend, ew nav in ku her dû zayendan(nêr û mê), 



Rêzimana kurdî | 1345  

 

bi xwe ve digrin. Anku, navên dûzayend, bo nêrzayên 

mirovan û mêzayên wan bi kar tên. 

Wek:(dost, heval, hevrê, hevkar, mamoste, rêber, nivîser, 

dengbêj, sazmend, bajarî, gundî, mi'ext, welatperwer).  

57 

Ev navên dûzayend, bo mirovên nêrza têne xebitandin: 

- Dostê min dilsoz e. 

- Memo hevalê te ye. 

Bo mirovên mêza jî, bi kar tên: 

- Dosta 2îrînê dilsoz e. 

- 2îrîn hevala Zînê ye. 

Nêrza û mêzayên navên dûzayend, bi van 'êwazên jêrîn, ji 

hev têne cudakirin: 

a-Zêderên (veqetandekên) nêrza û mêzayên tek, ên 

pendî (ê, a): 

1- Zêdera (ê), bo nêrzayên tek ên pendî ye: 

- Ev pertûka hevalê te ye. 

- Mamosteyê min zanyar e. 

- Dostê te rastgo ye. 

2- Zêdera (a), bo mêzayên tek, ên pendî ye: 

- Ev pertûka hevala te ye. 

- Mamosteya min zanyar e. 

- Dosta te rastgo ye. 

b- Nî'andekên verêsê (tewangê) (î, ê), yên navên tek, di 

raweya verêsê de. 

1- (î): bo navên nêrza yên tek, ên pendî (nas) û nependî 

(nenas), di raweya verêsê de, ye: 

- Ev pertûka vî hevalî ye (pendî). 
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- Ev pênûsa hevalekî ye (nependî). 

2- (ê): bo navên mêza yên tek,ên pendî (nas) û nependî 

(nenas), di raweya verêsê de, ye: 

- Ev pertûka vê hevalê ye (pendî). 

- Ev pênûsa hevalekê ye (nependî). 

c- Pa'girên bangewaziyê (bangkirinê)(o, ê). 

1- (o): nî'andeka gazîkirina nêrzayên tek e: 

- (Ey hevalo, delalo,tu her ti'tî dizanî) “Cigerxwîn” 

2- (ê): Nî'andeka gazîkirina mêzayên tek e. 

- Lê keçê, delalê were malê.  
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ç- Cînavên nî'andan, (vî, wî-vê, wê). 

1- (vî, wî) (evî, ewî): Ev her dû cînav, di raweya verêsê de, li 

pê' navên nêrzayên tek, têne xebitandin: 

-Vî (evî) dostî alîkariya min kir. 

-Min pertûk da wî (ewî) hevalî. 

2- (Vê, wê) (evê,ewê): Ev herdû cînav jî, di raweya verêsê de, 

li pê' navên mêzayên tek, têne xebitandin: 

-Vê(evê) dostê alîkariya min kir. 

-Min pertûk da wê (ewê) hevalê. 

Ji wan xal û bendên çûyî, tê zanîn, ku zayendên navên 

mirovan, ên dûzayend, bi xebitandina hindek bêjeyan, ji hev 

cuda dibin.  
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Rastezayên lawiran (ajelan) 

Navên lawiran (giyanberan), bi hemû cor û celebên xwe ve, 

ji hêla zayendî ve, sê (3) be' in: 

1- Navên nêrza (nêr). 
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2- Navên mêza (mê). 

3- Navên dûlayen (nêr û mê). 

• Navên nêrza 

Hemû navên lawiran, ên nêrza û mêza bi 'êweyekî 

gelemper- navinî gi'tî ne. Anku, navên lawiran, ên taybet 

nînin. 

Wekî: (hesp, mehîn, mîh, bizin, beran, 'êr, hirç, keftar, gur, 

kele'êr, mirî'k, qaz, quling, kew, çivîk, qertel, mar, masî, 

morî...). 

Lê bi 'êweyekî awarte (derî reseniyê), navnî taybet, li 

hindek lawirên kedî (kehî) dibin. Ew navên taybet, bi egera 

nîzîkbûna wan lawiran, ji jiyana mirovan, li wan dibin. Wekî 

navên hindek hesp û mehînan ku di stiranên gelêrî de hatine : 

(Borê qer, Bozê rewan, Bêcaniyê....) û navê hindek seg û 

tajiyan û hin lawir û balindeyên dîtir...! 

Navên nêrzayên lawiran, bi hemû cor û be'ên xwe ve, 

navinî gi'tî ne. Ew nav, nêrîniya wan lawiran, bi 'êweyekî 

a'kera û rasteqîne berçav dikin. 

Wekî: 

(ga, hesp, beran, nêrî, lok (nêrê hê'tiran), kele'êr (dîk), 

hogeç, kel (nêrê tuxm û tovê her corê lawiran), yekane (nêrê 

berazan), givir (nêrê pi'îkan)...).  
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• Navên mêza 

Navên mêzayên lawiran jî, navinî gi'tî ne, Ew navên gi'tî, 

mêyîniya wan lawiran a'kera dikin1 

. 

Wekî: (çêl, mehîn, mî (mîh), bizin, mirî'k, berendîr, ti'tîr, 



Rêzimana kurdî | 1348  

 

biza'tîr..). 

• Navên dûlayen 

Navên dûzayend ew nav in, ku her dû zayendên lawiran bi 

xwe ve digrin. Anku, navên lawirên (giyanberên) nêr û mê bi 

yek navî, destnî'an dibin. 

Pirraniya navên giyanberan (lawir, balinde), yên bejî û yên 

avî, dûzayend in. 

Wekî: (gur, 'êr, piling, keftar, çeqel, hirç, rêvî (rovî), ker, 

gamê', hêstir, req, kûsî, mar, pezmijk, marmîrok, tûpi'k 

(dûlpî), qijalk, sîsalk, helo, kew, kevok, qumrî, çivîk, qitik, 

masî, marmasî, kevjal, beq û HTD...). 

Her navek, ji van navan, dû zayendan bi xwe ve digre. 

Weku em bêjin:- Gur:-Gurê nêr, Gura mê. 

- 2êr:-2êrê nêr, 2êra mê. 

- Kew:-Kewê nêr, Kewa mê. 

- Masî:-Masiyê nêr, Masiya mê. 

û HTD...... . 

Hindek celebên caneweran-di gel ku dûzayend in jî- lê 

nêrîniya wan daye ser mêyîniya wan û Kurdan ew bi nêrînî bi 

nav kirine. 

Wekî: ('êr, gur, piling, rêvî (rovî), keftar, meymûn, sîxur, jîjo, 

mar, seg, hê'tir, masî, kûsî, kevjal, helo, baz, qertel, quling, 

Kund, ba'oke, zîro, (zorî) tajî2 

...). 

( 

1 

)- Diyar e, ku hemû navên nêrza û mêza, yên ku bi peyvine serbixwe têne 

nasîn, yên lawirên kedî ne. Lê nêrza û mêzayên lawirên kûvî, bi hindek 
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bêjeyên hevpar bi nav dibin. 

( 

2 

)- (*)-Lêvkirina zayendên van navan, li hemû herêmên welêt, ne wekî hev 

tê xebitandin. Çiku, bi rêbihîstinê, zayendên van navan têne veguheztin.  
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Ev navên dûzayend, bi nêrzayî têne lêvkirin, di gel ku her 

yek ji wan jî, bi dû zayendên rasteqîne ye. 

Navên hindek celebên canewerên dûzayend jî, bi mêyînî 

têne lêvkirin, tev li ku ew jî, nêrza û mêza ne. 

Wekî: (kero#k(kîvro#k), hirç, kew, kevok, çivîk, hêstir, ker, 

tûpi#k (dûlpî), pi#îk, beq, qaz, qitik, qijnik, sipî, mê#, kêç, 

genn, qumrî, kêzik(*)...). 

Pirsa ku vê gavê dikeve bîra me, ev e: Gelo, çima Kurdan, 

navên hindek caneweran bi nêrzayî lêvkirine û çima navên 

hindekan, bi mêzayî lêvkirine ?!. 

Bi rastî, çi(tu) belge, li ber destên me nîne, ku em pê 

binasin, ka çima Kurdan navên hinek celebên caneweran bi 

nêrzayî xebitandine û navên celebinî dîtir, bi mêzayî 

xebitandine. Em bi rêbihîstinê fêr bûne, ku navê (rêvî) nêrza 

tê lêvkirin û navê (kero#kê) mêza tê lêvkirin. 

Ji pelandina navên wan canewerên ku bi nêrzayî tên 

lêvkirin, diyar dibe, ku pirraniya wan giyanberan hêzdar û 

dirrinde ne. 

Wekî: (#êr, gur, keftar, mar, ziya, qertel, helo, kund, 

ba#oke...). 

û yên laxer û lawaz (qels), bi mêzayî têne lêvkirin. 

Wekî: ( kevok, ask (xezal), kero#k, çivîk, perwane, mê#, morî, 
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kêzik...). 

Ev têbînî, heta astekê rast dixuye. Lê ne rêzaneke rasteber 

e. Çiku, navên hindek caneweran, derî vê nêrînê, berçav dibin. 

(Hirç) bixwe, hêzdar û dirrinde ye, lê bi navê xwe, mêza tê 

lêvkirin. Wisan jî, (qantir, sîsalk1 

), di gel gewd û hêzên wan jî, 

bi mêzayî têne lêvkirin. 

Beranberî wan jî, hindek giyanberên piçûk û bêhêz, wekî 

(mi#k, kurm, re#ole (cîq), têtî, çikçikan2 

), tev li ku piçûk û 

qels in jî, lê navên wan, bi nêrzayî têne lêvkirin. 

(1) Qantir: hêstir. Sîsalk: Sîsalka gurrî. (balindeyekî berata ye). 

(2)(Têtî, çikçikan): Navên dû celebên çivîkan in.  
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Ji van mînak û têbîniyên çûyî, tê zanîn, ku pîvanoka nêrza 

û mêzayên navên canewerên dûzayend- ji bilî rêbihîstinê- tu 

rêzan û resenî jê re nîne. Anku, me ji dê û bavan bihîstiye, ku 

navê (mi#k)î1 

, nêr e û navê (pi#îk)ê, mê ye. 

Bo destnî#ankirin û nasîna nêrza û mêzayên giyanberên 

dûzayend, pêdivî ye em van bêjeyên jêrîn, bi kar bînin: 

1- Zêderên navên pendî (ê, a) 

-(ê): Zêdera nêrzayên tek e. Ev zêder dighêje navên 

nêrzayên tek (yekjimar). 

Wekî: (kerê re#, gurê har, mi#kê cûn). 

-(a): Zêdera mêzayên tek e. Ev zêder dighêje navên 

mêzayên tek (yek jimar). 

Wekî: (Kera re#, gura har, qaza Fatê). 
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2- Her dû bêjeyên zayendî (nêr, mê), li pey navên 

dûzayend, berçav bibin. 

 Wekî: 

 Nêrza Mêza 

- Kerê nêr - Kera mê. 

- Hirçê nêr - Hirça mê. 

- Gurê nêr - Gura mê. 

- Kewê nêr - Kewa mê. 

3- Pê$xistina bêjeyên (nêr, mê). 

Wekî: 

 Nêrza Mêza 

- Nêreker - Mêker. 

- Nêrehirç - Mêhirç. 

- Nêregur - mêgur. 

- Nêrekew - Mêkew. 

(1 -) Ev (î) nî#andeka verêsa nêrzayê tek e. Li gelek herêmên bakur û 

rojava 

nayê xebitandin.  
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4- Xebitandina bêjeyên (dêl, ma, man), beriya navên 

dûzayend, mêzayên çend canewerên dûzayend kif$ dike. 

Wekî: 

- Dêlegur (gura mê). 

- Dêlehirç (hirça mê). 

- Ma(n)ker (kera mê). 

- Manga1 (çêl, çêlek)-(Soranî)- 

5-Nî$andekên verêsê (tewangê), (î, ê): 

- (î): Ev nî#andek dighêje navên nêrzayên tek, di raweya 
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verêsê de. 

Wekî:- Kurtanê(semerê) vî kerî nû ye. 

- Ev tûle ji wî segî ye. 

- (ê):Ev nî#andeka verêsê, dighêje navên mêzayên tek, 

ên berverês. 

Wekî:-Kurtanê kerê rizyaye. 

-Gewdê hirçê giran e. 

6-Bikaranîna cînavên nî$andanê (vî- wî, vê- wê), (evî-ewî, 

evê-ewê): 

- Vî(evî):Bo nêrzayê tek, ê nêz, tê xebitandin: 

- Vî berxî êm bikin. 

- Em ê çawa vî kewî bigirin ?. 

- Wî(ewî):Bo nêrzayê tek, ê dûr, tê xebitandin: 

- Hiriya wî berxî dirêj bûye. 

- Kî yê wî hêstirî bigre ?. 

- Vê(evê):Bo mêzayê tek, ê nêz, tê xebitandin: 

- Vê qazê bibin ser çemî (çem). 

- Baskê vê kewê #ikestiye. 

- Wê(ewê):Bo mêzayê tek, ê dûr,tê xebitandin: 

- Wê mê#ê dûr bixe! 

- Pûrta wê kero#kê we#yaye. 

(1 -) Li gora dîtina min (manga), ji (man+ga) hatiye. Bi vê dîtinê jî, (ga) di 

koka reseniya xwe de, dûzayend bû. Ji wê kokê ji (gamê#), -weku navekî 

dûzayend- hêj maye.  
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7- Heger tîpek (pîtek), ji tîpên navên nêrzayên tek, (a) be1 

, 

ew tîp di raweya verêsê de, dibe (ê). 
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Vêca ku me navek, di raweya verêsê de, bi tîpa (ê) dît, 

gerek em li ser rawestin, reng e (dibe), ku ew navê dûzayend, 

nêrza be. 

Wekî: 

- Jiyana mêsî (masî) bê av nabe. 

- Hiriya kêvir (kavir) dirêj bûye. 

- Pêvedana mêr (mar) zor çetin e. 

Lê ne her navê ku tîpek jê (ê) be, ew nav nêrza ye, wekî 

(mê#, gamê#). Ne her tîpa (ê) jî, ku di navekî nêrza de be, ew 

tîp, di resiniya xwe de (a) ye. 

Wekî: (#êr, mêr). 

(1)- Li hindek herêman, tîpa (e) jî, dibe (ê). Wekî: (kew = kêw, pez = pêz, 

rez 

= rêz).  
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Navên nerasteza 

(Zayendên bêhêl, bêlayen) 

Navên nerasteza ew nav in, ku li hemû kel û pel, ti#t û 

mi#tên bêcan (bêgiyan) dibin. Çi ew ti#t heyber (#ênber) bin, 

wekî:(xanî, ax, av, kevir, agir, dar, gul, lawir....).Çi jî, razber 

(nepelandî) bin, wekî:( rastî, hi#, bawerî, biratî, mi#extî, 

derew, rew#enbîrî...). 

Ew navên li jor, bi her dû be#ên xwe ve, (ên heyber û yên 

razber), ti#tinî bêcan destnî#an dikin. Ji ber ku ew ti#tên 

binavkirî tev, bê hest û bê can in, navên wan jî, dê ne navên 

zayendên rasteqîne bin. Ji ber vê egerê jî, ji wan re tê gotin, 

navên bêhêl (bêlayen). 

Tu(Çi) rêzan û resenî bo destnî#ankirina nêr û mêyên van 
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navên bêhêl nîne. Di riya bihîstinê tenê re, bi lêvkirina nêr û 

mêyên wan navan hatiye nasîn. Ji ber vê rêbihîstinê jî, hindek 

ji wan navên bêhêl, li herêmekê nêrza têne xebitandin û li 

herêmeke dîtir mêza têne xebitandin. 

Wekî nimûne:(ti#t, por, sîng,xatir...). 

Ev nav, li herêma rojavayî bajarê Qami#loyê nêrza têne 

bilêvkirin: 

- (Vî ti#tî, porê min). Lê, li herêma rojhilatî Qami#loyê, bi 

mêzayî têne bilêvkirin: 

- (Vê ti#tê, pora min...). 

Wekî ku me berî nuha jî gotiye, zayenda van navên 

nerasteza, di riya bihîstinê re gihi#tine me. Ji ber vê egerê jî, 

kes ne#ê (nikare) bibêje, ka çima (por) nêr e yan jî, çima mê 

ye. Her kes, li gora bihîstina xwe, bêjeyê dixebitîne1 

. 

Ji ber vê sedemê jî, pêwîst e, ku em zayenda navên bêhêl- li 

gora bihîstina xwe- destnî#an bikin, da ku em karibin, nêr û 

mêyên wan- bi qasî ku em karin- çarçove bikin. 

(1 -) Aloziyên ji vî rengî, bi biryara dezgeheke fermî çareser dibin.  
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• Endam û pêgirên la$ê mirovan 

Di gel ku mirov bixwe, rasteza ye û zayenda wî nêrza ye, 

yan jî mêza ye. Lê navên endamên la#ê mirovî, ne rasteza ne. 

Bo vê yekê, pêdivî ye, ku nêrînî û meyîniya wan navan bêne 

ronîkirin. 

Beriya ku em nêrza û mêzayên navên endam û pêgirên la#ê 

(le#ê) mirovî ronî bikin, hêja ye ku em çend têbîniyan berçav 

bikin: 
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1-Nêrînî û mêyîniya navên endamên la#ê (le#ê) mirovî jî, wekî 

hemû navên nerasteza, di riya bihîstinê re hatine nasîn. Ji 

ber vê yekê, hindek nav li herêminan nêr in û li herêmine 

dîtir mê ne. Bo vê egerê jî, kes ne#ê (nekare) bibêje, kîjan 

zayend rastir e. 

Me jî, li gora bihîstin û zanîna xwe, zayendên van navan 

danîne. 

2-Navên endamên la#ê mirovî, li hemû herêmên Kurdistanê, 

ne wekî hev têne xebitandin. Navên hindek endaman, ji 

gundekî ta gundekî tên guhertin. 

Wekî: (mijank, bijank, mijdank). 

Lê ku em fireh bikin û herêmên #;wezaran di bin çavên xwe 

re derbaz1 bikin, em ê bibînin, ku ew guherînên piçûk, mezin 

dibin û dighêjin warê têveliyên navlêkirinan. 

Nimûne: 

Navlêkirina bakur Navlêkirina ba$ûr 

zik Til 

Tilî Tipil 

Qeraqûçik Qirîç 

Sorsork Sorîçik 

Pidû Pû 

Qaçik Kilêj 

Fatre#k Xalxalk 

Xwezî Xûzav 

(1 -) Derbaz:(derbas).Tîpa(z)yê, bi dirêjayîya demê re bûye (s).  
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Ji ber van têveliyên navlêkirinan jî, em nikarin hemû navên 

endamên la#ê mirovî-wekî ku di hemû #êwezaran de hene- bi 
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kar bînin. 

3- Gelek endam û pêgirên la#ê mirovî, yên hûr û nediyar, ta 

roja îro jî, li bendî dezgeheke fermî ne, ku navinî layiq li 

wan bike. Gelek ji wan endaman hîn jî bê nav in û gelek jî, 

bi navinî gelêrî yî dirêj û ne cîgirtî, bi nav bûne. 

Mamosteyê zanyar (Ezîz Re#îd Eqrawî1 

), li ser vê ê#ê 

rawestiyaye û di vî warî de pertûkek (nivîsarek), bi navê 

(Giyanê mirovî), sala(1978)ê, derxistiye. Mamoste Eqrawî 

gelek nav bo pirraniya endam û pêgirên la#ê mirovî berhev û 

hevber kirine (mala wî ava). Ji ber van sedeman jî, tu lêkoler, 

di vî warî de nikare, bi #êweyekî sergihayî, hemû navên nêr û 

mê, yên nerasteza berhev bike. Vêca, heger çi kêmasî di vî 

karê min de hebe jî, hêviya min lêbûrîna xwêneran tenê ye. 

4- Di salên heftêyan de (kora zanyarên Kurd), li ba#ûrê 

Kurdistanê navên hindek endam û pêgirên la#ê mirovî 

danîn, nemaze navên endamên hûr û ne diyar. 

Digel ku navê ( mirov) bixwe navekî rasteza ye jî, lê navên 

endamên la#ê mirovî ne rasteza ne . zayenda wan navan bi 

rêbihîstinê hatiye nasîn . anku, zayenda wan li gora bilêvkirina 

wan destnî#an dibe, bêyî ku destûrek rêzimanî hebe, me bide 

nasîn , ka çima ev navê nerasteza nêr e, yan jî çima mê ye. 

Weku nimûne 

A-navê nêrza: 

 (ser, rû, rûçik, kepû (difin), dev, ziman, stû (histû), dest, 

zik, pî,ling, dil, çerm, can, giyan, dêm, diran, go#t, hestî, bez, 

mejî, (mejû), mil, mû, guh, çav...). 

b – navên mêza 
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( lêv, gerden, qirik, gewrî, pêsîr, pirç, pi#t, sîng, kezeb, 

xwîn (xûn), çog, (ejnû) gurçik, pi#ik, fatre#k, çen, #îlav, tilî , 

memik, ciger, gûzek (gwîzek), panî, masûlk ,movik ...). 

Ji pelandina navên endamên la#ê mirovî tê nasîn ku: 

(1 -) Ezîz Eqrawî, endamê kar bû, di kora zanyariya Kurdî de (Ba#ûrê 

Kurdistanê).  

68 

1- Tu rêzan û pîvanok bo nasîna navên nêr û mê nîne. Tu 

nî#andek jî, bo jihevcudakirina wan nîne. Zayenda hemû 

navên nerasteza, bi bihîstinê tenê hatine nasîn û xebitandin. 

2- Hemû navên endamên la#ê mirovî, yên cot (zo) û li ber 

çavan (diyar), nêr in. 

Wekî: 

Çav: (her dû çav). 

- Çavekî Zînê kul bûye. 

- Gerek Zîn li çavê xwe bipirse. 

 Guh: (her dû guh). 

- Guhê Nazê yê çepê giran e. 

Dest: (her dû dest). 

- Destê rastê, yê silavê ye. 

Ling:(her dû ling). 

- Lêro ji lingê çepê digazine. 

Ji bilî navên (pêsîr, çiçik, memik). 

Ev endamê cot (zo), bi mêyînî tê xebitandin. 

Wekî: 

- Pêsîra Fatê, ya çepê diê#e. 

- Zînê ji çiçika rastê digazine. 

- Memika rastê bi qasî ya çepê ye. 
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3- Navên endamên la#ê mirovî, yên cot û neberçav (hinavî), 

hemû mê têne xebitandin. 

Wekî: 

Pi#ik (sîpelk): (her dû pi#ik). 

- Cigare ziyanê dighîne pi#ikê. 

- Heso ji sîpelka xwe gazinê dike. 

Gurçik: 

- Gurçika vî nexwe#î ba# kar nake. 

-Re#o gazinê, ji gurçika xwe ya rastê dike. 

• Navên cil û kincan 

Me berê jî, destnî#an kiriye, çi navên ku di zimanê Kurdî 

(kurmancî) de hene bi nêrînî, yan jî bi mêyînî tên lêvkirin. 

Hemû navên cil û bergên mirovan jî, bi rêbaza zayendî têne 

xebitandin (nêr û mê). Gelek navên kincên berxwekirinê  
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(lixwekirinê) hene. Ji bilî vê jî, hindek kinc (cil), li herêmin 

Kurdistanê bi kar tên û li herêmine dîtir bi kar nayên. Ji ber vê 

sedemê jî, navên cilan li hemû herêman, ne yeksan in. Ev jî 

me neçar dike, ku em karibin navên hemû be# û parên kincan, 

di latikan de, berçav bikin. Vêca, li gor bihîstina xwe, em ê 

navên hindek cilan û zayenda wan pê#çav bikin: 

a- navên nêrza 

 (kiras, binkiras, derpê, derling, (deling) , kum, koloz, 

kulih, kurk, mîtanî, (qutikê mîtanî ), #al, #erwal, xeftan, …). 

b- navên mêza 

(berçavk, berdilk, berbisk, çarî, hibrî, (ebrî),dersok, dismal, 

(destmal), gore, kember, #ohî, kofî, pêlav, pê#malk, pi#tok, 

#imik, #ûtik ...). 
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Têbînî: 

Navên jêderên cil û kincên mirovan jî ne rastezane . 

Zayendên wan li gora vê latika jêrîn tên xebitandin: 

a-Nêrza: 

( Pembo,Hevirmê#, Mû 

b-Mêza: 

(Hirî, Kitan, Liva, Pirç, Pûrt ,Per (perîk). 

• Navên xeml û xi$ran 

a-Nêrza: 

(Bazin, Guhar, Kil, Kildan, Kilçîv,Lepik, Qor(qorê 

zêr),Lehik(berbisk), Xirxar(xilxal) 

b- Mêza: 

(Berbisk, Bi#kov (bi#kok), Çav#înk, Gerdenî, 

Gulik, Gulabend,Gustîlk(hingulîsk),Kespik, Morîk 

 (Ma#elle),Pê#pelik, Ristik, Xelek, Xizêm 

• Navên cilên raxistina malê 

Zayendên navên cil û tejên, ku li malan têne raxistin, bi van 

#êweyan têne xebitandin:  
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a-Navên nêrza (nêr) 

(Kulav, text(textê xewê) ). 

b-Navên mêza(mê) 

Berr, betanî, cil, do#ek, ‘erdî, raxek1 

, hesîr, kenebe, kursî, 

qenefe, mer#, mase, nivîn (lihêf), perde, sicade, #ûjde 

(sucade), tej, xalîçe..). 

c-Navên ku li herêminan, nêrza tên xebitandin û li 

herêmine dîtir mêza tên xebitandin: (balîf, kursî, nazbalîf, 
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balgeh). 

• Navên alavên xwaringehê 

Zayendên navên kel û pelên xwarin û xwaringehê jî, bi dû 

zayendên nerasteza, têne lêvkirin: 

a- Navên nêrza(nêr) 

(Çaydan, çetel, destar, hawin, hîz, kevçî, kûz (kwîz), kun 

(kunê avê), mitare (mitarê avê), qetremîz, #erbik, tirmiz, 

cewdik, kûp, den(denê avê), misîn...). 

b- Navên mêza (mê) 

(berge# (sifre), bero#, çoçik, çemçik, çeqo (kêrik), fincan, 

hesk, kefgîr, kêr, kilît, kovik, lalîk, legan, mastêrk, mesef, 

miqilk, niftik, perdax, piyal, sênî, sifre, #û#e, #ekirdank, tas, 

te#t, tebek, xwêdank, zerik, teyvik (lalîk, sênî)....). 

• Navên be$ên xwarin û vexwarinan 

a-Ji bilî (go#t, nan), hemû celebên xwarinên kurdî, yên tên 

çêkirin û amedekirin mê ne. 

Wekî: 

(bastêq, birinc, danhêr, dims, girar, germî, gezo, hêkerûn, 

hevrê#k, hêrayî, keçelok, kutilk, merge, mehîr, met (dims), 

(1)- Raxek: Mer#. 
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Pelûl, tir
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ik, dimserûn, avdûn, qawirme, qelî, savar1 

, 
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orbe, 
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amborek, 
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orbnîsk, 
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orbe
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îr...HTD....). 

b- Her wek me gotiye, (nan, go
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t), nêrza têne xebitandin. 

c- Berkê
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anên giyanberan 

1- Navên berkê
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anên giyanberên (ajelên) kedî (kehî), wekî: 

(bez, çortan, dew, dûv, don, firo, go
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t, jajî, mast, nîvî
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k, 

rûn, 
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îr, tû) nêr in. 

2- (Lorik), mê ye 

3- (Hêk) (hêlîn, hêklîn) mê ye. 

4- (Hingiv) nêr e. 

5- (Çerm, perr, post, ‘iyar) nêr in. 

6- (Hirî, liva, pirç, pûrt) mê ne. 

7- (Mû, hevirmê
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) nêr in. 

• Navên berên daran (mêwe) 

Ji navên berên daran (mêweyan): 

1- (Tirî)tenê nêr e. 

2-Navên mêweyên mayî, mê ne. wekî:(Berû, gilyaz(qeresî), 

pirtiqal, gûz(gwîz), guhîj, hinar, hirmî, leymûn, mazî, 

narinc, sêv, tû, xox, zeytûn, zerdele(mi
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mi
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),.....HTD... 

• Navên havil û berhemên çandiniyî 

Navên berhemên çandiniya werzî(demsalî, mosimî), li gora 

bihîstinê, bi van 
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êweyan berçav dibin: 

a- Navên hemû çandiniyên werzî (demsalî), yên ku li takî 

bilind dibin, wekî (genim, ceh, garis) nêr in. Ji bilî birincê, 

mêye. 

- Berkê
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anên genim jî, wekî: (ard(ar), hevîr, nan, dan, danû,), 

ew jî nêr in. 

b- Navên hemû çandiniyên werzî, yên ku bi 
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êweyekî tûm û 

ne bilind çê dibin, wekî:(nîsk, nok, 



Rêzimana kurdî | 1379  

 

olik, 
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oqil, kizin), bi 
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êweyekî kombêjî tên xebitandin. 

(1 -) (Savar, birinc, dan) ku xav û nekelandî bin, nêr in. Lê ku bûne xwarin, 

mê ne.  
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Wekî: 

- Ev nîskên kê ne ? 

- Pez ketiye nav nokên Hemo. 

- Çêlek ji kizinan hez dikin. 

- <oqilên çolê, ne wekî 
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olikan in. 

Lê, her libek ji wan berheman, bi mêyînî tê xebitandin. 

Wekî: 

- Tu li vê nîskê binêre. 

- Serê vê nokê re
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 bûye. 

- Ev 
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olika han girs e. 

- Vê kizinê û wê 
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oqilê bide ber hev. 

c- Navên hemû berhemên çandiniya werzî, yên ku li leman 

dikevin û li ser qadê dipijin, wekî (Zebe
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 (<ûtî), petêx, 

kundir, xirtik, gundor, xernûbî,qawîn,‘ecûr, terûzî, 
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erengo, 

êmîdî) nêr in. 

- (<imamok, petrî
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ok), ji vê bendê der in. Zayenda wan mê ye. 

Wekî:- Bêhna vê 
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imamokê xwe



Rêzimana kurdî | 1390  

 

 e. 

- Rengê petrî
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okê wek yê zebe
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an e. 

d- Navên hemû berhemên çandiniya werzî, yên ku bi pinê ve 

çê dibin, wekî:(îsot, bacanên sor, bacanên re
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, bamî, fasolî) 

mê ne. 

Wekî: 

îsota te tûj e. 

- Bacana sor, bi xavî jî tê xwarin. 

- Ev bacana re
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, pir mezin e. 

- Fasoliya 
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în, ji ya hi
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k xwe
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tir e. 

- Bamya 
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în jî, ji ya hi
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k xwe
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tir e. 

e- Navên hemû berhemên çandiniya werzî, yên ku di nav axê 

de mezin dibin, wekî:(pîvaz, sîr, kertêl (betat), tivir(tilb) 

gêzer, silkesor, 
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elim) mê ne.  
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Wekî: 

- Vê pîvazê hûr bike. 

- bîna (bêhna) vê sîrê tûj e. 

- Rengê vê silkesorê tarî ye. 

- Gêzera zer û ya tarî, her dû xwe
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 in. 

- Vê tivrê biqe



Rêzimana kurdî | 1403  

 

êre. 

Têbînî: 

1-Navên parçeyên derve, yên wan berhemên binavkirî, wek 

(qa
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il, qalik, qaqilk, qa
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ilk) nêr in. 

Wekî: 

- Qa
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ilê vî zebe
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î sitûr e. 

- Qa
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ilkê sîrê tenik e. 

- Qalikê berwê(berûyê) hi
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ke. 

.......... 

2-Navên parçeyên navê(hindir) wek (kakil, navik, nav, 

dendik, sîsik), mê ne. 

Wekî: 

- Kakila berûyê(berwê) tal e. 

- Sîsika gilyazê di nava wê de ye. 

- Lemma zebe
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an, bi dendikekê çê dibe. 

......... 

3- Zayendên van navên li jor, li hemû herêmên welêt, ne wekî 

hev tên xebitandin. 

Navên (qa
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il, qalik, qaqil...), li herêmekê nêr in û li 

herêmeke dî mê ne. Gelo kîjan zayend, rastir e?! 

Rastî û 
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a
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iya van zayendan, nayên pîvan. Çiku ew nav 

nerasteza ne. Tenê, bi rêbihîstinê hatine nasîn. Ji ber vê egerê 

jî, rastî û 
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a
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iya zayenda wan, nînin. Lê çaresekirina vê 

kê
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eyê, bo zimanekî yekbûyî, bi biryara dezgehine zanyarî û 

fermî tenê, pêk tê. 

• Navên pincar û giyê 

Zayenda navên (pincar, giya), her dû nêr in: 

- Vî pincarî berhev ke. 

- Bîna (bêhna) vî giyayî xwe
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 e.  
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Lê navên hemû be
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 û corên pincêr û giyê mê ne 

Wekî: 

- Ev giyabola ha gelekî tal e. 

- Pelên tir
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okê pan in. 

- Kulîlka bizbilîqê sipî ye. 

- Dibêjin, mar ji pûngê direve. 

....HTD..... 

• Navên qir û qalên hik 

Ji qir
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 û kew
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ên ziwa (hi
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k): 

1- (ço, darik, hejik, kelem, kelemper, pû
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, qalik, qa
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ilk, qir
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ik, 

stirî, zilik1 

, kew
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) nêr in. 

Wekî: 

- Vî çoyî...........wî darikî. 

- Wî kelemperî........ 

2- (ka, kapek, kozere, qesele, pel, hûrik (ûrik), kizmûk, 

lêmi
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t..)mê ne. 

Wekî: 

- Vê kizmûkê bide ser hev. 

- Wê qeselê û wê kapekê ji nav hev derîne. 

- Vê kayê... -wê lêmi
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tê..... 

• Navên mêweyên hik 

1-Navên hemû cor û celebên mêweyên hi
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k û zuhakirî, wek 

(mewîj, zerdele(mi
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mi
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), bastêq, hejîr, qerqîtik (tifilên 

zebe
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ên zuhakirî), qidam, (nok), qemerdîn, gûz(gwîz), 

fisteq, bindeq, berû..), mê ne. 

2- Ji bilî (benî)2 nêr e. 

• Navên pêgirên paleyê 

1- (pale, serpale, dûpale, melûvan (qefilvan), 
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alkê
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, bar, 
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al 

(bar), pi
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tî) nêr in. 

(1 -) Zilik, bi her dû zayendan tê xebitandin. 

(2 -) (Benî), nêrîniya xwe (nêrîtî), ji zayenda (ben) standiye. Ben jî nêr e.  
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2- (paleyî, destî, melû (qefl), xorim, gidî
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, bêder ) mê ne. 

• Navên dar û deviyan 

1- Navên hemû celebên darên terr(
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în-he
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în). 

Wek: (dar (dara tuwê), derxik, 
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itil, ajiro (katika darê), katik, 
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ax (
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axa darê), darik (dara piçûk), 
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axik) mê ne. 

2- Navên hemû celebên darên hi
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k (zuwa), wek (dar (darê 
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ivên), text, be
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t, mirdiyaq, beyik (darê dirêj û stûr), tîrik, 

sing, siqilk, êzing, dep, hej, kut, mîkut, 
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ûnik) nêr in. 

- Ji bilî (
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iv) (



Rêzimana kurdî | 1449  

 

iva terr û hi
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k), derî bendê, bi mêyînî tê 

xebitandin. 

Wekî: 

- Serê 
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iva hêzeran girêk e. 

- Vê 
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ivê bibe malê. 

• Navên gul û kulîlkan 

- Gul û kulîlk, ji hev cuda ne. Pelikên gulê lêkdayî (hevgirtî) 

ne. Anku, pelikên wê, qat li ser qatê hev dipêçin. Lê 

pelikên kulîlkê xwerû(sade) ne. Anku, pelikên wê, bi 

qatekê tenê hev digrin. 

-Navên hemû reng û celebên gulan mê ne. 

Wekî: (Sorgul(gula sor), Cûrî, gula 
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amî...). 

- Navên hemû cor û celebên kulîlkan jî, mêne. Wekî: (Benef
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, 

beybûn, helale, qawan, lale, nisrîn, nefel, nêrgiz, nîsanok, 

xecxecok û navên hemû celebên 
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înkayîyê jî, mê ne. 

• Navên êgir û pêgirên wî 

Ji navên êgir (agirî) û pêgirên wî: 

1- (agir, ar, ate
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, piring (piling), dû, êzing, ardû, pû
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) nêr in. 

2- (pizot (bizot), kizot, pêt, rivîn, çirîsk (çirûsk), tîn(têhn), 

pirîsk, birûsk, arî, xwelî, tenî, tirraf, dûman, dixan, komir, 

pilêç (pilîç) )mê ne. 

3- Cihên ku agir li wan tê dadan jî, hemû mê ne. 

Wekî: (tenûr, tifik, agirdank, argûn, sope (zope), firne, 

kozîdank..).  
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• Navên lûs û hêwirgehan 

Navên lûs (lîs) û hêwirgehan, yên mirov, lawir(ajel) û 

balindeyan, bi pirranî mê ne û hindekên kêm, nêr in. 

- Navên mê: (bargeh, çadir, çeper (xendeq), gor, goristan, gov, 

guher(mexela pezî), hol, holîk, holî, hêwan, hêlîn(hêklîn), 

hotêl, havîngeh, jûr (ode), koçik (ko
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ik) kun(qul), koz, 

kozik, kelmoz, (kunemoz) kepir (holik), lan (lana 
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êr-cihê 
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êr) lod (loda kayê), mal, mê
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edank, pîn (pîna mirî
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kan), 

pînik (pînika çivîkan), qesir, qul, sera, ser
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ok, 
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ikeft, 

ziving...). 

2- Navên nêr:(xanî, axur, kon). 

3- Navên alavên sereke, yên ku xanî bi wan ava dibin: 

(dîwar, dergeh, derî, ban, bin) nêr in. 

4- Navê parçeyên piçûk, yên ku xanî bi wan sergihayî dibin; 

(serdor, 
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irrik, mezrîb, çaser, pêpêlk, anî
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k, qozîk, kunc, go
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e, 

quncik, pencere, kulek, derîzane, navbir, derbaze1 

..)mê ne. 

• Navên cîh û bajar û gundan 

1- Ev navên gi
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tî:(welat, bajar, gund, bajarok, war, cih, 
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ar) 

nêr in. 

2- Lê ku navinî taybet li (welat, bajar û gundan bibin, hingê 

ew navên taybet, dê mê bin. 

Wekî:- Ez ji Qami
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lokê çûme Dêrikê. 

- <êrgo ji Dêrûna Axê hat Dêrûna Qulinga. 

3- Carnan, hindek navên gundan, ji wateya navê taybet, tê der 

û dikeve warê gi
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tiya navê (gund). Hingê, ew navên 

gundan, wekî (cih) bi kar tên û zayenda nêr distînin. 

Nimûne: 

Gundên bi navên (Girsor, Gir-re
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, Nayif, Çolme, Nêf, 

Silinder2 û HTD..). 

Xelkên wan gundan, wisan dibêjin: 

- Girsorê Kîkan - Girsorê Mêrsîniyan. 

(1 -) Derbaze:derîzaneya jêr, asîtan. 

(2)- Navên hin gundên nêzî bajarê Amûdê ne.  
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- Girre
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ê jêrîn - Nayifê Millan. 

- Nêfê Mêrsîniyan - Çolmê Gabaran. 

- Çolmê Gebekan - Silinderê Badînan. 

Bi nêrîna min, mebest ji lêvkirina wan navan (gund), bi 

xwe ye. Wekî ku em bibêjin: 

- Gundê Kîkan - Gundê Mêrsîniyan. 

Yan jî, bo çi navên wan gundan, nêr têne xebitandin ?! 

4- Hemû navên cîhan, ên gi
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tî, mê ne. 

Wekî: (herêm, navçe, dever, der, nav (li wênavê), rast(wê 

rastê), naverast, bargeh, gêr, gorepan, ast, aso, rade, 

gasîn...). 

• Navên alavên teknîkî, yên siwarbûn û veguheztinê 

1- Navên hemû cor û celebên alavên teknîkî, yên siwarbûn û 

veguheztinê, mê ne. 

Wekî: (balafir, firok, ke
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tî, kelek, kemyon, gemî, noqav, 

otombîl, qeyik, pas, poste, pîkap, tirên, tirempêl...). 

2- Ji bilî (bisiklêt, mitor), ev her dû nav, bi her dû zayendan 

têne lêvkirin:-bisiklêtê min, bisiklêta min. 

• Navên hemû cor û beên avê 

- Navên hemû 
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êweyên hebûna avê, li cîhanê mê ne. 

Wekî: (av, avî, baran, barov, berf, çirav, girrav, qe
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a, terez, 

teyrok, 
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evnem, sûlav, 
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îp, 
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otav, lehî, xunav, zîpik...). 

• Navên cî û jêderên avê 

1- Navên hemû jêderên avê mê ne. 

Wekî: (açme, avgîr, avzê, bîr, co, cihok, cobar, çavî, çal, 

çavkanîk, derya, deryaçe1 

, gol, kanî, kendav, sarinc...). 

2- Ji bilî (çem, delav, rûbar, 
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et) nêr in. 

(1 -) Deryaçe: piçûkirina(deryayê)ye, (derya piçûk) . Di 
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êwezarê(Soranî) de 

bi kar e.  
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• Navên nexweî û pêgirên wan 

1- Ji hemû navên ê
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 û nexwe
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iyan, navê (derd) tenê nêr e. 

2- Hemû navên nexwe



Rêzimana kurdî | 1485  

 

î û pêgirên wan mê ne. 

Wekî: (ê
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, jan, nexwe
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î) û navên hemû nexwe
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iyan jî, wekî: 

(ariya (birîn ariya), axivîn (birîn axivî ye), ava re
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, bawî 

bûn, belalûk (balîke), berjeng(berjenga nexwe
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iyê) ber
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ojk, 

bêhestî, bêhi
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î, bêmarî, bêntengî, birîn, bîrov, çavwirî, 

çavkulî, falic (falinc), harî, gêjî, serê
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k, dilrawestan, dînîtî, 

ê
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nasîn, gurrîtî, keçelî, kuxik, xûnberdan, kûnêr, ta, sareta, 

tîfo, tavgezk, jana zirav, navçûn, navgirî (zikgirî), pence
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êr, 

zekem, jehrî, xûnjehrî, xur, xurî, sorik, mîkutok, bahor, 

hal...). 

• Navên hemû beên bê (bayî 

1- Navê (ba), bixwe nêr e. 

2- Hemû navên dîtir, ên bê (bayî) û rew
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 û pêgirên wî mê ne. 

Wekî: (bahoz, bager, baroz, babîsok, babelîsk, bage
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, badev, 

baguv, gerdelûl, sirr, iyaz (eyaz)...). 

• Navên cografî 

1- Pirraniya navên cografî, yên berz û bilind nêr in. 

Wekî:(çiya, gir, qelaç, kepez, koh, 
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ax(çiya), lat1 

, mitik, 

nizar, zinar, tat(xirbe), tilm, xirbe, zozan...). 

2- piraniya navên cografî, yên nizm û pan, mê ne. 

Wekî:(de
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t, dol(newal), gasîn, gêr, girav, kevî, gorepan, 

qûmistan, panav, rast (wê rastê), naverast, nehêl, newal, 

nihal,...). 

3- Di gel ku (gelî) nizm e jî, lê nêr e. 

4- Pal (pala çiyê, pala girî), berpal ew jî, hevberî çiyê, nizm in, 

lê hevberî de
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tê bilind in. Ji ber vê yekê zayenda wan jî, mê 

ne: 

(1 -) Lat, bi wateya bilindaya tilmekî çiyê, nêr e. Lê (lata qadê û lata 

pîvanê) 

mê ye. Wekî:(serê wî latî), (lata ziviyê).  
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- Pala çiyê kesk bûye. 

- Berpala girî bê dar e. 

5- Navê (



Rêzimana kurdî | 1501  

 

ax), li gora wateyê zayenda xwe distîne: 

- Bi wateya (çiya), nêr e. 

- Serê wî 
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axî bilind e. 

- Bi wateya nehêla di navbera dû bilindayên girî de, mê ye. 

- Ez li 
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axa girî rûni
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tim. 

- Bi wateya qiloçê ajelan, nêr e. 

- <axê berên 



Rêzimana kurdî | 1505  

 

ikestî ye. 

• Navên riyan (rêyan) 

1- Hemû navên 
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op û riyan mê ne. 

Wekî:(cade, celde, duriyank, rê, rêbaz, kolan, 
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eqam, 
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op, 

rêçik, rêga, 
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arê (
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ah-rê,), xaçerêk...). 

2- Navê (sînor), nêr e. 

• Navên gewdên (gewdeyên) asmanî 

Navê (asiman) bixwe nêr e. Lê ti
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tên asimanî, yên 

gewdedar, piraniya wan mê ne. 

1- Navên hemû sitêr û gerrestêrên ku li asmên xuya dibin, 

mê ne. 

Wekî:( hîv(heyv, mah), roj (rok), mehwe
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 (nûhîv), stêr, 

gerrestêr û hemû navên sitêran jî: (Gelawêj, Qurix, 

Kerwankuj, Komka sêwiyan, Perwîn...), ew jî mê ne. 

2- Ji bilî navê (termê merxê), nêr e. Ew ji heft (7) stêrkan pêk 

hatiye û li rexê asîmên ê bakur duxuye. Navê (termê 

merxê), ji herêmekê ta herêmekê tê guherîn. Lê herî ew 

nav, bi (term) dest pê dibe. 

Wekî: 

- Termê Merxê (nêr e) 

- Termê Nûhî (=) 

- Termê Nihê (=) 

- Termê Miryan. (=)  
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• Navên alavên cotyariya kevn 

Ji navê alavên cot û cotyariya kevn: 

1-(halet (ji gelek parçeyan saz dibe), 
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ûrik, nîr, gîsin, berpîk, 

bivir, tef
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o, tevir...)nêr in. 

2-(benkulabe, bêr (bêl), mer, cercere (cencere), labût, melêb 

(melhêb), misas, sêgulîk, das, qeynax, qalûçik...) mê ne. 

• Navên alavên çapemeniyê. 

(nivîsgeh û xwendinghan): 

1- Navên hemû alavên çapemeniyê, xwendingeh û nivîsgehan 

mê ne. 

Wekî: (çap, pênûs, pertûk, defter, govar, rojname, belavok, 

nex
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e (xarîte), qelem, xame, jêbir, birrek, rastek, hibir 

(mûrekeb, xamav)...). 

2- Ji bilî (textere
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, dep, çelte(çente), pel1 

, (perr),nêr in. 

• Navên birr û beên avahiyan 

1-Ji hemû birr û be
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ên avahiyan (xanî û malan), ev navên 

jêr nêr in: 

(xanî, ban, dîwar, derî, dergeh, dep, be
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t, text, tîrik, 

kerpîç(kelpîç), kevir, dar, ber, mirdiyaq, sing, siqilk, hesin...) 

(nêr in). 

2-(mal, herrî, geç(kils)çemento, pencere, kullek, pêpêlk, 

çaser, sifirne, bixêrîk, hew
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, 
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ir
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irk, mezrîb, ser
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ok, dest
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ok, 

serdor...)mê ne. 

• Navên kel û pelên hespan 

1- Navên hemû kel û pelên (ti
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t û mi
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tên) ku bi hespan ve 

girêdayî ne, mê ne. 

Wekî: (gem, gulik, gulabend, ri
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me, sergo
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, navteng, tewl, 

zîn, zengo, qeyd, merbet, xurçezîn): 

2- Ji bilî navê (hevsar), nêr e: 

- Hevsarê mehînê rizyaye. 

(1 -) Li herêma me, (pel), ku mebest jê (pelê) defterê, yan pertûkê (pelê 

nivîsînî)be, nêr e. Lê ku (pela darê) be, mê ye.  
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• Navên çekên  

erî ( 

er) 

Pirraniya navên çekên er û çengê, yên kevn û nû, mê ne. 

Wekî: (Rim, tîr, tiving, xencer, kêr, qame, ear (devançe), 

top, mûek (fîzok), mayin, nanrincok, balefir, firok, noqav 

(xewase), tank...). 

2- (Gurz,ûr(îr), mertal, zirx, komzir, (xûze), kevan, kanî, 

tîrkevan (tîr-kevan)1 

...),nêr in. 

• Navên berkê 

anên petrolî 

- Navên (komir, petrol) mê ne. 

- Hemû navên berkêanên petrolê (neftê) mê ne. 

Wekî: (Banzîn, dîzel, gaz, mazot, xaz, kîrosîn, sipîrto, zeyt, 

volvolîn û titên bilastîkî...). 

• Navên pertûk û nivîsaran 

1- Navên hemû beû corên destnivîs û nivîsaran mê ne. 

Wekî:(pertûk(pirtûk), govar(kovar), rojname, belavok, 

salname, bawername, destnivîs, ferheng, destnivîsar). 

2- Navên hemû êwe û celebên tore û berhemên torevaniyê jî, 



Rêzimana kurdî | 1528  

 

mê ne. 

Wekî: (Roman, çîrok, kurteçîrok, helbest, destan(dastan), 

ano û navên tîpan (pîtan)...). 

• Navên çiyan (çiyayan) 

(Çiya) bixwe, nêr e. Lê navên çiyan-bi gelemperî- mê ne. 

Wekî: (Ararat, Gever, 2ingal, Bagok, Qeredax, Ebdilezîz....). 

Lê, gelek navên çiyan, bi nêrzayî tên xebitandin. 

Wekî:(Qendîl, Bêxêr, Sîpan, Sefîn, Cûdî, Toros, Kewke...). 

Bi dîtina min, çi cihê cografî ku heye, navê wî yê taybet 

(xweser)mê ye. Lê -weku ji min ve xuya ye- car caran, 

zayenda navan, li gora mebesta navlêkirinê destnîan dibe. 

Anku, dema em dibêjin (ferat), weku em bêjin (çem). Ji ber 

(1 -) Tîrkevan(tîr û kevan),bi hev re, nêr e. Lê (tîr) tenê, mê ye.  
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vê wateyê jî (Ferat), di stiranên gelêrî de bi zayenda nêr 

hatiye xebitandin: 

-(Ferato, Ferato... 

Malmîrato, 

Pêlê li pêlê xisto, 

di ser kendêl re qulapto..!). 

Vêca, navên hinek çiyan jî, li gora vê wateyê, bi nêrînî tên 

lêvkirin. Mînak: 

1- Ez helperikîm jora Bagokê. 

(Ez helperikîm wê bilindaya ku bi navê (Bagokê) tê nasîn). 

Bagok, navê taybet e, mê ye. 

2- Ez hilkiiyam serê Cûdî. 

(Ez hilkiiyam serê “Çiyê”) Cûdî= çiya. Anku mebesta min 

ji (Cûdî), çiya bixwe ye. 
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Bi vê mebestê jî, wateya binavkirinê ev e: 

1- Bagok = navê çiyakî nas e. 

2- Cûdî = çiyakî nas bixwe ye. 

Hindek ji zimanasên Kurd, derbarî vê kêeyê dibêjin: 

Heger zayenda navan, beriya ku li çiyan, gund û bajaran bibin, 

mê bin, ew nav, wekî xwe, mê dimînin. Lê ku nêr bin, wekî 

xwe jî, nêr dimînin. 

Bi Baweriya min, ev nêrîn, açûye. Çiku, gelek nav, di 

koka xwe de nêr in; lê dema ku li gund û bajar, çem û çiyan 

bûne, bi zayenda mê hatine xebitandin. Nimûne: 

- Navê bajarê (Silêmaniyê), mê ye. Lê ew nav, ji navê 

(Silêman), Mîrê babaniyan, hatiye standin. 

- Navê (Mehmûdiyê) li gelek gundan bûye. Ew nav jî, ji 

navê (Mehmûd) hatiye girtin. Di gel vê yekê jî, mê ye. 

Bi kurtebirî, zayenda navan, bi wate û mebesta navlêkirinê 

ve girêdayî ye. Ji ber vê egerê jî, ku navekî mêza li nêrzayekî 

bibe, zayenda wî navî nêr e. Berevajî, jî ku navekî nêrza li 

mêzayekê bibe, zayenda wî navî, mê ye. 

Dêmek, wate û mebesta navlêkirinê, zayenda navan 

destnîan dike.  

83 

• Navên rengan 

1- Navê (reng) bixwe nêr e. 

-Navên hemû rengan jî, nêr in. 

Wekî: (sor)-Ez vî sorî begem1 dikim. 

(re)-Reê tarî dil digre. 

(Zer) -Zerê zêrîn rengekî bedew e. 

2- Navên (boyax, dibax) mê ne. 
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Wekî: 

- Ceft û rehên xernûbê, kêrî dibaxa mekan tên. 

- Boyaxa pêlavan, bo xaniyan nabe. 

• Navên saz û alavên mûzîkî 

1- Navê (mûzîk)bixwe, mê ye. 

2- Navên hemû alavên mûzîkî jî, mê ne. 

Wekî: 

(billûr, tenbûr, def, dirbek, dahol, keman, kemençe, zirne, 

biziq, ney, nay...). 

• Navên dem û çaxan 

1- Ji navên dem û çaxan, (dan, çille) nêr in: 

- Ez ê danê êvarê biçim Helebê. 

- Kesek vî çillî2 ji mala xwe der nakeve. 

2- Hemû navên mayî, yên ku dem û çaxan destnîan dikin 

mê ne. 

 Mînak: 

a- Navên deman: (çirke (saniye), xulek (deqîqe), demjimêr 

(katjimêr, se’et3 

), roj, ev, hefte, meh, sal, sedsal (sede), 

dem, serdem, werz (demsal)...). 

(1)- Begemkirin: Ecibandin. 

(2)- Çille (vî çilleyî). Çellê havînê û çillê sivistanê. 

(3 -) (Se’et):Ev nav di (Evista) de, bi (sat) hatiye. Seydayê zimanzan 

“Hesen 

Qizilçî“ -Xweya Xwedê lêbe- dibêje, tîpa (s), “ji Sat” bûye (k); û (sat) 

bûye (kat).  
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b- Navên rojên hefteyî: (2em, Yekem, Duem (Dûem), 
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Sêem, Çarem, Pêncem, în). 

c- Navên mehên salê: (Xaklîwe (Avdar), Banemer (Nîsan), 

Cozerdan (cehzeran, Gulan), Pûper, (Xizêran), Xermanan 

(Bêderan, Temûz), Gelawêj (Tebax), Rezber (îlûn), 

Gelerêzan (Çirya pêîn) Sermawiz (Çirya paîn), Befranbar 

(kanûna yekê) Rêbendan (kanûna dûwê) Reemeh) (Sibat). 

ç- Navên werzên (demsalên) salê: (bihar, havîn, payiz, 

zivistan). 

d- Navên parçeyên rojê: (elend, spîde, nîro, êvar, rojava). 

e- Navê (çax),bi tenê, li herêma me, bi her dû zayendan tê 

xebitandin. Wekî: 

1- Çaxa sînema Amûdê ewitî, ez ne lê bûm. 

2- Çaxê sînema ewitî, tu jî ne lê bûyî. 

Li gora rêpivana navên dem û çaxan, ez dibêjim, ya rastir, 

ew e, ku zayenda navê (çax) mê be. 

• Navên berkê 

anên pî 

esazî 

Navên hemû alav û berkêanên pîesazî, yên teknîkî, bi çi 

êweyî û çi navî bin, zayenda wan mê ye. 

Wekî :(radiyo, telefizyon, vîdyo, kompyûter, di, setelayt, 

radar, tiliskop, têlefon...). 

• Navên dermanan 

1- Navê (derman) bixwe nêr e. 

- Pêwîst e, nexwevî dermanî bistîne. 

2- Zayenda navên dermanan, bi hemû beû celebên xwe ve, 

mê ye. 

Derman, li gora bikaranîna wan, bi vî êweyê jêrîn 
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dabedibin: 

a- Libik (berik): Hemû celebên dermanan, ku bi rengê libikan 

tên standin, mê ne: 

- Vê libikê (libokê), daqurtîne. 

b- 2irûb (dermanê ruhn): Hemû dermanên ruhn, ku tên 

vexwarin, mê ne: 

- Sê kevçiyan ji vê irûbê vexwe.  
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C - Derzî: Dermanên ku bi êweyê derziyan derbazî laê 

nexwedibin, ew jî mê ne: 

- Bila nexwe, rojê derziyekê li xwe xe. 

ç- Toz: Dermanên toz jî, bi hemû corên xwe ve mê ne: 

- Vê tozê, bi avê re vexwe. 

d- Xûnberdan (hicam): Dermankirina xûnberdanê (hicaman), 

di nav kurdan de, babi kar dihat. Navê xûnberdanê 

(hicamê) jî mê ye. 

- Bila nexwebi hicamê, xûnê ji pita xwe berde. 

e-Melhem (merhem): Hemû navên dermanan, ku merhem in, 

mê ne: 

- Vê merhemê di birînê de bide. 

ê-Lebîxe1 

: kurdan hinek derman, li ser destên xwe amede 

dikirin. Hindek heyberên malê, yan jî hinek pincar û giya, li 

nav hev dixistin û dikirin mîna hevîrekî ruhn û li birînên 

axivî û pizkan (pirzikan) dikirin. 

Ji wî celebê dermên re, digotin (lebîxe). Ew jî, mê ye: 

- Vê lebîxa ha li birîna xwe ke. 

f-Wisan jî dermankirina bi :(ewat, bendik, girêdan, nivit û 
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bazbendan...). Ew êwe û êwazên dermankirinê, mê ne. 

• Navê zemînê (qadê) û pêgirên wê 

1- Navên (zemîn, qad, erd), mê ne. 

2- Navên titên hik û xurt (qurs), ku pêgirên zemînê ne wekî 

(zuxir, kevir, ber(berd), hîm, kêstek), nêr in, Teht mê ye . 

3- Titên hûr û nerm, ku pêgirên zemînê ne, wek(ax, sêlak, 

qûm, nikar, geç(kils), kils, cis, axlîme, lîme, lêmit (qirû 

qal û gemara li pey lehiyê dimîne). Ew tev mê ne. 

• Navên rex û hêla 

1- Navên (rex, alî, kenar), bê guman, nêr in: 

- Li wî rexî binêre. 

- Li aliyê rastê rûne. 

- Kenarê çemî vêl e. 

(1 -) Reng e, ku navê (lebîxe), bi vî hawî saz bûbe: (li hev bixe)=(l...ev 

bîxe)=(l...e bîxe)= (lebîxe). Çiku, (lebîxe) ji gelek titên lihevxistî pêk 

dihat.  
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2- Navên (hêl, nav, rast, çep, texm, jor, jêr, pêî, paî, dawî, 

kevî, rêz), mê ne. 

- Li wê hêlê temae ke. 

- Zarok li wê navê dilîzin. 

- Gundê me rasta gundê we ye. 

(= = (li texma) = = =) 

- Mala Temo, li wê çepê ye. 

(li wê texma çep e) 

- Li ser destê rastê bizîvire, ne li ser yê çepê! 

- Mala me di rêza mala we de ye,ne li pêiya wê ye, ne li 

paiya wê ye. 
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- Ez li ber keviya çemî(çem) rûnitim. 

........... 

3- Hinek navên (alî û rexan), li gora wate û mebesta 

binavkirinê, zayendên xwe distînin. Ji wan navan (rojhilat, 

rojava, bakur, baûr, rast, çep. 

Nimûne: 

a- Kêeyên rojhilata naverast pirr in. 

 (rojhilat=herêm, navçe) mê ye. 

- Parzemîna Emerîka, li wê rojavaya dûr e. 

 (rojava=hêla, roj lê diçe ava)mê ye. 

- Tu vê rojhilatê hatiyî çi ? ?. 

 (rojhilat=dema zû) mê ye. 

- Zarok li wê rastê dilîzin. 

(rast=nav, gorapan) mê ye. 

- Li milê çepê bizivire, xaniyê me xuya ye. 

(çep=hêl)mê ye. 

b- Bajarê me rojhilatî1 (rojhilatê)Helebê ye. 

(rojhilat= rex, alî, cih) nêr e. 

- Ez bi rê ve, rastî Memo hatim. 

(rast=pêrg) nêr e. 

(1 -) Li hin herêman, zêdera(ê), bi (î)yê lêv dikin, wekî: (rojhilatê welêt= 

rojhilatî welêt). Li (‘Efrînê)-(î ji Xwedê xafil e, kafir e) bi kar tê, ji 

devla(ê ji ...).  
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- Heger tu li Amûdê bî û berê te li çiyayê ‘Ebdil-’ezîzê be; 

hingê, bajarê Dirbêsiyê, dê li rastî te be; û Qamilokê jî, dê 

li çepî te be (rastî=rastê, çepî=çepê). 

Di vê mînakê de: 
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1- Li gel ku (Ebdil-ezîz) navekî nêr e, lê ku li çiyê bûye, 

zayenda mê girtiye. 

2- Navên (rast, çep), bi wateya (rex, alî) hatine, ji ber vê egerê 

jî, zayenda nêr standine. 

Dêmek navên rex û hêlan, li gora wate û mebesta 

binavkirinê (di hevokê de), zayenda xwe distînin. 

• Navên parçeyên qadê, yên çandiniyê 

Navên parçeyên qadê(erdê), yên têne çandin, hindek ji wan 

nêr in, hindek jî mê ne. 

a- (bax, baxçe, werz(bîstan), rez, bîstan (mixtî), nêr in. 

b- (tîr, (tîra genemî), zevî, hox(tîr), dehl (mêe, daristan), 

midreb, miar, benik1 

, gulistan, gulzar, gulen(guljen), 

mê ne. 

• Navên pîj û stiriyan 

Her wekî me berê jî gotiye, hemû dar û pîjikên hik, nêr in. 

Li gora vê pîvanokê, hemû cor û celebên pîjik û stiriyan 

hik in û zayendên wan jî nêr in. 

Wekî: (kelem, kelemper, darik, pîj, pîjik, stirî, quncir, 

qurîncok, zixt, zixtik, qurmik...). 

• Navên alavên hêran û werbêjkirinê 

a-Navên hemû alavên hêrana (hûrkirina) zêd, nêr in. 

Wekî: (a, destar, cirn, hawin, girik, mîkut, ûnik...). 

b- Navên alavên dêran û werbêjkirinê. 

Wek: (Melêb, sêgulîk), bêr, serad, bêjing, moxil) mê ne. 

Wekî: - Cotyar bi melêbê kozerê didêre. 

- Zîn ardê xwe li moxilê dixe. 

(1)- Bennik: parçeyekî piçûk e, tê avdan. Reng e, ku (bennik) ji pîvana (bi 
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ben) hatiye, wekî ku em bêjin:(erîtek erd, bostek erd).Ew jî benikek erd.  
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• Navên alavên tevnerêsiyê 

Navên (tevn, tevnerêsî) mê ne. Lê navên alav û berhemên 

tevnerêsiyê, hindek ji wan nêr in, hindek jî mê ne. 

a- (Kerkît (ehekî hesinî ye, ben pê tên kutan), Pîj(pîjekî 

serxwar e, yan qiloçekî xezalan e, ben pê tên hildan û 

daxistin), bef(textekî panik e, ben pê têne kutan), sing, 

ben, dezî, ta..)nêr in. 

- Ji berhemên tevnerêsiyê jî:(xa, ferd, tûr, gûnî, qewlik, kîs, 

...)nêr in. 

b- (sêpî, gurd) mê ne. 

- Ji berhemê tevnerêsiyê jî: 

(têr, xurcik, xurcezîn, raxek, cilik, mer, tejik,..)mê ne. 

• Navên pîvanokên kê 

an û pîvanê 

1- Hemû navên kêan û pîvanê, wek: 

(giran, sivik, dirêj, kurt, pan, teng, zirav, qalind, stûr, 

tenik), ne guhêrbar in. Anku, weku hevalnavan (rewan) li pey 

navên nêrza û mêza tên xebitandin. 

Wekî: - zeviya fireh. -xaniyê fireh. 

2-Navên pîvanokên kêan û pîvanê, hemû mê ne. 

Wekî: (Mêtr(mitir), gaz, gav, bost, kîlo, giram). 

Yên mayî (çi piçûktir, çi mezintir) ew jî mê ne. 

• Navên lîstokan (leyistikan) 

Navên lîstin û lîstokên di nav kurdan de bi kar dihatin, li 

gora herêman dihatin nasîn û navên wan jî, ji herêmekê ta 

herêmekê, ne wekî hev bûn. 
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Ji ber vê egerê jî çetin e, ku em karibin navên hemû lîstikan 

berhev bikin û zayendên wan, ji hev cuda bikin. 

Lîstikên, li herêma me, dihatin lîstin, zayenda wan, li vê 

gorê parve dibe: 

1- Lîstikên bi komelî (ji yekî pirtir), dihatin lîstin, mê ne: 

(bûka baranê, bûka berfê, bûka mîran, çirrê, çavgirtînk, 

veartok, heftok1 

, nehberk, dame, kab, gog(hok)...). 

- (qirdikê qido), ji bendê der e. Ew nêr e. 

(1 -) (Heftok) bi kombêjî, bi nav dibe (were, emê bi heftokan bilîzin), lê 

yeka 

wan, mê ye (vê heftokê).  
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2- Lîstokên heyber (bi rengên peykeran), ku zarok bi tena xwe 

karin bi wan bilîzin, zayenda wan li gora zayenda 

peykeran, destnîan dibe. 

Nimûne: 

- Lîstokek (hesp) be, zayenda wê nêr e. 

 :(ka vî hespî, em ê pê bilîzin). 

- Lîstokek (mirîk) be, zayenda wê mê ye. 

 :(ka wê mirîkê, em ê pê bilîzin. 

• Navên gend û gemarê 

Navên gemarê jî, wekî hemû navên nerasteza, hin ji wan 

nêr in, hin jî mê ne. 

a- Navên nêr: (gû(pîsî), sergo (gemargeh). 

b- navên mê: (gemar, qirêj, mîz, zibil, rêx (rîx), pikul, tepik, 

virrik, pil(vê pilla gû), sil(pil) pelox (komek gû), kenik, 

gend (gemar), zelq, çilm, lîk,(lîçik), belxem, tenî, arî, 
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xwêdan, tirr, fis, kemêl....). 

• Navên pêgirên te 

îrêsiyê 

Li gel ku (teî), darekî hik e jî, lê 

zayenda wê mê ye: 

- Doxa vê teiyê dirêj e. 

Lê parçe û pêgirên teiyê, hin ji wan mê ne, hin jî, nêr in. 

1- (Nêk (hesinkekî xwar e, bi serê teiyê ve ye), serteî, dox) 

mê ne. 

2- (pembo, mû, (bi teiyê têne ristin), rîs, nex, ben, ta) nêr in. 

3- (hirî, liva, pirç, pûrt) mê ne. 

• Navên razber 

Navên razber (manewî), navên hin têgehan in ku nayên 

dîtin û nayên pelandin. Wateyên navên razber, bi ramaneke 

himendî têne nasîn. 

Wek:(hi, gazin, (gazind, gazinc), mizgîn, gilî(gileh), 

viyan, iyan, evîn, kîn, xeyd, derd, xem...).  
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Zayenda navên razber jî, wekî navên heyber, hin ji wan nêr 

in, hin jî mê ne. 

1- Navên razber, ên nêr: 

(hi, derd, gilî (gileh), guneh, girr, webal, ken, girî....). 

2-Navên razber, ên mê: 

(gazin(gazind, gazinc), mizgîn, evîn, viyan, iyan, kîn, 

xeyd, rew, fedî, helwest, hewes, co, guman, derew, erm, 

bîr, bawerî, texmîn, bêrî, pêjin, tirs, xem, kul, ê, behî, 

berger...). 

3- Hindek navên razber bi herdû zayendan têne xebitandin. 
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Wekî: (hest, xatir,). 

- Hestê wî......, xatirê wî...... 

- Hesta wî......, xatira wî...... 

• Jêderên karan (lêkeran) 

Jêderên karan jî, beek ji beên navan in. Zayendên hemû 

cor û celebên jêderan mê ne. 

Wekî:(- dan (dayîn), çûn (çûyîn), zanîn...... 

(vê danê, wê zanînê...) 

- Çandin, ragiyandin, vegerandin...... 

(vê çandinê, wê ragiyandinê....). 

- Gotin, biratin, kutin......... 

(vê biratinê, wê gotinê....). 

• Navên jêderî (navên jêderan) 

Hemû navên jêderî, navinî razber in. Zayendên wan jî 

mê ne. 

Wekî:(çandinî, cotkarî, rezvanî, gundîtî, dilsozî, hevaltî, 

biratî, berevanî, welatparêzî, kurdewarî...). 

(vê welatparêziyê, vê hevaltiyê, wê biratiyê...). 

• Navên hevalkaran (hokeran): 

Navên hevalkaran dû celeb in: 

a- Hevalkarên demane (demî).  
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hevalkarên demane, ew nav in, ku çax û deman destnîan 

dikin. 

Wekî: (çirke1 (saniye) xulek(deqîqe), demjimêr (katjimêr), 

roj, ev, hefte, meh, sal, demsal (werz), sedsal (sede), 

elend, berbang, sipîde (sibeh), rojhilat, nîvro (nîvroj), êvar, 

dem, çax, rojava, ...). 
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Ev navên, vî beê hevalkaran tev, mê ne. 

(vê çirkê, vê êvarê, vê demê....). 

b- Hevalkarên cîgehî: 

Hevalkarên cîgehî, ew nav in, ku bi gelemperî, cih û hêlan 

destnîan dikin. 

Wekî:(jêr, jor, ser, bin, rex, hêl, alî, dûr, nêzîk (nêz), pit, pê, 

pa, dor, hawîr, ber, hawîrdor..). 

Hinek navên hevalkarên cîgehî nêr in; hindek ji wan jî, 

mê ne. 

1- (ser, bin, rex, alî, )nêr in: 

- (serê zeviyê..., binê avê...., li wî aliyê çemî..., li vî rexî...) 

2- (jêr, jor, dor, nêzîk, hêl, dûr, hawîr, hawîrdor, pêî, paî, 

dawî...) mê ne. 

- (jêra gund..., jora malan..., li dora zeviyê..., li hawîrdora 

bajêr.., dawiya riya me nayê....). 

3- Navên cîgehî (ber, pa, pê, dûr,), nîandekên zayendan li 

wan xuya nabin. Anku, em nikarin bêjin: 

(ber+ê,a malê, pa+ê,a xênî, pê+ê,a darê, dûr+ê,a zeviyê). 

Ew nav bi (î)yê tên rojeva xebitandinê. 

Wekî:(berî malê, paî xênî, pêî darê, dûrî zeviyê). 

Lê ku pagira (î) gihete wan navan, hingê ji raweya xwe 

ya resen der tên û tev bi mêzayî tên xebitandin. 

Nimûne: 

- Pê+ î = pêî (pêiya malê..) 

- Ber + î = berî (beriya gundî..) 

- Pa+ î = paî (paiya bajêr..) 

- Dûr + î= dûrî (li vê dûriyê..) 

Hingê, dibin navinî razber. 
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(1 -) (Çirke), ji dengê (çirk-çirk)a mîla demjimêrê (se’etê) hatiye standin. 

(soranî).  
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• Navên hevalnavan (rengdêran) 

Hevalnav jî, beek ji beên navan in. Wek 

(sor, zer, kesk, kurt, dirêj, teng, fireh1 

, pan, nizm, bilind, 

zirav, stûr...). 

Hevalnav li pey navan tên xebitandin û wateyên wan, bi 

pesn, rewû rengan ronîtir dikin. 

Wekî: 

- Mêvanek hat. (mêvanekî rêzdar hat). 

- Min hespek kirî. (min hespekî bakirî). 

- Gulek bikivî. (gulek sor bikivî). 

Ji hêla zayendê ve, hevalnav dû bein: 

1- Navên rengan, wek (sipî, sor, kesk, zer, în, re, gewr...). 

zayenda van navan, nêr e. 

Wekî: 

- Ji van rengên sor, ez vî sorî divêm. 

- Ev înê ha bedew e. 

2- Navên rewû pesnan, wek(kurt, dirêj, teng, fireh, pan, 

nizm, bilind, ba, pîs, bedew, xwe, sivik, giran, biha, 

arzan, mêr, îrîn, piçûk, mezin, comerd, çikûz, kawik, 

hiyar..., HTD..). 

Ev hevalnav, ne guhêrbar in. Anku, wekî xwe dimînin, bêyî 

ku nîandekên zayendê bighêjin wan. 

Mînak: 

- Ev zevî zirav û dirêj e. 
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Di vê mînakê de, em nikarin bêjin: 

- zirav+(ê,a)zeviyê çi qas e. 

- Dirêj+(ê,a)zeviyê çi qas e. 

Ji ber vê neguhêrbariyê jî, pêdivî ye ku pagir bighêjin wan 

hevalnavan, da ku nîandekên zayendê, li wan xuya bibin. 

Nimûne: 

- (zirav):zirav+î -ziraviya zeviyê. 

- (dirêj):dirêj+ayî -dirêjayiya (dirêjaya). 

- (ba):ba+î -baiya mêran... 

- (kêm):kêm+asî -kêmasiya pertûkê... 

(1 -) (Fereh), jî tê xebitandin.  
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Bi vê zêdebûnê, hevalnav, ji raweya xwe ya resen têne der 

û dikevin warê navên jêderî. Ji ber vê guherînê jî, zayenda van 

raweyên hevalkaran, berdewam mê ye. 

• Navên dengan 

1-Navê (deng) bixwe, nêr e. 

Wekî: - Dengê nalînekê tê min. 

- Dengê daholê ji dûr ve xwee. 

2- Hemû navên dengan mê ne. 

Wekî: 

- Bare-bara1 pez e (barîn). 

- Çelpe-çelpa masiyan e (çelpîn). 

- Çipe-çipa dilopan e (çipîn). 

- Gue-gua avê ye (guîn). 

- Gure-gura ewran(hewran)e (gurîn). 

- Gurpe-gurpa dilê min e (gurpîn). 

- Gurme-gurma daholê ye (gurmîn). 
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- Pite-pita kevaniyê ye (pitîn). 

- Çîve-çîva çivîkan e (çîvîn). 

- Tiqe-tiqa kenê wê ye (tiqîn). 

- Çirke-çirka demjimêrê ye (çirkîn). 

- Terqe-terqa dergeh e. 

- Vire-vira keviran e. 

- Fîze- fîza bê ye. 

- Fire- fira dewaran e. 

- Zire- zira keran e. 

- Zûre- zûra guran e. 

- Ore-ora çêlekan e. 

- Qurpe-qurpa kurkê ye. 

- Qid-qida mirîkê ye. 

- Qîqe-qîqa dîkan e. 

- Xum-xuma baranê ye. 

(1 -) (bare-bar),û dengên dîtir jî, bêyî (e)yê (bar-bar, çelp-çelp...) jî tên.  

94 

- Tike-tika kenn e. 

- Fie- fia bêvilê ye. 

- Fîze-fîza fîekan e. 

- Hîre-hîra hespan e. 

- Newe- newa piîkê ye. 

- Qeb-qeba kew e. 

- Kaze- kaza seh e. 

- Reqe- reqa birûskan e. 

- Gupe-gupa êgir e. 

- Gume-guma topan e. 

- Zinge-zinga naqosê ye. 
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• Navên piçûkirî1 

Navên piçûkirî (piçûk-kirî), ji hêla zayendê ve, bi van her 

dû bendan têne ronkirin: 

1- Her navê piçûkirî ji wateya navê resen (berî piçûkirinê) dûr 

neçûbe, zayenda wî jî wekî zayenda navê resen dimîne. 

Wekî: 

- Vê darê biparêzin. (dar mê ye). 

(vê darikê biparêzin). (darik mê ye). 

-Vî qurmî hilînin. (gurm nêr e). 

(vî qurmikî hilînin). (qurmik nêr e). 

- Vî baxî nefiroin . (bax nêr e). 

(vî baxçeyî nefiroin) (baxçe nêr e). 

2- Heger navê piçûkirî, hevdengê piçûkirina navekî dîtir be û 

wateyên her dû navên piçûkirî (û hevdeng) ne yek bin, 

hingê zayendên wan, ne pêwîst e ku yek bin. Reng e, ku her 

dû zayend, li hev bên, reng e jî, ku têvel bin. 

Nimûne: 

a- Girê gundê me bilind e (gir nêr e). 

(girikê gundê we nizm e) (girik nêr e) . 

- (Girika hevîrê Zînê mezin e) (girik mê ye). 

(1)- Piçûk, ji (piç) hatiye. Bi dîtina min, (piçûk), ji (biçûk) rastir e.  
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- Zendê rastê ji yê çepê bi hêztir e (zend nêr e). 

(zendikê rastê ji yê çepê, bi hêztir e (zendik nêr e). 

- (zendika kirasê min teng e). (zendik mê ye). 

Di van her dû mînakan de: 

- (girikê) axê, (girika) hevîr, hevdeng in, lê ne hevwate ne. 

Ji ber vê egerê jî, zayenda wan ne wekî hev e. 
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- (zendikê) ji zendê mirovî û (zendika) kirês jî, ne hevwate 

ne. Zayenda wan jî ne wekî hev e. 

b- (destikê vî zarokî êyaye). (destik nêr e) 

- Destikê dasê derizî ye). (destik nêr e). 

Di vê mînakê de, her dû (destik), ne hev wate ne, (yek ji 

wan dest e, yê dî cihê pêgirtina dest e),. Lê zayenda her dû 

navan jî, bi nêrzayî, li hev hatin. 

• Navên lêkdayî (hevgirtî, hevbend) 

Navên lêkdayî(hevgirtî, hevbend), ew nav in ku ji pirtirî 

navekî xwerû (sade), saz bûne. 

Wekî:(ciwanmêr, keskesor, hevirmê..). 

Zayenda van navên lêkdayî, têveliyekê di nav zimanzanan 

de peyda dike. Ji encamên wê têveliyê, rastnivîsa zayenda 

navê (rêziman) e. 

Hindek nivîser, wî navî bi mêyînî dinivîsin: (rêzimana 

Kurdî). Hindek jî, bi nêrînî dinivîsin, (rêzimanê Kurdî). 

Vêca, rastiya zayenda navê (rêziman), çi ye ? Gelo, rêzan û 

reseniya zayenda hemû navên lêkdayî çi ye ?. 

Li gora dîtina min, zayenda hemû navên lêkdayî, bi van 

rêpîvanan têne destnîankirin: 

1- Heger navê lêkdayî ji dû navên xwerû (sade) pêk hatibe û 

her dû nav nêr bin, zayenda navê lêkdayî, dê nêr be. 

Wekî: -pis+mam=pismam (nêr e). 

- kur+xal=kurxal (Nêr e). 

2- Heger her dû navên xwerû mê bin, zayenda navê lêkdayî, 

dê mê be. 

Wekî: - Pîr+jin=pîrejin (mê ye). 

- Keç+met=keçmet mê ye).  
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3- Lê ku yek ji her dû navên xwerû nêr be û yê dî mê be; 

hingê kêeya zayenda navên lêkdayî berçav dibe. 

Nivîserên ku zayenda navê (rêziman) nêr dinivîsin, dibêjin: 

Heger navê dûwê (dûwem) nêr be, gerek zayenda navê 

lêkdayî jî nêr be. Li ber roniya vê rêzanê jî: (rê) mê ye û 

(ziman) nêr e. Dêmek (rêziman) nêr e; û (rêzimanê Kurdî), ji 

(rêzimana Kurdî) rastir e. 

Bi dîtina min, ev nêrîn aiyeke bêrê ye. Zimanê Kurdî 

(Kurmancî), li ser watedariya gotinan (wueyan) pergala 

hevoksaziya xwe ava kiriye. Rastnivîsa zimên jî, bi wê 

watedariyê ve girêdayî ye. 

Anku, wate û mebesta navlêkirinan, zayenda navan 

destnîan dikin. 

Heger rast, zayenda navê lêkdayî, li gora zayenda navê 

dûwê (dûwem) be, em ê derbarî zayenda van navan çi bêjin: 

(dotmam, jinap, keçxal....) ?! 

Ev her sê navên lêkdayî jî, mêyên rasteza ne. Li gora dîtina 

wan nivîserên ku (rêziman) nêr 

dinivîsin, gerek ev her sê nav jî, nêrza bin. Çiku, navên 

duwem (mam, ap, xal) nêr in. 

Aloziya zayenda navên lêkdayî, gerek li gora wate û 

mebesta navlêkirinan çareser bibe. Anku, rasteqîneya zayenda 

navên lêkdayî, ji reseniya zayenda navên (kes-tit) ên 

navlêkirî (nav li wan bûyî), destnîan dibe. 

Nimûne: 

Bêjeya (dilge), ku ji mêzayekê re bibe nav, zayenda mê 

distîne: (keçê, Dilgeê were..). Lê ku ji nêrzayekî re bibe nav, 
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hingê zayenda nêr distîne:(kuro, Dilgeo were..) 

Lê ku em zayenda navên lêkdayî, li gora zayenda navê 

dûwê nîan bikin, emê tûî gelek aiyên bêsînor bibin. 

Gerek pîvanoka vê mijarê, tenê wate û mebesta navlêkirinê 

be, bêyî guhdana zayenda bêjeya navê rût (bê navlêkirin). 

Mînak: 

- Hevirmê: (hevîr+mê). Hevîr:nêr e. Mê: mê ye. 

(hevirmê): nêr e. 

- Hêkerûn:(hêk+rûn).Hêk:mê ye.Rûn:nêr e. 

(hêkerûn)mê ye.  
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-Navmalî:(nav+mal). zayenda vî navî li gora mebesta 

navlêkirinê ye: 

- ku jin be:(navmaliya me..). 

- ku nêr be:(navmaliyê me...). 

- Rêziman:(rê + ziman).Rê:mêye. Ziman:nêr e. Her dû bêje 

(rêziman), bi wateya (pergala zanîna zimên),(pertûka 

zimanzanînê). 

- Mebesta navlêkirina (rêziman)ê jî, (gramêr e) Anku, 

(rêzimana zimanê Kurdî)= (giramêra zimanê Kurdî). 

Li ber ronahiya vê ravekirinê, ez dibînim ku rastiya 

zayenda navê (rêziman), mê ye. Anku, gerek (Rêzimana 

Kurdî) bê gotin, ne (Rêzimanê Kurdî). 

• Navên neguhêrbar 

Hindek navên hevalnavan1 (rewû rengdêr) bi navên nêrza 

û mêza re tên xebitandin, bêyî ku nîandekên zayenda navan 

bighêjin wan. Anku, bi 

navên nêr re û yên mê re jî, raweyên wan wekî xwe (bê 
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guherîn) dimînin. 

Wekî: (pê, pa, ber, dûr, nêz, xwe, îrîn, or, tûj, tal, tir, 

ge, zû, dereng, sivik, giran, qels, qelew, stûr, tenik, kurt, 

dirêj, teng, pan, fireh, kin, bilind, spehî, bedew, çeleng, il, 

zuha, sayî, nizim, bilind,...HTD..). 

Derbarî van hevalnavan, em dikarin çend xalan ron2 bikin: 

1- Ev hevalnav, di dabekirina zimên, a berfireh de, nav in 

(corekî navan in). 

2- Di xebitandina resen de, ku ev hevalnav, -wekî rengdêr- li 

pêy navan bên, nîandekên zayendê (ê,a), dighêjin navên 

berî wan û ew wekî xwe, bê guherîn dimînin. 

Mînak: 

- Ev kirasê dirêj, ê kê ye ? 

- Ev zeviya dirêj, a kê ye ? 

- Te ev tiriyê xwe, ji ku kirrî ? 

- Vê sêva xwe, bixwe. 

(1 -) Ji ber ku ev rew(rengdêr), li pêy navan tên xebitandin, ji wan re 

gotine 

(hevalnav). 

(2)- Ron: Ronî.(min xanî ron kir. Xanî ronî ye).  

98 

Di van mînakan de, berçav e ku her dû hevalnav (dirêj, 

xwe), wekî xwe mane. Anku, neguhêrbar in. 

3- Lê ku em cihên nav û hevalnavan bi hev biguherin, hingê 

pagir dighêjin hevalnavan. 

Wekî: (dirêj = dirêjayî, xwe: xweî). 

- Dirêjayîya (dirêjaya)vî kirasî... 

- Dirêjayîya zeviyê..... 
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- Xweiya tirî... 

- Xweiya sêvê... 

Derbarî vê raweya nû, dû têbîniyên giring berçav dibin: 

1- Raweyên van hevalnavên neguhêrbar, bi pagiran têne 

guherîn. Ji raweya rewû rengdêran dikevin raweyên 

navên jêderî. Bi vê guherînê re, wateyên wan jî têne 

guherîn. 

Nimûne: 

- Fireh =firehî. 

- Kêm =kêmayî, kêmasî. 

- Dûr =Dûrî, dûranî. 

- Sivik =Sivkayî. 

- Resen=Resenî. 

- Zuha =Zuhayî. 

...........HTD.. . 

2- Hemû hevalnavên neguhêrbar, ku bi pagiran dibin navên 

jêderî, zayenda mê werdigrin. Anku, ji bêzayendî dibin 

mêza. 

Nimûne: 

- Pirr: (pirraniya pertûkan..). 

- Dereng:(Vê derengiya bêrê..). 

- Giran: (giraniya êlê...). 

- Tal: (taliya merwendê...). 

- Kêm: (li vê kêmaniyê...). 

- Resen: (reseniya zimên..). 

 .....HTD... .  
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• Cînav 
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Cînav bêjeyin serbixwe ne, cihên navan digrin. Bi vê 

cihgirtinê jî, cînav beekî navan in. 

Wekî: 

- Ez Zînê dibînim. 

- (ez wê dibînim). 

- Zîn û Mîrîn, xukên hev in. 

- (ew , xukên hev in). 

Di pertûkên rêzimana Kurdî de, ji bilî (cînav), navên 

(ranav, bernav û pronav) jî, li wan bêjeyan bûne. 

Ji ber ku mijara me, zayenda cînavan e, em nêzî ravekirina 

cînav û beên wan nabin. Em ê di warê zayenda cînavan tenê 

de bimînin. 

1- Hemû cînavên zimanê Kurdî, di raweya resen de, bo her dû 

zayendan tên xebitandin, bêyî ku bêne guherîn. 

Nimûne: 

- Ez te dibînim.(ez,te), bo (nêr û mê). 

- Ew me dibînin. (ew,me),bo (nêr û mê) 

- Kî hat ? (kî), bo(nêr û mê) 

- Ev çi ye ? -Ev kevir e. (nêr). 

- Ev pertûk e. (mê). 

2- Di raweya verêsê (tewangê) de, nîandekên zayenda nêr û 

mê, li hindek cînavan xuya dibin. 

a-Cinavên kesîn (kesanî): 

Ji nav hemû cînavên kesanî- di raweya verêsê denîandekên 

nêrînî û mêyînîyê (î,ê), dighêjin cînavê sêyem 

(sêwem)ê tek, (ew). 

Nimûne: 

- Ev pertûka Dilêr e (Dilêrî ye). 
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- Ev pertûka wî (ew+î) ye. 

- Ev pertûka Zînê ye. 

- Ev pertûka wê (ew+ê)ye. 

- Dilêr (Dilêrî) ji min re got. 

- Wî (ew+î) ji min re got. 

- Zînê ji min re got 

- Wê (ew+ê) ji min re got.  
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b-Cînavên nî"andan 

Cînavên nîandan, (ev,ew) in. 

- Ev: Navê nêz, destnîan dike. 

- Ew: Navê dûr, destnîan dike. 

Ev cînav-li gora raweya hevokê- bi dû êweyan bi kar tên: 

1- Di raweya resen de, ev cînav (ev,ew), bo her dû zayendan 

(bê guherîn) tên xebitandin. 

Wekî: 

- Ev hesp, ê kê ye ? 

- Ev mehîn, a kê ye ? 

- Ew hespê ha, yê kê ye ? 

- Ew mehîna, ya kê ye ? 

2- Di raweya verêsê de, nîandekên verêsa navên nêr û mê 

(î,ê) dighêjin cînavên nîandanê (ev, ew) û nêrînî û 

mêyîniya wan destnîan dikin. 

- Ez ê vî (ev+î) hespî bikirrim. 

- Tu jî, vê (ev+ê) mehînê bikirre. 

- Azad wî (ew+î) agirtî dinase. 

- Zîn jî wê (ew+ê) keçê dinase. 

c-Cînavên pirsiyarî 



Rêzimana kurdî | 1552  

 

Ji cînavên pirsiyarî, cînavê (kîjan) tenê, dikeve bin bandora 

verêsê. Anku, nîandekên verêsa navên nêr û mê (î,ê) 

dighêjinê û zayenda wî destnîan dikin. 

Ev cînav jî, li gora raweya hevokê bi dû êweyan bi kar tê: 

1-Di raweya resen de, bo her dû zayendan (bê guherîn) tê 

xebitandin. 

Wekî: 

- Ji van hespan , kîjan bezatir e ? 

- Ji van mehînan, kîjan bezatir e ? 

2- Di raweya verêsê de, nîandikên verêsa navên nêr û mê, 

dighêjin cînavê (kîjan) û zayenda wî destnîan dikin. 

Wekî: 

- Ji van lawan, tu kîjanî dinasî ? 

- Ji van pertûkan, ez kîjanê bixwînim?  
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• Navên jimaran (jimarnav)1 

Di zimanê Kurdî de, navên jimaran bi sê (3) êweyan têne 

xebitandin: 

1-Jimarên rût (Salt) 

Jimarên rût, ew jimar in ku bi tena xwe (bêyî berjimar)têne 

xebitandin. Anku, ew ne jimarên tu titan in û tu tit jî, li ber 

wan nîne, ku wî bihejmêrin. 

Mînak: 

- (1, 3, 37...). 

Ev jimar, weku navan tenê (yek, sê, sîh û heft...), têne 

bilêvkirin, bêyî ku jimartina titekî destnîan bikin. Em ji wan 

jimarnavan re, dibêjin (jimarên rût). 

2-Jimarên bergir 
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Jimarên bergir, ew jimar in ku titekî dihejmêrin. Anku, ew 

jimartina berjimarên xwe ne. Bi vê wateyê, jimarên bergir 

çendaniya berjimaran destnîan dikin. 

3-Jimarên rêzgir2 

: 

Jimarnavên rêzgir jî, ew jimar in, ku rêza berjimarên xwe, 

yan pileya wan destnîan dikin. 

Mînak: 

(Heger (6) dar, li pey hev, bi rêz bin) 

Em ê wan destnîan bikin: 

- Dara yekê, di rêzê de (yekem). 

- Dara dûwê, di rêzê de (dûwem). 

- Dara çarê, di rêzê de (çarem).-....HTD.... 

Ev jimarên ku qûnaxa (qonax) rêz û pileyên berjimarên 

xwe destnîan dikin, em ji wan re dibêjin (jimarên rêzgir). 

(1)- Ji ber aloziya vê mijarê, em ê wê bi firehî irove bikin. 

(2 -) Navên (jimarên rût, jimarên bergir, jimarên rêzgir), ji bo danasînê 

tenê, 

me li wan her sê êweyên xebitandina jimarnavan, kirine.  
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Zayenda jimarnavan 

- Zayenda navê (jimar) mê ye: 

- vê jimarê binivîse! 

- Jimara berxên te çend e ? 

- Zayenda navên jimaran, li gora êweyên xebitandina wan, 

core-cor berçav dibe: 

1- Jimarên rût (Salt): 

Zayenda jimarên rût, bi van her dû êweyan têne 
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nîankirin: 

a-Navê jimara (1)ê, mê ye. 

b-Navên jimaran, ji yekê(1) pirtir, (2,3, 10,28,..1000...), 

nêr in. 

Nimûneyeke hîndarî 

Di karyariyên matmatîkê de, zayendên jimarên rût, xwe 

diyar dibin. 

a- (1, 3, 8, 20). 

b- (5, 1, 40, 100). 

- Heger em (1-yek)a rêza (a) yê bixin ser (5-pênc)ê rêza (b)yê 

û(1-yek)a rêza (b)yê jî, bavêjin ser wan, dê koma wan 

bibe(heft). Anku, (1+5+1=7). 

- Heger em (8-het)ê rêza (a)yê bêxin ser (1-yek)a rêza (b)yê 

û(3-sê)yê rêza (a)yê, ji wan kêm bikin, yên mayî dê (6-e) 

bin: (8+1-3=6). 

- Heger em wê (1-yek)ê, ji rêza (a)yê û wî (40-çil)î, ji rêza (b) 

yê, ji wî (100-sed)ê rêza (b) yê bikujin, yên mayî dê (59- 

pêncî û neh) bin. Anku:(1+40=41), (100-41=59). 

- Di lîstika kaxezan (qelemaç, papaz) de jî, zayendên 

jimarnavên rût berçav dibin: (vê yekê (yeklibê) bide..., Vî 

çarî (çarlibî) bibe.., ka wî hetî (hetlibî) bavêje.., ji te vê 

yeklibê û ka wî dehlibî..) 

Di van mînakan de, diyar e ku zayenda (yek-1-)ê mê ye. Lê 

zayenda jimarên ji yekê pirtir nêr e1 

. 

(1 -) Li gora bikaranîna herêma me.  
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2-Jimarên bergir 
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zayenda jimarên bergir jî, bi vî êweyî berçav dibin: 

a- Zayenda jimara (1)ê, li gora zayenda berjimara wê tê 

nîankirin: 

- Heger berjimar nêr be, zayenda (1)ê jî dê nêr be. 

Wekî: 

- Hespekî ji xwe re bikire. 

- Yek hespî bikire. 

- Ji van hespan yekî bikire. 

- Heger berjimar mê be, jimara (1)ê jî, dê mê be. 

Wekî: 

- Mehînekê ji xwe re bikire. 

- Yek mehînê bikire. 

- Ji van mehînan yekê bikire. 

b- Zayenda jimarên, ji yekê û ber jor ve (2,4,9,35,...),li 

jimaran xuya nabin. Çiku, ev jimar û berjimarên wan bi 

kombêjî têne xebitandin. Di raweya verêsê (tewangê) de, 

nîandeka (an) dighêje van jimar û berjimarên wan. 

Wekî: 

- Ji wan daran, ez heftan dibînim. 

- Ez heft daran dibînim. 

- Ji van keviran, pêncan bibe! 

- Pênc keviran bibe. 

- Mêrek heye, bi sed mêran e 

1 

. 

- Eehîdên welêt, bi sedan in. 

3- Jimarên rêzgir 

Yek ji taybetiyên jimarên rêzgir ew e, ku berdewam li pey 
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berjimarên xwe tên xebitandin û cihên wan, di çarçewa rêzê 

de nîan dikin. 

Wekî: 

- Dara çarê kurmî bûye. 

- Xaniyê pêncê, yê Fatê ye. 

(1)- Di nav gel de (bi sed mêrî ye) jî tê gotin.  

104 

Di van her dû mînakan de, navên (çarê, pêncê), jimarên 

rêzgir in, li pey berjimarên xwe (dar, xanî) hatine. 

Berjimarên van jimarên rêzgir, bi dû êweyan tên 

xebitandin: 

a-Berjimarên diyar 

Wekî: 

- Di vê rêzê de, dara eê zuha bûye. 

- Sînema Amûdê, sala hezar û nehsed û êstê ewitiye. 

b-Berjimarên ne diyar 

Gelek caran berjimarên vî êweyê jimaran, boyî sivikbûn û 

rewanbêjiya hevokan, têne avêtin û wateyên wan ji pêvajoya 

hevokan, tên nasîn. 

Wekî: 

- îroj, çarê min e ku ez li benda te me. 

 {îroj, (roja) çarê ye, ku ez li benda te me}. 

- Ez ê nehê Gulanê biçim Amûdê. 

 {Ez ê (roja) nehê(ji) Gulanê biçim Amûdê}. 

Diyar e, ku navê (roj), di her dû mînakan de, berjimarên 

(çarê, nehê) ne. Her dû berjimar jî, ji hevokan hatine avêtin 

(roja nehê, roja çarê). 

Zayenda jimarên rêzgir 
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Jimarên rêzgir, ji hêla zayendê ve, bi berjimaran ve, ne 

girêdayî ne. Berjimar nêr bin, mê bin, yan jî diyar bin, avêtî 

bin.., zayenda jimarên rêzgir, herî mê ye. 

Nimûne: 

a- Hespê çarê, yê Eêrgo ye. 

- Xaniyê yekê, di vê kolanê de yê Fatê ye. 

Di gel ku (hesp, xanî) nêr in jî, lê jimarên wan ên rêzgir 

(çarê, yekê) mê ne. 

b- Mehîna pêncê, nexwee. 

- Bizina heftê, hîtik e.  
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Di van mînakan de jî, jimarên rêzgir(pêncê, heftê) mê ne û 

berjimarên wan (mehîn, bizin) jî mê ne. Lê zayenda van jimar 

û berjimaran, ne girêdayên hev in. 

c- îroj, heftê Reemehê ye. 

- Nûroz, bîst û yekê Adarê ye. 

- Ji hetê mehê, ta bîstê wê, baran dibariya. 

Di van mînakan de, berjimar hatine avêtin, lê jimarên rêzgir 

(heftê.., bîst û yekê.., hetê.., bîstê..) dîsan mê ne. 

Pirsa ku tê ber çavan, ev e: 

Gelo çima zayenda jimarên rêzgir, berdewam, mê ye ? 

Bi dîtina min, têkiliyeke pabend î veartî, di navbera navên 

van jimaran û berjimareke nepelandî, bi wateya (rêz)ê1 de 

heye. Ev berjimara ku berî her jimarê hatiye avêtin, egera vê 

zayenda mê ye, ku hemû jimarên rêzgir bi xwe ve digre. 

Ji pelandina wê têkiliya pabend, em dighêjin van her dû 

encaman: 

1- Berjimarên diyar, ew bi êweyekî berçav û akera, 
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berjimarên wan jimarên rêzgir in. Lê berjimara rast û rewa, 

bêjeya (rêz) e, ku berî her jimarê hatiye avêtin. 

Wekî:- Dara yekê, kulîlk daye. 

Di vê mînakê de, ji nêrîna pêîn dixuye ku (dar) berjimara 

(yek)ê ye. Lê ku em bi hûrbînî li mînakê binêrin, berjimara 

rasteqîne, bi vî rengî diyar dibe: 

- Dara (rêza) yekê kulîlk daye. 

- Dara (ku di rêza) yekê de ye..... 

2- Heger berjimar ne diyar bin jî, dîsan berjimareke rast û 

rewa tê pelandin. 

Wekî: 

- Dehê vê mehê cejna Qurbanê ye. 

Di vê mînakê de, jimara rêzgir (deh) bê berji-mar e, 

Berjimara rewa, bi vî rengî berçav dibe: 

- (roja) dehê (ji) vê mehê, cejna Qurbanê ye. 

- (roja) dehê,(ji zincîra rojên) vê mehê, cejna Qurbanê ye. 

(1)- (Rêz), yan gotineke dî, li gora wateya hevokê.  
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Ji pelandina van mînak û iroveyan tê nasîn ku: 

a- Zayenda berjimara rewa (rêz), yan (roj) mê ye. 

b- Bi egera pêwendiya ku di navbera jimara rêzgir û berjimara 

wê de, zayenda jimarê jî, berdewam mê ye. 

c- heger Berjimara diyar (hespê eê..) nêr be jî, zayenda 

jimara wê, ya rêzgir, her mê ye. 

Anku, jimarên rêzgir, bi her reng û her êweyî, mê ne. 

Nimûne: 

- Rêza yekê... - Yekê mehê. 

- Pola eê.. - Panzdê mehê. 
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- Mêrê çarê.. - Bîstê mehê. 

- Kurê heftê.. - Sîhê mehê. 

- Eehîdê çilê - Sîh û yekê mehê.. 

- Bizina heftêyê(70) - Beranê hetêyê(80) 

- Gava sedê - ....HTD... . 

Ji pelandina jimarnavên rêzgir tê zanîn ku nîandeka 

zayenda wan a mê (ê)ye. Ev (ê) ya ku li dawiya hemû jimarên 

rêzgir, xuya dibe, ew bixwe nîandeka verêsa (tewanga) navê 

mêza yê tek e. 

Wekî: 

- Memo diçe dibistanê. 

- Hêka mirîkê, ji ya kewê mezintir e. 

- Rengê gulê li ber xunavê gedibe. 

Ji vê irovekirinê, em dikarin bêjin ku jimarên rêzgir navinî 

mêza ne, di raweya verêsê de têne xebitandin: 

- Hespê çarê beza ye. 

 (Hespê jimara çarê beza ye). 

- Pêncê mehê baran barî. 

 (Roja pêncê ji mehê baran barî).  
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Birrê sêyem 

- Kombêjî: 

- Ronîkirin 

I-Navên pendî (nas) 

A-Kara (kara-kirde) 

- Karayên karên derhingêv 

- Karayên karên nederhingêv 

B-Berkar (bireser-têker) 



Rêzimana kurdî | 1560  

 

- Berkarên rasteder 

- Berkarên nerasteder 

II-Navên nependî (nenas) 

A-Kara 

- Karayên karên derhingêv 

- Karayên karên nederhingêv 

B- navên nependî, yên Berkar 

- Berkarên rasteder 

- Berkarên nerasteder 

III-Kombêjiya awarte 

IV-Kombêjiya cînavan 

- Cînavên kesînî 

- Cînavên nîandan 

- Cînavên pirsiyarî 

- Cînavên neguhêrbar 

- Cînavên nenas(nebinavkirî)  
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Kombêjiya navan 

di zimanê Kurdî de 

• Ronîkirin 

Berî ku em dest bi mijara xwe bikin, pêdivî ye ku em çend 

xalên giring ronî bikin: 

1- Mebesta me, di vê lêkolînê de, ji gotina (zimanê Kurdî), 

êwezarê kurmanciya jorîn e. 

2- Heger çend navên kom, li pey hev hatin û bi pêwendiyeke 

watedar, bi hev girêdayî bin; hingê nîandeka kombêjiyê 

dighêje navê dawî tenê. 
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Wekî:-Ez ê sêv, pirtiqal û hinaran bikirim. 

3 Heger navekî taybet (xweser), li çend mirovan, yan jî, li 

çend lawiran, yan çend titan bibe; hingê nîandeka 

kombêjiyê dighêje wî navê taybet û ew jî, wekî, navên 

gitî, dikeve ber rêzanên kombêjiyê. 

Nimûne:(navê dû-sê kesan (Azad) be). 

- Azad ji bajêr hatin. 

- Min pêwaziya Azadan kir. 

4- Ku navek bi tîpeke (pîteke) dengdêr dawî bibe û bi 

nîandeka kombêjiyê (in) bibe kom; hingê (in) dibe (ne). 

Wekî: -Awazên Se’îd Yûsif Kurdî ne1 

. 

5- Heke navek bi tîpeke dengdêr (e,a) kuta bibe, di raweya 

kombêjiyê de, bi dû êweyan dibe kom: 

a- Tîpa navbir (y) dikeve navbera her dû tîpên dengdêr. Anku, 

navbera nêv û nîandeka kombêjiyê. 

Wekî: 

- (Perde): Zîn perdeyan dio. 

- (derya): Masiyên deryayan mezin in. 

(1 -) Li vê gorê, (im) jî dibe (me):(ez Cemîd im =ez Dara me).  
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b- Tîpa dengdêr a ku li dawiya navan, tê avêtin. 

Wekî: 

- Zîn perdan dio. 

- Ava deryan or e. 

Rêbaza lêkolînê 

Ji mijarên rêzimana Kurdî, mijara herî lihevketî û girêkûtkî 

mijara kombêjiya navan e. Erê nîandekên kombêjiya navan, 
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ev her sê nîe (an, ên, in) tenê ne, lê ev nîandek ne li hawakî, 

yan bi êweyekî destnîankirî dighêjin navan, da ku bi hêsanî 

babet bête nasîn. 

Ev nîandekên kombêjiya navan, di hindek raweyên 

hevokan de dighêjin karayan (kiryrana,) û di hindekan de 

dighêjin berkaran (bireseran, têkeran,). Di hindek raweyên 

dîtir de jî, ew nîandek dighêjin karan (kirinan, lêkeran,). 

Ji ber vê tevheviyê, pêdivî ye em babeta xwe, bi hemû êwe 

û raweyan ronî bikin. 

Eirovekirina mijarê, dê bi vê rêbazê berçav bibe: 

Kombêjiya navan 

• Navê pendî (nas) 

A-Navê pendî, kara (kirde, kiryar). 

1- Karayên karên derhingêv 

2- Karayên karên nederhingêv . 

B-Navên pendî berkar(bireser). 

1-Berkarên rasteder. 

2-Berkarên nerasteder. 

• Navên nependî (nenas) 

A -Navên nependî, kara (kirde, kiryar). 

1-Karayên karên derhingêv (têper) 

2- Karayên karên nederhingêv(têneper). 

B - Navên nependî berkar (bireser). 

1- Berkarên rasteder. 

2- Berkarên nerasteder 

• Kombêjiya awarte. 

IV- Kombêjiya cînavan. 

* * * 
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Kombêjiya navan 

Nav Cînav 

pendî Nependî 

kara 

Kara Berkar 

karayên karên 

nederhingêv berkarên 

rasteder berkarên 

Karayên karên nerasteder 

Derhingêv Berkar 

Berkarên Berkarên karyên karên karayên karên 

rasteder nerasteder derhingêv nederhingêv 

Yek ji egerên tevheviya kombêjiya navan, di zimanê Kurdî 

(kurmancî) de, ew e ku nî$eya 

1 kombêjiya navên kara û yên 

berkar (in) e. ev nî$andek di hindek raweyên hevokan de, 

dighêje karan (lêkeran) bixwe. 

Wekî: Me dar çandin. 

(1)- Nî$e: nî$andek, nî$an.  
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Ev (in), nî$andeka kombêjiya (dar) e. Ji ber vê egerê jî, 

pêdivî ye em hemû raweyên karan (kirinan, lêkeran) berçav 

bikin û nî$andekên kombêjiya navan, di wan de bipelînin. 

Pêvajoya kombêjiyê 

Em dizanin. Ku nav di zimanê Kurdî de- ji hêla jimarê vedû 

be$ in. 

1- Navên tek (tak), (yekjimar) 
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2- Navên kom, (pirjimar). 

- Navê tek, ew navê ku berjimara wî yek tenê ye. 

Wekî: 

- Mêvanek hat mala me. 

- Ez bi mêvanekî re peyivîm. 

- Mêvên xatir xwest. 

-Navê kom, ew navê ku berjimara wî, ji yekê pirtir e. 

Wekî: 

- Mêvanin hatin mala me. 

- Ez bi mêvanan re peyivîm. 

- Mêvanan xatir xwest. 

Nî$andekên kombêjiya navan, di zimanê Kurdî de, ev in: 

(an, ên, in). 

- (An): Ev nî$andek, di raweya verêsê (tewangê) de, dighêje 

navên kom. Anku, ev nî$e dû wateyan, bi hev re 

berçav dike: 

1- Kombêjiya nî$eyên verêsê, yên tek (ê,î). 

Wek: - Mehînê siwarê xwe avêt. 

 = Mehînan siwarên xwe avêtin. 

- Vî hespî siwarê xwe avêt. 

- Van hespan siwarên xwe avêtin. 

2-Nî$andeka navên kom, di raweya verêsê de. 

Wekî: -Min hespin dîtin. 

 = Ez hespin + an (hespinan) dibînim.  
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- (ên): Ev nî$andek, kombêjiya zêderên tek (ê,a) destnî$an 

dike. Anku, ew nî$eya kombêjiya wan her dû zêderên 

(veqtandekên) tek e. 
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Wekî: 

- Hespê min... û mehîna min... 

- Hespên min.. û mehînên min.. 

Têbînî: 

Hindek caran, zêdera (ên) bi (yên) tê xebitandin. Bi nêrîna 

min, reseniya bêjeyê (ên) e û (y) navbirra dengan e. Anku, 

dengdêran ji hev dibirre. 

Wekî: - Ev perdeyên sipî, yên Zînê ne. 

- (In): Ev nî$andek bi sê $êweyan tê xebitandin: 

1-Wekî nî$andeka kombêjiya navên yekjimar ên nependî. 

Mînak: -Kulîlkek li darê ket. 

-Kulîlkin li darê ketin. 

2- Wekî nî$andeka kombêjiya navan, dighêje karan (kirinan, 

lêkeran). 

Mînak:- :ivên berxên xwe firotin. 

- Hunermendên me Nûrozê pîroz dikin. 

3- Wekî karê (bûn)ê di dema nuho de, cudayî nav û cînavan 

(serbixwe) tê nivîsîn û kombêjiya nav û cînavên berî xwe 

destnî$an dike. 

Mînak:- Zeytûnên Efrînê xwe$ in. 

- Hûn xwendekar in1 ?. 

Lê di her sê bendên bûrî de jî, (in), herî nî$andeka 

kombêjiyê ye. 

Yek ji taybetiyên zimanê Kurdî ew e, ku çi navê heye, di 

reseniya xwe de, navekî pendî (nas)e. 

Wekî: - Mar giyanberekî xi$ok e. 

- Germa vê havînê dijwar e. 

(1 -) (in) di benda yekê de (kulîlkek- kulîlkin), tenê, nî$eya kombêjiya 
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(ek)ê ye. 

- Di mînakên bendên (2,3) yan de, pirraniya rêzimanzanan, (in)ê dikin 

karê 

(Lêkera) (bûn)ê, di dema nuho de. Hindek jî, wê dikin pa$koka kesanî 

(kesatiyê).  
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Lê ku nî$andekên nependiyê (ek, in), bighêjin navên pendî, 

hingê ew nav dibin, navinî nependî (nenas) 

Wekî: - Memo, marek ku$t. 

- Mirovin di gundê me re derbaz bûn. 

Ji vê taybetiyê tê zanîn, ku nav, dû be$ in: 

1- Navên pendî (nas). 

2- Navên nependî (nenas) 

Her be$ek, ji van her dû be$ên navan jî, nî$andekên 

kombêjiyê, bi $êweyekî cuda dighêjin wan. 

Nî$andekên kombêjiya navan, li gora raweyên wan û cihên 

wan di pergala hevokan de dighêjin wan. Anku, heger nav di 

hevokê de kara be nî$andek dê bi $êweyekî bighêjê, lê ku 

berkar (bireser) be dê bi $êweyekî dîtir bighêjê...û her wisan, 

li gora taybetiyên navên, dîtir jî, nî$andekên kombêjiyê 

dighêjin wan. 

Vêca, ji ber van alozî û tevheviyên kombêjiya navan, 

pêdivî ye em babeta xwe, bi $êwazekî hûr û berfereh, rave 

bikin û kombêjiya her be$ekî navan, li gora rew$ û raweyên 

wan, $irove bikin. 

I-kombêjiya navê pendî (nas) 

• Navên pendî (nas) 

Navê pendî jî, wekî her navî, cihekî serekî di rêxistina 
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hevoka Kurdî de digre. Ew cih jî guhêrbar e, anku cihê navan, 

di pergala hevokan de tê guherîn. Yek caran nav di hevokê de 

kara tê û yek caran jî, berkar tê. Vêca em ê binêrin, 

nî$andekên kombêjiya navê pendî,- di her raweyekê de- çawa 

berçav dibin.  
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Kara 

Em dizanin ku kar (kirin, lêker) dû be$ in, karên derhingêv, 

û karên nederhingêv. Nî$andekên kombêjiya karayên 

(kiyarên) her be$ekî karan, bi $êweyekî cuda, destnî$an dibin. 

• karayên karên derhingêv(têper) 

Nî$andekên kombêjiya karayan, di hemû dem û raweyên 

karên (lêkerên) derhingêv de, ne bi $êweyekî yeksane berçav 

dibin. Di dema bûrî de, nî$andeka (an), dighêje karayên kom. 

Lê di dema nuho û pa$erojê (ayinde) de, nî$andeka kombêjiya 

karayan (in), dighêje karan bixwe. Her wisan jî, di raweyên 

daxwaziyê de, ew (in) -wekî nî$andeka kombêjiya karayên 

kom- dighêje karan. 

Nimûne: 

a-Dema bûrî 

Di her çar raweyên dema bûrî de, nî$andeka (an), dighêje 

karayên kom, yên karên (lêkerên) derhingêv. 

Wekî:- Mirî$kê kulîlkek peritand. 

- Mirî$kan kulîlkek peritand. 

Di raweyên dema bûrî, yên mayî de jî (peritandiye, 

diperitand, peritandibû), nî$andeka kombêjiyê (an) dighêje 

karayên kom. 

b-Dema nuho 
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Di dema nuho de, nî$andeka kombêjiya karan (in) e. Ev 

nî$andek dighêje karan (lêkeran), bêyî ku raweya karayan- di 

navbera tek û komê de- bête guherîn. Anku, kara wekî xwe 

dimînin û nî$andeka kombêjiyê (in), dighêje karên wan tenê. 

Wekî: 
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- Hesp avê vedixwe. 

- Hesp avê vedixwin. 

c-Dema pa%erojê (ayinde) 

Di dema pa$erojê de jî, nî$andeka kombêjiyê (in), bo 

kombêjiya karayên kom, dighêje karan, bêyî ku raweya 

karayan bête guherîn. 

Wekî:- karker ê (dê) dîwêr ava bike. 

- Karker ê dîwêr ava bikin. 

ç-Raweya fermanî 

Nî$andeka kombêjiya karayên kom, di raweya fermanî de 

jî, (in) e. Ev nî$e, dighêje karan bixwe (karayên karên fermanî 

ne diyar in). 

Wekî:- Rojnameyê bixwîne (tu). 

- Rojnameyê bixwînin (hûn). 

d-Raweyên daxwaziyê1 

Nî$andekên kombêjiya navên kara, di raweyên daxwaziyê 

de- li gora demên resen (bûrî, nuho, pa$eroj...) yên beranberî 

wan - li karayan, yan li karên wan ên daxwaziyê, berçav dibin. 

1- Beranberî dema bûrî 

Çawa nî$andeka kombêjiyê (an), dighêje karayên karan di 

dema bûrî de, wisan jî, ew nî$andek dighêje karayên karên 

daxwaziyê, yên beranberî dema bûrî. 



Rêzimana kurdî | 1569  

 

Wekî: 

a- Bizinan darek $ikand. 

(xwezînî):Xwezî cotkaran darek li $ûnê biçanda. 

 b- Bizinan darek $ikandiye. 

(bilanî): -Bila cotkaran darek li $ûnê çandibe. 

 c- Bizinan darek di$kand. 

(1 ) - Raweyên xwestedaxwaziyê ev in: (fermanî, xwezînî, gerekî, hekanî, 

bilanî...). Li gora wateya xwestinê nav li raweyê dibe.  
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(gerekî): Gerek cotkaran darek li $ûnê çandiba. 

 ç- Bizinan darek $ikandibû. 

(mercî):Heger cotkaran derxikek1 li $ûnê çandibûya, ziyan ê 

kêmtir bûya. 

Diyar e, ku nî$andeka kombêjiyê (an) di her çar raweyên 

dema bûriya resen de, gihi$tiye karayan (bizin+an). Di 

raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema bûrî jî, nî$andeka 

kombêjiyê (an), gihi$tiye karayên kom (cotkar+an). 

2-Beranberî dema nuho 

Di dema nuho de, nî$andeka kombêjiyê (in) dighêje karan 

(lêkeran), bêyî ku kara bixwe, bêne guherîn. 

Di raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema nuho jî, 

nî$andeka kombêjiyê (in), dighêje karên karayên kom. 

Wekî: - Bizin (gelek bizin) darekê di$kînin. 

- (gerekî):Gerek cotkar nehêlin bizin darê 

bi$kînin; yan jî, gerek darekê li $ûnê biçînin. 

3-Beranberî dema pa%erojê 

Di raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema pa$erojê, 

dîsan nî$eya kombêjiya navên kara, dighêje karên wan û kara 
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bixwe bêyî guherîn dimînin. Anku, (in) dighêje karan. 

Wekî:- Bizin ê (dê) darê bi$kînin. 

- Bila cotkar darê biparêzin. 

HTD............ 

Têbînî: 

1- Di mînakên bûrî de, me nî$andekên kombêjiya karayan 

tenê berçav kirine, bêyî ku em xwe nêzî kombêjiya 

berkaran (bireseran) bikin. Çiku em ê pa$ê li kombêjiya 

berkaran vegerin. 

2- Heger navê kara bi yekê ji van zêderan (ê,a), kuta bûbe, ew 

nav-di hemû demên karan de- bi zêdera (ên)dibe kom: 

- Hespê Temo darek $ikand. 

(1 -) Derxik: $itlek, darikek piçûk.  
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- Hespên Temo darek $ikand. 

- Mehîna :êrgo av rijand. 

- Mihînên :êrgo av rijand. 

- Dostên min kar dikin. 

- Hevalên te dilsoz in. 

Puxte(xulase) 

Kombêjiya navên pendî, yên karayên karên derhingêv: 

1- Di dema bûrî û hemû raweyên daxwaziyê de (ên beranberî 

dema bûrî), nî andeka kombêjiyê (an) dighêje karayên 

kom, bêyî ku karên wan (lêkerên wan) bêne guherîn: 

 - #agirtan sirûdek xwend. 

 - Gerek agirtan sirûdek bixwenda. 

2- Di dema nuho û pa erojê û hemû raweyên dîtir de (fermanî 

û daxwazî, yên beranberî van deman1), nî andeka 
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kombêjiyê (in), dighêje karên karayên kom û kara bê 

guherîn dimînin: 

 - #agirt sirûdekê dixwînin. 

 - #agirt ê sirûdekê bixwînin. 

 - Bila agirt sirûdekê bixwînin. 

• Karayên karên nederhingêv:(têneper) 

Nî$andeka kombêjiya karayên karên (lêkerên) 

nederhingêv (têneper), di hemû dem û raweyan de, (in)e. Ev 

nî$e 

2 dighêje karan tenê, bêyî ku raweya karayên kom 

bête guherîn. 

Nimûne: 

a- Dema bûrî: 

- Gul bi$kivî (tek). 

- Gul bi$kivîn (bi$kivî+in)(kom). 

b- Dema nuho: 

- Gul dibi$kive (tek). 

(1)- Van deman: Dema nuho û pa$erojê. 

(2)- Nî$e: Nî$andek.  
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- Gul dibi$kivin (kom). 

Dema pa%eroj: 

- Gul ê(dê) bibi$kive (tek). 

- Gul ê bibi$kivin (kom). 

ç- Raweya fermanî: 

- Here dibistana xwe (tu). 

- Herin dibistana xwe (hûn). 

d- Raweyên daxwaziyê: 
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Di hemû raweyên daxwaziyê de jî, nî$andeka kombêjiya 

karayên kom, dighêje karên (lêkerên) wan ên nederhingêv û 

kara bixwe, bêyî nî$andek dimînin. 

Nimûne: 

1- Beranberî dema bûrî 

- Kulîlk bi$kivîn. 

1 

(gerekî):Gerek gul jî bibi$kiviyana. 

2 

...HTD... 

2- Beranberî dema nuho: 

- Kulîlk dibi$kivin. 

(xwezînî):Xwezî gul jî bibi$kivin. 

....HTD... 

3- Beranberî dema pa%erojê: 

- Kulîlk ê (dê) bibi$kivin. 

(bilanî):Bila gul jî bibi$kivin. 

...HTD... 

Têbînî: 

a- Heger karên (lêkerên) veguheztî, bi tîpeke (pîteke) dengdêr 

kuta bûbin û nî$andeka kombêjiya navan (in) bighêje wan; 

hingê tîpa (i), ji (in)ê dikeve û (n) bi tenê dibe nî$andeka 

kombêjiyê. 

Nimûne: 

1- Karker çû dezgehê. 

- Karker çûn (çû+in)dezgehê. 

(1 -) bi$kivîn: (bi$kivî + in). 

(2)- bibi$kiviyana: (bibi$kiviya+in+a).  
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2- Zîzok li dora xwe geriya. 

- Zîzok li dora xwe geriyan (geriya+in). 

b- Navê ku bi zêdera (ê,a) kuta bûbe, (ew di çi rawe û bi çi 

karî re be jî), kombêjiya wî navî, herî bi (ên)ê saz dibe. 

 (Kara): - Hevalê te hat = -hevalên te hatin. 

- Keça Zînê hat= -keçên Zînê hatin. 

 (Berkar):- Min dostê te dît=-Min dostên te dîtin. 

- Min keça Nazê dît = -Min keçên Nazê dîtin. 

Ji ber vê neguherîna kombêjiyê, em careke dîtir, vê mijarê 

dûbare nakin. 

Puxte 

Kombêjiya navên pendî, yên karayên karên nederhingêv: 

- Di hemû dem û raweyên karan de, nî andeka kombêjiya 

karayên kom (in) e. Ev nî andek dighêje karan (lêkeran), 

bêyî ku kara bêne guherîn: 

- Pale çûn dezgehê 

- Pale diçin dezgehê 

- Pale yê biçin dezgehê. 

- Bila pale biçin dezgehê. 

...........  
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Berkar (bireser, têker) 

Di zimanê Kurdî de, dû beên berkaran (bireseran) hene: 

- Berkarên rasteder (dîrêkt) 

- Berkarên nerasteder (endîrêkt) 

kombêjiya her beekî berkaran, bi êweyekî cuda saz dibe. 

• Berkarên rasteder 
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Berkarên rasteder, ew nav in, ku bûyerên karan (lêkeran) bi 

êweyekî rasterê û yekser, li wan dibin. 

Wekî: -Mamoste pertûkê dixwîne. 

Di vê mînakê de, berçav e ku bûyera karê (xwendinê), li 

pertûkê bûye. Anku, (pertûk) hatiye xwendin. 

Cihê berkarê rasteder, di rêxistina hevokê de, berî kar tê. 

Anku, di navbera kara û karê wî de cih digre. 

Wekî:-Bizinê dar ikand. 

Diyar e, ku (dar) berkarê rasteder e; di navbera kara (bizin) 

û karê wî (ikand) de, cih girtiye. 

Nîandekên kombêjiya berkarên rasteder li gora dem û 

raweyên veguheztina karên derhingêv, destnîan dibin. 

Kombêjiya berkaran, di dema bûrî de, ne wekî kombêjiya 

wan, di dema nuho û paerojê de saz dibe. 

Ji ber vê newekheviyê jî, em ê kombêjiya berkaran, di her 

demekê de, serbixwe ronî bikin: 

a-Dema bûrî 

Nîandeka kombêjiya berkarên rasteder, di dema bûrî de 

(in) e. Ev nîandek, di her çar raweyên dema bûrî de 

(rastbûriya xwerû, nêzbûrî bûriya berdewam, bûriya çîrokî), 

dighêje karan, bêyî ku berkarên kom bêne guherîn, yan titek 

bighêje wan. 

Nimûne: 
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1- Mamoste rojname xwend (tek). 

- Mamoste rojname xwendin (kom). 

2- Mamoste rojname xwendiye (tek). 

- Mamoste rojname xwendine (kom). 
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3- Mamoste rojname dixwend (tek). 

- Mamoste rojname dixwendin (kom). 

4- Mamoste rojname xwendibû (tek). 

- Mamoste rojname xwendibûn (kom). 

Di mînakên jorîn de, peyva (rojname), berkarê rasteder e. 

Diyar e, ew berkar wekî xwe (bê guherîn) maye û nîandeka 

kombêjiya wî (in), gihitiye karê (xwendinê ) tenê. 

b-Dema nuho 

Di dema nuho de, nîandeka kombêjiya navên berkar (an) 

e. Ev nîandek dighêje berkaran bixwe; bêyî ku kar bêne 

guherîn. 

Wekî: - Xwendekarek nameyê dinivîse (tek) 

- Xwendekarek nameyan dinivîse (kom). 

Diyar e, ku navê (name), di hevokê de, berkar e. Di raweya 

kombêjiyê de, nîandeka (an) gihitiye navê berkar bixwe û 

karê (dinivîse) bê guherîn maye. 

c-Dema pa-eroj 

Di dema paerojê de jî, nîandeka kombêjiya berkarên 

rasteder (an)e. Ev nîe dighêje berkarên kom, bêyî ku kar 

(lêker) bêne guherîn. 

Wekî: - Azad ê (dê) pertûkê bixwîne (tek) 

- Azad ê pertûkan bixwîne (kom). 

Berçav e, ku nîandeka kombêjiyê (an), gihitiye berkarê 

rasteder (pertûk+an) û karê (bixwîne), wekî xwe 

(bê guherîn) maye. 

ç-Raweya fermanî 

Di raweya fermanî de jî (wekî dema nuho û ya paerojê) 

nîandeka kombêjiya berkarên rasteder (an), dighêje berkaran 
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bixwe û kar wekî xwe dimînin. 

Wekî: 
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1- Nameyê binivîse. (tu) 

- Nameyan binivîse. (tu) 

2- Bizinê bidoin . (hûn). 

- Bizinan bidoin. (hûn). 

Di mînaka (1)ê de, kara (kirde) yek e (tu) û berkar (bireser), 

(name) ye. Nîandeka kombêjiyê (an) gihitiye berkar (name 

+ an). Di mînaka (2)ê de, kara kom e (hûn) û berkar (bizin) e. 

Nîandeka kombêjiyê (an) gihitiye berkar (bizin+an). 

Di her dû mînakan de jî, kar (binivîse, bidoin), wekî xwe 

(bê guherîn) mane. Lê (in)a, ji karê (bidoin), ew nîandeka 

kombêjiya karayê karê (bidoin) e, ku di rastiya xwe 

de (hûn) e. 

d- Raweyên daxwaziyê 

Nîandekên kombêjiya berkarên rasteder, di raweyên 

daxwaziyê de; li gora demên resen, yên beranberî wan 

raweyan, têne destnîankirin. 

1- Beranberî dema bûrî 

Di raweyên daxwaziyê de, (xwezînî, gerekî, hekînî, 

bilanî...), yên beranberî her çar raweyên dema bûrî,,nîandeka 

kombêjiya berkaran (in)e. Ev nîandek dighêje karên 

derhingêv, bêyî ku navên berkar bêne guherîn. 

Nimûne: 

a- Zînê gul (pir) çandin (rastbûriya xwerû) 

- Xwezî 8îrînê jî, gul biçandana. 

b - Zînê gul çandine. (nêzbûrî). 
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- Gerek 8îrînê jî, gul çandibin. 

c- Zînê gul diçandin. (bûriya berdewam) 

- Heke 8îrînê jî, gul çandibana, ew ê în hatibana. 

ç- Zînê gul çandibûn (bûriya çîrokî) 

- Bila 8îrînê jî, gul çandibûna. 

û ..HTD....... 

2- Beranberî dema nuho  
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Di hemû raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema nuho, 

nîandeka kombêjiya navên berkar (an) e, Ev nîandek dighêje 

Berkaran bixwe û kar bê gihîtok (wek xwe) dimînin. 

Wekî: - Hemo berxan difroe 

1 

. (nuho). 

- Xwezî Hemo, bizinan jî, bifroe. 

Raweyên dîtir jî, li vê mînakê tên pîvan. 

3- Beranberî dema pa-erojê 

Di raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema paerojê, 

dîsan, (an) dibe nîandeka kombêjiya navên berkar. Ev 

nîandek dighêje berkaran bixwe û karên daxwaziyê, bê 

gihîtok dimînin. 

Wekî: - Azad ê (dê) berxan bifroe. (paeroj) 

- Xwezî Azad beranan jî bifroe. 

Raweyên daxwaziyê, yên mayî jî, li mînakê tên pîvan. 

Puxte 

Kombêjiya navên pendî, yên berkarên rasteder: 

1- Di dema bûrî û hemû raweyên daxwaziyê de (yên beranberî 

dema bûrî), nîandeka kombêjiya berkarên rasteder (in)e. 
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Ev nîandek dighêje karan (lêkeran), bêyî ku berkar 

bêne guherîn: 

 - %îrînê rojname xwend (tek). 

 - %îrînê rojname xwendin (kom). 

 - Bila %îrînê pertûk jî, bixwendana (kom). 

........... 

2- Di hemû dem û raweyên mayî de (nuho, paeroj, fermanî û 

daxwaziyên beranberî dema nûho û paeroj), nîandeka 

kombêjiya berkarên rasteder (an) e. Ev nîandek dighêje 

berkaran bixwe, bêyî ku kar (lêker) bêne guherîn: 

 - %êrgo pertûkan dixwîne. 

(1)- Ji bo ku tevhevî di navbera kombêjiya navên kara û yên berkar de, 

peyda 

nebe, me di mînakan de, kara bi raweya tek berçav kirine.  
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- %êrgo yê pertûkan bixwîne. 

 - Pertûkan bixwîne. (tu) 

 - Xwezî, her kes, pertûkan bixwîne! 

• Berkarên nerasteder 

Di zimanê Kurdî de, berkarên (bireserên) nerasteder, bi sê 

êwazan cihên xwe, di hevokan de digrin: 

1- Li pey karan (lêkeran), çi karên derhingêv bin, yan jî yên 

nederhingêv bin. 

Wekî: - 8ivên (ivanî) pez bir mêrgê. 

- Pezê ivên hat malê. 

Di van her dû mînakan de, pêrbesta(daçeka) (bo) ji pêiya 

berkarên nerasteder (mêrgê, malê) hatiye avêtin. Çiku 

reseniya her dû hevokan ev e: 
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- 8ivên pez bir (bo) mêrgê. 

- Pezê ivên hat (bo) malê. 

Bi vê ravekirinê em dikarin bêjin , (berkarê nerasteder, li 

pey pêrbesteke avêtî tê xebitandin). Lê ji ber ku pêrbesta avêtî 

neberçav e, em dibêjin (li pey karekî tê xebitandin). 

2- Li pey pêrbesteke berçav. 

Wekî: - Mêvanên min ji Amûdê ne. 

- Çend gund li herêma we hene ?. 

3- Li pey navekî berçav, ku têkiliyeke watedar, di navbera wî 

navî û berkarê nerasteder (li pey wî) de, hebe. 

Wekî: - Birayên Zînê li kû ne ? 

- Dara hinarê bikiviye. 

Hindek caran, dû-sê berkarên nerasteder li pey hev tên 

xebitandin. 

Wekî: - Ev kilîta dergehê mala Fatê ye. 

Berkarên nerasteder- li gora pêvajoya hevokên wan- bi dû 

nîandekên kombêjiyê dibin kom. 

a-Heke berkar, di hevokê de rût be, anku ne girêdayê 

rewekê, yan berkarekî dîtir be1 

. Hingê, bi nîandeka (an) dibe 

kom. Ev nîandek dighêje berkarên kom tenê, bêyî ku tu 

guherîn bighêje hevokên wan. 

(1)- Heke berkarê nerasteder berverês be.  
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Wekî: 1- Xorîd nanek da 8ivanî( 8ivên). 

- Xorîd nanek da mêvanan. 

2- Bîna (bêna) gulê xwee. 

- Bîna gulan xwee. 
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 3- Kulîlk li darê ketine. 

- Kulîlk li daran ketine. 

b- Heger têkiliyeke watedar, di navbera berkarê nerasteder û 

rewekê, yan berkarekî dîtir de (li pey wî berkarî), hebe, 

hingê berkarê nerasteder bi nîandeka (ên) ê dibe kom û bi 

wê (ên) ê jî, girêdana xwe, bi rewû berkarên li pey xwe, 

saz dike. 

Wekî: 

- Bîna gula sor xwee. 

- Bîna gulên sor xwee. 

- Sînorê gundê me ji nîangehê vedigere. 

- Sînorên gundên herêmê, ji hev vedigerin. 

Berçav e, ku nîandeka (ên), di van mînakên jorîn de, bi dû 

karan radibe, (bi dû wateyan hatiye xebitandin): 

1- Kombêjiya her dû zêderên (veqetandekên) tek (ê,a) ye: 

- Gundê me = Gundên me. 

- Mala we = Malên we. 

2- Nîandeka kombêjiya hemû navan (bi gelemperî) û 

navên berkarên nerasteder (mînakên mijara me). 

Puxte 

Kombêjiya navên pendî, yên berkarên nerasteder: 

1- Heger berkarê nerasteder berverês be (di raweya verêsê de 

be) û bi yekê ji van nîandekên verêsê (î,ê) kuta bûbe, ew 

berkar bi nîandeka (an)ê dibe kom: 

- Darê ivên (ivanî) = Darên ivanan. 

- Bîna gulê ...... = Bîna gulan. 

2- Heger berkarê nerasteder, bi zêdereke pendî (ê,a) kuta 

bûbe, ew berkar bi zêdera kombêjiyê (ên), dibe kom: 
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- Pertûka dostê min .... 

 = Pertûka dostên min .... 

- Rengê gula hinarê... 

= Rengê gulên hinarê....  

127 

Kombêjiya navên nependî (nenas) 

Yek ji taybetiyên zimanê Kurdî yên serekî ew e, ku nav di 

raweya xwe ya resen de, pendî ne (nas in). 

Wekî: (kevir, dar, mirov, gul...). Lê ku nîandekên nependiyê 

(ek, in) bighêjin navên pendî; hingê ew nav dibin navinî 

nependî (nenas). 

Wekî: (kevirek- kevirin, darek- darin, mirovek- mirovin, 

gulek- gulin...). 

Zêderên pendî (ê,a-ên), dighêjin navên pendî û nasîna wan 

(bi diyarkirina rew, celeb û ariziyên wan) kûrtir û ronîtir 

dikin. 

Wekî: - Mirovê ronakbîr xêrxwaz e. 

- Dara çamê bilind e. 

- Zeviyên me gebûne. 

Beranberî wan zêderên pendî, ev her dû zêder (î,e)dighêjin 

navên nependî û têkiliyekê di navbera wan û rew, celeb û 

arzîyên wan de berçav dikin. 

-(î): Dighêje navên nependî, yên nêrzayên tek û kom. 

Wekî: - Dostê min mirovekî dilsoz e. (tek) 

- Dostên min mirovinî dilsoz in. (kom) 

- (E): Dighêje navên nependî, yên mêzayên tek û kom. 

Wekî: - Ez ê dareke babiçînim. (tek) 

- Ez ê darine babiçînim. (kom) 
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Navên nependî jî, wekî navên pendî, li gora raweyên 

navan û demên karan (kirinan), di hevokan de, dibin kom û li 

wê gorê jî, nîandekên kombêjiya wan berçav dibin. 

Ji ber vê egerê jî, pêdivî ye, em kombêjiya navên nependî 

di her rawe û her demê de rave bikin.  
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kara(kirde, kiryar) 

Navên nependî, yên kara-li gora raweyên karên (lêkerên) 

wan- dû bein: 

- Karayên karên derhingêv (têper) 

- Karayên karên nederhingêv (têneper) 

Nîandekên kombêjiya navên kara, ên her beekî ji wan 

bean, bi êweyekî cuda destnîan dibin: 

• Karayên karên derhingêv 

Karayên karên derhingêv, ne bi êweyekî yeksane1 

, dibin 

kom. Nîandekên kombêjiya van karayan, li gora demên karên 

wan, berçav dibin. Ji ber vê yekê, divê em kombêjiya karayên 

karên derhingêv, di hemû demên karan de, irove bikin: 

a-Dema bûrî 

Di dema bûrî de, ev her dû nîandekên kombêjiyê (in,an), 

bi van êweyên jêrîn, dighêjin karayên nependî: 

1- Heger karayê tek, bi zêdereke nependî (î,e), têkildarê 

rewekê (mirîkeke sor), yan celebkî (dareke sêvan), yan 

ariziyekî (hespekî Memo) be; hingê nîandeka kombêjiyê 

(in) dighêje wî navê karayî û zêdera nependiyê li pey tê. 

Wekî: 1- Mirîkeke sor libeke tirî revand. 
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- Mirîkine sor libin tirî revandin. 

 2- Dareke sêvan pelên xwe weandin. 

- Darine sêvan pelên xwe weandin. 

 3- Hespekî Memo êmê xwe nexwariye. 

- Hespinî Memo êmê xwe nexwariye. 

2- Heger karayê tek, di raweya verêsê de be. Anku, yek ji van 

her dû nîandekên verêsê (î,ê) gihitibinê; di kombêjiyê de, 

(1)- Yeksane: Wekî hev.  
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ev her dû nîandek (in+an), bi hev re, dighêjin wî 

karayê kom. 

Wekî: 

1- Hespekî dara me ikandiye. 

- Hespinan(..in+an) dara me ikandiye. 

 2- Bizinekê ava ivên rijandiye. 

- Bizininan (in+an) ava ivên rijandiye. 

Helbet, ev rêzanên kombêjiya karayên nependî, di her çar 

raweyên dema bûrî de jî, bi dirustî saz dibin. 

b- Dema nuh 

Di dema nuho de, nîandeka kombêjiya karayên nependî, 

yên karên derhingêv, (in) e. Ev nîandek dighêje karayên kom 

û karên wan, bi hev re. 

Wekî: 1- Xwendekarek sirûdê dixwîne. 

- Xwendekarin sirûdê dixwînin. 

- Keçek maziyan diçine. 

- Keçin maziyan diçinin. 

2- Xwendekarekî jîr, sirûdê dixwîne. 

- Xwendekarinî jîr sirûdê dixwînin. 
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- Keçeke jêhatî, sirûdê dixwîne. 

- Keçine jêhatî, sirûdê dixwînin. 

c-Dema pa-eroj 

Di vê demê de jî, nîandeka kombêjiyê (in), dighêje 

karayên nependî yên kom û karên wan ên derhingêv, bi 

hev re. 

Wekî: 

1- Nivîserek ê (dê) mijarê binivîse 

- Nivîserin ê mijarê binivîsin. 

2- Nivîserekî zana dê mijarê binivîse. 

- Nivîserinî zana dê mijarê binivîsin. 

- Nivîsereke zana dê mijarê binivîse. 

- Nivîserine zana dê mijarê binivîsin. 

(mêza)  
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ç-Raweya fermanî 

Her wekî em dizanin, karayên karên raweya fermanî ne 

diyar in. Ji ber vê egerê jî, tu guherîn di pergala fermanî 

de nabe. 

Wekî: - Waneyê (dersê) rave bike (tu). 

- Waneyê rave bikin (hûn). 

d-Raweyên daxwazî 

Kombêjiya karayên nependî, yên karên derhingêv, di 

raweyên daxwaziyê de, li gora demên resen, saz dibe. Anku, 

nî(eyên kombêjiya karayên van raweyan, li gora demên resen, 

yên beranberî wan, berçav dibin. 

Nimûne: 

1- Beranberî dema bûrî 
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Nî(andekên kombêjiya karan, di raweyên daxwaziyê de, 

yên beranberî dema bûrî, ev her dû nî(andek in (in,an). Ev 

nî(andek, bi van (êweyên jêrîn dighêjin karayên kom: 

a- Heger kara, bi yekê ji van her dû zêderên nependiyê (î,e), 

girêdayê rew(a xwe, yan berkarê xwe (berkarê navî) be; 

hingê nî(andeka kombêjiyê (in) dighêje karayê kom û zêder 

li pey wê tê. 

Wekî: 

1- (lawekî jîr pertûk1 xwend) 

- Xwezî lawekî jîr rojname bixwenda. 

- Xwezî lawinî jîr rojname bixwenda. 

- Xwezî keçeke jîr jî, rojname bixwenda. 

- Xwezî keçine jîr jî, rojname bixwenda. 

2- (lawekî jîr pertûk xwendiye. 

- Gerek lawekî jîr rojname xwendibe. 

- Gerek lawinî jîr rojname xwendibe. 

- Gerek keçeke jîr jî, rojname xwendibe. 

- Gerek keçine jîr jî, rojname xwendibe. 

3- (Lawekî jîr pertûk dixwend). 

- Bila lawekî jîr rojname xwendiba. 

- Bila lawinî jîr rojname xwendiba. 

(1 -) (pertûk),di hemû hevokên mînakan de yekjimar e(tek) e.  
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- Bila keçeke jîr jî, rojname xwendiba. 

- Bila keçine jîr jî, rojname xwendiba. 

4- (lawekî jîr rojname xwendibû). 

- Heke lawekî jîr rojname xwendibûya, me dê 

zanîbûya, çi tê de heye! 



Rêzimana kurdî | 1586  

 

- Heke lawinî jîr rojname xwendibûya, me dê zanîbûya, 

çi tê de heye! 

- Heke keçeke jîr jî, rojname xwendibûya, me dê 

zanîbûya, çi tê de heye. 

- Heke keçine jîr jî, rojname xwendibûya, me dê 

zanîbûya, çi tê de heye. 

b- Heger kara berverês be; anku di raweya verêsê de be û yek 

ji nî(andekên verêsê, yên nependî (î,ê) bighêjê; hingê ev 

her dû nî(andek (in) û (an), li pey hev, dighêjin karayê 

kom. Anku (in+an). 

Çiku: - (in) kombêjiya (ek)e. 

- (an) kombêjiya (î, ê) ye. 

Nimûne: 

1- (Cotyarekî zeviyek kirrî). 

- Xwezî cotyarekî zeviyek bikirya. 

- Xwezî cotyarinan(cotkarnan) zeviyek bikirya. 

2- (Rojnamevanekî gotarek nivîsîye). 

- Gerek rojnamevanekî gotarek nivîsîbe. 

- Gerek rojnamevaninan(rojnemevanan) gotarek 

nivîsîbe. 

.....û HTD.... 

2- Beranberî dema nuho 

Di hemû raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema nuho, 

nî(andekên kombêjiya karayên nependî (in)e. Ev nî(andek 

dighêje karayên kom û karên wan (bi hev re). 

Wekî: 

1- (Mirovek gulê bîn dike). 

- Bila mirovek gulê bîn bike. 
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- Bila mirovin gulê bîn bikin. 
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2- (Kele(êrekî sipî, avê vedixwe). 

- Gerek kele(êrekî sor jî, avê vexwe. 

- Gerek kele(êrinî sor jî, avê vexwin. 

- Gerek mirî(keke re( jî, avê vexwe. 

- Gerek mirî(kine re( jî, avê vexwin. 

.. HTD.... 

3- Beranberî dema pa"erojê 

Di raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema pa(erojê, 

nî(andeka kombêjiyê (in) dighêje karayên kom û karên wan 

ên derhingêv jî. 

Wekî: 

1- (Karkerek ê (dê) dîwêr ava bike). 

- Bila karkerek dîwêr ava bike. 

- Gerek karkerin dîwêr ava bikin. 

2- (Dostekî dilsoz ê(dê) pertûkê bi(îne). 

- Xwezî dostekî dilsoz pertûkê bi(îne. 

- Gerek dostinî dilsoz pertûkê bi(înin. 

- Bila keçine zîrek wê pertûkê bixwînin. 

Diyar e, ku kombêjiya karayên karên daxwaziyê yên 

beranberî dema nuho û pa(erojê -wekî hev- bi (in) ê dibin 

kom. Ev nî(e dighêje 

kara û karên wan jî. 

puxte 

Kombêjiya navên nependî, yên karayên karên derhingêv: 

1- Di dema bûrî û raweyên daxwaziyê de, yên beranberî vê 

demê, karayên karên derhingêv, bi dû (êweyan dibin kom: 
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a- Heger kara, bi zêdereke nependî (î,e) kuta bûbe, hingê bi 

(in) û zêdera nependî dibe kom: 

- Hespekî beza .....= Hespinî beza.... 

- Mehîneke beza...= Mehînine beza.. 

b- Heger kara bi nî(andekek verêsê (î,ê) di dawî bûbe, 

kombêjiya wî, bi (in+an) saz dibe:  
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- Hespekî av vexwar = Hespinan av.... 

- Mehînekê av vexwar = Mehîninan av... 

2- Di hemû dem û raweyên mayî de (nuho, pa(eroj, fermanî, 

daxwazî..), nî(andeka (in) dighêje karayên kom û karên 

wan (bi hev re): 

- Hespek êm dixwe = Hespin êm dixwin. 

- Hespek ê êm bixwe = Hespin ê êm bixwin. 

- Mehînek êm dixwe = Mihînin êm dixwin. 

.......HTD......... 

• Karayên1 karên nederhingêv (têneper) 

Karên (lkirinên) nederhingêv, ew kar in, ku hevokên wan 

bêyî berkarên rasteder, sergihayî dibin: 

Wekî: - Zînê çû dibistanê. 

- Ava çeman diherike. 

- Mêvanek hat mala me. 

Nî(andeka kombêjiya karayên karên nederhingêv, di hemû 

dem û raweyan de, (in)e. 

Ev nî(andek dighêje karayên kom û karên wan ên 

nederhingêv (bi hev re). 

Nimûne: 

a-Dema bûrî 
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1- Mêvanek hat mala me. 

- Mêvanin hatin mala me. 

- Mêvanekî biyanî hat mala me. 

- Mêvaninî biyanî hatin mala me. 

2- Sitêrek çû ava. 

- Sitêrin çûn ava. 

- Sitêreke ge( çû ava. 

- Sitêrine ge( çûn ava. 

3- Kevirek ji kelehê dihat xwar. 

- Kevirin ji kelehê dihatin xwar. 

(1 -) Kiryarên nependî..  
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- Kevirekî piçûk ji kelehê dihat xwar. 

- Kevirinî piçûk ji kelehê dihatin xwar. 

4- Sêvek li darê ketibû. 

- Sêvin li darê ketibûn. 

- Sêveke sor li darê ketibû. 

- Sêvine sor li darê ketibûn. 

b-Dema nuho 

1- Kevokek li asîmên difire. 

- Kevokin li asîmên difirin. 

2- Kevokeke (în, li asîmên difire. 

- Kevokine (în, li asîmên difirin. 

3- Kele(êrekî sipî, li avê digere. 

- Kele(êrinî sipî, li avê digerin. 

c-Dema pa"eroj: 

1- Xwendekarek ê here ezmûnê. 

- Xwendekarin ê herin ezmûnê. 
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2- Penaberekî Kurd ê vegere welêt. 

- Penaberinî Kurd ê vegerin welêt. 

3- Guleke sor dê bibi(kive. 

- Guline sor dê bibi(kivin. 

ç-Raweya fermanî: 

1- Li ser kulêv (kulavî) rûne1 

. 

- Li ser kulêv rûnin (hûn). 

d-Raweyên daxwazî: 

1- (Guline sor çilmisîn) 

- Xwezî kulîlkine zer neçilmisiyana. 

- Bila guline (gulne) sor bimana. 

...û HTD.... 

(1)- Li hin herêman (rûnê, rûnên) bi kar tê, lê, li gora rêpîvana berfireh 

(rûne, 

rûnin) dirustir e.  

136 

Berçav e, ku nî(andeka kombêjiya karayên nependî, yên 

karên nederhingêv, di hemû dem û raweyên karan de (bê 

awarte), (in) e. 

Ji mînakên çûyî jî, tê nasîn, ku ev nî(andeka kombêjiyê 

(in), dighêje karayên nependî û karên wan jî (bi hev re). 

Puxte 

Kombêjiya navên nependî, 

 yên karayên karên nederhingêv: 

-

Nî



Rêzimana kurdî | 1591  

 

                                                                                                                                  

andeka kombêjiya karayên nependî, yên karên 

nederhingêv, di hemû dem û raweyên karan (kirinan) de (in) 

e. Ev 

nî

                                                                                                                                  

andek dighêje karayên kom û karên wan, bi hev re: 

-Cotkarek çû.... =Cotkarin çûn... 

-Keçeke jîr hat =Keçine jîr hatin. 

-$agirtek diçe... =$agirtin diçin.. 

-$agirtek ê biçe =$agirtin ê biçin. 

-Bila 

                                                                                                                                  

agirtin biçin û 

                                                                                                                                  

agirtin bên... 

....HTD.......  
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Navên nependî, yên berkar 

Her wekî me berê jî gotiye, ku navên berkar, di zimanê 

kurdî de, dû be( in: 

- Berkarên rasteder (dîrêkt). 

- Berkarên nerasteder (endîrêkt). 

Nî(andekên kombêjiya berkarên rasteder; û yên nerasteder 

ne wekî hev berçav dibin. Anku, her be(ekî berkarên nependî, 

bi (êweyekî dibin kom. Ji ber vê egerê jî, em ê kombêjiya her 

be(ekî ji wan, cuda ronî bikin. 

• Berkarên nependî, yên rasteder 
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Berkarên nependî yên rasteder, ew nav in, ku bûyerên 

karên derhingêv, bi (êweyekî rasterê, li wan dibin. Anku, 

dikevin ber bûyerên karên derhingêv. Cihên berkarên rasteder, 

di pêvajoya hevokan de, li navbera kara û karên wan, têne 

nî(ankirin. 

Wekî: - Zîn gulekê diçine. 

- Azad pirsine giran, dike. 

Nî(andekên kombêjiya berkarên nependî, yên rasteder, li 

gora demên karan, têne destnî(ankirin. Ji ber vê yekê, divê em 

kombêjiya berkaran, di her demê de, cuda zelal bikin. 

a-Dema bûrî 

Di her çar raweyên dema bûrî de nî(andeka kombêjiya 

berkarên nependî, yên rasteder (in) e. Ev nî(andek dighêje 

berkar û karan, bi hev re. 

Nimûne: 

1- Nazê xelatek wergirt. 

- Nazê xelatin wergirtin. 
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- Nazê xelatine giran wergirtin. 

- Nazê birayinî xwe xelat kirin. 

2- Çîmenê pêlavek kirriye. 

- Çîmenê pêlavin kirrîne. 

- Çîmenê pêlavine ba( kirrîne. 

- Çîmenê kirasinî nû kirrîne. 

3- Fivên bizinek difirot (difro(t) 

- Fivên bizinin difirotin. 

........ 

4- Fivên berxek kiribû qurban. 
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- Fivên berxin kiribûn qurban. 

....... 

b-Dema nuho 

Di dema nuho de, nî(andekên kombêjiya berkarên nependî 

yên rasteder, bi dû (êweyan berçav dibin: 

1- Heger berkarê nependî, di hevokê de, bi zêdereke 

nependîyê (e,î) girêdayê rew(ekê yan berkarekî nerasteder 

be; hingê nî(andeka (in) dighêje berkarê rasteder û zêder li 

pey tê. 

Wekî: 

- Zîn sêveke sor, dide Nazê. 

- Zîn sêvine sor, dide Nazê. 

- Naz kirasekî nû, dide Zînê. 

- Naz kirasinî nû, dide Zînê. 

2- Heger berkarê nependî, di raweya verêsê de be; hingê ev 

her dû nî(andekên kombêjiyê 

(in,an) bi hev re, dighêjin berkarê rasteder. Çiku: 

- (in) nî(andeka kombêjiya (ek) e. 

- (an) nî(andeka kombêjiya van nî(eyên verêsê: (ê,î) ye. 

Wekî: 

1- Zîn sêvekê dide Nazê. 

- Zîn sêvinan (in+an) dide Nazê. 

2- Naz kirasekî dide Zînê. 

- Naz kirasinan (in+an)dide Zînê.  
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c-Dema pa"eroj 

Nî(andekên kombêjiya berkarên nependî di dema pa(erojê 

de, (wekî ku di dema nuho de), bi dû (êweyan dighêjin 
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berkarên kom: 

1-Heke berkarê nependî, bi zêdereke nependiyê (î,e) girêdayî 

rew(ekê yan berkarekî nerasteder be, bi nî(andeka (in) dibe 

kom: 

Wekî: 

1- Cotyar ê (dê) gayekî cot, bikirre. 

- Cotyar ê gayinî cot , bikirre. 

 2- Fivan ê bizineke stewr, bifro(e. 

- Fivan ê bizinine stewr, bifro(e. 

2- Heke berkarê nependî di raweya verêsê de be. Anku, yek ji 

van nî(eyên verêsê (î,ê),gihi(tibê, hingê ev her dû 

nî(andekên kombêjiyê (in+an) dighêjin berkarê nependî 

yê kom. 

Wekî: 

1- Fivan ê berxekî bifro(e. 

- Fivan ê berxinan bifro(e. 

2- Cotyar ê darekê biçîne. 

- Cotyar ê darinan biçîne. 

ç-Raweya fermanî 

Di raweya fermanî de jî, kombêjiya berkarên nependî-wekî 

ku di dema nuho û pa(erojê de- bi dû (êweyan berçav dibe: 

1-Ku berkar rew(dar be, yan jî berkarekî nerasteder li pey 

wî bê. Hing, bi nî(andeka (in)ê, dibe kom. 

Wekî: 

1- Hespekî qenc peyda bike (tu) 

- Hespinî qenc peyda bike (tu). 

2- Mehîneke qenc peyda bike (tu). 

- Mehînine qenc peyda bike (tu).  
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2- Ku berkarê nependî, di raweya verêsê de be, nî(andekên 

(in+an), dibin nî(eya kombêjiya wî berkarî. 

Wekî: 

1- Hespekî peyda bike (tu). 

- Hespinan peyda bike (tu). 

2- Mehînekê peyda bike (tu). 

- Mehîninan peyda bikin (hûn). 

d-Raweyên daxwazî 

Berkarên nependî, di raweyên daxwaziyê de, li gora demên 

resen ên beranber, dibin kom û nî(andekên kombêjiyê jî, li wê 

gorê têne destnî(ankirin: 

1-Beranberî dema bûrî 

Nî(andekên kombêjiya berkarên nependî, çawa di her çar 

raweyên dema bûrî de berçav dibin, wisan jî di raweyên 

daxwaziyê de, ew nî(andek berçav dibin. 

Wekî: 

a- (Fatê mirî(kin firotin) 

- Bila Fatê kele(êrin jî bifrotana. 

b- (Fatê mirî(kine qelew firotine), 

- Xwezî Fatê kele(êrinî qelew firotibin. 

c- (Fatê mirî(kine dîtir difrotin), 

- Gerek Fatê kele(êrinî dîtir jî firotibana. 

ç- (Fatê hêkin jî, firotibûn), 

- Xwezî Fatê hêkin jî hi(tibûna . 

2-Beranberî dema nuho 

Nî(andekên kombêjiya berkarên nependî, yên raweyên 

daxwaziyê, beranberî dema nuho; ew jî wekî nî(andekên 
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kombêjiya berkarên dema nuho, bi dû (êweyan têne pelandin: 

- (nuho):(Mamoste keçine piçûk perwerde dike. 

- Gerek mamoste keçine piçûk perwerde bike. 

- Bila mamoste kurinî piçûk jî, perwerde bike. 

- (nuho): (Mamoste keçinan (in+an) perwerde dike. 

- Bila mamoste keçinan perwerde bike. 

- Xwezî mamoste kurrinan jî, perwerde bike.  
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3-Beranberî dema pa
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erojê 

-Nîandekên kombêjiya berkarên nependî yên raweyên 

daxwaziyê, beranberî dema paerojê jî, wekî nîandekên 

kombêjiya berkarên raweyên beranberî dema nuho, 

berçav dibin. 

Wekî:-Zîn ê sêvine zer bikire 

 -Bila Naz jî, sêvine zer bikire. 

 -Gerek hinarinan (in+an) jî, bikire. 

HTD... 

Puxte 

Kombêjiya navên nependî, yên berkarên rasteder: 

1-Di dema bûrî û raweyên beranberî wê de (daxwazî), 

nîandeka (in) dighêje berkarên kom û karên wan: 

-Nazê pertûkin xwendin 

-Nazê pertûkine ba, xwendin. ..... 

2-Di dema nuho, paeroj û raweyên dîtir (fermanî û 

daxwazî) de, kombêjiya berkarên rasteder, bi dû êweyan saz 

dibe: 

a-Heger berkar, bi zêdereke nependî (î,e) di dawî bûbe, 

kombêjiya wî bi (in)ê pêk tê; (“in” dighêje berkarên kom): 

-(Kirasekî): Zîn kirasinî nû dikirre. 

-(destmalekê):Zîn destmaline rengîn dikirre. 

b-Heger berkar, bi nîandekeke verêsê (î,ê) kuta bûbe, ew 

berkar bi (in+an) dibe kom: 

-(Hespekî): Azad hespinan (in+an) difroe. 

-(Mehînekê):Azad mehîninan (in+an)difroe. 

-Azad ê hespinan bifroe. 

-Hespinan bifroe (tu) . ... HTD... 
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• Berkarên nependî, yên nerasteder: 

Berkarên nependî, yên nerasteder, di zimanê Kurdî de, bi sê 

êwazan tên xebitandin: 

a- Li pey pêrbesteke diyar.  
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Wekî: 

- Ez li malekê bûme mêvan. 

- Azad ji Amedê vegeryaye. 

b-Li pey pêrbesteke nediyar (avêtî). 

Wekî: 

- Em ê biçin gulistanê. 

- 3îrînê pênûsek da Zînê. 

Diyar e, ku pêrbestek, ji pêher dû berkarên nerasteder 

(gulistanê, Zînê) hatiye avêtin. Çiku, reseniya her dû 

mînakan ev e: 

- (Em ê biçin (bo)1 gulistanê).. 

- (3îrînê pênûsek da (bo) Zînê). 

c- Li pey navekî, ku ew nav û berkarê nerasteder, bi 

zêdera(ê,a) girêdayê hev bin. 

Wekî: 

- Dengê ivanekî ji dûr tê min. 

- 3ivan li ber siya darekê rûnitî bû. 

Nîandekên kombêjiya vî celebê berkarên nependî, ne 

girêdayên dem û raweyên karan in. Ew bi raweya verêsê ve, 

tên destnîankirin. Ji ber vê sedemê jî, nîandekên kombêjiyê, 

bi dû êweyan dighêjin van berkarên nependî yên nerasteder: 

1- Heke berkar, bi yekê ji van zêderên nependîyê (î,e), 

girêdayê rewekê yan berkarekî nerasteder be; hingê 
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nîandeka (in) dighêje berkarê kom û zêder li pey tê. 

Wekî: 

a- Nalîna mirovekî birîndar tê min. 

- Nalîna mirovinî birîndar tê min. 

b- Dengê bilûreke xemgîn dikim. 

- Dengên bilûrine xemgîn dikim. 

2- Heke berkar, di raweya verêsê de be; hingê ev her dû 

nîandek (in,an), bi hev re dighêjin berkarên nependî yên 

kom. Anku (in+an). 

(1)- (bo), yan jî (ber bi).  
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Wekî: - 3êrgo li hevalekî dipirse. 

- 3êrgo li hevalinan dipirse. 

- Xecê xelatek da keçekê. 

- Xecê xelatek da keçinan. 

Berkarên nerasteder ên nependî, di çi dem û raweyên karan 

de bin jî, nîandekên kombêjiyê, herî bi wan her dû êwazên 

bûrî tenê, dighêjin wan. 

Puxte 

Kombêjiya navên nependî, 

 yên berkarên nerasteder: 

Ev celebê berkaran (dûrî demên karan) bi dû êweyan 

dibin kom: 

1- Ku berkar bi zêdereke nependî (î,e)di dawî bûbe, hingê bi 

(in) ê dibe kom: 

- Ez li dostekî ba, digerim. 

- Ez li dostinî ba, digerim. 

- Em li maleke Kurd bûne mêvan. 
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- Em li maline Kurd bûne mêvan. 

2- Ku berkar berverês (tewandî) bin, hingê bi (in+an), 

dibin kom: 

- Dengê hevalekî tê min. 

- Dengê hevalinan tê min. 

- Em li malekê bûne mêvan. 

- Em li malinan bûne mêvan. 

Têbînî: 

Navên komel 

Navên komel ew nav in, ku her yek ji wan, bi bêjeyeke tek 

wateya navlêkirineke kom dide. Anku, peyva navê komel tek 

e, lê wateya navê kom destnîan dike. 

Wekî:(gel, milet, komar, komel, kerî, birr, col, bo, garan, 

naxir, ref, kewte, rivde, kom, civat, karwan, leker û HTD...).  
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Her yek ji van navên komel -weku bêje- tek e. Ew jî wekî 

hemû navên tek, li gora hel û mercên kombêjiyê, bi van 

nîandekan (ên, an, in) dibin kom. 

Mînak:- Gelê Kurd atîxwaz e. 

- Gerek gelên herêmê jî atîxwaz bin. 

- Ev berx ji wî keriyî maye. 

- Ev berx ji wan keriyan maye. 

- Naxirek û garanek tev hev bûn. 

- Naxirin û garanin tev hev bûn. 

- Ev refê qitikan ji kû hatiye ? 

- Ev refên qitikan ji kû hatine ? 

- Dibe ku refekî dî jî xuya bibe. 

- Dibe ku refinî dî jî xuya bibin. 
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Helbet, nîandekên kombêjiyê, li gora demên karan 

(kirinan) û raweyên van navan, dighêjin wan. 

Berçav e ku her navek ji navên komel, tev ku tek e jî, lê 

komekê destnîan dike. 

Wekî ku em bêjin: 

- Gel = (gelek mirovên hevwelatî...) 

- Rivde = (birrek gur, hesp...) 

- Kewte = (hindek balinde, pez...) 

- Garan = (komek çêlek...) 

- Naxir = (komek ker...). 

- Boê hêtiran (devan). 

- Refê çivîkan. 

- Colê dewaran. 

- Keriyê pez (mîhan..) 

...HTD...  
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Kombêjiya awarte 

Di hemû êwazên kombêjiya navên Kurdî de, yên pendî 

(nas) û nependî (nenas) û di hemû raweyên navan de; 

nîandekên kombêjiya navên tek (yek jimar) ev in: 

1- (An):- Memo pertûkê dixwîne. 

- Memo pertûkan dixwîne. 

2- (ên): - Mirîka Zînê nexwee. 

- Mirîkên Zînê nexwein. 

3- (In): - Baranê darek ikand. 

- Baranê darin ikandin. 

Di hemû dem û raweyên dîtir de jî, herî ev her sê nîandek, 

dighêjin navên kom. 
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Di zimanê Kurdî de (zaravê Kurmancî), pênc (5) nav hene, 

bi êweyekî dîtir jî dibin kom1 

. 

Ew nav jî, ev in:(ap, xal, meriv, kirîv, xezûr). Ev her pênc 

(5) nav, bi dû (2) êweyan dibin kom: 

1-%êweyê resen 

Ev nav jî, wekî hemû navên dîtir, bi van her sê nîandekên 

kombêjiyê (an, ên, in), dibin kom. 

Wekî: 

- Roja cejnê, biraza (birazê) diçin malên apan, û xwarza 

(xwarzê) diçin malên xalan. 

- Kirîvên me jî, xizm û mervên me ne. 

- Memo pêwaziya Xezûrên2 xwe dike. 

2-Kombêjiya awarte 

Di vî êweyê kombêjiyê de, nîandeka kombêjiyê (an), 

dighêje navên kom, ku bi nîan-dekên (ên,in), kombêjiya xwe 

(1)- Reng e, ku ji (5)an pirtir hebin; lê min ji van pêve nepelandine. 

(2)- Ku xezûrên Memo, ji yekî pirtir bin.  
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sergihayî (temam) kirine. Anku, (an) dikeve beriya (ên)ê 

û (in)ê. 

Em dizanin, ku koka van her dû nîandekan (ên,in) jî, ev e: 

- (ên): Kombêjiya zêderên (veqtandekên) navên pendî (nas), 

ên tek (ê,a)ye. 

- (In): Kombêjiya nîandeka (ek) e. 

Bi vê ronkirinê, tê zanîn ku kombêjiya awarte, ya wan her 

pênc navên binavkirî, (li gora raweya pendî û ya nependî)bi 

dû êwazan pêk tê: 
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a-Heger nav pendî bin 

Heger ew her pênc(5) nav pendî bin, kombêjiya wan a 

awarte, bi nîandekên (an+ên) dirust dibe. 

Wekî: 

(Apên Zînê li Amedê ne) 

- Apanên (ap+an+ên)Zînê li Amedê ne. 

- Xalanên 3êrgo penaber in. 

- Kirîvanên me jî, mervanên me ne. 

- Memo çûye serdana xezûranên xwe. 

b-Heger nav nependî bin 

Heger ew her pênc (5) nav, nependî bin, hingê kombêjiya 

wan a awarte, bi nîandekên (an+in) û zêdera (veqetandeka) 

nependiyê (î), pêk tê1 

. 

Wekî: 

- (Kirîvinî min koçber in ). 

- Kirîvaninî (kirîv+an+in+î) min koçber in. 

- Apaninî Zînê ji Helebê hatine. 

- Azad alîkariya xalaninî xwe dike. 

- Xezûraninî Xecê, lê bûne mêvan. 

- Mervaninî we, li Amûdê ne. 

(1)- Ji ber ku, ew her pênc nav nêrza ne, zêdera nêrzayîyê tek(î) dighêje 

wan.  
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Derbarî vê kombêjiya awarte, dû têbîniyên ronîker, 

berçav dibin: 

1- Ev kombêjiya awarte, ji kombêjiya resen, tê daritin. Anku, 

divê ew her pênc (5) nav, bi resenî kom bin (apên.., xalên.., 
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kirîvên..), yan jî (apin..,xezûrin.., kirîvin..). Hingê 

nîandeka (an), dikeve ser wan navên kom û kombêjiyeke 

awarte saz dike. 

2- Ji ber ku ev kombêjiya awarte, li ser bingeha kombêjiya 

resen tê avakirin, navê tek (yekjimar), jê (ji kombêjiya 

awarte) nayê. Anku, ev kombêjî, ne koma navekî tek e, 

(wek kombêjiya resen). Kombêjiya awarte, bi rêbihîstinê, 

tenê, hatiye rojeva xebitandinê. 

Pirsa ku derbarî vê mijarê dikeve bîra me , ev e: Gelo, bo çi 

Kurdan ev kombêjiya awarte bi kar aniye ?! 

Çi têvelî (cudayî), di navbera wateya kombêjiya resen, ku 

em bibêjin:(kirîvên te hatin) û ya awarte de, ku em bibêjin: 

(kirîvanên te hatin), heye ?! 

Bi dîtina min, wateyên her dû kombêjiyan ji hev cuda ne. 

- Dema ku em bibêjin: 

(Ev mirov apên Zînê ne). 

Anku, ew mirov birayên bavê wê ne (apên rasteqîne ne), ne 

tu kesên dîtir in. Lê ku em bibêjin:(Ev mirov apanên Zînê ne). 

Gerek bê nasîn, ku ew mirov xizmên (mirovên) bavê Zînê 

ne, wek (ap, pismam, biraza (birazî), pisê pismaman...), lê ne 

birayên bavê wê ne. Dibe ku apekî Zînê jî, di nav koma 

(apanên) wê de be. Lê mebest, herî mirovên ap û bavê ne. 

Dêmek, kurdan ev kombêjiya awarte, bi kar aniye, bi 

mebesta pêkanîna wateyeke firehtir, di warê têkiliyên 

mervantiyê de. 

Mînak: 

1- Xalên min: Birayên dayika min. 

- Xalanên min : Xizmên xalên min. 
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2- Kirîvên me: kirîvên xwînê (ên rasteqîne). 

- Kirîvanên me: Xizmên kirîvên me. 

....HTD.....  
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Puxte 

Kombêjiya awarte: 

1- Heger ev her pênc (5)nav (ap, xal, kirîv, meriv, xezûr), bi 

(ên) bûbin kom, kombêjiya wan, a awarte, bi (an+ên) 

saz dibe: 

- Apên min..... =Apanên min... 

- Kirîvên te.... =Kirîvanên te... 

2- Heger bi (in) û zêdera nependî (î), bûbin kom, hingê 

kombêjiya awarte, bi (an+in) û zêdera nependî pêk tê: 

- Xalinî Temo... =Xalaninî Temo... 

- Merivinî Zînê... =Mervaninî Zînê...1 

(1 -) Tîpa (i), ji (merivaninî), bo sivikbûna bi lêvkirinê, hatiye avêtin.  
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Kombêjiya cînavan: 

Li ser asta (radeya) parvekirina bêjeyên zimên, cînav 

(bernav) jî, beek ji beên navan in. Di pêvajoya hevokan 

(risteyan) de, cînav - wekî ku navlêkirina wan jî dide nasîn - 

ûna navan digrin. 

Wekî:- Azad pênûsek da Zînê. 

- (wî) pênûsek da (wê). 

- Kê kî dît ? 

- (Nazê) (3îrîn) dît. 

Ji ber vê cîgirtinê jî, çawa nav - li gora hel û mercên 

kombêjiyê- dibin kom, wisan jî, hindek cînav- li gora beû 
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taybetiyên xwe- dibin kom. 

Di zimanê Kurdî de, gelek beên cînavan hene. Hinek ji 

wan bi êwazinî taybet dibin kom. Hinek jî, bê guherîn 

dimînin (nayên komkirin). Ji ber vê yekê, divê em kombêjiya 

her beekî cînavan cuda (baqe) rave bikin: 

• Cînavên kesînî 

Cînavên kesînî- li gora raweyên wan, di pergala hevokê dedû 

bein: 

- Cînavên resen (netewandî). 

- Cînavên berverês (tewandî). 

A- Cînavên resen 

- Cînavên resen, ew cînav in, ku di raweya resen, a rahatî de, 

tên xebitandin. Ew jî ev in: (ez, tu, ew, em, hûn, ew ). 

Kombêjiya van cînavan (ên tek) bi dû êweyan saz dibe: 

1- Bi bêjeyine (peyvine) serbixwe. Ew bêje wateya navine 

komel didin.  
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Mînak: 

Tek Kom 

- Cînavên kesê peyîver: - Ez - Em. 

- Cînavên kesê guhdar: - Tu - Hûn 

- Cînavên kesê nediyar: - Ew - Ew 

Diyar e, ku cînavê (ew), bo yekjimarî (tek) û pirjimariyê 

(kom)ê jî, hatiye xebitandin. Lê di pergala hevokê de, her dû 

rawe, ji hev têne cudakirin: 

Wekî: - Ew min dibîne (tek). 

- Ew min dibînin (kom). 

2- Bi nîandeka kombêjiyê (in). Ev nîandek dighêje karên 
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cînavên kom. Çi ku cînav kara bin. 

Wekî: 

- Ez govarê dixwînim. 

- Em govarê dixwînin. 

- Tu govarê dixwînî. 

- Hûn govarê dixwînin. 

- Ew govarê dixwîne. 

- Ew govarê dixwînin. 

Yan jî, ku cînav berkar bin: 

Wekî: 

- Zînê ez dîtim. 

- Zînê em dîtin. 

- Zînê tu dîtî. 

- Zînê hûn dîtin. 

- Zînê ew dît (dîte). 

- Zînê ew dîtin. 

B-Cînavên berverês (tewandî): 

Cînavên berverês ew cînav in, ku di raweya verêsê de têne 

xebitandin. Ew jî ev in: (min, te, wî, wê, me, we, wan). 

Kombêjiya van cînavan, bi bêjeyine (peyvine) serbixwe 

pêk tê, bêyî ku çi nîandek bighêje karên wan.  
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Mînak: 

Tek Kom 

- Cînavên kesê peyîver: - Min -Me1 

- Cînavên kesê guhdar: - Te -We 

- Cînavên kesê nediyar: - Wî,Wê -Wan. 

Kombêjiya vê koma cînavan, nayê guherîn. Heger ew 
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cînav, di hevokê de kara bin, yan jî berkar bin, kombêjiya 

wan, her wekî xwe dimînin. 

Nimûne: 

a- Ku cînav kara bin: 

- Min pertûkek xwend. 

- Me pertûkek xwend. 

- Te pertûkek xwend. 

- We pertûkek xwend. 

- Wî,wê pertûkek xwend. 

- Wan pertûkek xwend. 

b- Ku cînav berkar bin: 

- Azad min dibîne. 

- Azad me dibîne. 

- Azad te dibîne. 

- Azad we dibîne. 

- Azad wî,wê dibîne. 

- Azad wan dibîne. 

Têbînî: 

Yek ji aloziyên zimanê Kurdî ew e, ku danasîna van 

bêjeyan (im,î,e,in), hêj zelal nebûye. 

Hindekan, ji rêzimanzanan, ew kirine karê (bûn) ê, di dema 

nuho de. Hindekan, ew wekî cînavên dûmdar, dane nasîn. 

Hindekan jî, ew kirine pa,kok (pa,gir). 

(1)- Navlêkirina (peyîver, guhdar, nediyar) ji (Rêzimana Kurdî). Seyda S.B. 

Amîdî. Bexda-1987 hatiye wergirtin.  
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Rastiya koka van bêjeyan çi be jî, ne xem e. Di mijara me 

de, ya giring ew e, ku em binasin, ka ew bêje, çawa 
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dibin kom. 

Ev bêje (im, î, e) li pey nav û cînavên tek, yên koma(desta) 

resen, (ez, tu, ew) tên xebitandin. Kombêjiya wan jî, bi bêjeya 

(in) ê saz dibe. 

Wekî: 

- Mirovê sirûdê dixwîne ez im 

- Mirovên sirûdê dixwînin em in. 

- Mirovê sirûdê dixwîne tu yî 

- Mirovên sirûdê dixwînin hûn in. 

- Mirovê sirûdê dixwîne ew e 

- Mirovên sirûdê dixwînin ew in. 

Ew bêje bi karan ve jî, têne xebitandin, lê dîsan ew 

girêdayên nav û cînavan in: 

Wekî: 

- Ez hatim malê. 

- Em hatin malê. 

- Tu hatî malê. 

- Hûn hatin malê. 

- Ew hat (hate) malê. 

- Ew hatin malê. 

Puxte 

Kombêjiya cînavên kes înî: 

1- Cînavên koma (desta) resen yên tek, bi dû êweyan 

dibin kom: 

a- Bi peyvine serbixwe: 

- (Ez= Em. Tu=Hûn. Ew=Ew). 

b- Bi nîandeka (in), ku dighêje karên cînavên kom: 

 - Ew ji malê hatin. 
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2- Cînavên koma (desta) berverês, bi peyvine serbixwe tenê, 

dibin kom: 

- (Min=Me. Te=We. Wî,Wê=Wan).  
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• Cînavên nîandan 

Cînavên nî,andan, di zimanê Kurdî de, ev in: (ev, ew). Ev 

cînav ,ûna navên mirov, canewer (giyanber) û ti,tan digrin. Di 

pêvajoya hevokan de, cînavên nî,andan bi dû raweyan têne 

xebitandin: 

- Raweya resen. 

- Raweya verêsê. 

A-Raweya resen 

Di raweya resen de, cînavên nî,andan (ev, ew) bo her dû 

zayendên tek û kom têne xebitandin. Nî,andeka kombêjiyê 

(in) dighêje karên cînavên kom, bêyî ku cînav bixwe bêne 

guherîn; çi ew cînav kara bin, yan jî berkar bin, herî wekî 

xwe dimînin: 

a- Cînavên nîandan ku kara bin - (Ev): - Ev beran avê vedixwe. 

- Ev beran avê vedixwin. 

- Ev bizin darê di,kîne. 

- Ev bizin darê di,kînin. 

- (Ew): - Ew law diçe dibistanê. 

- Ew law diçin dibistanê. 

- Ew keç naçe dibistanê. 

- Ew keç naçin dibistanê. 

b- Cînavên nîandan ku berkar bin - (Ev): - Min ev hesp kirrîye. 

- Min ev hesp kirrîne. 

- Te ev mehîn firotiye ? 
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- Te ev mehîn firotine ? 

- (Ew):-Fatê ew kele,êrê sor firot. 

- Fatê ew kele,êrên sor firotin. 

- Zînê jî ew mirî,ka xwe firot. 

- Zînê ew mirî,k tev firotin. 

B-Raweya verêsê 

Di vê raweyê de, nî,andekên verêsê (î, ê, an), li gora 

zayend û jimarê dighêjin cînavên nî,andan. Nî,andeka  
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kombêjiya cînavên nî,andan, ên berverês (tewandî) (an) e. Ev 

(an) bixwe jî, nî,andeka kombêjiya (î,ê) ye. 

Mînak: 

1- Cînavên nîandan ku kara bin: 

- Vî (evî) ,agirtî sirûdek xwend. 

- Van (evan) ,agirtan sirûdek xwend. 

- Vê (evê) ,agirtê sirûdek xwend. 

- Van (evan) ,agirtan sirûdek xwend. 

2- Cînavên nîandan ku berkar bin: 

- Ez ê vî (evî) hevalî xelat bikim. 

- Ez ê van hevalan xelat bikim. 

- Aîrîn vê pertûkê dixwaze. 

- Aîrîn van pertûkan dixwaze. 

Tîbînî: 

1- Heger navên nî,andayî (bernî,an) bêne avêtin, zêderên wan 

dimînin. Ew zêder, li pey cînavên nî,andan tên, bo zayend 

û mêjerên (jimarên) wan berçav bikin. 

Wekî: 

1- Ev mirovê jîr pismamê min e. 
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- Ev (...)ê jîr pismamê min e. 

- Ev ê jîr pismamê min e. 

2- Ev keça ku çû, Nazê bû. 

- Ev (...)a ku çû, Nazê bû. 

- Ev a çû Nazê bû. 

3- Ev law û keçên çeleng, Kurd in. 

- Ev (...)ên çeleng, Kurd in. 

- Ev ên çeleng Kurd in. 

2- Seydayê zanyar, Celadet Bedirxan, van zêderan (yê, ya, 

yên) dike cînavên nî,andan (pronavên î,arkî ên qersene)1 

. 

(1 -) Celadet Bedirxan-(Bingehên gramêra Kurdmancî). We,.Nûdem-

Swêd- 

1994-Rû.68.  
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Celadet van mînakan bo çespandina nêrîna xwe, 

berçav dike: 

- Yê ku hat birayê min bû. 

- Yên ku hatin birayên min bûn. 

- Ya ku hat dotmama min bû. 

- Yên ku hatin dotmamên min bûn. 

Dr. Kamîran Bedirxan jî, li ser wan zêderan radiweste û 

navê (pronavên destdaniyê)1 

, li wan dike. 

Dr.Kamîran, vê mînakê bo dîtina xwe berçav dike: 

-(Birayên te xebatkar in, lê yên min tiral in). 

Puxte 

Kombêjiya cînavên nîandan: 
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1- Raweya resen: 

Kombêjiya cînavên nîandan(ev,ew), bi (in)ê pêk tê. Ev (in) 

dighêje karên cînavên kom: 

- Ev hatin û ew nehatin. 

- Min ev dîtin û ew nedîtîn. 

2- Raweya verêsê: 

Kombêjiya cînavên nîandan, ên nêz (vî, vê), bi(van)pêk tê, 

û yên dûr (wî,wê) jî, bi (wan) pêk tê: 

- Ez vî, vê dibînim = Ez van dibînim. 

- Ez wî, wê nabînim = Ez wan nabînim. 

• Cînavên pirsiyarî 

Di raweya kombêjiyê de, cînavên pirsiyariyê bê guherîn 

dibin kom. Nî,andeka kombêjiyê (in), dighêje karên hindek 

cînavên kom û hindek cînav jî, bê nî,andek, têgeha 

kombêjiyê didin. 

Ji ber vê yekê, em ê kombêjiya her cînavekî cuda (cihê) 

ronî bikin: 

(1 -) Kamîran Bedirxan-(Rêzimana zimanê Kurdî). Parês-1971-Rû.(22-23).  
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- Kî: Ev cînav di raweya hevokê, ya resen de, tê xebitandin. 

Nî,andeka kombêjiyê (in) dighêje karê (kî) ya kom, bêyî 

ku ew bê guherîn. 

Mînak: 

1- (kara): - Ev kî ye? (tek) 

- Ev mêvan e. 

- Ev kî ne? (kom) 

- Ev mêvan in. 

- Kî hat? (tek) 
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- Mêvanek hat. 

- Kî hatin? (kom) 

- Mêvanin hatin. 

2- (Berkar):- Te kî dît? (tek) 

- Min mirovek dît. 

- Te kî dîtin? (kom) 

- Min mirovin dîtin. 

- Kê:Çawa cînavê (ez), di raweya verêsê de bûye (min), wisan 

jî cînavê (kî) di verêsê de bûye (kê). Anku, (kê) di reseniya 

xwe de (kî) ye. 

Wek: - Kî hat? - Ez hatim. 

- Te pertûk da kê ? 

- Min pertûk da wî. 

Di kombêjiyê de tu (çi) nî,andek, li (kê) û karê wê xuya 

nabe. Anku, cînavê (kê) - di hevokê de- bo yekjimarê û 

komjimarê jî, bi kar tê (bê guherîn). 

Wekî: 

1- (kara): - Kê dara me ,ikandiye ? 

- Vî zarokî dara me ,ikandiye. 

- Van zarokan dara me ,ikandiye. 

2- (berkar):- Tu kê dibînî ? 

- Ez vê keçê dibînim. 

- Ez van keçan dibînim. 

- Azad alîkariya kê dike ? 

- Azad alîkariya (min, me, te, we, wî, wan) 

dike.  
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- Çi: Ev cînav jî, di kombêjiyê de, bê guherîn dimîne. Lê, 
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nî,andeka kombêjiyê (in) (li gora verês û neverêsê) dighêje 

karê (çi) yê. 

Wekî: 

1- (kara): - Çi ket ? (tek). 

- Çi ketin ? (kom). 

2- (Berkar): - Te çi firot ? (tek). 

- Te çi firotin ? (kom). 

- (Min pênc berx firotin). 

Di raweya verêsê de, (çi) û karê wê, (herdû) bê nî,andeka 

kombêjiyê (in), têne xebitandin. Hingê, (çi) bo yekjimarî û 

komjimariyê jî, tê xebitandin. 

Wekî: 

- Ez ê çi bidim Jînê? 

- (tek): Ez ê (pênûsekê) bidim Jînê. 

- (kom: Ez ê (van pertûkan) bidim wê. 

- Çî: Ev cînav jî, bi nî,andeka kombêjiyê (in) dibin kom. Ev 

nî,andek dighêje karê (çî) ya kom. 

- Ev çî te ye (tek). 

- Ev çî te ne (kom). 

Tîbînî: Bi dîtina min, ev (çî)=çiyî) . 

- Ev çî te ye= çiyî te ye. 

• Cînavên neguhêrbar 

Ji cînavên pirsiyarî û yên ne pirsiyarî jî, hindek cînav 

nakevin ber rêzan û reseniya kombêjiya nav û cînavan. Ew 

cînavên neguhêrbar, di hemû raweyên hevokan de, wekî xwe 

(bê guherîn) têne xebitandin. Ji wan cînav û alavên 

neguhêrbar: (çend, kengî, çawa, çima, ka, kanî, kîjik, kîjan, 

çilo, çira, çitov, çito, bo çi, ku (kû), xwe, hev, tev, 
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pev ûHTD...). 

Ev cînav û alav (amraz), di hemû ,êwe û raweyên hevokan 

de, bê guherîn têne xebitandin.  
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Têbînî: 

Cînavê pirsiyariya jimarê (çend) ku di raweya verêsê de be, 

nî,andeka kombêjiya verêsê (an) dighêjê. 

Wekî: 

- Ji van berxan, ,ivan ê (dê) çendan bifro,e? 

Ev (an), ne nî,andeka kombêjiya cînavê (çend)e. Ew 

nî,andeka kombêjiya navê berjimar e. 

Wek: 

- Aivan ê çend berxan bifro,e? 

Lê dema ku navê berjimar hate avêtin, (an)a wî gihi,te 

(çend)ê. 

Wek: 

- Aivan ê çend berxan bifro,e? 

- Aivan ê çendan bifro,e? 

(ji wan berxan...). 

• Cînavên nenas (nebinavkirî) 

Li gora ku cînavên nenas (nependî), di pertûkên 

rêzimanzanan de hatine destnî,ankirin1 

, ev cînav dû be, in: 

1- Cînavên xwerû (sade) 

(kes, kesek, yek, ti,t, ti,tek, her, hin, hinek, çend, çendek, 

filan, bêvan, hîç, çi, tu, hemî, gî, gi,, HTD...). 

2-Cînavên lêkdayî (hevbend) 

(herkes, herti,t, çikes, çiti,t, tukes, tuti,t, filanti,t, 
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bêvankes, bêvanti,t, heryek, filanbêvan, HTD...). 

Bi dîtina min, navlêkirina (cînav), bo van bêjeyên mijara 

me, ne li cî ye. 

(1)- Rêzimanivîsên Kurdan, ew cînav bi van navan dane nasîn: -Cigerxwîn 

(nenas) -Celadet Bedirxan û Dr. Kamîran Bedirxan(nebinavkirî) -Qenatê 

Kurdo (nekif,) -Re,îdê Kurd (nependî)-Tewfîq Wehbî(Mubhem)-Nûrî Elî 

Emîn (nediyar)-Sadiq Beha-eddînê Amîdî (nenas). 

Diyar e, ku ev bêje, di nêrîna hemû zimanzanan de (cînavên nenas, 

nependî...) ne.  
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Heger gotina (cînav), bi mebesta, ku ew peyvên 

destnî,ankirî, ,ûna navinî nenas digrin hatibe, wekî: 

- Her ti,t = çi ti,tên hene. 

- Tu kesî = kesekî nenas. 

...... 

Heger bi vê wateyê (ew navlêkirin) hatibe, jixwe dirust e. 

Lê, ji hêla morfolojî (bêjesazî) û parvekirina rêzimanî ve, 

vebir (qet), gotina (cînav), bo navlêkirina wan bêjeyan ne 

cîgirtî ye. Anku, ew bêje ne cînav in. 

Her be,ekî peyvê (nav, kar, alav, cînav...). danasîneke 

taybet bo wî heye. Nî,anên navan û yên cînavan, ne heta dawî 

wek hev in. 

Hindek nî,andek dighêjin navan, lê naghêjin cînavên 

rasteqîne (kesînî, pirsiyarî...). 

Nimûne: 

1- Zêderên pendî û yên nependî, dighêjin navan: 

- (Hesp): 

(Hespê min..., hespên min..., hespekî te..., hespinî te..., 
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hespinî beza...). 

- (Mehîn): 

(Mehîna min.., Mehînên min.., Mehîneke te.., Mehînine 

te..., Mehînine beza...). 

- Ev zêder, dighêjin hindekan ji wan (cînavên nenas) jî: 

- (Ti,t): 

 (Ti,tê-ti,ta- min...,ti,tên min..., ti,tekî min..., ti,tinî min...). 

- (Hin): 

 (Hinek hatin,ez hinekan dibînim, hinin tên, tu hinan 

dibînî..). 

- (Kes): 

(Kesê ba,.., kesên ba,..., tu kesekî dibînî, tu kesinan 

dibînî...). 

- (Yek): 

 (Yekî pênûsek da min, yekê pênûsek da min...). 

2- Nî,andekên bane,aniyê (gazîkirinê) 

(o,ê) dighêjin navan:  
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- (Ap): (Apo, were malê lo !) 

- (keç); (Lê keçê, zû were !). 

- Ev nî,andek dighêje hinek, ji wan (cînavên nenas) jî: 

- (Filan): (Filano were, filanê here). 

- (Filankes): (Filankeso..., filankesê..). 

3-Cînavên nî,andan dikevin ser navan û nî,andekên verêsê jî, 

dighêjin wan: 

- (Berx): (Ev berx qelew e. Ez vî berxî divêm. 

Tu van berxan difro,î.. ?). 

- (Bizin):(Ev bizin e. Ez vê bizinê divêm. 
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Tu yê van bizinan bifro,î... ?). 

- Hinek ji wan (cînavên nenas) jî, bi cînavên nî,andan (ev, ew) 

û bi nî,eyên verêsê re tên xebitandin: 

- (ti,t):(Ev ti,tek e. Ez vî ti,tî nakim. 

Em van ti,tan nakin..). 

- (Kes):(Ez vî kesî dinasim. 

Van kesan pirsek kir...). 

- (Yek):(Em vê yekê, bi her yekî re nakin...). 

Ji wan mînakên çûyî tê zanîn, ku ew bêjeyên bi navê 

(cînavên nenas) hatine danasîn, ne cînav in. Bi dîtina min, ew 

nav in û ji navan jî, navên herî nenas in. Ji ber ku, heger ew 

cînav bûna, ew ê-di xebitandinê de- ji rêza taybetiyên 

cînavan1 

, neketana rêza taybetiyên navan. 

Çiku, ew nî,andekên navan, bi cînavên resen re (kesîn, 

nî,andan..) nayên xebitandin. 

Pi,tî van têbîniyên ku me derbarî navlêkirina (cînavên 

nenas) berçav kirine, em ê dîsan li mijara xwe (kombêjiya 

cînavên nenas) vegerin. 

Cînavên nenas (navên herî nenas), ji hêla kombêjiyê ve, 

dû be, in: 

(1)- Ji bilî: a-Cînavên nî,andan (ev, ew), ku bi taybetiyên xwe, pitir nêzî 

navan in: -(Ez vî, vê, van, -wî, wê, wan dibînim). 

 b-Cînavê pirsiyarî (kîjan), ku ew jî, di binyata xwe de ev e: (kî+ji+van, 

wan). ji ber vê dari,tina lêkdayî, ku bi (van,wan) (ên di binyatê de ne), ew 

nêzî cînavên nî,andan kiriye: -(Tu kîjanî, kîjanê, kîjanan dixwazî ).  
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- Cînavên guhêrbar, ên ku, wekî navên resen, dibin kom. 
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- Cînavên neguhêrbar , ên ku nayên guherîn û nakevin ber 

pergalên kombêjiyê. 

1- Cînavên nenas ên ku dibin kom, ew jî, wekî navan, bi van 

nî-andekên kombêjiyê (ên, an, in) dibin kom1 

. 

Ji wan cînavan: (ti-t, kes, hemî, gî, gelek, gi-, pirkes, 

pirti-t, gelek kes...). 

Nimûne: 

- (ti-t): - Ti-tê (ti-ta)qenc) = Ti-tên qenc. 

- Vî ti-tî (vê ti-tê) = Van ti-tan. 

- Ti-tekî ba- = Ti-tinî ba-. 

- (kes): - Kesê zana..= Kesên zana.. 

- Vî kesî...= Van kesan.. 

- Kesekî got...= Kesinan got... 

- Kesekî qenc..= Kesinî qenc... 

- (Hemî): - Ez vê komê hemî dixwazim. 

- Ez van koman hemiyan.. 

- Ka hemûçkî…. ka hemûçkan.. 

- (Gî): - Ez gîyî dixwazim. Ez giyan dixwazim. 

- Ev gî ye. Ev gî ne. 

- (Gelek): - Gelekî bide min. Gelekan bide min. 

-Ev gelek e. Ev gelek in. 

- (Gi-): - Tu gi-î divêyî. Tu gi-an divêyî. 

- Ev gi- e. Ev gi- in. 

- (Pirkes): - Pirkesî pirsîye. Pirkesan pirsiye. 

- (Gelekti-t):- Ew gelekti-tî dixwaze... 

- Ew gelek ti-tan dixwaze. 

.....HTD.... . 



Rêzimana kurdî | 1621  

 

2- Cînavên nenas ên ku nabin kom (wekî xwe dimînin). Ew 

jî, ev in: 

(her, hîç, tu, çi, yek, heryek2 

, herçi, herkes, herti-t, tukes, 

tuti-t, filan û bêvan, filanti-t, filankes). 

(1 -) Ev jî girovek e(nî-aneke çespandî), ku ew bêje (cînavên nenas) nav 

in, ne 

cînav in. 

(2)- (Heryek), nayê komkirin; lê (yek), kombêjiya wê (pir, gelek) e.  
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Ev cînavên nenas (nebinavkirî), wekî ku di pertûkên 

rêzimanî de hatine, me jî ew veguheztine û bi navê (cînavên 

nenas) destnî-an kirine. 

Lê, bi baweriya min, ew ne tev cînav in, yan jî nav in. 

Hindek ji wan alav in (amraz in). Anku, nakevin rêza nav û 

cînavan. Ev jî, yek ji sedemên nekombêjiya wan e1 

. 

Ji alavên ku di bin navê (cînavên nenas) de hatine 

destnî-ankirin: 

(her, tu, çi, hîç). 

(1)- Ji ber ku mijara me, kombêjiya cînavan e, em xwe nêzî danasîn û 

bikaranîna wan, nakin.  
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Spasî 

Sipas ji van dost û hevalan re, bo wê alîkariya hêja derbarî 

amadekirina pirtûkê: 

- Rizo Osê, bo lêvegerîna hûrbînî û têbinyên giring. 

- Ehmed Hesen, Nezîr Melle, Ehmed Mihemed, bo 
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rastkirina -a-iyên rêxistina kompiyûterê… zor sipas.. 

D. Ebdulfettah  

164 
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Jêder 

1- Re-îdê Kurd-Rêzimana Zimanê Kurdî (Bam-1956). 

2- Celadet Bedirxan-Bingeha Gramêra Kurdmancî (SwêdNûdem-1994). 

3- Kamîran Bedirxan-Rêzimana Zimanê Kurdî (Parîs- 1971). 

4- Feqî Huseyn Sagniç - Rêzimanê Kurdî (Istanbol- 1991). 

5- Deham Ebdulfettah-Hindek Aloziyên zimanê Kurdî. (Bam- 

1993). 

6- Kamîran Bedirxan û Se’îd Bivan- Zimanê Kurdî (Istanbol- 

1976). 

7- Sadiq Beha-eddînê Amêdî- Rêzimana Kurdî (Bexda-1987). 

8- Ebdurehman Hacî marûf - Rêzimanî Kurdî (Bergî yekem)- 

Nav. (Bexda-1979). 

9- Kurdistan Mukriyanî-Rêzimanî Kurdî (Hewlêr-1987). 

10- Ezîz Eqrawî- Giyanî Mirovî-(...-1978). 

11- Nesrîn Fexrî- Pa-girî (andin) le zimanî Kurdî (Bexda- 

1975). 

12- Deham Ebdulfettah- Zimanê Kurdî- Rênivîs (BeyrûtKawa-1998). 

13- Nûrî Elî Emîn-Rêzimanî Kurdî (Silêmanî-1960). 

14- Qenatê Kurdo-Gramatîka zimanê Kurdî (Yerîvan-1960). 

15- Qenatê Kurdo- Rêzimanî Kurdî- Be kerestey diyalîktîkî 

Kurmancî û Soranî “Wergêr, ji zimanê Rûsî (Kurdistan 

Mukriyanî) “.(Bexda-1984) 

16- Mihemed Emîn Hewremanî: Zarî Zimanî Kurdî. Bexda 

1981 
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17- Keça Kurd: zayenda nêr û mê. Berlîn 2001  
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Ferhengok 

Hindek navlêkirinên zaraveyî(têrm), yên ku di pirtûkê de bi 

kar hatine, me ew ji pirtûkê rêzimanî bijartine: 

- Kar: Kirin, lêker 

- Derhingêv: Têper, gerguhêz, derbaz 

- Nederhingêv: Têneper, negerguhêz, nederbaz 

- Kara: Kiryar, kirde, kirar 

- Berkar: Bireser, serve 

- Rasteder: Rasterê, (rastewxo) 

- Nerasteder: Nerasterê,(nerastewxo) 

- Pêrbest: Daçek, 

- Zêder: Veqetandek 

- Hevok: Hevek, pevek, riste 

- Zayend: Nêrînî û mêyînî, (cins) 

- Kombêjî: Pirjimarî, kom 

- Pendî: Nas (naskirî) 

- Nependî: Nenas (nenaskirî) 

- Rasteza: Zayenda rasteqîne (nêr û mêyê rast) 

- Nerasteza: zayenda nerasteqîne. 

- Hevalnav: Rengdêr, rew-(sîfet) 

- Hevalkar: Hoker, nîr(zerf) 

- Hevwate: Wateyên mina hev 

- Hevdeng: dengên mîna hev 

- Bêjesazî: Avakirina bêjeyan 

- Verês: Tewang 
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- Berverês: tewndî 

- Guhêrbar: Tê guherîn 

- Neguhêrbar: nayê guherîn  
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** 

NIVÎSARÊN BAHOZ BARAN 

Li malpera  Amîda kurd 

Ziman û Perwerde 

Li gorî raw eyan bikaranîna "zanînt'ê û pirsgirêkên heyî  

Di kişandin û awayê bikaranîna vê lêkerê de hinek pirsgirêk derdikevin 

pêşberî me.  

Pirsgirêkên kişandina vê lêkerê ji bo lêkerên "karîn" û "wêrîn'tê ji 

derbasdar in, lê ez ê di vê nivîsê de tenê li ser "zanîn"ê bisekinim. Jixwe 

dema ku rayeka lêkerê "zan" ji mînakan bê derxistin û di şûna wê de 

rayekên lêkerên din'tkar" an jî "wêr" bên bikaranîn awayên van lêkeran 

jî bi dest dikevin.  

Ev her sê lêker weke lêkerên alîkar jî tên bikaranîn. Ji ber vê jî qada 

bikaranîna wan berfireh e divê em baş bala xwe bidin bikaranîna van 

lêkeran. Dema ku mirov li berhema Ehmedî Xanî Mem û Zînê, Dîwana 

Melayê Cizîrî dinihêre rastî van pirsgirêkan nayê. Dema ku mirov bala 

xwe dide Hawar û Ronahiyê, dibîne ku ev lêker bi awayên curbicur hatine 

bikaranîn. Di vê nivîsê de min dil heye ez li gorî rê û rêzikên rêzimanê bala 

xwe bidim vê mijarê û ji wan berheman mînakan bidim.  

1. Pirsgirêka Gerguhêziyê  

Ev her sê lêker gerguhêz in, biresereke wan heye ku dikeve bin bandora 

kirdeyê. Di "zanîn'tê de kirde heye û tiştê ku ew pê dizane û bandora xwe 

li ser wê çêdike heye. Herweha di "karîn'tê de jî kirde û karê ku li ser 

tiştekî-kesekî tê kirin heye, dîsa di lêkera "wêrîn'tê de jî kirde û ew tişt an 
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kesê ku wêrekî li hemberi wê/wî pêk tê heye. Dema ku em bala xwe didin 

hin nivîsaran, em dibînin ku ev lêker bi awayê negerguhêz hatine 

kişandin.  

Di lêkera "zanîn"ê de kirde û ew tiştê ku ew pê dizane û bandora wê li ser 

wê çêdibe heye ji ber vê yekê ev lêker gerguhêz e.  

Mînak: çewt  

N egergu hêz- Dema Niha ya Çîro kî Ez dizanibûm.  

Tu dizanibûyî.  

Ew dizanibû.  

Ew dizanibûn.**  

Rast  

Gerguhêz-Dema. iha ya Çîrokî Min ew dizanî/dizanîn. *  

Te ew dizanî/dizanîn.  

Wê/wî ew dizanî/dizanîn.  

Wan ew dizanî/dizanîn.  

'" Di rewşa ergatîviyê de pirjimariya bireserê bi vî awayî çêdibe.  

**Ji ber ku qertafên kesên pirjimar weke hev in, ez ê wan tenê li gorî 

"ew"ê bikşînim.  

Negerguhêz-Dema Bê ya Çîrokî Ez ê bizani bûma.  

Tu yê bizanibûya.  

Ew ê bizanibûya.  

Ew ê bizanibûna.  

Gerguhêz-Dema Bê ya Çîrokî Min ê ew bizaniya/bizanîna.  

Te yê ew bizaniya/bizanîna. Wê/wî yê ew bizaniya!bizanîna. Wan ê ew 

bizaniya/bizanîna.  

  



Rêzimana kurdî | 1626  

 

Kesên ku van lêkeran negerguhêz dikşînin di dema niha de ji qertafa 

demê"di-"yê bi kar nayênin û li gorî wê bikaranînê, dema niha ya çîrok:i 

û dema borî ya çîrok:i jî tevlihev dibin.  

Mînak:  

Negerguhêz-Dema Niha ya Çîrokî Ez f6ijzanibûm.  

Tu ~zallibûyî.  

Negerguhêz-Dema Borî va Çîrokî Ez zanibûm,  

Tu zanibûyî.  

Herweha di awayê negerguhêz de qertafa "-î"yê, ya ku lêkerê li gori dema 

borî ya têdeyî  

çêdike jî bûye "_i". Mînak: Ez dizanibûrn,  

Tu dizanibûyî.  

2. Pirsgirêkên Raweyên Demê  

Di kişandina vê lêkerê de gelek pirsgirêk derdikevin pêşberî me, ya herî 

girîng ewe ku ev lêker di gelek deman de bi awayên "zanioûn/zanibûn'tê 

tê kişandin. Em bi hev re li awayên kişandina vê lêkerê, li arîşe û mînakên 

berheman binihêrin:  

A. Dema Borî ya Têdeyi  

Di dema bori ya têdeyî de qertafa lêkerçêker "-î" tê ser rayeka lêkerê, bi 

vî awayî ev dem bi dest dikeve, rayeka lêkera zanînê "zan-" e. Ji ber ku 

rewşa ergatîviyê heye ji bo pirjimariya bireserê divê "-in" 11 pêveberê bê 

zêdekirin. Di vê demê de pirsgirêk dernakeve; lê dema ku em bala xwe 

didin nivîsarên Îro, em dibînin ku dema borî ya têde yî ya vê lêkerê pir 

kêm tê bikaranîn.  

Mînak:  

Yekjimar 

Min ew zanî. Te ew zanî. Wê/wî ew zanî. Wan ew zam.  

Pirjimar 
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Min ew zanîn. Te ew zanîn. Wê/wî ew zanîn. Wan ew zanîn.  

Ji bo awayê neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" tê pêşiya lêkerê. Mînak:  

Yekjimar 

Min ew nezanî. Te ew nezanî,  

Pidimar 

Min ew nezanîn Te ew nezanîn.  

  

W,ê/wî ew zanin. Wan ew nezanî.  

W,ê/\vî ew nezanîn. Wan ew nezanîn.  

B. Dema Borî ya Dûdar  

2  

Dema ku "-(y)e" li dema borî ya têdeyî bê zêdekirin, dema borî ya dûdar 

bi dest dikeve. Rayeka lêkerê naguhere, tenê "-î" ji ber ku beriya "y"ê tê 

kurt dibe û dibe "-i". Dema ku mirov bala xwe dide nivîsarên îro dibine ku 

dema borî ya dûdar a vê lêkerê jî pir kêm tê bikaranîn.  

Mînak:  

Yekjimar 

Min ew zaniye. Te ew zaniye. Wê/wî ew zaniye. Wan ew zan-iye,  

Pirjimar 

Min ew zanîne. Te ew zanîne, Wê/wî. ew zanîne, Wan ew zanîne,  

Ji bo awayê neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" tê pêşiya lêkerê. Mînak:  

Yekjimar 

Min ew nezaniye. Te ew nezaniye. Wê/wî ew nezaniye. Wan ew 

nezaniye,  

Pi jimar  

Min ew nezanîne. Te ew nezanîne. Wê/wî ew nezanîne. W an ew 

nezanîne.  
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Mînakên Berheman  

Dema ku em bala xwe didin berhemên berê, em dibînin ku ev awa hatiye 

bikaranîn. Em bala xwe bidin hinek mînakên Mem û Zînê:  

Mînak:  

(. .. )Tacdîn ji tekelluma wî zanî Zîn hatiye ba Memê nihanî'(. ... )  

(. .. )Wan her du biran bi'qel û texmîn Bê şa'ibe qatilê xwe zanin\. .. )  

( ... )Min zaniye Mem ziyade jar e Perwane ye meqşeda wî nar e3( ... )  

( ... )Ew şîr Li bin serê xwe danî Ewreng-i veşar kes-i nezanî\ .. )  

( ... )Zanî ku perî di bê lîbasm Meclûbê mehebbetê unasnr'( ... )  

( ... )Emmajl tebîbê işqê sadiq Min zanîye bo tera nu wafiq't ... )  

( ... )Zanî ku zemane bê emane Go: «Ra ba dilo! Eceb zemane'(. .. )  

( ... )Hazu kete qelbê wî xiyalek Zanî ku ne xalîye jI halek'(. , . )  

1 Ehmedê Xanî, Memozîn, Nûdem, rp.196 2 Ehmedê Xanî, Memozîn, 

Nûdem, rp.90 3Ehmedê Xanî, Memozîn, INûdem, rp.235 4 Ehmedê Xanî,. 

Memozîn, NOdem, rp.232 5 Ehmedê Xanî,. Mem û En, Gun rp.134  

6 Ehmedê Xanî,. Mem û Ziîn, Gun rp.266  

7 Ehmedê Xanî, Mem û Zîn, Gun rp.283  

Il Ehmedê Xanî, Mem û En, Gun, rp.304  

3  

  

Di kovara Ronahîyê de jî ev awa hatiye bikaranîn:  

( ... )Piştre wan zilaman zanî ko miriyê tirbê di! saxiya xwe de li ber 

gremefonê peyîviye( .. l  

( ... )Li goreyi ko min zani ye( ... ) 1 0  

( ... )Herçî yên hatin cihê wezîrê zîrek û eqilmend bihayê van tevdîran 

nezanîn( ... ) 11  

C. Dema Borî ya Çîrokî  
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Dema borî ya çîrokî bi alîkariya lêkera "bûn"ê tê çêkirin. Lêkera "bûn"ê 

bê rader tê piştî dema borî ya têdeyi û ev dem bi dest dikeve. Di rewşa 

ergatîviyê de ji bo pirjimariya bireserê divê qertafa pirjimariyê "-(i)o" li 

pêveberê bê zêdekirin.  

Mînak:  

Yekj,imar 

Min ew zanîbû,  

Te ew zanîbû. Wê/wj ew zanîbû. Wan ew zanîbû.  

Pirjimar 

Min ew zanîbûn.  

Te ew zanîbûn. Wê/wî ew zanîbûn. Wan ew zanîbûn.  

Ji bo rewşa neyîniyê jî qertafa neyîniyê "ne-" tê pêşiya lêkerê. Mînak:  

Yekjimar 

Min ew nezanîbû. Te ew nezanjbû. Wê/wj ew nezanîbû. Wan ew 

nezanîbû.  

Pi ..  

Irumar 

Min ew nezanîbûn. Te ew nezanîbûn. Wê/wî ew nezanîbûn. Wan ew 

nezanibûn.  

Pirsgirêkên vê raw eyê  

Di hinek nivîsaran de em dibînin ku ev lêker di raweya dema borî ya çîrokî 

de bi awayê "zanibûn"ê tê bikarînin. "î" ya ku tê ser rayeka lêker di vê 

bikaranin de bûye "i". Awayên ku ne li gorî pîvanên rêzimanê ne ev in:  

Mînak: Min zanibû, Te zanibû.  

9 Kovara Ronahiyê, Hna Nû, rp.86 10 Kovara Ronahiyê, Jîna Nû, rp.374 

11 Kovara Ronahiyê, Jîna Nû, rp.569  

4  
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Di hinek nivîsaran de jî em dibînin ku di dema niha ya çîrokî de, qerta.fa 

dema niha "di-" nayê bikaranîn, ji ber vê dema borî ya çîrokî û dema niha 

ya çîrokî tevlihev dibin. Divê di dema niha ya çîrokî de qertafa dema niha 

"di-" bê bikaranin.  

Minak: Min (ElBzanîbû. Te (et)zanîbû.  

D. Dema Niha  

Ji bo raweya dema niha bi dest bikeve qertafa dema niha "di-" û rayeka 

lêkerê "zan" tên bikaranîn, bi piştre jî qertafên ke ane li lêkerê tên 

zêdekirin. Ji bo rewşa neyîniyê "ne-" di dema niha de ji bo vê lêkerê dibe 

"ni- ' û şûna "di-"yê digire.  

Mînak:  

Erêni 

Ez dizanim. Tu dizanî. Ew dizane. Ew dizanin.  

Neyîni 

Ez nizanim. Tu nizanî,  

Ew nizane. Ew nizanin.  

Pirsgirêkên Heyî  

  

Di hinek nivîsaran de em dibînin ku qertafa dema niha "di- ' ketiye. Li gorî 

rê û rêzikên rêzimanê divê qertafa demê bê bikaranîn. Bi piranî di 

helbestan de ev pêk tê.  

Mînak: Ez fdijzanim. Tu ft:l-B-zani. Ew ft:l-B-zane. Ew fdijzal1in.  

Tespît: Çima di dema niha de qertafa neyîniyê "ne-" ji bo lêkerên din dibe 

"na-" ji bo "zanîn" û "karîn"ê dibe "ni-"? Dema ku qertafa neyîniyê 

neguhere "neyîniya dema niha" û "neyiniya raweya xwestekê" tevlihev 

dibin.  

Mînak:  

Ji bo "ni"yê  
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"Ez dizanim." di dema niha de hatiye kişandin û "Ez bizanim." jî di raweya 

xwestekê de ye. Ku em qertafa neyîniyê "ne-t'yê bi kar bînin û van herdu 

awayan bikin neyînî ev awa derdikevin holê.  

"Ez nezanim." II "Ez nezanim." Herdu rawe tevlihev dibin, ji ber vê yekê 

qertafa neyîniyê "ne-" di dema niha de ji bo "zanîn" û "karîn" dibe "ni-" 

ango "Ez nizanim."  

Ji bo "na-"yê  

"Ez direvim." di dema niha de hatiye kişandin û "Ez birevim. ' jî di raweya 

xwestekê de ye. Ku em van herdu raweyan bikin neyînî û "ne-"yê bi kar 

bînin ev awa derdikevin holê:  

"Ez nerevim." û "Ez nerevim." Herdu rawe tevlihev dibin, ji ber vê yekê 

qertafa neyîniyê "ne-" di dema niha de dibe "na-" ango "Ez narevim."  

Pirsgîrêka Neyîuîklrina "Wêrîn"ê  

5  

  

Dema ku em di dema niha de bala xwe didin awayê neyîniyê yê lêkera 

"wêrîn'lê, em dibînin ku pirsgirêkeke din derdikeve holê. Qertafa 

neyîniyê "ne-" ji bo vê lêkerê weka "zanîn" û "karîn'tê nabe "ni-" dibe 

"ne-"; Lê ev jî rê Li ber tevliheviyê vedike û em baş dizanin ku qertafa 

neyîniyê di dema niha de tucarî nabe "ne-" Û divê ji bo vê lêkerê jî "na-" 

bê bikaranîn.  

"Ez diwêrirn." di dema niha de hatiye kişandin û "Ez biwêrim." jî di 

raweya xwestekê de ye. Ku em qertafa neyîniyê "ne-"yê bi kar bînin ev 

awa derdikevin holê: "Ez newêrim." fl "Ez newêrim." Her du rawe 

tevlihev dibin. Di vê rewşê de neyîniya dema niha ji bo "zanin' û "karîn 'ê 

dibû "ni-". Lê dema em bibêjin "Ez niwêrim.' em dibînin ku di warê 

fonetîkê de pirsgirêk heye; lewma jî divê em "na-t'yê bi kar bînin Û 

bibêjin, "Ez nawêrim."  
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E. Dema - iha ya Çîrokî  

Di dema niha ya çîrokî de teşeyê lêkerê yê dema borî ya têdeyi "zanî" tê 

ber qertafa dema niha û qertafên kesane lê tên zêdekirin. Ji ber ku dem 

dibe çîrokî dîsa ergatîvî derdikeve holê.  

MÎnak:  

Yekiimar  

Piriimar  

Min ew dizanî. Te ew dizanî. Wê/wi ew dizanî. Wan ew dizanî.  

Min ew dizanîn. Te ew dizanîn. Wê/wî ew dizanîn. Wan ew dizanîn.  

Ji bo rewşa neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" berî qertafa dema niha tê. 

MÎnak:  

Yekjimar 

Min ew nedizanî. Te ew nedizanî. Wê/wl ew nedizanî. 'Wan ew nedizanî.  

Pirjimar 

Min ew nedizanin Te ew nedizanîn. Wê/wî ew nedizanin. Wan ew 

nedizanîn.  

Pirsgirêkên Heyî  

Di dema niha ya çîrokî de gelek caran "zanîbûn/zanibûn" tên bikaranîn. 

Li gon re u rêzikên rêzimanî ev ne pêkan e. "Bûn" bi lêkerên din re nikare 

derbasî dema niha ya çîrokî bibe. Bi vî awayî gelek tevlihevî ji derdikevin 

holê. Awayên ku gelek kes bi kar tînin Û di berhemên berê de em li wan 

rast nayên ev in:  

  

Mînak:  

Min dizanibû.  Te dizanibû. Min nedizanîbû.  

Min nizanîbû.  Te nizanîbû ..  

Te nedizanîbû,  

6  
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Weke ku me li jorê jî diyar kir hinek vê lêkerê weke "zanibûn'tê bi kar 

tînin, li gorî wan jî ev awa derdikeve holê.  

Mînak:  

Min dizanibû.  Te dizanibû. Min nizanibû.  

Te nizanibû.  

Herweha carinan di dema niha ya çîrokî de qertafa dema niha "di-" nayê 

bikaranîn. Ji ber wê jî ev dem bi dema borî ya çîrokî re tevlihev dibe.  

Mînak:  

Min tEli:)zanibû. Min (dijzanîbû.  

Te fêt)zanibû. Te f4ijzanîbû.  

Mînakên Berheman  

Di Mem û Zîn û Dîwana Melayê Cizîrî de "bûn" di dema niha ya çîrokî re 

nehatiye bikaranîn. Di Hawarê de bêtir awayê ku lêkera "bûn'tê tê de ye 

hatiye bikaranîn. Lê dema ku em bala xwe didin kovara Ronahiyê em 

dibînin ku herdu awa jî hatine bikaranin. Ji wan berheman çend mînak ev 

in:  

( ... )Mîr'im te dizanî ez nexweş bûm  

  

Hetta ve duhî qewî nehiş bûmI2( .. )  

( ... )Me dizanî ku tu dê "aqîbet-ul emr"! çi kî! Lebê le'lê şekerin ahî ku 

mexrûrî kirin D( ... )  

C ... ) Wî qenc dizanî ko heke serxwerabû serdest bibin( ... )L4  

C ... )Lê ne dizalÛn ko genêrale kiçik Bonapart dirêjiya şevê kara xwe 

kiriye û li benda  

 ~ ( )15 wan mme ...  

C ... )Şêr dizan1 ko werşeq  

 A  ki d A  (  )16  

 we şere  axme ...  
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( ... )Lê Cemşid melevanî ne dizanî( ... )17  

F. Dema Bê  

Di dema bê de piştî hêmana alîkar "dê'tyê qertafa dema bê "bi -" beriya 

rayeka lêkerê "zan"ê tê bi dûre qertafên kesane li lêkerê tên zêdekirin. Ji 

bo rewşa neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" dikeve şûna qertafa dema bê 

"bi"yê.  

Mînak:  

Erênî 

Ez ê bizanim. Tu yê bizani, Ew ê bizane. Ew ê bizanin.  

Neyînî' 

Ez ê nezanim. Tu yê nezanî. Ew ê nezane. Ew ê nezanin.  

Pirsgirêkên Heyî  

Dema ku em bala xwe didin awayên heyî, em dibînin ku lêker bi awayên 

"zanibûnzanîbûn'tê ji dema borî derbasî dema bê bûne û rayek ji bûne 

"zanib-zanîb", Di vî awayî de qertafa neyîniyê jî bûye "ni-",  

Mînak:  

Erênî  

Ez ê bizanibim. Ez ê bizanibim.  

Tu yê bizanibî.  

Tu yê bizanîbî,  

Neyînî 

Ez ê nizanibim. Ez ê nizanibim.  

Tu yê nizanibî. Tu yê nizanibî.  

d 

i 

Carinan jî "bi-" ji dema bê tê avêtin û raweya dema borî ya nediyar 

derdikeve holê. Lêbelê ev awayê ku derdikeve holê ne dema bê ye. Ev 

awa li gorî dema bê tê çêkirîn lê çîrokî ye û wateya nediyariyê dide. Ji ber 
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ku dem dibe dema borî, rewşa ergatîviyê derdikeve holê, ji ber wê ev 

rawe divê bi cînavkên xwerû re neyê bikaranîn.  

Mînak:  

Erênî  

Ez ê fhltzanibim. Ez ê -fl*tzan1bim.  

Tu yê Ebijzanibî. Tu yê Mzanîbî.  

Neyînî 

Ezê nizanibim. Ezê nizanibim.  

Tu yê nizanibî. Tu yê nizanîbi,  

Mînakên Berheman  

Dema ku em bala xwe didin wan berheman em dibînin ku ev awayê ku 

rayek dibe "zanib-zanîb" nehatiye bikaranîn. Awayê ku me lî jorê qal 

kiribû hatiye bikaranîn.  

( ... ) Y an şûşe (1 mendala xwe danim  

 hî  ~ h l~ d ~ b'  . 18(  )  

a îyyetê nan e Izamm ....  

( .... )Her qîsse ji hîsse behremendm Her emsîle, ger bt zanî pendmI9( ... 

)  

( ... )Miletê îrlandî dê te û. hikûmela te ji mirina wî berpirsiyar bizanin( ... 

)20  

18 Ehmedê XaIIlIÎ, Memozîn, Nûdem, rp.94 19 Ehmedê Xanî, Mem û ZÎIl, 

Gun, rp.460 20 Kovara Ronahiyê, Jîna Nû, rp.223  

8  

M 

( ... )Ewê bizane ko cihê Iibatan ne maye( .... il  

( ... )Divêt tu jî, ji zmanê min bizanî( .. ,i2  

( ... )Dev ji hevalên ne çak berde, an ne xelk wê bizanin tu ki yi.( ... )23  

G. Dema Bê ya Çîrokî  
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Di rewşa çîrokiyê de teşeyê lêkerê yê dema bad "zanî" tê ber qertafa 

dema bê "bi-i'yê û qertafa çîrokiyê ">a" li lêkerê tê zêdekirin. Dîsa rewşa 

ergatîviyê derdikeve holê.  

Minak:  

Yekjimar 

Min ê ew bizaniya.  

Te yê ew bizaniya. Wê/wî yê ew bizaniya. Wan ê ew bizaniya.  

Pirjimar 

Min ê ew bizanîna.  

Te yê ew bizanîna. Wê/wî yê ew bizanina. Wan ê ew bizanina.  

Ji bo rewşa neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" dikeve şûna qertafa dema bê 

"bi-t'yê. Mînak:  

Yekjimar 

Min ê ew nezaniya.  

Te yê ew nezaniya. Wê/wî yê ew nezaniya. Wan ê ew nezaniya.  

Pirjimar 

Min ê ew nezanîna. Te yê ew nezanîna.  

W ê/wî yê ew nezanîna. Wan ê ew nezanîna.  

Pirsgirêkên Heyî  

Di dema bê ya çîrokî de gelek caran awayên "zanîbûn/zanibûn'tê tên 

bikaranin û rayeka lêkerê bi awayê "zanib/zanib'tê tê nivîsin. Ji bo rewşa 

neyîniyê jî qertaf dibe "ni-", Li gorî rê Û rêzikên rêzimanî divê awayê ku 

me li jorê qal kiribû bê bikaranîn.  

MÛlak:  

MIn ê bizanibûya. Min ê nizanibûya.  

Te yê bizanibûya. Te yê nizanibûya,  

Min ê bizanibûya. MIn ê nizanîbûya.  

Te yê bizanibûya. Te yê nizanibûya,  
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Herweha jj bo dema bê ya çîrokî gelek caran qertafa demê "bj-" tê xistin 

Û dîsa tevliheviya deman derdikeve holê. Dema ku derdikeve holê, dema 

borî ya dûr e ku ji bo şertî tê çêkirin.  

Mînak:  

Min dê B*)zanîbûya. Min ê fbijzanibûya.  

Te yê B*}.zanîbûya. Te yê fhljzanibûya.  

Mînakên Berheman  

Dema ku em bala xwe didin wan berheman em pir rastî vî awayî nayên, 

di kovarên Hawar û Ronahiyê de her du awa jî hatine bikaranîn, ji awayê 

ku me qal kiribû çend minak ev in:  

( ... )Sjr Mark dê bizaniya ko, ev erdê han ê gele kurd e û bê wan kes tê 

da lÛnane( ... )24  

( ... )Heke we bizaniya ( .. i5  

C  )An ne meê, bi sal û roj û meh, bizaniya ev serê xedar wê kengê bigehe 

dawiyê( ... )26  

(   )Xwezî wê bizaniya axiret çiqas xweş e,(  )27  

 (  )Heke yekî ji talyanan bi elemanî bizaniya(  )28  

H.Raweyên Xwestek û Daxwazê  

Di vê raweyê de xwestek, daxwaz, divêtî, şert û ferman bi heman awayî 

çêdibin tenê bêjeyên serê hevokan tên guhertin. Em dê tenê ji bo rewşa 

xwestekê mînakan bidin.  

A. Raweya Xwestekê  

Bi qertafa raweyê "bi-f'yê û bi rayeka lêkerê bi "za:n"ê ev rawe tê 

bidestxistin. Ji bo raweyên din bêjeyên weke "bila", "xwezî", "eger" û 

"divê'tyê tên serê bevokê. Ji bo rewşa neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" 

dikeve şûna "bi-"yê  

Mînak:  
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Erênî  

Ez bizanim. Tu bizanî. Ew bizane. Ew bizanin.  

Neyînî 

Ez nezanim. Tu nezanî. Ew nezane. Ew nezanin.  

  

B. Raweya Xwestekê ya Çîrokî  

Ji bo çîrokiya vê raweyê jî awayê lêkerê yê dema borî ya têdeyî "zanî" tê 

ber qertafa xwestekê "bi-t'yê û qertafa çîrokiyê "_a" Lê tê zêdekirin. 

Rewşa ergativiyê dîsa derdikeve holê fl pirjimarî ji qertafa "- in"ê tê 

famkirin.  

Minak:  

Yekjimar 

Min ew bizaniya. Te ew bizaniya. Wê/wî ew bizaniya. Wan ew bizaniya.  

Pirjimar 

Min ew bizamna. Te ew bizanina. Wê/wî ew bizanîna. Wan ew bjzanîna.  

Di awayê neyîniyê de qertafa neyîniyê "ne-" dikeve şûna qertafa "bi-"ye. 

Minak:  

Yekjimar  Pirjimar  

Min ew nezanî ya. Te ew nezaniya. Wê/wî ew nezaniya.  

Wan ew nezaniya.  

Min ew nezanîna. Te ew nezanîna. Wê/wî ew nezanîna.  

Wan ew nezanîna.  

Pirsgirêkên Heyî  

Pirsgirêkên ku di dema bê de derdikevin holê ji bo vê raweyê ji derbasdar 

in; ji ber ku ev rawe û raweya dema bê di warê kişandina 1êkeran de 

weke hev in.  

Mînak:  

Ez bizanibim. Tu bizanibî.  
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Ez zanibim. Tu zanibî.  

Ez nizanibim. Tu nezanibî.  

Min ew bizanibûya. Te ew bizanibûya,  

Min ew nizanibûya. Te ew nizanibûya,  

Tu bizanibe.  

Tu zanibe.  

Tu nizanibe.  

  

3. Peywira Alîkariyê  

Ev lêker bi lêkerên din re tê bikaranîn û dibe lêkera alîkar. Ji ber vî awayî 

bikaranîna wê pir girîng e. Eger di bikaranîna vê lêkerê de çewtî hebin ew 

çewtî dê derbasî peywira wan ya alikar jî bibin. Ez ê di vê mijarê de qala 

awayên çewt nekim, tenê peywira alîkariya lêkera zanînê li gorî rê û 

rêzikên rêzimanê rave bikim.  

A. Dema Niha  

11  

Di dema niha de lêkera "zanîn'tê bi lêkera bingehîn re tê bikaranin û di 

warê "zanîn'tê de lêkerê temam dike. Rayeka lêkerê "zan" e. Lêkera alîkar 

û ya bingehîn, herdu jî qertafên kesane digirin. Jj bo rewşa neyîniyê "ni" 

dikeve şûna "di-t'yê.  

Mînak:  

Erênî 

Ez dizanim bixwim. Tu dizanî bixwî. Ew dizane bixwe. Ew dizanin bixwin.  

Neyînî 

Ez nizanim bixwim. Tu nizanî bixwî. Ew nizane bixwe. Ew nizanin bixwin.  

B. Dema Niha ya Çîrokî  
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Di vê raweyê de teşeyê dema borî ya yekjimar "zanî" tê ber qertafa dema 

niha. Lêkera bingehîn jî bi du awayan tê kişandin. Yek, li gorî raweya 

xwestekê, ya din li gorî qalibê çîrokiya wê.  

Mînak:  

Erênî  

Gerguhêz-1 

Gerguhêz-2 

Min dizanî bixwara. Te dizanî bixwara.  

Min dizanî (ez)* bixwim. Te dizanî (tu) bixwî.  

  

Wê/wî dizanî bixwara. Wan dizanî bixwara.  

Wê/wi dizanî (ew) bixwe. Wan dizanî (ew) bixwin.  

"Ji ber ku lêkera yekem di dema borî de ye ergatîvi heye û cînavk diyarkirî 

ye, lêkera din di rewşa ergativiyê de nîn e û ji bo wê li gorî cînavka xwerû 

hatiye kişandin. Cînavka xweru bêtir nayê bikaranîn ji ber wê min ew di 

nava kevanê de nîşan da; Iê kesên ku wê bi kar tînin jî hene.  

Di gerguhêziya yekemin de ji ber ku herdu lêker ji gerguhêz in rewşa 

ergatîviyê derdikeve holê II ku mirov bixwaze bireserê bike pirjimar 

lêkera bingehîn qertafa pirjimariyê "-in"ê digire. Neyiniya wê ji bi heman 

awayî çêdibe.  

Mînak:  

Min dizanî (ew) bixwarina. Min nedizanî (ew) bixwarina.  

Te dizanî (ew) bixwarina. Te nedizanî (ew) bixwarina,  

Ji bo neyîniyê "ne-" tê pêşiya qertafa dema niha "di-"yê. eyînî  

Gerguhêz-l  Gerguhêz-2  

Min nedizanî bixwara.  

Min nedizanî (ez) bixwim.  
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Min nedizanî bixwara. Te nedizanî bixwara. Vvê/wî nedizanî bixwara. 

Wan nedizanî bixwara.  

Min nedizanî (ez) bixwim. Te nedizanî (tu) bixwî. Wê/wî nedizanî (ew) 

bixwe .. Wan nedizanî (ew) bixwin.  

Lêkera bingehîn dibe ku lêkereke negerguhêz be. 12  

  

Erênî  

egerguhêz 

Min dizanî (ez) biçûma/biçim. Te dizanî (tu) biçûya/biçî,  

Wê dizanî (ew) biçûya!biçe. Wan dizanî (ew) biçûna /biçin.  

Neyînî Negerguhêz 

Min nedizanî (ez) biçûma/biçim. Te nedizanî (tu) biçûya/biçî.  

Wê nedizanî (ew) biçûya/biçe. W an nedizanî (ew) biçûna/biçin.  

C. Dema Bê  

Di dema bê de rayeka lêkerê "zan" tê ber qertafa dema bê. Lêkera 

bingehîn û ya alîkar her du jî qertafên kesane digirin.  

Mînak:  

Erênî 

Ez ê bizanim bixwim. Tu yê bizanî bixwî. Ew ê bizane bixwe. Ew ê bizanin 

bixwin.  

Neyînî 

Ez ê nezanim bixwim. Tu yê nezanî bixwî. Ew ê nezane bixwe. Ew ê 

nezanin bixwin.  

D. Dema Bê ya Çîrokî  

Di dema bê ya çîrokî de, teşeyê lêkerê yê dema borî ya têdeyî "zani", tê 

ber qertafa dema bê û qertafa çîrokiyê "-a" li lêkerê tê zêdekirin. Lêkera 

bingehîn li gorî raweya xwestekê û çîrokiya wê tê kişandin.  

Mînak:  



Rêzimana kurdî | 1642  

 

Erênî 

Gerguhêz-1 

Min ê bizaniya bixwara.  

Te yê bizaniya bixwara. Wê/wî yê bizaniya bixwara. Wan ê bizaniya 

bixwara.  

Gergubêz-2 

Min ê bizaniya (ez) bixwim. Te yê bizaniya (tu) bixwî. Wê/wî yê bizaniya 

(ew) bixwe. Wan ê bizaniya (ew) bixwin.  

Ji bo rewşa neyîniyê "ne-" dikeve şûna "bi-t'ya lêkera alîkar. eyÎnÎ 

Gerguhêz-1 

Min ê nezaniya bixwara. Te yê nezaniya bixwara. Wê/wi ê nezaniya 

bixwara. Wan ê nezaniya bixwara.  

Gergubêz-2 

Min ê nezaniya (ez) bixwim. Te ê nezaniya (tu) bixwî. Wê/wî yê nezaniya 

(ew) bixwe. Wan ê nezaniya (ew) bixwin.  

  

Bireser dîsa bi heman awayî dibe pirjimar. Mînak:  

Min ê bizaniya (ew) bixwarina. Min ê nezaniya (ew) bixwarina,  

Lêkera bingehîn bi awayê negerguhêz:  

Erênî Neeerguhêz 

Min ê bizaniya (ez) biçûma/biçim,  

Te yê bizaniya (tu) biçûyalbiçî. Wê/wi yê bizaniya (ew) biçûya/biçe. Wanê 

bizaniya (ew) biçûna/biçin.  

Te yê bizaniya (ew) hixwarina. Te yê nezaniya (ew) bixwarina.  

13  

Neyînî Negerguhêz 

Min ê nezaniya (ez) biçûma/biçim. Te yê nezaniya (tu) biçûyalbiçî. Wê/wî 

yê nezaniya (ew) biçûya/biçe. Wan ê nezaniya (ew) biçûna/biçin.  
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E. Dema Borî ya Têdeyî  

Di vê deme de jî du awa derdikevin pêşberî me. Lêkera alikar di raweya 

dema borî ya têdeyî de ye, lêkera bingehîn jî li gorî raweya xwestekê û 

çîrokiya wê tê kişandin.  

Mînak:  

Erênî  

Gerguhêz-1 

Min zanî (ew) bixwara. Te zanî (ew) bixwara. Wê/wî zanî (ew) bixwara. 

Wall zanî (ew) bixwara.  

Gerguhêz-2 

Min zanî (ez) bixwim. Te zanî (tu) biXWÎ Wê/wî zanî (ew) bixwe. Wan zanî 

(ew) bixwin.  

  

Ji bo neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" tê sere lêkerê.  

eyînî Gerguhêz-1 

Min nezanî ( ew) bixwara Te nezanî (ew) bixwara. Wê/wî nezanî (ew) 

bixwara. Wan nezanî (ew) bixwara.  

Gerguhêz-2 

Min nezanî (ez) bixwim. Te nezani (tu) bixwî Wê/wî nezanî (ew) bixwe. 

Wan nezanî (ew) bixwin.  

Pirjimariya bireserê disa bi heman awayi tê çêkirin. Mînak:  

Min zanî (ew) bixwarina Min nezanî (ew) bixwarina.  

Ku lêkera bingehîn negerguhêz be:  

Erêni  

egerguhêz 

Min zanî (ez) biçûma/biçim. Te zanî (tu) biçûya/biçî. Wê/w'i zanî (ew) 

biçûya/biçe,  

'Wan zanî (ew) biçûna/biçin,  
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F. Dema Borî ya Dûdar  

Te zanî (ew) bixwarina. Te nezanî (ew) bixwarina,  

Nevîni  

Negerguhêz 

Min nezanî (ez) biçûma/biçim. Te nezanî (tu) biçûya/biçî. Wê/wi nezanî 

(ew) biçûya/biçe,  

Wan nezani (ew) biçûna/biçin,  

14  

  

Di vê deme de jî du awa derdikevin pêşberî me. Lêkera alîkar di raweya 

dema bori ya dûdar de ye, lêkera bingehîn jî li gorî raweya xwestekê û 

çîrokiya wê tê kişandin; lê ev awa pir kêm tên bikaranîn.  

Mînak:  

Erênî  

Gerguhêz-l 

Min zaniye (ew) bixwara. Te zaniye (ew) bixwara. Wê/wÎ zaniye (ew) 

bixwara. Wan zaniye (ew) bixwara.  

Gerguhêz-2 

Min zaniye (ez) bixwim. Te zaniye (tu) bixwî. Wê/wî zaniye (ew) bixwe. 

Wan zaniye (ew) bixwin.  

Ji bo neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" tê pêşiya lêkerê.  

eyini Gerguhêz-l 

Min nezaniye (ew) bixwara. Te nezaniye (ew) bixwara. Wê/wÎ nezaniye 

(ew) bixwara. Wan nezaniye (ew) bixwara.  

Gerguhêz-2 

Min nezaniye (ez) bixwim. Te nezaniye (tu) bixwî. Wê/wî nezaniye (ew) 

bixwe. Wan nezaniye (ew) bixwin.  

Pirjimariya bireserê ji bo rewşa ergatîviyê dîsa bi heman awayi ye. Minak:  
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Min zaniye (ew) bixwarina. Min nezaniye (ew) bixwarina.  

Ku lêkera bingehîn nergerguhêz be:  

Erênî Negerguhêz 

Min zaniye (ez) biçûma/biçim. Te zaniye (tu) biçûyalbiçî. Wê/wî zaniye 

(ew) biçûyalbiçe. Wan zaniye (ew) b içûnalbi çin.  

G. Dema Borî ya Çîrokî  

Te zaniye (ew) bixwarina. Te nezaniye (ew) bixwarina.  

Neyînî Negerguhêz 

Min nezaniye (ez) biçûma/biçim. Te nezaniye (tu) biçûya/biçî. Wê/wi 

nezaniye (ew) biçûyalbiçe. Wan nezaniye (ew) biçûna/biçin.  

Di vê deme de jî du awa derdikevin pêşber] me. Lêkera alîkar di raweya 

dema bori ya çîrokî de ye, lêkera bingehîn jî li gorî raweya xwestekê tl 

çîrokiya wê tê kişandin.  

Minak:  

Erênî  

Gerguhêz-l 

Min zanîbû (ew) bixwara. Te zanîbû (ew) bixwara. Wê/wî zanîbû (ew) 

bixwara. Wan zanîbû (ew) bixwara.  

Gerguhêz-2 

Min zanibû (ez) bixwim. Te zanîbû (tu) bixwî, Wê/wî zanîbû (ew) bixwe. 

Wan zanîbû (ew) bixwin.  

15  

Ji bo rewşa neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" tê sere 1êkerê. eyînî  

Gerguhêz-l 

Min nezanîbû (ew) bixwara. Te nezanîbû (ew) bixwara. \!Vê/wî nezanîbû 

(ew) bixwara. Wan nezanibû ( ew) bixwara.  

Gerguhêz-2 
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Min nezanîbû (ez) bixwim, Te nezanibû (tu) bixwî. Wê/wî nezanîbû (ew) 

bixwe. Wan nezanîbû (ew ) bixwin.  

Pirjimariya bireserê dîsa bi heman awayî çê dibe. Mînak:  

Min zanibû (ew) bixwarina. Min nezanîbû (ew) bixwarina.  

Te zanîbû (ew) bixwa.rina. Te nezanibû (ew) bixwarina.  

Ku lêkera bingehîn negerguhêz be:  

Erêni  

Neyînî Negerguhêz 

Min nezanîbû (ez) biçûma/biçim. Te nezanibû (tu) biçûya/biçî. Wê/wî 

nezanibû (ew) biçûya/biçe.  

egergubêz 

Min zanîbû (ez) biçûma/biçim. Te zanîbû (tu) biçûya/biçî. Wê/wî zanîbû 

(ew) biçûya/biçe.  

  

Wan zanibû (ew) biçûna/biçin.  

Wan nezanîbû (ew) biçûna/biçin,  

H. Raweyên Xwestek û Daxwazê  

Di raweyên xwestek û daxwazê de jî ev lêker weke dema bê tê kişandin. 

Raweyên xwestek û daxwazê ji weke hev tên çêkirin. Tenê bêjeyên weke 

"Bila, xwezî, eger û divê'lyê tên serê hevokê û wan ji hev vediqetînin. Ez 

ê tene li gorî raweya xwestekê vê lêkera alîkar bikşînim.  

Raweya Xwestekê  

Di vê raweyê de rayeka lêkerê "zan" tê ber qertafa xwestekê "bi-t'yê û 

qertafên kesane li lêkerê tên zêdekirin. Lêkera alîkar jî qertaf ên kesane 

digire. Ji bo rewşa neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" dikeve şûna "bi-t'yê.  

Mînak:  

Erênî 

Ez bizanim bixwim. Tu bizani bixwî. Ew bizane bixwe. Ew bizanin bixwin.  
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Neyînî 

Ez nezanim bixwim. Tu nezanî bixwî. Ew nezane bixwe. Ew nezanin bixwin  

Tu bizani bixwî. Ew bizane bixwe. Ew bizanin bixwin.  

Tu nezanî bixwî. Ew nezane bix we. Ew nezanin bixwin  

Raweya Xwestekê ya Çirokî  

Dî çirokiyê de du awa derdikevin pêşberî me, lêkera alîkar li gorî çîrokiyê 

tê kişandin. lêkera bingehîn jî li gorî raweya xwestekê û çîrokiya wê tê 

kişandin.  

Minak:  

16  

  

Erênî Gerguhêz-! 

Min bizaniya bixwara. Te bizaniya bixwara. Wê-wî bizaniya bixwara. Wan 

bizaniya bixwara.  

Gerguhêz-2 

Min bizaniya (ez) bixwim. Te bizaniya (tu) bixwî. Wê/wî bizaniya (ew) 

bixwe. Wan bizaniya (ew) bixwin.  

Ji bo rewşa neyîniyê qertafa neyîniyê "ne-" dikeve şûna qertafa raweyê 

"bi-t'yê, eyînî  

Gerguhêz-1 

Min nezaniya bixwara. Te nezaniya bixwara. Wê-wi nezaniya bixwara. 

Wan nezaniya bixwara.  

Ger2uhêz-2 

Min nezaniya (ez) bixwim. Te nezaniya (tu) bixwî. Wê/wi nezaniya (ew) 

bixwe. Wan nezaniya (ew) bixwin.  

Di rewşa ergatîviyê de pirjimariya bireserê ji lêkerê tê famkirin. Mînak:  

Min bizaniya (ew) bixwarina.  

Te bizaniya (ew) bixwarina.  
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Min nezaniya (ew) bixwarina.  

Ku lêkera bingehîn negerguhêz be:  

Erênî  

- egerguhêz  

Min bizaniya (ez) biçûma/biçim. Te bizaniya (tu) biçûya/biçî. Wê/wî 

bizaniya (ew) biçûya/biçe. Wan bizaniya (ew) biçûna/biçin.  

Te nezaniya (ew) bixwarina.  

Neyînî Negerguhêz 

Min nezaniya (ez) biçûma/biçim.  

Te nezaniya (ru) biçûya/biçî. Wê/wî nezaniya (ew) biçûya/biçe. Wan 

nezaniya (ew) biçûna/biçin.  

ÇavkaRî: 

Bedirxan, Celadet Elî& Lescot, Roger, Kurtçe Grameri, Institut Kurde De 

Paris,1990 Bozarslan, M. Emîn, Baxçê Zimên, Deng, 2008  

Ehmedê Xanî. Memozîn, Nûdem, 2004  

Ehmedê Xanî, Mem û Zîn, Gun, 1968 M. Emîn Bozarslan Kovara Hawarê, 

Nûdem, 1998  

Kovara Ronahiyê, Jîna Nû, ] 985  

Melayê Cizîrî, Dîwan, Weşanên Roja Nû, 1987  

Nîşe: Ev gotar ru kovara Zendê ya 2012 'an de hate weşandin.  

Bahoz Baran bahoz_baran@hotmailcom  

17 

Jêbir ne sîlgî ye  

Li Bakurê Kurdistanê mirov wextê ku li ser rewşa hînbûn û hînkirina 

peyvên Kurdî dirame, rastî şaşîyeke pirr mezin tê. Gellek Kurd wextê ku 

dixwazin wateya peyveke Kurdî hîn bibin an jî hîn bikin, berê xwe didin 

Tirkîya wê peyvê. Yanê xwe û ya/ê li hemberî xwe dixin şûna Tirkekê/î.  
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Ev rêbaza ku Kurdên me bi kar tînin, bêtir ji bo hînbûn û hînkirina zimanên 

bîyanî tê bikaranîn. Tirkek wextê ku li ser Kurdî bixebite û bixwaze hînî 

peyvekê bibe, dikare li Tirkîya wê binêre û fam bike. Li ser meselê, ew 

kesa/ê Tirk, rastî peyva “beq”ê tê, ji bo ku wateya peyva “beq”ê hîn bibe 

dikare li ferhengê(Kurdî-Tirkî) binêre û bibêje “Beq kurbağadır.”[1] 

Herweha Kurdek jî wextê bixwaze hînî zimanê Tirkî bibe, dikare heman 

rêbazê bi kar bîne.  Kurdek rastî peyva “kurbağa”yê tê û nizane wateya 

wê çi ye? Radibe li ferhengê(Tirkî-Kurdî) dinêre fam dike ku ew jê re 

dibêjin “beq”. Ew kes dikare bibêje, “Kurbağa beq e.” Yanê ji bo hînbûna 

zimanekî bîyanî ev awa rêbazek e, herweha mirov dikare danberhevîya 

zimanan jî bike ev tiştekî cuda ye, lê mirov ranebe zimanê xwe yê dayikê 

di ser zimanekî din re hîn nabe û nade hînkirin.  

Wextekî, min di polê de “jêbir” nîşanî xwendekaran da û got, “Jêbir çi 

ye?” Xwendekarekî bersiv da û got, “Jêbir sîlgî ye.”[2] Min jî lê vegerand 

û got, “Jêbir ne sîlgî ye.” Ew bersiva wî xwendekarî, ji bo Tirkekê/î bû yan 

jî ji bo Kurdeke/î tambişaftî bû, lê ne ji bo Kurdekê/î bû. Lazim e, em 

peyvên xwe dîsa bi peyv û hevokên zimanê xwe hîn bibin. Wextê ku em 

bi zimanê xwe hîn bibin dê ew peyv pênaseya xwe radestî peyveke bîyanî 

neke, dê xwe di nava axa hişê me de baş bi cî bike. Wextê ku mirov peyva 

xwe bi zimanê xwe hîn dibe, ramana mirov a bi zimanê mirov xurt dibe û 

hiş çalaktir dibe. Dema ku pênase bi Kurdî tê kirin, asta têgihîştinê bilind 

dibe û têkilîya wê peyvê, bi peyvên din re çêdibe û paşxane û pêşeroja 

peyvê jî derdikeve holê û bi vî awayî ew peyv zû bi zû nayê jibîrkirin.  

Eger em vê rêbaza şaş berevajî bikin dê meseleya me piçekî din jî zelal 

bibe. Em bibêjin ku em Kurd serdest in û Tirk bindest in. Xezeba ku îro ew 

bi ser me de dibarînin, em jî bi ser wan de dibarînin û ew tên bişaftin û 

dixwazin hînî zimanê xwe bibin. Yek ji wan wextê ku hînî zimanê xwe dibe 

dipirse û dibêje, “Silgi nedir?” Eger ew, wê rêbaza şaş bi kar bînin û li 
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ferhenga Kurdî binêrin, dê bibêjin “Silgi jêbırdır.” Ev awa, dê wan hînî 

Tirkî neke, mirov peyvan li gorî kîjan zimanî pênase bike ew ziman dibe 

bingeh. Lê wextê ku ew bixwazin rêbaza rast bi kar bînin, ew ê wê peyvê 

bi Tirkî şirove bikin. Ev şaşîya ku gellek Kurd dikin û hay jê nîn in şaşîyeke 

weha ye.  

Di her zimanî de peyv xwedî dîrok in û paşxaneyeke wan he ye. Çawa ku 

di navbera însanan de têkilî he ne wisa jî di navbera peyvan de têkilî he 

ne. Di hişê her milletî de peyv xwedî wate û serborîyên cuda ne, nabe ku 

mirov peyvên du zimanan rasterast bide ber hev û bike yek. Peyva 

“dayik”ê li gorî feraset û paşxaneya zimanê Kurdî xwedî wate û 

têgihîştinên cuda ye, “anne”ya ku Tirk vê gavê bi kar tînin ji bo Kurdan 

heman tiştî dernabirîne, ji alîyê hişê milletî û ji hêla tecrûbeyên wî û di 

warê etîmolojîk ve “anne” şûna “dayik”ê nagire. Herweha gotinên 

pêşîyan, biwêj, çîrok, mamik, zûgotinok kilam, nifir, dijûn û hwd. nikarin 

kirasekî zimanê din li xwe bikin. Ji hêla fonetîkê ve jî xusûsîyetên cuda 

cuda he ne, kesek nikare bergîdana gellek baneşanên Kurdî di zimanekî 

din de peyda bike. Dîsa hin peyv he ne ku li gorî jîyana wî milletî hatine 

afirandin û di zimanekî din de pênaseyeke wan tune ye.  

Ev rêbaza şaş, Kurdan ji Kurdî bêtir hînî Tirkî dike. Mirov radibin 

pênaseyên peyvên xwe di ser zimanekî xerîb re hîn dibin. Hişê xwe li gorî 

zimanê serdestan eyar dikin. Piştî demekê heta Tirkîya wê peyva ku hîn 

bûne neyê bîra wan, Kurdîya wê jî nayê bîra wan. Ev yek rê li ber ramîna 

bi Kurdî digire, xizmetê ji bişaftinê re dike. Belkî gellek kes wextê ku vê 

rêbazê bi kar tînin hay ji girîngîya meseleyê nîn in. Ew kesên ku peyvên 

xwe yên Kurdî di ser Tirkî re hîn dibin, zimanê bîyanî ji xwe re dikin bingeh 

û xwe bi Tirkî ve dizeliqînin, Tirkîya wan, ji wan bê stendin, Kurdîya wan 

jî li meydanê namîne. Ji ber ku gellek kesan di hînbûn û hînkirina Kurdî de 

Tirkî ji xwe re kirîye bingeh, mantiqa hevoksazîya Tirkî jî pê re derbasî 
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hevoksazîya Kurdî bûye û gellek hevokên sosret derketine holê, lê li 

dinyayê mînaka vê yekê nîn e, tu millet ranebe di ser zimanekî din re hînî 

zimanê xwe yê dayikê nabe.  

Carinan di vî warî de tiştên ecêbtir jî diqewimin, hinek kes wextê ku 

dixwazin wateya peyveke Kurdî hîn bibin radibin li Tirkîya wê peyvê 

dinêrin, lê ji Tirkîya wê jî tiştekî fam nakin. Li ser meselê, Kurdek nizane 

“hewdel” çi ye, radibe li Tirkî dinêre peyva “bulamaç”ê[3] dibîne, lê ji 

peyvê jî tiştekî fam nake. Eger li Kurdîya wê binêrîya ev pirsgirêk 

dernediket.  

 Ji ber çi ev rêbaza şaş belav bûye û dê çawa ji holê rabe? Yek jê, ji ber ku 

me Kurdan bi zimanê xwe nexwendîye em gellek peyv û qalibên zimanê 

xwe hîn nebûne û di gellek waran de ji kelepora xwe bêpar mane, ev yek 

tê serê me. A din, xwendina li dibistanê bi Tirkî bûye û di warê zanîn, 

xwendin û nivîsê de Tirkî derketîye pêş. Wextê ku mirov bi zimanê xwe 

dadikeve ew zimanê serdest xwe derdixe pêş û ji gellek kesan re dibe 

bingeh. Di warê hînbûn û hînkirina Kurdî û peyvên Kurdî de jî mamoste û 

dersdaran mirov gellek caran hişyar nekirine û rê nîşanî wan nedaye, ev 

jî sedemek e bingehîn e. A rast gellek kesan bîra vê pirsgirêka han 

nebirîye û biqasî ku xuya dike em li ser vê meseleyê baş neramîne û em 

bi girîngîya wê nizanin.  

Wextê ku mirov bala xwe dide materyalên heyî, baş tê dîtin ku ew rêbaza 

şaş di wan de bi çi awayî bi cî bûye. Hinek materyal he ne ku hema hema, 

di her rûpelê xwe de xwe dispêrin Tirkî û nahêlin rê li ber ramîna Kurdî 

vebe. Ji van materyalan ên bingehîn ferheng û pirtûkên hînkirina zimên 

in. Heta niha ferhengeke Kurdî-Kurdî ya berfireh nehatîye amadekirin. Ev 

yek di vî warî de kêmasîya herî mezin e. Gellek caran mirov dixwazin li 

ferhenga Kurdî-Kurdî ya berfireh binêrin lê ferhengeke bi wî awayî peyda 

nabe. Herweha di materyalên dersan de jî pênase li gorî Tirkî hatine kirin. 
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Eger wek feraset hem di dayîna dersan de hem jî di amadekirina 

materyalan de em feraseta Kurdî-Kurdî bi cî bikin dê rê li ber vê şaşîyê bê 

girtin. Xebatên ku di ser Tirkî re tên kirin xizmetê zêde ji Kurdî re nakin. 

Li ser meselê, niha em nikarin ferhegên “Tirkî-Kurdî” û” Kurdî-Tirkî” 

bişînin Rovajayê Kurdistanê. Pêwîstîya wan bi ferhegên Kurdî-Kurdî he ye 

û jixwe a rast jî ew e.  

Ku me Kurdan li welatê xwe bi zimanê xwe bixwenda helbet dê ewqas 

zêde pêwîstîya me bi ferhengan nemaya. Wek kal û pîrên me, dê 

ferhenga me ya herî mezin jîyana me bûya. Lê îro roj gellek Kurdan berê 

xwe daye bajaran û qada zanînê berfireh bûye û êdî dem ne dema berê 

ye. Ji ber wê boneyê her mamosteya/ê ku dersa xwe dide, her kesê ku li 

ser Kurdî xebatê dike, materyalan amade dike gerek xwedî vê hişmendîyê 

be û vê hişmendîyê belav bike ku peyv û hevokên Kurdî bi Kurdî bên 

şirovekirin û zimanê serdestan ji bo hînkirina zimên nebe bingeh.                                                                                                          

                                        Bahoz Baran  

Serêşîya “î”ya Berî “y”yê  

Mamoste û zimannasên ku bi ayetî dersên xwe yên rêzimanê didin dema 

ku mijar tê ser “î”ya berî “y”yê hevoka xwe ya navdar û jiberkirî saz dikin, 

“Ji ber ku “y” tîpeke nîvdengdêr e, “î” berî wê kurt dibe.” Ev hevoka ayetî 

û jiberkirî rê nade ku xwendekar li ser vê pirsgirêkê biramin, nîqaşan bikin 

û ramanên xwe bibêjin. Eger dersdar hevoka xwe bi vî awayî saz nekin 

helbet dê xwendekar hinek pirsên bi vî awayî bikin:  

“Mamoste, em “î”yê kurt nekin dê çi bibe?”  

“Gelo Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî û Feqîyê Teyran jî ev “î” kurt kiribûn an 

na? Di alfabeya Erebî de pirsgirêkeke weha he ye?”  

“Gelo vê kurtkirina hanê bi Celedat Alî Bedir-Xan’î dest pê kir?”  

“Îro roj hinek kesên ku vê “î”yê kurt nakin he ne û berhemên wan tên 

xwendin, ev çawa çêdibe?”  
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Belê, eger rê li pêşîya ramanê neyê girtin helbet dê pirs he bin û bi xwe 

re jî çareserîyê bînin.  

Kesên ku nû hînê rêzimanê dibin gellek caran li ser vê mijarê nîqaşan 

dikin, ev yek nakeve serê wan û ji ber vê jî enerjîya xwe gellek caran 

belaheq xerc dikin. Carinan hinek radibin ji bo vê meseleyê telefonê 

hevdu dikin, carinan xwendekar li ser vê mijarê bi saetan diaxivin. Dema 

Kurd dest bi nivîsê dikin bi salan di nivîsa vê de ditengijin û serê xwe pê 

diêşînin. Ma ne heyf e? Û tiştê dîyar ew e ku nîqaşa vê mijarê, ku “î” wek 

xwe neyê nivîsîn hîn dê gellekî jî bidome û serê me pirr biêşîne.  

   

Di Perwerdehîyê de Pratîka “î”yê  

Ev du sal in di dibistanên dewletê de Kurdî wek dersa hilbijartî di nava 

dersên din de cî digire. Min îsal ji çend mamosteyan pirsî, min got hûn vê 

mijara “î”yê çawa dikin, zarok napirsin, bersiva we çi ye? Hinek bersiv bi 

vî awayî bûn:  

“Ez dema ku dinivîsim, “î”yê kurt nakim, a rast min serê ewil kurt kir; lê 

zarokan şaş xwend, min mêze kir ku ez nikarim di wî temenî de ji wan re 

qala kurtkirina dengdêran bikim û hişê wan tevlihev bikim. Min got di 

pirtûkê de şaş hatîye bikaranîn. Min “î” kurt nekir û dersa xwe bi wî awayî 

da, tu pirsgirêk derneket.”  

“Piştî ku min alfabe hînê wan kir, bê ku pirtûka dersê bidim wan, min 

xwest di mijara “î”yê de ez wan biceribînim, min ew rakirin ber depê, wan 

got û wan nivîsî, min mêze kir ku jixweber “î”ya berî “y”ê kurt nakin, 

dinivîsin, dixwînin û tu pirsgirêk jî dernakeve. Min jî bi ya wan kir û “î”ya 

xwe kurt nekir. Rewşa Celadet Alî Bedir-Xan’î hat bîra min. Wî jî dema ku 

dixwest kêşeyeke zimên çareser bike berê xwe dida gundan û bê ku 

agahîyekê bide wan kesan, rasterast guhdarîya wan dikir û li gorî fikra 

wan tev digerîya.”  
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“Dema ku em derbasê nivîsê bûn, xwendekarek di “i”yê de aliqî, ji min 

pirsî got, “Mamoste vêya çima weha bû, ez vêya çawa bixwînim?” Min 

hema di cî de fam kir ku dê zarok bitengijin û serê wan tevlihev bibe 

lewma jî min “î” kurt nekir û dersa xwe bi vî awayî da.”  

Dîsa hevalekî me xwestibû dîya xwe hînê xwendin û nivîsa Kurdî bike, wî 

jî qal dikir digot, “Min alfabe hînê dîya xwe kir, her dema ku ji pirtûkê 

dixwend dihat ber wê “i”ya berî “y”yê disekinî digot vêya çawa tê 

xwendin kurê min? Min jî mêze kir ku nabe, min bixwe nivîs lê kir û bi 

dîya xwe da xwendin.”  

Sê sal berê havînê min jî li Licê dersa pola zarokan da. Min mêze kir ku 

zarok “î”ya berî “y”yê qet kurt nakin û dixwînin û tu pirsgirêk jî 

dernakeve.  

Di perwerdehîyê de pirsgirêkeke din jî he ye, dema ku peyv tên kîtekirin 

îcar “î” divê vegere halê xwe yê berê ku peyv bê xwendin. Mesela hûn 

bixwazin raveka, “Hêvîyên Agirîyê” kîte bikin hûn nikarin vê ravekê wek 

“Hê-vi-yên  A-gi-ri-yê” kîte bikin. Ji ber ku dema peyv tê kîtekirin, êdî 

navber dikeve navbera tîpan û li gorî wê rêbazê “y” nikare bandorê li 

“î”yê bike û divê wek “Hê-vî-yên A-gi-rî-yê” bê kîtekirin. Ev jî dibe 

serêşîyeke din.  

   

Hişyarîya Celadet Alî Bedir-Xan’î û Tevlihevî  

Celadet Alî Bedir-Xan jî dema ku di pirtûka xwe ya rêzimanê de qala vê 

mijarê dike, hişyarîyekê dike û dibêje, “Dema ku em berî “y”yê “î”yê kurt 

dikin ev tîp dibe “i”. Dema ku em radibin berî “y”yê “ê”yê kurt dikin ew 

tîp jî dibe “i” û ji bo hinek peyvan pirsgirêk derdikeve. Di mînakên xwe de 

jî qala peyvên “rî-rê, sî-sê û pî-pê”yê dike.  

Ji xeynî vê tevlihevîyê, tevlihevîyên din jî derdikevin. Dema ku “î” berî 

“y”yê tê û bi tîpên mezin tê nivîsîn gellek kes nikarin wê wek “I”yê 
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bixwînin. Mînakeke vêya çend hefte berê wek foto di çapemenîyê de bû. 

Şaredarîya “Kop”ê xwestibû bi tîpên mezin navê xwe li tabelayê bike û ev 

awa derketibû holê “ŞAREDARÎYA KOPÊ”[1] Ew kes mecbûr mabûn ku 

“Î”ya berî “Y”ê bi kumik binivîsin. Herwekî din şaredarîyên ku tabela 

guhertine û ev “î” parastine he ne.  

Hinek peyv he ne ji du kîteyan pêk tên û di herdu kîteyên wan de jî “î” he 

ne. Mînak: Şîlî, vîskî… Dema ku ev peyv mezin bên nivîsîn li gorî rêbaza 

kurtkirinê dê awayê wan weha be “ROJHILATÊ ŞÎLIYÊ”,  “VÎSKIYA ERZAN”, 

ev awa jî hem ji alîyê bilêvkirin û hem jî alîyê resenîya peyvê de dibe 

pirsgirêk.  

Di navên taybet de jî ev pirsgirêk derdikeve, mesela navê “HÎLMÎ” dema 

ku bibe sernavê nivîsekê û bi tîpên mezin bê nivîsîn dê av awa derkeve 

holê, “HÎLMIYÊ NÊÇÎRVAN” ev jî pirsgirêkeke din e ji bo navên taybet. 

Werhasil bi dehan teşqeleyên vê meseleyê he ne û ez dibêjim em 

belaheq serê xwe diêşînin.  

   

Hin Çavdêrî  

Du sal berê kongreya Kurdî-Derê he bû, li ser dikê du afîşên me li ber hev 

bûn, yek jê Kirmanckî bû, yek jê jî Kurmancî bû. Di afîşa Kurmancî de “î” 

kurt bûbû, di ya Kirmanckî de “î” kurt nebûbû. Bala min çû ser wan afîşan, 

min ji hevalekê pirsî û got, “Ka sedema vêya çi ye, eynî sazî, du zarava û 

çima di yekê de “i” û di yekê de “î” he ye?” Heval şaş ma û wê ji min pirsî 

got, “Çima weha ye mamoste?”  Min got, “Celadetê wan nîn e lewma. 

Wa ye tu dibînî di Kirmanckî de “î” nayê kurtkirin û tu pirsgirêk 

dernakeve.” Dema ku em bala xwe didin zaravayên din hinekî din jî zelal 

dibe ev mesele. Ew herdu dirûşm bi vî awayî bûn:  

“ÇARESERIYA DEMOKRATÎK BI PERWERDEHIYA KURDÎ PÊKAN E.”  

“ÇARESERÎYA DEMOKRATÎK PERWERDEHÎYA KURDKÎ REY DA GENGAZ A.”  
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Dîsa çend sal berê li Kurdî-Derê xwendekarekê hat got, “Mamoste serê 

min tevlihev bû.” Min pirsî got, “Çima?” got, “Ji ber vê “î”ya ku kurt dibe, 

ev kurt nebe nabe? Ez nikarim weha bixwînim” Min jê re qala çîrokekê 

kir û got “Tu çawa dizanî weha bixwîne.” Ew çîroka hanê tam ji bo vê 

meseleya me bû. Dibêjin rojekê yek ji kalekî birî dipirse dibeje, kalo min 

meraq kir dema ku tu bi şev radikevî, vî rîyê xwe yê dirêj dixî binê lihêfê 

yan li ser lihêfê dihêlî. Kaloyê reben bersiv nade mêrikî, lê jê re dibe 

meraq, bi şev dema ku radikeve pêşî rîyê xwe li ser lihêfê dihêle, qasekê 

disekine û paşê rîyê xwe dixe bin lihêfê. Qasekê weha disekine û serê wî 

tevlihev dibe û ji xwe re dibêje, law vîyê hanê li ser lihêfê bû yan li bin 

lihêfê? Bi vî awayî heta sibê xew nakeve çavên xalo. Bi gotina gotîyan serê 

ku neêşe em ê çima bi paçikan girê bidin?  

   

“Mamoste, em “î”yê kurt nekin dê çi bibe?”  

 “Dê serê me rehettir bibe û tu pirsgirêk jî dernakeve. Hinek kes û 

weşanxaneyên ku kurt nakin he ne. Di Kirmanckî de “î” kurt nabe û tu 

pirsgirêk dernakeve û serê wê zaravayê naêşe.”  

Çend sal berê dema ku min pirtûka rêzimanê amade kir ez û Rênas Jîyan 

jî me li ser vê yekê nîqaş kir. Wî jî berê “î” kurt nedikir, lê bi dû re, dema 

ku wî dît gellek kes kurt dikin û xwe nerazî dikin wî jî rabû “î” kurt kir. Lê 

wek fikir wî jî digot, a rast ew e ku em kurt nekin; lê em çi bikin pirranîyê 

fikra me betal kir. Di redaksîyona pirtûka min a rêzimanê de jî pîvana 

weşanxaneyê derbas bû. Lê ev ne weha ye, tiştek dema ku ji mirovî re 

rast hat divê mirov wî tiştî pêk bîne.  

Ez dizanim niha kesên ku heta niha weha nivîsîne dê pirsekê bikin û 

bibêjin, “Pirtûkên ku heta niha bi wê qeydê hatine nivîsîn dê çi bibin?” 

Tiştek bi wan nayê, yên ku çapên wan nû dibin em dikarin wan 

biguherînîn û li gorî teknîka îro guhertina wan pirr hêsan e. Yan em ê bi 
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“î” ya kurtkirî serê xwe heta demeke pirr pirr dirêj biêşînin û enerjîya xwe 

belaheq xerc bikin, yan jî em ê bi ayetî nefikirin, rêya ramanê vekin û 

pirsgirêka xwe çareser bikin.  

                                                                                                                   Bahoz 

Baran  

Ergatîvî, Taybetî û Pirsgirêkên Wê 

      Yek ji taybetiyên Kurmanciyê jî ergatîvî ye û ev taybetî di nava mijarên 

rêzimanê de xwediyê ciyekî girîng e. Dema ku em bala xwe baş bidin vê 

mijarê em ê bibînin ku gellek taybetiyên ergatîviyê hene. Herweha di 

warê ergatîviyê de hin pirsgirêk jî hene. Di vê nivîsê de ez dixwazim li ser 

rewşa ergatîviyê, taybetiyên wê û pirsgirêkên wê bisekinim.  

 Ergatîvî çi ye?  

     Ergatîvî ew rewş e ku di lêkerên gerguhêz de pêveber li gorî bireserê 

tê kişandin. Di rewşa ergatîviyê de bireser ji qertafan diyariyê “-î, -ê, -

an”ê yekê nagire û xwerû ye; lê kirde di rewşa ergatîviyê de ji qertafên 

diyariyê yekê digire û xwe diyar dike. Di rewşa ergatîviyê de tu bandora 

kirdeyê li ser pêveberê tune ye. Pirjimariya bireserê ji qertafên pêveberê 

tê famkirin. Herweha bireser ji cînavkên xwerû pêk hatibe, qertafên 

kesane yên cînavkan jî diçin ser pêveberê.  

     Rewşa ergatîviyê di Kurmanciyê de tenê di demên borî de derdikeve 

holê ji ber vê yekê jî Kurmancî zimanekî nîv-ergatîv e.  

      Mînak:  

      Wê kovar xwend.                   Te ew bir.  

Wê kovar xwendin.                Te ew birin.  

   

Di mînakan de jî dixuye ku di rewşa ergatîviyê de “kovar” bê qertaf e. 

Pirjimariya “kovar”ê ji qertafa li ser pêveberê ji “-in”ê tê famkirin.   

Te ez pelaxtim.                       Min dê ew bibira.  
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Wî em dîtin.                           Min ew bixwesta.*  

Min tu dîtî.                             Te ez didîtim. 

       Di van mînakan de demên curbicur yên borî dixuyin, dema ku bireser 

ji cînavkeke koma xwerû pêk hatibe qertafên cînavkên kesane tên ser 

pêveberê. 

*Qertafa kesê sêyemîn di demên borî de nayê bikaranîn.  

 Taybetiyên Ergatîviyê  

 1)    Di rewşa ergatîviyê de bireser ji qertafên diyariyê “-î, -ê, -an”ê yekê 

nastîne û xwerû ye.  

 Mînak:  

Min helbest xwendin.            Te ew kuştin.              Baran cil şûştin.  

Te ew dît.                               Wê pirtûk xwend.      Evînê nan xwar.  

 2)   Di rewşa ergatîviyê de kirde ji qertafên diyariyê “-î, -ê, -an”ê yekê 

distîne.  

 Mînak:  

Berfînê ev anî.            Ristemî gur kuştin.                 Hevalan nan xwar.  

Dîlberê ew birin.         Ehmedî  kevir avêt.                Zarokan deng nekir.  

 3)   Bêjeyên nêr ên ku “a” û “e” yê dihewînin di rewşa ergatîviyê de dema 

ku bibin kirde dikarin ji nava xwe bitewin û ew tîpa wan bibe “ê” û bi vî 

awayî xwe diyar bikin.  

   

Mînak:  

Hesên ew xwar.          Ristêm deng nekir.                 Osmên nan bir.  

Rizgêr şer kir.             Rêzên pirtûk xwend.              Menêv lê xist.  

 4)   Di ergatîviyê de cînavkên xwerû ‘ez, tu, ew, em, hûn, ew’ dibin bireser 

û pêveber li gorî wan qertafên kesane distîne.  

 Mînak:  

Wê ez dîn kirim.                     Min tu  hîn kirî.          Kemalî em gêj kirin.  
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Wî yê ew bigirta.                    Min hûn dîtin.            Zarokan tu birî.  

 5)   Di ergatîviyê de cînavkên diyarkirî “min, te ,wê/wî, me, we, wan” 

dibin kirde.  

 Mînak:  

Min ew difirand.                    Te ez kêfxweş kirim.              Wan kulîlk stendin.  

Wê dê hûn fam bikirina.        Me dar birrîn.                         Wî deynê xwe 

da.  

 6)   Têrker bi piranî bi daçekan re tên bikaranîn, ev ji bo rewşa ergatîviyê 

jî derbasdar e. Piştî daçekê cînavkên diyarkirî tên bikaranîn û têrker jî 

qertafan distînin.  

 Mînak:                        

Min ji pirtûkê hez kir.             Ristemî ji wê pirsî.                 Zarokan li me 

nihêrî.  

Hevalan bi çetelê xwar.          Me ji wan re got.                    Berçemê bi wê 

re xwar.                                           

7)   Di rewşa ergatîviyê de bireser dikare qertafên nediyariyê “-ek” û “-

in”ê bigire. Dema ku qertafa nediyariyê ya pirjimar “-in” bê bikaranîn 

pêveber jî qertafa pirjimariyê digire.  

 Mînak:  

Min pirtûkek xwend.             Wê gulek anî.                         Zarokan pirtûkek 

dît.  

Te hevalin dîtin.                     Wî zebeşin xwarin.                 Hevalan hêkin 

xwarin.  

 8)   Kirde jî di rewşa ergatîviyê de dikare qertafên nediyariyê bigire, lê 

piştî qertafên nediyariyê divê dîsa ji qertafên diyariyê “-î, -ê, -an”ê yekê 

bigire.  

 Mînak:  
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Hevalekê ew bir.        Pisîkekê şîr rijand.                              Camêrekî ew çê 

kir.  

Zarokinan li wê xist.   Hevalinan deng nekir.                        Ajalinan ew 

xwarine.  

 9)   Di rewşa ergatîviyê de bireser ku ji ravekê pêk were, di vê rewşê de 

bireser xwe diyar dike. Ku ravek pirjimar be pêveber jî qertafa pirjimariyê 

digire.  

   

Mînak:  

Min navê gulê nivîsî.              Wan şaxa darê birrî.               Berfînê destê 

xwe jê kir.  

Te hestên xwe vegotin.          Wê spartekên xwe çê kirin.    Reso dîwarên 

bilind lê kirin.  

 10)    Di rewşa ergatîviyê de cînavk bêjaya nîşaniyê ‘ha’yê digirin û bi wî 

awayî ravek çê dibe û ev ravek peywira bireserê digirin ser xwe.  

   

Mînak:  

Min vêya dît.              Te vêna nebirin?                     Berfînê vêya girtibû.  

Wan vaya kuşt.           Wê wêna xwendin.                Zarokan waya biribû.  

   

Nîşe: Awayên weke “viya, vêya, vana…”yê jî dikarin bên bikaranîn.                     

   

11)    Di rewşa ergatîviyê de bêjeyên piştî lêkerên berbiçûnî bêtir têrker 

in û tên diyarkirin û têkiliya wan bi bireserê tune ye.  

Mînak:  

Min bir malê.              Te gote wî.                             Ew çû gundî.  

Hate kuştinê.              Te nan da Berfînê.                 Ristem gote wan.  
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Çend Pirsgirêkên Ergatîviyê  

   

1)   Di warê ergatîviyê de pirsgirêka herî mezin ew e ku bêtir di zimanê 

axaftinê de bireser tê diyarkirin û di şûna cînavkên xwerû de cînavkên 

diyarkirî tên bikaranîn.  

Mînak:  

Min cilan şûşt.            Te zarokan bir?                       Berfînê kulîlkan çinî.  

Min wê dît.                 Te min kuşt.                           Zarokan daran av da.  

   

2)   Di hinek nivîsaran de em dibînin ku dema ku kirde ji du hêmanan an 

ji ravekê pêk hatibe û pirjimar be, herçend bireser yekjimar be jî pêveber 

li gorî kirdeyê pirjimar tê kişandin, ev jî li gorî rê û rêbazên ergatîviyê çewt 

e.  

Mînak:  

Ristem û Şakirî darek birrîn.                          Fatme û Besrayê cilek stendin.  

Zarokên gund kursiyek anîn.                         Xwendevanên me dibistanek 

çê kirin.  

Diya min û bavê min ew qebûl kirin.            Xortên gundan agir kirin.  

      Ji ber ku bireser yekjimar e divê pêveber li gorî wê bê kişandin. 

Herçend kirde ji du hêmanan pêk hatibe û pirjimar be jî nikare tu bandorê 

li ser pêveberê çê bike. Ku em bireserê derxin û cînavkekê têxin şûna wê 

rewş zelaltir dibe. Ev hevokên jor divê bi vî awayî bin:  

 Mînak:  

Ristem û Şakirî darek birrî.                            Fatme û Besrayê cilek stend.  

Zarokên gund kursiyek anî.                           Xwendevanên me dibistanek 

çê kir.  

Diya min û bavê min ew qebûl kir.                Xortên gundan agir kir.  
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3)   Di hinek nivîsaran de em dibînin ku kirdeyên pirjimar nayên bikaranîn 

û bireser yekjimar be jî pêveber ji bo ku tevlihevî çê nebe qertafên 

pirjimariyê distîne, ev awa çewt e û divê teqez di rewşa ergatîviyê de 

kirde bê bikaranîn. Ev çewtî jî pirr tê kirin.  

 Mînak:  

Çalakiya xwe li dar xistin.                 Helwesta polêsan şermezar kirin.  

Telefonî min kirin.                             Dewletê şermezar kirin.  

Qala baran û lehiyê dikirin.                Mudaxaleyî vîna gel kirin.  

        Di hemû hevokan de jî bireser yekjimar e lê pêveberan qertafa 

pirjimariyê stendine. Ji ber ku kirde nehatine bikaranîn ev rewş derketiye 

holê. Divê kirde bên bikaranîn û pêveber yekjimar bên kişandin. Awayên 

rast bi vî awayî ne:  

 Mînak:  

Wan çalakiya xwe li dar xist.            Me helwesta polêsan şermezar kir.  

We telefonî min kir.                           Saziyan dewletê şermezar kir.  

Pisporan qala baran û lehiyê dikir.     Polêsan mudaxaleyî vîna gel kir.                       

Nîşe: Di vî teşeyê çewt de ku pêveber jî yekjimar be “kirde” tevlihev dibe. 

Hevoka yekemîn dema ku bi awayê “Çalakiya xwe li dar xist.” be, 

yekjimarî û pirjimariya kirdeyê tevlihev dibe û ji ber ku ergatîvî heye nayê 

famkirin ku kirde kesê çendemîn e. Ji ber vê, di rewşa ergatîviyê de divê 

kirde bê bikaranîn, ne ku ji dêvla wê qertafa pirjimariyê li pêveberê bê 

zêdekirin.  

 Bahoz Baran  

 bahoz_baran@hotmail.com  

Lêkernav 

Mixabin heta niha di pirtûkên rêzimanê de bi awayekî bi rêk û pêk û rast 

qala vê mijarê nehatiye kirin. Hinek kesên ku li ser zimên dixebitin jî vê 
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mijarê di nava raweyan de bi cî dikin û jê re dibêjin raweya çêbiwar. Lê 

dema ku em bala xwe didin vê mijarê em dibînin ku ji lêkeran nav hatine 

çêkirin û ew nav di nava hevokê de weke navdêr, rengdêr û hoker tên 

bikaranîn. Ji ber vê yekê ev mijar di nava mijara raweyan da cî nagire. 

Mijara lêkernavan di zimanê din de jî heye û divê mirov li ser vê mijarê bi 

taybetî hûr bibe. Belê, di vê nivîsê de ez ê li ser lêkernavan û taybetiyên 

wan bisekinim. 

  

LÊKERNAV 

Navdêr, rengdêr û hokerên ku ji lêkeran hatine çêkirin lêkernav in. 

Lêkernav di nava hevokê de êdî ne di peywira lêkerê de ne. Lêkernavên 

navdêran bêtir bêje ne, lêkernavên rengdêr û hokeran di nava qalibî de 

ne. Lêkernav dibin sê beş. 

  

Lêker                                     Lêkernav 

Ji Amedê hatin.                      Hatina te pir baş bû.(Lêkernava Navdêr) 

Mal duh şewitî                       Mala ku şewitiye li ku bû?.(Lêkernava Rengdêr) 

We sibê were.                         Beriya ji malê were; tê vê derê.(Lêkernava 

Hoker) 

  

1.    Lêkernava Navdêr: Lêker dema ku bi radera xwe ve bên bikaranîn 

navê lêkeran çê dibe. Lêker bi vî awayî weke navdêran tên bikaranîn û 

lêkernava navdêr derdikeve holê. 

 Mînak:      

Mirin parçeyeke jiyanê ye. 

Ji gotina te tiştek fam nekir. 

Ew ji xwendinê hez dikin. 

Axaftina wî nekete serê min. 
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Nîşe: Hinek lêkernavên navdêr bi temamî dibin navê tiştekî û wesfê xwe 

yê lêkerbûnê winda dikin. 

Mînak: 

Min xwarin xwar.       

Gotin nakeve serê wî. 

  

2.    Lêkernava Rengdêr: Lêker dema ku weke rengdêran bên  bikaranîn 

lêkernava rengdêr çê dibe. Ev cure lêkernav bi du awayan çê dibe. 

  

a)      Lêker weke rengdêr tên bikaranîn. Gihaneka “ku”yê jî alîkariyê dike. 

 Mînak: 

Goştê ku xerab bûye bavêjin. 

Kesê ku çûye ne ji me ye. 

 Pisîka ku birçî bû çû ku derê? 

Hevala ku pirsa min kiribû, hat? 

Nîşe: Ev qalib ji hev nayên parçekirin weke hêmanekê tên pejirandin. 

b)     Lêker weke rengdêran tên bikaranîn, dema borî têdeyî ya lêkerê 

qertafa -î’yê distîne. 

  

Mînak: 

Cilên şûştî li xwe bike. 

Kesên kuştî hene li wir. 

Halê kesêkî ketî ne baş e. 

Ew ji hêkên kelandî hez dike. 

  

Nîşe: Dibe ku gihaneka “ku”yê jî bê bikaranîn. 

Mînak: 



Rêzimana kurdî | 1665  

 

Dendikên ku qelandî bin, xweş in.      

Cilên ku  şûştî bin paqij in. 

  

3.    Lêkernava Hoker: Lêker di peywira hokerê de bên bikaranîn lêkernava 

hoker çê dibe. Ev cure lêkernav dibin qalib û gihanek û bêjeyên    hokerî 

jî di nava wî qalibî de tên bikaranîn. Lêkernava hoker bersiv dide pirsên 

“kengî” û “çawa”yê. 

Mînak: 

Dema ku ji malê dihat, ev li dibistanê bûm. 

Wexta wan dengê xwe ji me re bilind kir, ez dîn bûm. 

Her ku tu bikenî, tu yê baş bibî. 

Di bihara derbas bûyî de em çûbûn Farqînê. 

Piştî ku ez jê veqetiyam, winda bû. 

Carinan lêker bi neyîniya xwe re dubare dibe û dibe lêkernava hoker. 

  

Mînak: 

Xwar nexwar pê nexweş ket. 

Çû neçû li me geriya. 

Kir nekir  nebir serî. 

Nîşe: Carinan gihaneka “û”yê jî dikeve navbera wan. 

Mînak: 

Kir û nekir qebûl nekir.                              

Hinek Çewtiyên Berbiçav 

Qada bikaranîna zimên her ku diçe firehtir dibe. Kurmancî di gellek waran 

de êdî tê bikaranîn. Bi taybetî li bakur ji bo Kurmanciyê gellek derfetên 

nuh bi dest ketine. Weşanxaneyên nuh tên vekirin, kovar û pirtûkên nuh 

tên çapkirin, werger tên kirin, rojnameyên nuh derdikevin, malper tên 

avakirin… Belê, ev hemû ji bo Kurmanciyê pêşdeçûnên baş in, lêbelê ev 
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xebat bi Kurmanciyeke çawa tên kirin? Mixabin dema ku em bala xwe 

didin ziman, naverok û mentixa zimên a wan xebatan em dibînin ku gellek 

çewtî û nakokî hene, ev jî rê li ber xerabûna zimên vedikin.  Gellek caran 

di warê wergerê de ev pirsgirêk bi awayekî beloq derdikeve pêşberî me. 

Çewtiyên ku tên kirin piştî demekê belav dibin û rê li ber pirsgirêkên 

mezintir jî vedikin. Mixabin, saziyeke me ya zimên jî tune ye ku li ser wan 

çewtî û pirsgirêkan bisekine û wan kesan hişyar bike, ji ber vê yekê divê 

herkes bi berpirsiyarî tevbigere û xweditiyê li Kurmanciyê bike.  

Di vê nivîsê de ez ê li ser hinek çewtiyên berbiçav bisekinim. Carinan 

hinek çewtiyên wisa tên kirin ku mirov şaş dimîne.  

   

“JIYANKIRIN”  

Di van demên dawî de  “jiyankirin” bayê xwe li gellek deveran digobilîne.  

Gellek caran di bernameyan de axaftvan dibêjin:  

“Ez li Amedê jiyan dikim”  

“Jiyankirina wê rewşê pir dijwar bû.”  

Ez meraq dikim ev “jiyankirin” cara yekemîn kîngê û çawa kete nava 

zimanê me. Di Kurmanciyê de lêkera “jiyîn/jiyan”ê  bi lêkera alîkar 

“kirin”ê re nayê bikaranîn. Ew lêker bi tena serê xwe tê bikaranîn û têra 

xwe dike, ango mirov dikare bibêje:  

“jiyan” nayê “kirin”; “jiyan” tê “jiyîn”  

Mirov dikare hevokên li jorê bi vî awayî rast bike:  

“Ez li Amedê dijîm.”  

“Jiyîna wê rewşê pir dijwar bû.”  

   

   

“PIRSPIRSÎN”  
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Dîsa di van demên dawî de  bêtir ji ber bandora “Tirkî” hinek kes radibin 

û dibêjin:  

“ Ez ê pirsekê bipirsim.”  

“Min pirsek pirsîbû”  

   

Di Kurmanciyê de ji bo vê rewşê bi alîkariya lêkera alîkar “kirin”ê lêkereke 

weke “pirskirin”ê heye  û têra vê rewşê dike. Jixwe dema ku mirov ji aliyê 

mentixê ve jî lê binihêre, dê mirov ji xwe bipirse: “pirs” jixwe hatiye 

“pirsîn” ma mirov “pirsê” dîsa “dipirse”? Ji ber wê yekê divê em bikarin 

bibêjin:  

“ Ez ê pirsekê bikim.”  

“Min pirsek kiribû.”  

Dema ku em “pirsê” derxin û peyva “tişt”î deynin şûna wê, îcar ji ber ku 

“pirs” rabû êdî em dikarin “wî tiştî” bipirsin û bibêjin:  

“Ez ê tiştekî bipirsim.”  

“Min tiştek pirsîbû.”  

   

“SILAVKIRIN”  

Di destpêka panel, konferans û civînan de hinek kes radibin û dibêjin:  

“Ez we silav dikim.”  

Yan jî di rewşên din de dibêjin:  

“Silavan bike.”  

Dema ku mirov bala xwe dide van bikaranînan, dibîne ku ev awa ne li gorî 

qalibên Kurmanciyê ne. Ji ber ku di Kurmanciyê de “silav” “li hinekan” tê 

kirin û ev lêker bi daçek tê bikaranîn. Divê mirov bibêje:  

“Ez silavan li we dikim.”  

“Silavan lê bike.”  
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“NIVÎSNIVÎSÎN”  

          Di mijara vê lêkerê de jî weke ku pirsgirêkek hebe. Carinan dema ku 

mirov guhê xwe dide vê gotinê mirov fêm dike ku ev awa bi mirov xweş 

nayê, ji bo vê lêkerê gellek caran weha tê nivîsîn:  

“Min nivîsek nivîsî.”  

“Ez nivîsekê dinivîsim.”  

         Ji bo serrastkirina vê pirsgirêkê ez dibêjim divê mirov di şûna bêjeya 

“nivîs”ê de çi dinivîse wê bibeje, ev qalib bêtir li gorî mentixa zimên e.  

“Min helbestek nivîsî./ Min gotarek nivîsî.”  

“Ez pexşanekê dinivîsim. /Ez ceribînekê dinivîsim.”  

   

        Wekîdin qalibekî din jî heye ku pir nehatiye bikaranîn, ew jî ev e:  

“Min nivîsek lê kir.”  

“Ez nivîsekê lê dikim.”  

   

“OXIRKIRIN”  

Vê dawiyê di hinek nûçeyan de hevokên bi vî awayî derdikevin pêşberî 

me:  

“Gel cenaze oxir kir.”  

“Cenaze hatin oxirkirin.”  

Di Kurmanciyê de ji bo vê rewşê em lêkera  “birêkirin” , “verêkirin” û 

“vexêrkirin”ê  bi kar tînin. Ji ber wê divê ew hevok weha bên nivîsîn:  

“Gel cenaze birê kir/verê kir/vexêr kir.”  

“Cenaze hatin birêkirin/verêkirin/vexêrkirin.”  

   

Ev hinek çewtiyên berbiçav û giştî bûn ku ez li ser wan sekinîm, bi sedan 

çewtiyên ku tên kirin hene. Di nivîseke din de ez ê li se hinek çewtiyên 
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din bisekinim û ew çewtî li ku derê kîngê hatine kirin ez ê wan jî destnîşan 

bikim.  

   

Bahoz Baran  

bahoz_baran@hotmail.com  

RAVEK  

Peyvek, dema ku ji aliyê hinek peyvên din ve tê ravekirin, ravek derdikeve 

holê. Peyvên ku ravekirinê çê dikin êdî dibin qalib û nayên parçekirin. Di 

ravekê de du hêman hene, yek raveber e(rave dibe), yek jî raveker e(rave 

dike). Raveker ji aliyê wesf, rewş û mêjerê ve raveberê temam dike. 

Raveber bêtir li pêş e, raveker li dawiyê ye.  

Mînak:  

Raveber            Raveker 

Deriyê                malê  

Pirtûka               dibistanê  

Keçika                mezin  

Gula                    sor  

Weke ku ji mînakan jî diyar e, raveker raveberê ji hinek aliyan ve temam 

dike. Ku di ravekan de wesfên rengdêran hebin ew ravek ravekên 

rengdêran in; ku peyv ji hinek aliyan ve bên temamkirin û diyarkirin, 

ravekên navdêran derdikevin holê.  

Divê em diyar bikin ku di hinek ravekên rengdêran ên mêjerî, nîşanî  û 

yên diyarkirî de cihê raveber û ravekerê diguhere, hêmanên rengdêrîn 

tên pêşî.  

Mînak:  

Çar zarok                         Ji sedî şêst kar  

Vî lawikî nan xwar.         Vê pirtûkê bistînin.  

1.                Ravekên Navdêran  
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Navdêrek dema ku ji aliyê navdêreke din ve bê diyarkirin, raveka 

navdêran çê dibe. Di raveka navdêran de du hêman hene: raveber, 

raveker.  

Raveber: Hêmana ku ji aliyê ravekerê ve tê dîyarkirin raveber e. Raveber 

ji bo ku bi ravekerê ve bê girêdan  pêvekên hevbendiyê “-ê,-a -ên”ê 

distîne. Ev pêvek zayend û mêjera raveberê diyar dikin.  

-ê→ nêr           -a→ mê           -ên→ pirjimar  

Mînak:  

Raveber   Raveker  

Bêhna       nanî  

Serê          keçikê  

Darên       çiyayan 

Nîşe: Dema ku du dengdêr bên bal hev tîpa alîkar ‘y’ tê bikaranîn. 

Piştî Pêvekên Nediyariyê Pêvekên Hevbendiyê  

Pêvekên hevbendiyê, dema ku piştî pêvekên nediyariyê tên, diguherin.  

Pêvekên nediyariyê ev in:                       -ek(Nediyar-Yekjimar→Ji peyva 

‘yek’ê tê.)  

                                                                         -in(Nediyar-Pirjimar→Ji peyva 

‘hin’ê tê.)  

Minak:                  

Hevalek  hat.  

Hevalin  hatin.  

Piştî Pêvekên Nediyariyê Rewşa Pêvekên Hevbendiyê                                    

e ( Mê)                             -î (Nêr)                                  -e (Pirjimar)  

Dareke me                       Çiyayekî bilind                       Darine me  

Hevaleke baş                   Hevalekî baş                           Hevaline baş  

Rojeke xweş                    Deriyekî vekirî                       Zarrokine nerhet  
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 Raveker: Hêmana ku raveberê diyar dike raveker e. Dema ku vî karî dike 

ew jî pêvekên diyariyê “-î, -ê, -an”ê  digire. Ev pêvek zayend û mêjera 

ravekerê diyar dikin.  

-î→ nêr                       -ê→ mê           -an→ pirjimar  

Mînak:  

Raveber   Raveker  

Destê        yekî  

Sêva         jinikê  

Ezmûnên  dibistanan  

Li Gorî Teşeyî Ravekên Navdêran  

A.     Ravekên Resen: Ji du hêmanan pêk tên, yek ji wan raveber û yek jî 

raveker e. Raveberpêvekên hevbendiyê digire; raveker jî pêvekên 

diyariyê digire.  

            Pêvekên Raveberê                                        Pêvekên Ravekerê  

                        -a                                                                      -ê  

                        -ê                                                                       -î  

                        -ên                                                                  -an  

     Mînak:             

            Dara tuyê  

            Serê yekî  

            Darên gûzan     

            Eger raveker ji peyveke nêr pêk hatibe û tê de tîpên ‘a,e’yê hebin, 

ew tîp dikarin bitewin û bibin ‘ê’.  

            Mînak:  

            Kevirêdîwêr  

            Deriyê xênî 
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B.      Ravekên Hevalbend: Di van ravekan de raveber an jî  raveker ji du 

hêmanan pêk tên. Di ravekên bi vî hawî de hewce nake ku pêvek du caran 

bên bikaranîn, peyva dawiyê bê diyarkirin bes e.  

            Mînak:  

Derî û kevirê xênî  

Dest û piyê me  

Kevirê dîwar û çiyayî  

Gula kulîlk û darê  

Hişyarî: Dema ku tîpa dawî ya peyvan bi ‘î’yê  û “ê”yê bi dawî bibe, hewce 

nake ku careke din ew peyv pêveka diyariyê bigirin.  

Mînak:  

Milê derî  

Bingeha xanî  

Mala Zînê  

   

            Hişyarî: Carinan peyvên nêr û mê bi hev re din nava ravekekê de 

cih digirin, di vê rewşê de peyva dawî tenê tê diyarkirin.  

            Mînak:  

            Çîmento û kevirê dîwarî  

            Destê Hesen û Zeynebê  

C.     Ravekên Girêdayî: Du an pirtir  ravekên navdêran dikevin nava hev 

û bi hev ve tên girêdan. Divê di çêkirina ravekên girêdayî de du ravek 

hebin.  

            Mînak:  

            Pelên darê+ Dara Gûzê= Pelên dara gûzê  

            Hêviyên jiyanê+Jiyana wî= Hêviyên jiyana wî  

            Enstituya Kurdî+ Enstituya Amedê= Enstituya Kurdî ya Amedê        
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            Nîşe: Ku peyvên rengdêrî bikevin nava ravekê û peywendiyê bi 

wesfekî din re çê bikin, ew cure ravek nabin yên girêdayî. Ji ber ku li holê 

tenê ravekek heye, peyva rengdêrî tenê pêwendiyê çê dike. Di van 

ravekan de pêveka hevbendiyê ya duyemîn dikeve rola pêwendiyê û 

cuda tê nivîsîn.  

            Mînak:  

            Şaredariya Amedê ya mezin.  

            Kurê Leylayê yê biçûk.  

            Pirtûka wî ya li dibistanê          

2.      Ravekên Rengdêran  

Navek dema ku ji aliyê rengdêrekê ve bê diyarkirin, raveka rengdêran çê 

dibe. Di raveka rengdêran de jî du hêman hene: raveber, raveker.  

Raveber: Hêmana ku ji aliyê ravekerê ve tê diyarkirin raveber e. Raveber 

ji bo ku bi ravekerê ve bê girêdan  pêvekên hevbendiyê “-ê,-a -ên”ê 

distîne. Ev pêvek zayend û mêjera raveberê diyar dikin. Berevajiya 

ravekên navdêran, ravekerên rengdêran pêvekên diyariyê ‘-î, -ê, an’ê 

nagirin.  

Mînak:  

Raveber              Raveker  

Dilê                      jar  

Sêva                     sor  

Guliyên                zirav  

Ava                      sipîsar  

Raveker: Hêmana ku raveberê ji aliyê wesf û mêjerê ve diyar dike raveker 

e. Rengdêr dema ku hêmanekê diyar dikin pêvekên diyariyê ‘-î, -ê, an’ê 

nagirin. Tenê di awayê nîşanî de wan pêvekan digirin.  

Raveber              Raveker  

Mala                     xweş  
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Gundê                  vala  

Keçika                 rind  

   

Nîşe: Dema ku rengdêrên hejmarîn û nîşanî derdikevin holê raveber û 

raveker cih diguherin.  

Mînak:  

Raveker              Raveber  

Çar                       zarok  

Ji sedî çar             erd  

Ev                        kuri  

Ew                       keçik  

       Di ravekên rengdêrên nîşanî de ku diyarkirin hebe raveber û raveker 

bi hev re pêvekên diyariyê digirin.  

       Mînak:  

       Raveber               Raveker  

       Vî                         lawikî  

       Wê                       keçikê  

       Wan                     hevalan  

   

   

Ji Aliyê Teşeyî ve Ravekên Rengdêran  

A.     Ravekên Resen: Ji raveber û ravekerekê pêk tên. Raveker ji aliyê 

wesf û mêjerê ve raveberê diyar dike.  

Mînak:  

Raveber               Raveker                                 Raveker                     Raveber  

Dara                      mezin                                      Ev                               lawik  

Gula                      zer                                          Çar                              nan  

Deriyê                   şîn                                           Pênc                            pirtûk  
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B.    Ravekên Hevalbend: Li holê raveberek û çend raveker hene. Ew 

raveker, bi raveberekê ve girêdayî ne. Di van ravekan de ji bo girêdanê 

pêvekên pêwendiyê, daçek û gihanek pir tên bikaranîn.  

Mînak:  

Raveber               Raveker                                 Raveker                     Raveber  

Sêva                      bi bêhn û xweş                       Ji sedî pênc                 erd  

Deriyê                   hesin ê mezin                         Hebik û nîv                 nan       

Hevalê                  qenc ê dirêj                             Du mîtro û nîv            qablo  

 Nîşe: Rengdêr weke ku me li jor jî destnîşan kiribû carinan di nava 

ravekên navdêrîn de jî cih digirin.  

Mînak:  

Şaredariya Amedê ya mezin  

Keçika Leylayê ya biçûk  

   

C.     Ravekên Lêkernavî: Li holê raveber û ravekera ku ji gellek hêmanên 

pêk hatiye heye. Di ravekerê de lêkerek di peywira rengdêre de tê 

bikaranîn û dibe lêkernava rengdêrîn. Gihanek û daçek jî di van ravekan 

de pir tên bikaranîn. Ev qalib nayên parçekirin, weke hêmanekê ne.  

Mînak:  

Pirtûka ku te ji min stendibû li ku ye?  

Mala ku li ber çavên me şewitîbû hat çêkirin.  

Nanê ku ji destê lêwik kete erdê êdî nayê xwarin.  

Xaniyê çêkirî, nabin ji me re.  

   

ÇEWTIYÊN KU TÊN KIRIN  

Dema ku em bala xwe didin nivîsên heyî em dibînin ku di vê mijarê de 

gellek çewtî tên kirin. Carinan pêvek kêm tên nivîsîn, carinan şaş tên 

nivîsîn. Gellek caran di awayê rastnivîsê de pirsgirêk derdikevin holê.  
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1.      Pêvekên diyariyê yên ravekerê kêm bin tevlihevî derdikeve holê, 

gellek caran ev çewtî tê kirin, carinan jî ravekên rengdêrîn û yên navdêrîn 

tên tevlihevkirin:.  

Mînak:  

Azadiya mêr         Azadiya jin                 Hunermendê berxwedan  

Jiyana şêr              Bandora muzîk           Pirsgirêka Kurd  

Odeya meqam       Têkoşîna jin                Nexweşiya çav  

   

Dema ku em pêvekan li van ravekeran zêde nekin, tevlihevî çê dibe. Di 

herdu mînakên ewil de ‘azadî’ dibe jin an jî dibe mêr û raveka navdêran 

weke raveka rengdêran xuya dike. Di rewşên wisa de em bêtir pêveka 

pirjimariyê ‘an’ê bi kar tînin. Ku kesek bê qestkirin em dikarin pêvekên ‘î’ 

û ‘ê’yê lê zêde bikin. Lê ev awa di Kurmaciyê de hindik tê bikaranîn.  

Awayên rast divê weha bin: 

Azadiya mêran/mêrî                        Azadiya jinan/jinê                              

Hunermendê berxwedanan/berxwedanê  

Jiyana şêran/şêrî                               Bandora muzîkan/muzîkê                 Pirsgirêka 

Kurdan/Kurdî  

Odeya meqaman/meqamê                Têkoşîna jinan/jinê                            

Nexweşiya çavan/çavî  

2.      Divê pêveka mê ya ravekerê bê bikaranîn, gellek caran em dibînin 

ku ev pêvek nayê bikaranîn. Bêtir di helbest û stranan de ev çewtî pir tê 

kirin.  

Mînak:  

Azadiya Kurdistan  

Kesên li Swêd  

Festîvala Zîlan  

Rûpela cîhan  
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Pêveka mê ya diyariyê divê di ravekan de bê bikaranîn. Guhdarekî/e Kurd 

pir bi rehetî dê fêm bike ku ev hevok ne li gorî bilêvkirina Kurdî ne. Divê 

ew hevok weha bin:  

Mînak:  

Azadiya Kurdistanê  

Kesên li Swêdê  

Festîvala Zîlanê  

Rûpela cîhanê  

3.       Pêveka ravekerê ya nêr gellek caran nayê bikaranîn. Lê divê ji bo 

zimanekî bipergal û xurt divê êdî em wê jî bi kar bînin.  

Mînak:  

Hevalê Hesenî  

Qalikê nanî  

Goştê gayî  

Devê gurî 

4.     Pêveka diyariyê ya pirjimar ‘an’ jî gellek caran kêm tê nivîsîn.  

Mînak:  

Min pirsa dewara kir.  

Wan hevala got.  

Dengê zaroka xweş tê.  

Divê em di nivîsê de wê biparêzin û binivîsin:  

Min pirsa dewaran kir.  

Wan hevalan got.  

Dengê zarokan xweş tê.  

Bahoz Baran  

bahoz_baran@hotmail.com  

http://www.amidakurd.net/niviskar/bahozbaran/all/2 

Pêveka Kesê Sêyemîn ê Yekjimar 
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Bahoz Baran 

Di bikaranîna pêveka kesê sêyemîn ê yekjimar de jî hinek alozî derdikevin 

holê. Bêtir di dema boriya têdeyî de, di bikaranîna vê pêvekê de dubendî 

heye. Di hin demên din û di rewşa tebatiyê de jî dîsa dubendiyek 

derdikeve holê. Di vê nivîsê de ez ê hewl bidim ku ciyên bi arîşe destnîşan 

bikim û hinek rêyên çareseriyê û nêrînên xwe bînim zimên. 

Ew→–(y)e 

Di Dema Boriya Têdeyî De 

Di dema boriya têdeyî de dema ku tîpa dawiya lêkerê bi dengdêrê bi dawî 

bibe, qertafa kesê sêyemîn ê yekjimar qet nayê bikaranîn. Ku bê 

bikaranîn, ji ber ku pêveka dema boriya dûdar jî heman pêvek e, dema 

boriya dûdar derdikeve holê, ji ber vê yekê em nikarin wê bi kar bînin. 

Mînak: 

Ew çû. 

Ew bû. 

Wî ew da. 

Ew reviya. 

Di dema boriya têdeyî de dema ku tîpa dawiya lêkerê bi dengdarekê bi 

dawî bibe, hinek kes vê pêvekê bi kar tînin; hinek kes jî bi kar naynin. Li 

gorî nêrîna min, divê ev pêvek dîsa neyê bikaranîn ji lewre du sedemên 

vêya hene: yek, pêveka dema boriya dûdar û pêveka kesê sêyemîn weke 

hev in. Piştî lêkerên ku bi tîpa dengdar bi dawî dibin, pêveka dema boriya 

dûdar her çiqas bibe “–iye” jî, dîsa jî şibandina dengan heye û jixwe 

pêveka kesê sêyemîn nikare derbasî dema boriya dûdar bibe; ji ber vê 

yekê neyê bikaranîn çêtir e û jixwe bi piranî nayê bikaranîn. Didu, zimanê 

me zimanekî herikbar e,  tîpa “e” yê ji ber ku tîpeke kurt e, dema ku tê 

dawiya peyvan vegotin zortir dibe. Di mînakên li jêr de jî baş xuya dibe ku 

dema ku ew pêvek bê bikaranîn vegotin zortir dibe. 
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Mînak: 

Awayê Gelemper                              Awayê Din 

Ew mir.                                             Ew mire. 

Wî ew guhdarî kir.                              Wî ew guhdarî kire. 

Wê nan xwar.                                    Wê nan xware. 

Dema ku pêveka kesê sêyemîn “–(y)e” neyê bikaranîn mijara lêkeran jî 

hêsantir dibe. Ji ber ku em dema qala raderê dikin û wê ji lêkerê davêjin 

rasterast lêker li gorî kesê sêyemîn û li gorî dema boriya têdeyî  di destê 

me de dimîne, ev jî ji bo qalkirina mijarê rehetiyek e. Ango dema ku rader 

ji lêkerê tê avêtin, lêker li gorî kesê sêyemîn û li gorî dema boriya têdeyî 

teşe digire. Ku pêvek bê bikaranîn, em ê ji vê rehetiyê bêpar bimînin. 

Dema ku ev pêvek ji bo dema boriya têdeyî bê bikaranîn û em heman 

lêkerê li gorî dema boriya dûdar bikşînin, ji ber ku pêvek dişibin hev, 

pêveka kesê sêyemîn dîsa mecbûr dimîne û dikeve, ji ber vê ne hewce ye 

ku em barê xwe giran bikin. 

Mînak: 

Dema Boriya Têdeyî     Pêveka Dema Boriya Dûdar      Dema Boriya Dûdar 

Ew kete .                       +iye                                       Ew ketiye. 

Wî ew guhdarî kire.         +iye                                       Wî ew guhdarî kiriye. 

Wê nan xware.               +iye                                      Wê nan xwariye. 

Weke ku tê dîtin jî, piştî ku pêveka dema boriya dûdar tê bikaranîn, 

pêveka kesê sêyemîn mecbûr dimîne û dikeve. 

Di Dema Boriya Têdeyî De Ciyê Ku Tê Bikaranîn 

 Pêveka kesê sêyemîn ê yekjimar di dema boriya têdeyî  de li ciyekî tenê 

tê bikaranîn. Dema ku tîpa dawiya lêkerê dengdar be û lêker jî lêkereke 

berbiçûnê(datîf) be, pêvek ji bo ku vegotin hêsan be tê bikaranîn. Ango 

piştî pêveka kurt “e”yê peyvek tê û vegotin hev temam dike. 

Mînak: 
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Pirtûk kete erdê. 

Dizan girte ser wan. 

Lawik hate gund. 

Xwe avête avê. 

Di Dema Niha û Bê De 

Di dema niha û bê de ev pêvek bi awayekî çalak tê bikaranîn û tu pirsgirêk 

dernakeve. Rêpîvanên dema niha û bê ji bo raweyên daxwaz û xwestekê 

jî derbasdar in;  di bikaranîna wan raweyan de ev pêvek dîsa tê bikaranîn. 

Mînak: 

Ew diçe.  Ew ê bixwe. 

Ew dixwîne.  Ew ê bibêje. 

Divê ew bîne.  Xwezî ew biçêre. 

Nîşe: Di hinek lêkeran de ev rêpîvan ne derbasdar e û ev pêveka kesê 

sêyemîn nayê bikaranîn. Ev lêkerên ku behsa wan tê kirin bêtir weke 

rayeka dema niha bi dengdêreke dirêj bi dawî dibin, ji ber vê yekê 

dengdara kurt piştî wan nayê. 

Mînak: 

Ew didrû.  Ew ê bigirî. 

Ew dişo.   Ew ê bê. 

Divê bijî.  Xwezî ew bidrû. 

Di Raweyên Çîrokiyê De 

Raweyên çîrokiyê jî ji ber ku li gorî dema borî tên çêkirin di wan de jî ev 

pêvek nayê bikaranîn. Di çîrokiya dema niha û bê û çîrokiyên raweyên 

xwestek û daxwazê de teşeyê lêkerê yê “dema boriya têdeyî” derbasdar 

e, di wê demê de jî ji ber ku bi piranî pêveka kesê sêyemîn nayê bikaranîn, 

pêvek derbasî  wan demên çîrokî nabe. 

Mînak: 

Ew ê biçûya.           Ew direviya. 
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Ew ê biketa.           Ew diket. 

Ew ê bimiriya.        Ew dibû. 

Divê ew biçûya.     Xwezî ew bibûya. 

Di çîrokiya dema borî de jî pêveka kesê sêyemîn nayê bikaranîn.Ev jî ji ber 

tîpa dawî ya lêkera “Bûn”ê ye. Ji ber ku ev tîp dirêj e, tîpa kurt li dû wê 

nayê. 

Mînak: 

Ew hatibû. 

Ew çûbû. 

Ew ketibû. 

Di Rewşa Tebatiyê De 

Di zimanê me de lêker ji bo ku têkeve teşeyê tebatiyê, lêkera “hatin”ê tê 

bikaranîn û lêkera bingehîn bi tevî raderê tê nivîsîn. Li gorî “hatin”ê hevok 

teşe digire. Pêveka kesê seyemîn ya ku di dema boriya têdeyî de nedihat 

bikaranîn, li vê derê bi awayekî çalak tê bikaranîn û vegotinê hêsantir 

dike. Sedema vêya ew e ku, piştî vê dengdêra kurt lêkera bingehîn tê û 

weke kîte pêveka kesê sêyemîn “–(y)e” îcar xwe diparêze û vegotinê 

hêsantir dike, ji ber ku lêkera rewşa tebatiyê û ya bingehîn di derbekê de 

tên bilêvkirin tu pirsgirêk dernakeve. 

Mînak: 

Ew hate kuştin. 

Ew hate revandin. 

Ew hate nivîsîn. 

Civîn hate lidarxistin. 

Di dema niha û bê û raweyên xwestek û daxwazê de ji ber ku rayeka 

lêkera “hatin”ê dibe “ê” pêveka kesê sêyemîn jixweber dikeve û nayê 

bikaranîn. 

Mînak: 
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Ew tê kuştin. 

Ew ê bê revandin. 

Ew tê nivîsîn. 

Divê ew bê lidarxistin. 

Nîşe: Di rewşa tebatiyê de divê lêkera bingehîn gerguhêz be û divê tim bi 

hev ve bê nivîsîn. 

Di Rewşa Dançêkeriyê De 

Di zimanê me de lêker ji bo ku têkeve teşeyê dançêkeriyê lêkera “dan”ê 

tê bikaranîn û lêkera bingehîn bi tevî raderê tê nivîsîn. Hevok li gorî lêkera 

“dan”ê teşe digire. (Kesê sêyemîn ê xwerû ji ber ku lêker gerguhêz e dibe 

bireser.) Ji ber ku li gorî dema boriya têdeyî tîpa dawiya lêkerê dibe 

dengdêr, pêveka kesê sêyemîn dîsa nayê bikaranîn, ku bê bikaranîn dem 

dibe dema boriya dûdar. 

Mînak: 

Dema Boriya Têdeyî        Dema Boriya Dûdar 

Min ew da nivîsîn.             Min ew daye nivîsîn. 

Te ew da xwarin.              Te ew daye xwarin. 

Wan ew da xwendin.        Wan ew daye xwendin. 

Di dema niha û bê û raweyên xwestek û daxwazê de jî rayeka lêkera 

“dan”ê dibe “d” û pêveka kesê sêyemîn jixwe tê bikaranîn. 

Mînak: 

Ew dide xwarin. 

Ew dide şûştin. 

Ew ê bide nivîsîn. 

Divê ew bide avêtin. 

Nîşe: Ji ber ku peyva “kes” û “her kes”î bêtir li gorî zayenda nêr hatine 

kişandin, lewma min jî qaliba peyvê ya “pêveka kesê sêyemîn ê yekjimar” 

li gorî zayenda nêr bi kar anî. 
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Bahoz Baran 

Pêveka Kesê Duyemîn ê Yekjimar 

Bahoz Baran 

Pêveka kesê duyemîn ê yekjimar -(y)î, pêveka herî bi arîşe ye. Ji ber ku 

dengdêreke dirêj e, li hinek ciyan vegotina wê ne hêsan e û pêvek nayê 

bikaranîn. Li hinek ciyan ev pêvek, guhertinên din jî çê dike. Di vê nivîsê 

de ez dixwazim li ser pêveka kesê duyem ê yekjimar rawestim û hinek 

arîşeyên wê û riyên çareseriyê destnîşan bikim. 

Tu→ -(y)î 

Di Dema Boriya Dûdar De 

Di dema boriya dûdar de em pêveka –(y)e’yê li dema boriya têdeyî zêde 

dikin. Lêker bi dengdêreke dirêj bi dawî bûbe, pêveka kesê duyemîn nayê 

bikaranîn. Pêvekên ku di nava kevanê de ne dikevin. 

Dema Boriya Têdeyî Dema Boriya Dûdar 

Tu çûyî . Tu çû(yî)ye.→ Tu çûye. 

Tu bûyî . Tu bû(yî)ye.→Tu bûye. 

Tu axiviyî. Tu axivî(yî)ye.→Tu avixiye. 

Nîşe: Hinek kes pêveka dema boriya dûdar bi kar naynin û her du deman 

jî weke “Tu çûyî” nîşan didin. Ev çewtiyeke berbiçav e; ji lewre bi vî awayî 

her du dem ji hev nayên derxistin. 

Ji Bo Lêkerên Cêwî 

Hinek lêkerên me dema ku di dema borî de tên kişandin, ji bo ku weke 

lêker bên bikaranîn pêveka “î” yê digirin, heman lêker pêveka “iya”yê jî 

digirin. Ev guherîn li gorî herêman e. Her du bikaranîn jî hene û ji van 

lêkeran re lêkerên cêwî tê gotin. Di van lêkeran de jî ji ber dengdêrên 

dirêj û dirêjbûna peyvê pêveka kesê duyemîn dikeve. Pêvekên ku di nava 

kevanê de ne dikevin. 

Dema Boriya TêdeyîDema Boriya Dûdar 
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Tu beziyî/Tu beziyayî Tu bezi(yî)ye/ Tu beziya(yî)ye→ Tu beziye/Tu 

beziyaye 

Tu reviyî/Tu reviyayî Tu revi(yî)ye/ Tu reviya(yî)ye→Tu reviye/Tu reviyaye 

Tu giriyî/Tu giriyayî Tu giri(yî)ye/ Tu giriya(yî)ye→Tu giriye/Tu giriyaye 

Di Raweyên Çîrokiyê De 

Çîrokiya dema bê bi pêvekên dema bê, bi teşeyê lêkerê yê dema boriya 

têdeyî, bi pêvekên kesane û bi pêveka çîrokiyê bi “a” yê çê dibe. Di 

çîrokiya dema bê û di raweyên xwestek û daxwazê de jî pêveka kesê 

duyemîn ji ber tîpa dengêr a lêkerê û ji ber dirêjbûnê nayê bikaranîn. 

Pêvekên ku di nava kevanê de ne dikevin. 

Çîrokiya Dema Bê 

Tu yê biçû(yî)ya→ Tu yê biçûya 

Tu yê bibû(yî)ya→Tu yê bibûya 

Tu yê biaxivi(yî)ya→ Tu yê biaxiviya 

Ji bo raweya xwestek û daxwaziyê em peyvên weke “Eger, bila, xwezî, 

divê”yê tînin serê hevokê. 

Çîrokiya Raweyên Xwestek û Daxwazê 

Tu biçû(yî)ya. → Tu biçûya. 

Bila tu biçû(yî)ya. → Bila tu biçûya. 

Divê tu bibû(yî)ya. → Divê tu bibûya. 

Eger tu biaxivi(yî)ya.→ Eger tu biaxiviya. 

Ji Bo Lêkerên Cêwî 

Çîrokiya Dema Bê 

Tu yê bibezî(yî)ya→ Tu yê bibeziya Tu yê bibeziya(yî)ya→Tu yê bibeziyaya 

Tu yê birevi(yî)ya→ Tu yê bireviya Tu yê bireviya(yî)ya→Tu yê bireviyaya 

Tu yê bigirî(yî)ya→ Tu yê bigiriya Tu yê bigiriya(yî)ya→Tê yê bigiriyaya 

Çîrokiya Raweyên Xwestek û Daxwazê 

Tu bibezi(yî)ya→ Tu bibeziya Tu bibeziya(yî)ya→ Tu bibeziyaya 
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Bila tu birevi(yî)ya→ Bila tu bireviya Bila tu bireviya(yî)ya→ Bila tu 

bireviyaya 

Divê tu bigiri(yî)ya→ Divê tu bigiriya Divê tu bigiriya(yî)ya→Divê tu 

bigiriyaya 

Di Raweya Fermanî De 

Raweya fermanî ji bo kesên duyemîn in, di vê raweyê de pêveka “bi”yê û 

li gorî mêjerê “-e” û “-(i)n” tên bikarînîn. Di raweya fermanî de pêveka 

kesê duyemîn nayê bikaranîn, eger bê bikaranîn rawe dê bibe raweya 

xwestek û daxwazê. 

Raweya Fermanî 

Tu bixwe. 

Hûn bixwin. 

Tu bixwîne. 

Hûn bixwînin. 

Nîşe: Hinek lêkerên bêrist li derveyî vê rêpîvanê ne. 

Tu bigirî. 

Tu bidrû. 

Raweya Xwestek û Daxwazê 

Eger pêveka kesê duyemîn bê bikaranîn, rawe êdî nabe raweya fermanî, 

dibe raweya xwestek û daxwazê. 

Tu bixwî 

Tu bixwînî. 

Piştî Dengdêrên Dirêj 

Pêveka kesê duyemîn ji ber ku dengdêreke dirêj e dema ku rastî 

dengdêreke dirêj tê, dikeve û nayê bikaranîn. Carinan jî ev pêvek xwe ferz 

dike û rayeka lêkerê xerab dike. Zimanê devkî ji ber pratîzebûnê gelek 

caran dengdêr û dengdar xistine. Di vî warî de rêpîvaneke xurt tune ye. 

Ez tenê dixwazim ji çend lêkeran mînak bidim: 
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Hatin 

Ev lêker dema ku di dema niha û bê de tê bikaranîn weke rayek “ê” li holê 

dimîne. Weke ku xuya dike dengdêreke dirêj li holê dimîne; lê ev dengdêr 

pêveka kesê duyemîn naxe. Hinek kes di vê bikaranînê de pêveka kesê 

duyemîn bi kar naynin. Lê ew pêvek bê bikaranîn çêtir e; ji ber ku di 

vegotinê de jî ev heye û zehmetiyê dernaxe. 

Tu têyî. Tu yê bêyî. 

Lê dema ku dibe awayê neyînî îcar rayeka lêker “ê” dikeve û nayê 

bikaranîn. Ev jî rewşeke awarte ye ji bo vê lêkerê. 

Tu nayî . Tu yê neyî. 

Jiyan/Jiyîn 

Ev lêkereke cêwî ye. Yekê “î” girtiye û yekê jî “iya”. Di dema niha û bê de 

rayeka vê lêkerê “jî”ye, ji ber ku tîpa dawî dengdêreke dirêj e, pêveka 

kesê duyemîn û ew li hev nayên û pêveka kesê duyemîn dikeve. 

Tu dijî(yî). Tu yê bijî(yî). 

Di awayê neyînî de jî dîsa yek ji wan dengdêran nayê bikaranîn. 

Tu najî(yî). Tu yê nejî(yî). 

Zan/Zayîn 

Lêker weke “zan”ê tê bikaranîn lê weke navê lêkerê “zayîn” tê gotin. Ev 

cure lêker ji bo mirovan nayê bikaranîn bêtir ji bo heywanan tê bikarnîn. 

Di dema niha de rayeka lêkerê dibe “zê” bi vî awayî tîpa dawiya lêkerê 

dibe dengdêreke dirêj, lê weke ku me di lêkera “hatinê” de dît, ev 

dengdêr û pêveka kesê duyemîn dikarin bi hev re bên bikaranîn. Her çiqas 

ji bo kesê duyemîn(mirovan) ev lêker neyê bikaranîn jî em ê di nava 

formên wêjeyî de bifikirin û bi kar bînin. 

Tu dizêyî Tu yê bizêyî 

Di awayê neyînî de jî dîsa her du pêvek tên bikaranîn. 

Tu nazêyî Tu yê nezêyî 
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Weke encam em dikarin bibêjin di dema boriya dûdar de tîpa dawiya 

lêkerê dengdêreke dirêj be pêveka kesê duyemîn nayê bikaranîn. Dîsa di 

çîrokiyên dema bê û raweyên xwestek û daxwazê de, tîpa dawiya lêkerê 

dengdêreke dirêj be ev pêvek dîsa dikeve û nayê bikaranîn. 

Di raweya fermanî de jî ev pêvek ji holê radibe. Di demên din de dema ku 

rayeka lêkerê bi dengdêra dirêj “î”yê bi dawî bûbe, pêveka kesê duyemîn 

dikeve. Dema ku dengdêra dirêj “ê” li dawî be pêvek nakeve. Di hinek 

awayan de jî rayeka lêkerê diguhere. Li ser lêkerên kurdî xebateke 

berfireh nehatiye kirin ji ber vî awayî dibe ku hinek rêz û rêçikên din jî 

hebin û hinek lêker li gorî rêpîvanên din bên senifandin. 

Bahoz Baran 

                                                           

"Ku" 

Bahoz Baran 

Di pirtûkên rêzimanê de  li ser “ku”yê pir nayê sekinandin. Di hinek 

pirtûkan de tê gotin ku “ku” gihanek e, çend mînak tên dayîn û hew. Vê 

dawiyê hinek pirtûk jî “ku”yê bêtir weke cînavkê nîşan didin û çewtiyekê 

dikin. Dema ku em bala xwe baş bidinê, em ê bibînin ku “ku” di zimanê 

me de cihekî berfireh û girîng digire û hinek peywirên cuda digire ser xwe. 

“Ku” li gorî peywira xwe ya bingehîn gihanek e, herî pir weke gihanekê 

derdikeve holê;  dema ku beriya navdêrekê tê û pirsiyariyê çê dike dibe 

rengdêr. Weke din, dema ku navdêra “der”ê dikeve “ku” ji ber ku ciyê wê 

jî digire, tenê li wê derê peywira cînavkê digire ser xwe. 

A. Ku’ya Gihanek 

“Ku” bi piranî weke gihanekê tê bikaranîn. Dema ku du hevok bi hev ve 

tên girêdan, beriya gotinê, dema ku em hevoka yekê/a din vediguhezînin, 

di lêkernavên hokerî û rengdêrî de, di raweya divêtiyê de, di qalibên 

gihanekan de, di qalibên daçekan de derdikeve holê. 
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1. Di hevokên hevedanî de: Di hevokên hevedanî de, hevoka alîkar bi 

hevoka bingehîn ve girê dide, ev cure hevok wateyên weke  armanc û 

sedemê didin. 

Mînak: 

Ez nehatibûm ku ez te bibînim. 

Ew reviya ku wî negirin. 

Min jê stend ku ji me re nebe pirsgirêk. 

2. Di axaftinan û hevokên veguhestî de: Di hevokên hevedanî de beriya 

gotinê û dema ku em hevokekê ji yekê/a din vediguhêzînin “ku” 

derdikeve holê û di peywira gihanekê de wan bi hev ve girê dide. 

Mînak: 

Diya min dibê je ku: “Ji wan bawer nekin.” 

Ez dibêjim ku hûn wisa bikin nabe. 

Berfînê got ku, mamoste ji me xeyîdiye. 

3. Ji bo raweya şertê: Di hevokên hevedanî de di raweya şertê de “ku” tê 

serê hevokê û wateya şertê dide hevokê. Wateya wê û peyva “eger”ê yek 

e. 

Mînak: 

Ku hûn bixwin ez ê ji we re bistînim. 

Ku ew bê, em nikarin biaxivin. 

Ku tu herî, dê pir baş be. 

4. Ji bo lêkernavên hokerî: Di hevokên hevedanî de lêkernav jî tên 

bikaranîn. Di nava qalibên lêkernavên hokerî de, peywira gihanekê 

hildigire ser xwe. Lêkernavên hokerî wateya demê didin û di nava mijara 

raweyan de divê neyên dayîn. Di dabeşkirina hêmanan de ev qalib nayên 

parçekirin. 

Mînak: 

Dema ku em ji gund dihatin, ew li ser rê bû. 
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Piştî ku em çûn, baran bariya. 

Berî ku ez bêm, min çar pirtûk xwendin. 

5. Ji bo lêkernavên rengdêrî: Di nav qalibên lêkernavên rengdêrî de, 

peywira gihanekê hildigire ser xwe. Lêkernavên rengdêrî wesfê navdêrê 

diyar dikin û  ew di nava mijara raweyan de nayên dayîn. Di dabeşkirina 

hêmanan de ev qalib nayên parçekirin. 

Mînak: 

Hevalê ku nan dixwe, ne ji me ye. 

Pirtûka ku çap bû, ya min bû. 

Nanê ku şewitiye tu bixwe. 

6. Bi raweya divêtiyê re: Di raweya divêtiyê de jî “ku” di peywira gihanekê 

de ye. Hinek wê bi kar naynin; lê dema ku bê bikaranîn hevok têkûztir 

dibe. 

Mînak: 

Divê ku ew jî bên mala me. 

Lazim e ku em xwe bigihînin wan. 

Divê ku tu wisa nekî. 

7. Bi lêkerên alîkar re: Bi hinek lêkerên alîkar re jî tê bikaranîn û di peywira 

gihanekê de ye. Ew cure lêker wateyên weke daxwaziyê, xwestekê, 

îhtîmalê didin hevokê. 

Mînak: 

Dibe ku em jî bên dibistanê. 

Dixwest ku bi me re were malê. 

Dikir ku bihata. 

8. Bi qalibên gihanekan re: “Ku” bi tena serê xwe jî gihanek e; lê bi 

gihanekên din re jî tê bikaranîn û qalibên nû çê dike. 

Mînak: 

Ji bo ku em nan bixwin em çûn. 
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Ji ber ku tu nehatî, bername betal bû. 

Em hatin da ku te bibînin. 

9. Bi qalibên daçekan re: Ku bi daçekan re jî tê bikaranîn. Di van qaliban 

de “ku” komepeyvê têkûztir dike. Ev qalibên daçekî di nav hêmanên 

hevokê de weke hoker tên hesibandin. 

Mînak: 

Heta ku ji te tê baş be. 

Weke ku min got, dengê xwe neke. 

Qasî ku ez dizanim, ew ne yekî baş e. 

B. Ku’ya Rengdêr 

Weke gelek peyvên din “ku” hinek peywirên din jî digire ser xwe, yek ji 

wan peywiran peywira wê ya rengdêrê ye. “Ku”  beriya navdêran tê û 

dibe rengdêriya pirsiyariyê ya ciyan. 

Mînak: 

Ev, ku der e? 

Ew çû ku derê? 

Ku der warê me ye? 

C. Ku’ya Cînavk 

Bi rastî ev “ku” jî rengdêr e; lê ji ber ku navdêra wê “der” ketiye ew êdî 

şûna wê digire. Weke tê zanîn peyv dema ku ciyê navdêrê bigire dibe 

cînavk, ji ber ketina peyva “der”ê “ku” dibe cînavk. Ji ber ku pirsê dike jî 

dibe cînavka pirsiyariyê ya ciyan. 

Mînak: 

Ew çû ku? 

Tu ji ku têyî? 

Ew bi ku ve çû? 

Rastnivîsa Ku’yê 
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Di warê rastnivîsê de car heye ku em dibînin ku “ku” weke “kû, kî, ke, ko, 

kur”ê tê nivîsîn. Hinek ji van awayan berê dihatin bikaranîn û hinek jî 

herêmî ne. Lê em dikarin bibêjin ku îro êdî di gelek weşanan de awayê 

“ku”yê tê bikaranîn. Ev gihanek tu carî bi peyvan ve nayê nivîsîn, tim ji 

wan cuda tê nivîsîn. Hinek awayên cuda yên ku pir nayên tercîhkirin ev 

in: 

Mînak: 

Kû ez bêm, tu yê aciz bibî. 

Min nizanibû kî tu hatiyî. 

Ke ew bên ez ê herim. 

Ew çû ko? 

Ew ji kur tê. 

Weke ku em dibînin, “ku” pişt û stûna kurdî ye, divê em li “ku” yê xwedî 

derkevin, kurdî û “ku” pir li hev dikin; ku “ku” tune be kurdî nikare li ser 

piyan bisekine. 

Bahoz Baran 

bahoz_baran@hotmail.com 

Nîşe: Li ser malpera Nefelê nivîseke  Arif Zêrevan a bi navê “Ferqa di 

nêvbera »ko«, »ku« û »kû« de” heye. Di wê nivîsê de li ser bingeh û 

sedemên guherîna dengan tê sekinandin. Arif Zêrevan ji Mem û Zînê jî 

mînakan dide, qala Hawarê dike û “ko”, “ku” û “kû”yê di wateyên cuda 

de rave dike. Lê li gorî min ziman li gorî demê xwe organîze dikin û hinek 

awa xwe didin qebûlkirin. Min di vê nivîsa xwe de pirtûkên rêzimanî, wêje 

û çapemeniya kurdî ya îro bingeh girtine. 

Çavkanî: 

-Bedirxan, C.A û R. Lescot, 1991, Kürtçe Dilbilgisi Doz 

Çewtiyeke Çîrokiya Dema Bê: `a` ya zêde 

Bahoz Baran 
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Dema ku mirov bala xwe dide hinek weşan û malperan, di raweya 

çîrokiya dema bê û çirokiya raweyên xwestekî de çewtiyekê dibîne. Hinek 

weşan û malper tim ‘a’yeke zimanê devkî li lêkerê bar dikin û weha 

dinivîsin :” Bihatama, biketama, biçama/ bihatana, biketana, biçana” Li 

gorî rê û rêzikên rêzimanî divê ew ‘a’yên ku binê wan hatine xêzkirin li 

wan lêkeran neyên zêdekirin.  Di dema bê ya çîrokî de ‘a’yek heye, ew ‘a’ 

tê dawiya lêkerê û çîrokiyê temam dike. Çend sedemên vê tevliheviyê 

hene; yek jê, ew tîpa zêde(‘a’ya zêde) bi tîpa çîrokiyê re(bi ‘a’yê re) dema 

ku  tê bikaranîn di warê hevdengiyê(kafiyeyê) de li hev tê û di helbest û 

stranan de, ahenga dengan çê dike, ji ber vî hawî tê  bikaranîn. Sedemeke 

din jî ew e ku,  dema ku rader ji hinek lêkeran  dikeve tîpa wan ya dawî  

dibe ‘a’. Ew lêker dema ku tên kişandin dibin “Bireviyama, bifiriyama, 

bigiriyama/ bireviyana, bifiriyana, bigiriyana” di van lêkeran de ‘a’yek 

jixwe ya lêkerê ye, pirsgirêk tune ye, ji ber ku ‘a’yek li dawiya wan heye, 

hinek kes dema ku lêkerên din dikşînin(ên ku li dawiya wan ‘a’yek tune ), 

ew wan lêkeran bi van lêkeran re tevlihev dikin. Dema ku li dawiya lêkerê 

‘a’ yek tune be, divê lê neyê zêdekirin. 

Çîrokiya Raweya Dema Bê(Ji bo lêkerên ku li dawiya wan tîpa ‘a’yê tune 

ye) 

 Dema ku çîrokiya raweya dema bê tê çêkirin, lêker ji dema borî tê 

stendin û ji bo çîrokiyê “ a ” yek tê dawiya lêkerê. Ji bo raweya çîrokiya 

dema bê, awayê lêkerê yê dema borî tê bikaranîn. Li gorî kesê yekemîn ê 

yekjimar û kesên pirjimar çîrokiya dema bê bi vî awayî çê dibe: 

Qertf. dema bê  Rayeka dema borî  Qertf. kesane  Qertf. çîrokiyê  Encam 

Dê/ê    +      bi              hat-            -im                     -a                 Ez ê bihatima 

Dê/ê    +      bi              ket-            -im                     -a                 Ez ê biketima 

Dê/      +     bi               mir             -im                     -a                 Ez ê bimirima 

Ji bo kesên pirjimar 
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Qertf. dema bê  Rayeka dema borî  Qertf. kesane  Qertf. çîrokiyê  Encam 

Dê/ê    +      bi              hat-                 -in                     -a                  Em ê bihatina 

Dê/ê    +      bi              ket-                 -in                     -a                  Em ê biketina 

Dê/      +     bi               mir                  -in                     -a                  Em ê bimirina 

 Hinek weşan û malper weke ku me diyar kir, van lêkeran bi awayên 

devkî, bi “a”yeke zêde weke “bihatama, biketama, bimirama/bihatana, 

biketana, bimirana” bi kar tînin, li gorî pîvanên rêzimanî ev ne di cî ye.  

Raweya çîrokiya dema bê di çîrokiyên raweyên xwestekî de jî naguhere. 

Ji ber vê yekê çewtî bêtir belav dibe. Raweyên xwestekî bi heman teşeyî 

dibin çîrokî. Tenê peyvên weke “Divê, heke, xwezî, bila…” tên serê 

hevokê. 

Çîrokiya Raweya Dema Bê(Ji bo lêkerên ku li dawiya wan tîpa ‘a’yê heye) 

 Di van kişandinan de tu pirsgirêk tune ye; ji ber ku ‘a’yek bi lêkerê ve ye. 

Hinek kes van her du awayan tevlihev dikin. Tevliheviya ‘a’ ya zêde ji ber 

vê ye. Li gorî kesê yekemîn ê yekjimar û kesên pirjimar bi vî awayî çêdibin: 

Qertf. dema bê  Koka dema borî  Qertf. kesan  Qertf. çîrokiyê  Encam 

Dê/ê    +      bi        beziya               -m                   -a                   Ez ê bibeziyama 

Dê/ê    +      bi        reviya                -m                   -a                   Ez ê bireviyama 

Dê/ê    +      bi        firiya                  -m                  -a                   Ez ê bifiriyama 

Dê/ê    +      bi        meşiya              -m                   -a                   Ez ê bimeşiyama 

Dê/ê    +      bi        keliya                -m                   -a                   Ez ê bikeliyama 

Dê/ê    +     bi         ma                    -m                   -a                   Ez ê bimama 

Ji bo kesên pirjimar 

Qertf. dema bê  Koka dema borî  Qertf. kesan  Qertf. çîrokiyê  Encam 

Dê/ê    +      bi         beziya               -n                   -a                  Em ê bibeziyana 

Dê/ê    +      bi         reviya                -n                   -a                  Em ê bireviyana 

Dê/ê    +      bi         firiya                  -n                  -a                  Em ê bifiriyana 

Dê/ê    +      bi         meşiya               -n                  -a                  Em ê bimeşiyana 
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Dê/ê    +      bi         keliya                 -n                  -a                  Em ê bikeliyana 

Dê/ê    +     bi          ma                     -n                  -a                  Em ê bimana 

  

 Eger tercîh awayên kurt yên van lêkeran be “a” ji holê radibe: Bezîn, 

Revîn, firîn, meşîn, kelîn… 

Qertf. dema bê  Koka dema borî  Qertf. kesan  Qertf. çîrokiyê  Encam 

Dê/ê    +     bi         bezî                     -m                -a                   Ez ê bibezîma 

Dê/ê     +    bi         revî                      -m                -a                  Ez ê birevîma 

Dê/ê     +    bi         firî                        -m               -a                   Ez ê bifirîma 

Dê/ê     +    bi         meşî                    -m                -a                   Ez ê bimeşîma 

Dê/ê     +    bi         kelî                      -m                -a                   Ez ê bikelîma 

Ji bo kesên pirjimar 

Qertf. dema bê  Koka dema borî  Qertf. kesan  Qertf. çîrokiyê  Encam 

Dê/ê    +     bi        bezî                      -m                -a                  Em ê bibezîna 

Dê/ê     +    bi        revî                       -m                -a                  Em ê birevîna 

Dê/ê     +    bi        firî                        -m                 -a                 Em ê bifirîna 

Dê/ê     +    bi        meşî                     -m                 -a                 Em ê bimeşîna 

Ev awa zêde nayê bikaranîn. 

HINEK AWAYÊN ÇEWT Û RASTIYÊN WAN 

Awayê çewt-Negerguhêz               Awayê rast-Negerguhêz 

(Çûn) Biçama/biçana                    Biçûma/biçûna 

(Bûn) Bibama/bibana                   Bibûma/bibûna 

(Mirin) Bimirama/bimrana             Bimirima/bimirina 

Awayê çewt-Gerguhêz                Awayê rast Gerguhêz 

Min ê ew biceribandana                Min ê ew biceribandina 

Te dê ew bidîtana                        Te dê ew bidîtina 

Wî dê ew bikuştana                     Wê dê ew bikuştina 

Awayê çewt li gorî yekjimariyê    Awayê rast li gorî yekjimariyê 
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Wan dê ez bixwarama                  Wan dê ez bixwarima 

Me dê tu biqewirandana                Me dê tu biqewirand(i)ya/biqewiranda 

Wan dê ew têr bikirana                 Wan dê ew têr bikira 

Wan dê ez bibirama                     Wan dê ez bibirima 

Bahoz BARAN 

bahoz_baran@hotmail.com 

Hêmana Rêzimana Kurmancî, F. H. Sagniç, Melsa(1991) 

Rêzimana Kurmancî, M. Bilbil, B. Baran, Enst. Kurdî Ya Amedê(2008) 

Ev nivîs di kovara Çirûskê de hate weşandin. 

Dewê Tirş û Rêzimana Kurmancî 

Bahoz Baran 

Heta ku ziman li ser rûyê dinyayê hebin dê nîqaşên rêzimanê jî hebin, ji 

ber ku ziman jî weke mirovan zindî ne, guherbar in û xwedî giyanekî ne. 

Bi pêşketina mirovahiyê re ziman jî diguherin û  organîze dibin. Hinek ji 

wan nikarin vê guherînê pêk bînin û ji ber gelek sedemên din jî ji holê 

radibin. Îro dema ku em li rêzimana zimanên din jî dinihêrin, em dibînin 

ku nîqaş û guherîn bênavber didomin û ziman xwe têkûztir dikin. Deh roj 

berê min bersivek dabû nivîsa Samî Tanî ya ku di Zendê de hatibû 

weşandin. Di ‘heman’ rojê de bersiv hat dayîn. Samî Tanî digot ku “Bahoz 

Baran nabêje dewê min tirş e!” Berî her tiştî ez dixwazim bibêjim ku ew 

dewê ku ez qala wî dikim “Dewê” wî ye, ji ber ku ez qala çewtiyên wî 

dikim. Ji kerema xwe re bila dewê xwe û dewê min tevlihev neke. Dema 

ku min ew bersiv xwend min gelek nakokî, çewtî û bi têra xwe bêhntengî 

tê de dîtin û min xwest ez di heqê nakokî û çewtiyên wê nivîsê de 

bersivekê bidim. 

Li gorî min kesên ku bi zimên eleqedar dibin nikarin bibêjin “Dema min 

tune ye, ez vê nîqaşê bidomînim” Eger rêziman karê mirov be divê mirov 

bi wê re eleqedar be û dema xwe jê re veqetîne. Sê sal berê jî wî digot, 
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dema min tune ye, hê jî dibêje dema min tune ye. Ez dibêjim eleqeya 

vêya bi taybetiyekê re heye ku ew jî ev e: Hinek kes her tim gelek karan 

bi hev re dikin, têkilhev dikin ji ber wî hemû kar jî nivco dimînin û dem jî 

ji mirov re namîne. Ku dema mirov ji karekî re tune be dê mirov çawa wî 

karî bike? A rast kes ji kesî re nabêje nîqaşê bidomîne, ez li ser hinek çewtî 

û aloziyên rêzimanê dinivîsim. Samî Tan dikare bersivê bide jî dikare nede 

jî; lê ew nikare rê li ber nîqaşê bigire. Çend sal berê jî di Azadiya Welatî 

de çend nîqaşên me hebûn; lê bi piştre Samî Tanî aciziya xwe ji rojnameyê 

re anî zimên û wan nivîsên min ên din neweşandin. 

 Samî Tan di mijara “Tewang”ê de hê jî agahiyên çewt dide raya giştî û 

dibêje pirsgirêka me di vê mijarê de tenê “navlêkirin” e. Pirsgirêk ne 

navlêkirin e, xuya ye birêz yan pirsgirêk fam nekiriye yan jî naxwaze 

pirsgirêkê fam bike. Ez dibêjim tewang  guherîna hundirê peyvê ye, ew jî 

cureyeke diyarkirinê ye, peyvên nêr û hin cînavk ji bo ku diyar bibin 

ditewin. Qertafên diyariyê(-î, -ê,-an) jî vê diyarbûnê bi rêya qertafan pêk 

tînin. Di vê diyarbûnê de, zayend û mêjer derdikevin holê û peyv ji rewşa 

xwerû(kirdeyî) derdikevin û dibin bireser, têrker, raveker. Di rewşa 

ergatîviyê de jî kirde xwe diyar dike. Wekîdin jî hinek rayekên lêkeran li 

gorî deman diguherin ev jî di qada tewangê de ye. Samî Tan radibe gelek 

angaştên din jî bi “navlêkirinê” ve girê dide û dixwaze ji her kesî re bibêje 

pirsgirêka di navbera me de pirsgirêka “navlêkirinê” ye. Lê ez dibêjim her 

tişt li ber çavan e û her kes dibîne ku pirsgirêka me ne navlêkirin e. 

Di mijara rengdêran de berê xwe dide ferhenga Kurdî û dibêje li wê derê 

li ber peyva “xweş”ê “rd” heye. Ew “rd” peywira wê ye, ango wê dike 

rengdêr; lê divê em zanibin, ew peyv li gorî binyada xwe navdêr e; 

peywirên wê, rewşên rengdêrî û hokerî ne. Celadet Elî Bedrixan jî di 

heman mijarê de hişyariyekê dike û dibêje, peywirên din ên hêmanan 

hene divê mirov ji wan haydar be û peyvê bi peywirekê ve bi sînor neke. 
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Di nivîsa xwe de, di heqê“ku”yê de Samî Tanî gotiye “Tirkî bi kêrî wî 

nayê”. Di mijara “ku” yê de kesê ku qala “ku”yê kiribû û ew bi “İlgi 

zamiri”ya Tirkan ve girê dabû ew bixwe bû, ne ez bûm. Gotibû Tirk ji 

“ku”ya me re dibêjin “İlgi zamiri”. Min jî gotibû tu eleqeya “İlgi zamiri”ya 

Tirkan bi “ku”ya me re tune ye. Agahiya ku wî dabû ji sedî sed şaş bû. 

Nizanim çima berê “İlgi zamiriya” Tirkan daye min, wî qala kiribû, ne min. 

Di mijara lêkeran de, birêz divê heta niha bidîta ku “and” û “t” du formên 

ji hev in. Bi bersiva xwe dîsa ketiye nava nakokiyê, li gorî bersiva wî ez ê 

tiştekî destnîşan bikim û berê pirsa wî dîsa bidim wî. Di nivîsa xwe de 

dibêje ku li gorî Bahoz Baranî “t” qertafa lêkerçêker be “Guhar, qeşar, 

guhas” tên çi wateyê bila Bahoz bersivê bide vê pirsê. Ez jî dibêjim 

temam, ew “t”yê weke qertafê nabîne; lê “and”ê weke qertafê dibîne. 

Belê, madem ew “and” ê weke qertafê qebûl dike mafê min heye ku ez 

heman pirsê li wî vegerînim. Ka bila qertafa “and”ê ji lêkeran derxe çi 

dimîne li holê: 

Guher-and   →  Guher 

Qeşir-and    →  Qeşir 

Guhas-and  →  Guhas     

Me “and” ji wan derxist man “Guher, qeşir, guhas” ji kerema xwe re bila 

ew îcar bersiva pirsa xwe bide,  ka ev kok tên çi wateyê? Nakokiyeke pir 

mezin di pirsa wî de heye. Fermo bila bersivê bide pirsa xwe. 

Birêz di nivîsa xwe de dibêje ez li dû “Celadet Bedirxan, Kemal Badilli, 

Reşîdê Kurd, Osman Sebrî, Sadik Bahadîn Amêdî, Qanatê Kurdo û Feqî 

Huseyn Sagniç” diçim. Mirov di nivîsa xwe de navên mirovên giregir û 

zimanzan li pey hev rêz bike û bibêje ez li dû wan im ev tê çi wateyê? Di 

warê psîkolojiya mirov de ev navrêzkirin tê çi wateyê, ez bersiva wê jî ji 

xwendevanan re dihêlim. 
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Di mijara pirtûka Celadet Elî Bedirxanî de jî du pirsên min hebûn ji Samî 

Tanî, yek  “Çima ew geh ji notên Celadet Elî Bedirxanî yên hawarê geh jî 

ji pirtûka wî û Roger Lescotî jêgiran dide?” Pirsa min ya duyemîn jî ev bû 

”Kîjan xebata Celadet Elî Bedirxanî divê esas bê girtin, notên hawarê an 

pirtûka wî û Roger Lescotî?” Min di heman nivîsê de gotibû, li gorî 

krîterên zanistî kîjan pirtûk herî dawî hatibe nivîsîn ew esas tê girtin. 

Pirtûka Celadet Elî Bedirxanî ya bingehîn a wî û Roger Lescotî ye. Arif 

Zêrevan jî di pêşgotina wê pirtûkê de heman tiştî dibêje. 

Em bên ser bersiva Samî Tanî, birêz bersiva pirsa yekemîn nade. Ango 

nabêje, çima geh ji notên hawarê geh jî ji pirtûka dawîn jêgiran dide. Em 

derbasî bersiva pirsa duyemîn bibin, di vê mijarê de birêz bersiveke weha 

dide:” Pirtûka ku li ser navê wî  û Roger Lescotî hatiye weşandin, ji 

ramanên Celadetî zêdetir, ramanên Roger Lescotî ne. Lewre  her çiqas 

her duyan bi hev re dest bi xebatê kiribe jî, piştî ku Celadet koça dawîn 

kiriye, Roger Lescot li ser wan xebitiye û wekî pirtûk daye ber çapê. Ji bilî 

wê jî pirtûk bi xwe bi frensî ye, kesên ku wergerandine jî li gorî xwe hinek 

tişt lê zêde kirine.” 

Ango Samî Tan dixwaze bibêje ew pirtûk li ser ramanên Roger Lescotî 

hatiye amadekirin. Li gorî min ev bersiv bi tena serê xwe jî angaşteke pir 

çewt û bi talûke ye. Li gorî vê bersivê mirov dikare bibêje û bipirse: 

1. Çima Samî Tan dixwaze bersiveke weha bide? Ji ber ku xebatên wî  bi 

piranî li ser notên hawarê dimeşin, ji ber wê ye ev bersiv? 

2. Di pêşgotina wê pirtûkê de tê gotin ku, pirtûk heta dawiya beşa 

duyemîn, ji aliyê Celadet Elî Bedirxan û Roger Lescotî ve hatiye 

amadekirin. Dawiya beşa duyemîn jî teqabulî 257 rûpelan dike ku beşên 

herî girîng jixwe ew in û beşa sêyem(jixwe ew jî li gorî beşên din hatiye 

amadekirin)piştî koçkirina Celadet Elî Bedirxanî hatiye amadekirin. Ev 

agahiyên pêşgotinê çewt in? 
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3. Ma Roger Lescot ne zimanzan e, ramanên wî ne girîng in ew û Celadet 

Elî Bedirxan bi hev re nexebitîne? Gelo bi vê bersivê Samî Tan dixwaze 

bibêje ku ramanên Roger Lescotî ewqas ne girîng in? 

4. Madem girîngiyê nade wê pirtûkê çima gelek tiştan ji wê digire? 

5. Ma mirov dikare Celadet Elî Bedirxan û Roger Lescotî ji hev veqetîne? 

6. Mirov her û her xwe berê xwe bide notên berê, tiştên nûjen nebîne dê 

pêşketin çawa çêbe, dê dogmatîzm çawa ji holê rabe. 

7. Samî Tan dibêje kesên ku ew pirtûk amade kirine hinek tişt lê zêde 

kirine, gelo wî ev agahî ji ku bi dest xistiye? Divê kesên ku wergerê jî kirine 

di vê mijarê de gotina xwe bibêjin. Di vî warî de berpirsiyar Enstituya 

Kurdî Ya Parîsê û Weşanên Dozê ye. Ji ber ku pirtûk ji aliyê wan ve ji  

hatiye çapkirin. 

8.  Ku Celadet Elî Bedirxan îro sax bûya û bibihîsta ku bersiveke weha di 

heqê pirtûka wan de hatiye dayîn, gelo dê bersiveke çawa bidaya Samî 

Tan? 

Di nivîsa xwe de birêz li ser şêwaza min jî disekine û dibêje, Bahoz Baranî 

devê xwe vekiriye û hema çi hatiye ber devê wî gotiye, divê ez bibêjim ku 

ez bi awayekî vekirî dinivîsim, sedemên hin tiştan bi awayekî eşkere 

vedibêjim. Dema ku hûn bala xwe didin şêwaza nivîsên wî jî, di zimanê wî 

yê “çêgîn”(li gorî wî) de bi têra xwe heqaret hene. Di warê nîqaşê de jî ez 

dikarim vêya bibêjim, ez li ser rêzimanê bi awayekî taybet dixebitim û 

dersên rêzimanê didim û rastî gelek tiştên çewt têm; mafê min heye ku 

ez wan tiştan binivîsim. Samî Tanî ji vê nîqaşê re gotiye “nîqaşa bê wate”. 

Li gorî min her tişt li holê ye û bila ew bihêle kesên zanyar û zimanzan 

biryarê bidin. Di ser de ez dikarim bibêjim ku Samî Tanî li gorî van nîqaşan 

hin çewtîyên pirtûkên xwe rast kirine. Madem wisa difikire bila wan 

guhertinên ku di pirtûkên xwe de kirine jî betal bike, bila dîsa weke berê 

binivîse wan tiştan. Ez naxwazim lîsteyeke din a guhertinên ku wî li gorî 
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nivîsên min kirine bidim. Rêzimana Kurmancî ne malê tu kesî ye. Kes 

nikare li gorî kêfa xwe çewtiyan bike di rêzimana Kurmancî de. Ez bi hêvî 

me ku, dê akademiyên zimên vebin û dê gelek nîqaş çê bibin û dê zimanê 

me jî xwe bi awayekî xurt bide ser hev û têkûztir bibe. Di warê nîqaşan 

de jî bila ji kerema xwe re kesên zanyar û zimanzan biryarê bidin. Carinan 

“dewker” nizanin ku tehma dewê wan çawa ye; lê dodo1 pir baş dizanin 

ku tahma dewê wan çawa ye. 

 Di heqê hînkerên yekemîn, duyemîn û sêyemîn de jî gelek tiştên çewt ên 

ku min tespît kirine hene ez ê di demên pêş de li ser wan jî binivîsim û 

bila ji kerema xwe re Samî Tan jî li ser gotina xwe bisekine û bersivê nede 

nivîsên min. 

1Dodo: Kesên ku ji dewî hez dikin, fêm dikin û pir vedixwin. 

Bahoz BARAN 

Bersivek ji Nivîsa Samî TAN re 

Bahoz Baran 

Dema ku bi giştî mirov bala xwe dide xebatên rêzimanê yên vê dawiyê, 

mirov dibîne ku zêde zêde bêhna dogmatîzmê ji wan tê. Ji xeynî xebata 

Celadet Elî Bedirxan û Roger Lescot, heta niha xebatên berfireh û xurt 

nehatine kirin. (Çima nehatine kirin divê mirov vêya ji xwe bipirse.) 

Xebatên ku hatine kirin, ne zêde dewlemend û berfireh in ji dûbarekerinê 

xelas nebûne. Herçend ziman guherbar û zindî bin jî xebatên ku hatine 

kirin, mixabin zêde zêde teng in û ne li gorî giyanê zimên û demê ne. 

Niha li Kurdistana bakur, gelek xebatên rêzimanî yên rêxistinî li ser 

weşanên Enstituya Kurdî ya Stenbolê û li ser pirtûka Samî Tan didomin. 

Bû heft-heşt nivîsên dirêj in ku ez di heqê pirtûka Samî Tan de dinivîsim 

û di nivîsa herî dawîn de min lîsteya çewtiyên pirtûka wî da. Di hejmara 

kovara Zendê ya dawîn de Samî Tan ji bo wan nivîsên min dîsa bersivek 

daye1. Dema ku min dest bi xwendina wê nivîsê kir, pêşî ez kêfxweş bûm 
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û min got, dê tiştên cuda û nuh gotibin. Lê dema ku min nivîs bi temamî 

xwend ji xeynî dûbarekirinê û çewtiyên nuh, ez rastî tiştekî cuda nehatim. 

Di ser de ji fikrên min re jî gotiye ‘tez’. Tê zanîn dema ku mirov tiştekî nuh 

bibêje ew tişt dibe tez. Lê ez bi piranî qala çewtiyên wî yên berbiçav dikim 

û dixwazim hinek tiştên çewt bên rastkirin. Bersivên ku Samî Tan dide bi 

nakokî ne û xwedî lêkolîn û lêgerîneke qels in. Hinek çewtiyên wî wisa 

berbiçav in ku, ku mirov  ji rêzimanê piçekî jî fam bike dikare tê derxe. 

Gelo Samî Tan çima wan çewtiyên berbiçav qebûl nake?(Wî hinek qebûl 

kirine û rast kirine, jixwe ez qala wan nakim.) Ez dibêjim, sedema herî 

girîng ev e:  “Dema ku Samî Tan wan çewtiyên berbiçav qebûl bike, dê 

mecbûr bimîne ku di hemû pirtûkên xwe de wan serast bike, wê çaxê di 

serî de ‘hînker’ û  alavên perwerdehiyê yên din divê bên guhertin. Ev jî 

karekî pir zor e.”  Sedema din ya herî girîng jî ev e: “Deh panzdeh sal in 

ku ew mijarên bi nakokî û çewt weke ku tu pirsgirêk di wan de tune bin 

hatine qalkirin, loma jî zû bi zû nikare wan çewtiyan qebûl bike.” Lê çi 

dibe bila bibe, rastiya zimên çi be divê mirov li gorî wê tevbigere.  

Mijareke din a girîng jî ew e ku Samî Tan bersivê nade vê pirsê: Pirtûka 

Celadet E. Bedirxan ya dawîn kîjan e û çima Samî Tan geh ji notên Hawarê 

jêgirtinan digire geh ji pirtûka dawîn? Min baş bala xwe da vê yekê û ez 

gihiştim vê encamê: Dema ku nikare fikrên xwe piştrast bike diçe ji 

pirtûka ku Arif Zêrevan ji notên Hawarê ên Celadet E. Bedirxan amade 

kiriye jêgirtinan dide,(Di wê pirtûkê de Arif Zêrevan dibêje, pirtûka 

Celadet E. Bedirxan ya kamil, ya dawîn e.) dema ku di wê de tiştekî nabîne 

îcar berê xwe dide pirtûka nuh. Lê dema ku ji pirtûka nuh jî jêgirtinan 

dide, qala hinek tiştan dike qala hinek tiştan jî nake. Di mijara ‘tewang’ê 

de nikare ji pirtûka Celadet E. Bedirxan ya dawîn jêgirtinan bide;  tiştên 

ku ew digere di wê pirtûkê de tune ne. Di mijara gihaneka “ku”yê de berê 

xwe dide pirtûka nuh û ji wir qala beşa cînavka pêwendiyê “ku”yê dike; 
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lê bala xwe nade qalkirina “ku”ya gihanek û ya rengdêr. Li gorî pîvanên 

zanistî, pirtûka mirov a dawîn kîjan be divê ew bibe krîter.  Loma jî di warê 

rêzimanî de pirtûka Celadet E. Bedirxan û Roger Lescot, pirtûka dawîn e 

û krîter ew e. 

Di nivîsa xwe de Samî Tan qala “dogmatîzmê” dike û dibêje divê mirov di 

warê rêzimanî de ne dogmatîk be. Belê, ev tiştekî pir rast e; lê divê mirov 

bi liv, tevger û fikrên xwe jî li dû vî tiştî be û wî biparêze. Rêzimana ku 

Celadet E. Bedirxan 70-80 sal berê amade kiriye qet naguhere? Du sed 

sal paşê em ê dîsa li gorî  heman rêzimanê tevbigerin? Ku em ne dogmatîk 

bin divê em van pirsan jî ji xwe bikin. 

Dema ku min bala xwe da hinek jêgirtinên din ên Samî Tan, min dît ku di 

wan mijaran de ne xwedî agahiyên xurt e û hema weke rasthatinekê cih 

daye wan jêgirtinan, weke mînak, dema ku qala “ku”yê kiriye gotiye, Tirk 

ji vêya re dibêjin “İlgi zamiri”. Ev agahî ji sedî sed şaş e. “İlgi zamiri”ya 

Tirkan, bi mijara “Cînavkên Pêwendiyê” re eleqedar e. Çawa eleqeya wan 

bi hev re çê kiriye min fam nekir. 

Ez ê di vê nivîsê de hinek çewtiyên Samî Tan ên nivîsa wî dest nîşan bikim 

û behsa çewtiyên wî yên nuh bikim. 

Hinek Hêman Peyv in ne Qertaf in 

Divê mijarê de nîqaş ew bû ku min digot, peyvên mîna “man, zir..” bi wate 

ne û divê qertaf neyên hesibandin. Lê dema ku min bala xwe da nivîsa 

Samî Tan, min dît ku hin mînakên din jî dane û peyva “saz” û rayên 

lêkeran yên mîna “bêj, avêj, kuj…”ê weke qertaf nîşan dane. Ev hêman 

nabin qertaf, xwedî wateyekê ne, weke lêker tên bikaranîn û ji wan 

peyvên nuh tên bi dest xistin: 

“Sazî, bêje, bêjer, ajovan, kujer” 

Ku “saz” qertaf be “î” jixwe qertaf e, qertaf bi piranî bê wate ne, ev peyv 

çawa ji qertafan çê bû? 
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Ku “bêj” qertaf be “e” jixwe qertaf e, ev peyv çawa çê bû? Lêkerên me ji 

qertafan çê dibin? 

“Min ew saz kir” baş xuya dibe ku “saz” bi lêkera alîkar re hatiye bikaranîn 

û peyv e, ne qertaf e. 

“Tîravêj, mêrkuj,komkujî” li gorî zanîna Samî Tan dibin peyvên pêkhatî. 

Lê divê mirov baş bala xwe bide vê mijarê, li holê du hêmanên bingehîn 

hene. Ji mînakan baş diyar dibe ku “tîr”ek heye “avêtin”ek heye. Du 

hêmanên serbixwe hatine ber hev û peyveke nuh çê bûye. Ji ber vê yekê 

ew peyv ne pêkhatî ye, hevedanî ye. Ji xwe rayên lêkeran ên dema niha 

û bê diguherin û ji wan gelek peyv çê dibin. Mirov nikare wan hêmanan 

weke qertafan nîşan bide. Ku wisa be ew ê çawa bibin lêker? Lêker qertaf 

in? 

Di cihekî nivîsa xwe de Samî Tan piçekî li mijarê mikur tê û dibêje, ev 

qertaf carinan weke peyv jî tên bikaranîn û peyvên mîna “bêje, bêjer” ji 

wan çê dibin. Lê dîsa jî ji  nakokiyê xelas nabe. Ew peyv in loma peyv ji 

wan tên çêkirin, ku qertaf bûna hem dê weke lêker nehatina bikaranîn û 

dê hem jî peyvên nuh jî ji wan çê nebûna. 

Di Kurmancî de Navgir Tune ne Tîpên Alîkar Hene 

Di Kumancî de navgir tune ne, tîpên alîkar hene. Ev di gelek zimanan de 

wisa ye. Lê Samî Tan bi israr ji dengên alîkar re dibêje navgir.(Taybetiyeke 

wisa bi me re çê bûye ku, em dibêjin qeyde tiştên me çiqas pir bin dê em 

ewqas dewlemend bin.)Di peyvên mîna ”Serobino, xwaromaro, 

rasterast” de tîpên ku binê wan hatine xêzkirin ne navgir in, ew tîp 

alîkariyê dikin ji bo peyv hêsantir bên xwendin û bigihin hev. 

Çend mînakên din jî “Şewt-şewat, lebt-lebat, xebt-xebat” in ku Samî Tan 

her û her wan mînakan nîşan dide. Di wan hêmanan de tîp ketine. 

Veqetandek Ne Peyv in û Ne Cureyên Bêjeyan in, Qertaf in 
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Di nivîsa xwe de Samî Tan dibêje ziman ne “dogtamtîk”e; lê dema ku 

mirov li şîroveyên wî dinihêre bêhna dogmatîzmê ji wan tê. Dema ku li 

raveyên îro dinihêre, dibîne ku tiştê ku ew di vê mijarê de dibêje li gorî 

rastiya îro nîn e; berê xwe dide notên Hawarê yên Celadet E. Bedirxan( 

Berê xwe nade pirtûka Celadet E. Bedirxan a dawîn, ji ber ku li wê derê, 

nikare tiştê ku dibêje piştrast bike.) Dibêje veqetandek cureyeke peyvan 

e, ka em baş bala xwe bidin qertafên xwe yên “-a, -ê, -ên”ê. Belê berê 

belkî peyv bûne lê îro qertaf in. Di mijara qertafan de wî ev tişt diparast 

û digot “Dema ku wateya xwe winda kiribin û êdî ne weke peyvê bin 

qertaf in” qey mijar bibin veqetandek raveya wî ne derbasdar e? Çima di 

vê mijarê de qala pirtûka Celadet E. B. û Roger L. nake, ji ber ku nikare li 

gorî wê pirtûkê fikrê xwe pişrast bike. Ji ber ku di wê pirtûkê de ew weke 

qertafan tên binavkirin. Tiştek gotiye û naxwaze ji ya xwe dakeve; lê 

ziman ne dogmatîk e! Veqetandek, ku ew qertafên raveberê ne û ji wan 

re “hevbendî” jî tê gotin, ne peyv  in, qertaf in û zayend û mêjerê diyar 

dikin. 

Cînavka Girêkî Tune ye Gihaneka “ku”yê Heye 

Di vê mijarê de jî Samî Tan ketiye nava çewtiyeke berbiçav û naxwaze jê 

derkeve. Cînavk ciyê navan digirin, hêmanan nagihînin hev, gihandina 

hêmanan peywira gihanekê ye. Ji ber vê yekê “ku” gihanek e, ne cînavk 

e. Di mînaka wî ya Ansîklopediya Azad de jî ew bi xwe dibêje “digihîne” 

hev,  ku gihand hev nabe cînavk gihanek e, nav li ser e û diyar e. Samî Tan 

çûye eleqedariya wê bi “İlgi zamiri” ya Tirkan re jî çê kiriye û çewtiyeke 

din jî kiriye. Tu eleqeya “ku” ya Kurmancî ya gihanek, bi “İlgi zamiriya” 

Tirkan re tune ye. “İlgi zamir”iya Tirkan, bi cînavkên me yên pêwendiyê 

re eleqedar e. 

 Em bibînin “ku” çawa hêmanan û hevokan digihîne hev û dibe gihanek.  

 Ez hatim ku te bibînim 
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 Bavê min got ku:” Here çayê bistîne.” 

 Kesên ku bang dikin bila werin. 

Celadet Elî Bedirxan tenê li gorî mînaka dawîn dibêje “ku” di rola cînavka 

pêwendiyê de ye. Lê dema ku mirov baş bala xwe bide hevokê dê bibîne 

ku, jixwe pêwendî di navbera wan peyvan de heye, ango mirov dikare 

bibêje-tê gotin jî- “Kesên bang dikin bila werin”. “Ku” li wê derê tenê 

hêmanan digihîne hev û dikeve rola gihanekê. Jixwe di vê mînakê de 

“Lêkernava rengdêrîn” heye. Kîjan kes? Yên ku bang dikin. Ku’ya me ya 

gihanek bi awayekî çalak di nava lêkernavan de cih digire. 

 Hevalê ku hat, nas e.(Lêkernava Rengdêrîn) 

 Pirtûka ku stûr e, ya min e.(Lêkernava Rengdêrîn) 

 Dema ku ez li ser xwe bûm, tu nehatî.(Lêkernava Hokerî) 

 Beriya ku ez werim, bila bînin.(Lêkernava Hokerî) 

  

“Ku” Dibe Cînavka Pirsiyariyê 

 “Ku”ya ku dibe cînavka pirsiyariyê jî heye. Ew “ku” şûna “cîhekî” digire 

loma jî dibe cînavk. Celadet Elî Bedirxan jî di pirtûka xwe de qala vê 

cînavka pirsiyariyê dike. 

 Ew çû ku? 

 Ew li ku ye? 

  

“Ku” Dibe Rengdêr 

“Ku”ya ku dibe rengdêr jî heye. Ew jî beriya peyvê tê û wê dinimîne. 

Celadet E. Bedirxan qala wê jî dike; lê Samî Tan qet qala wê jî nake. 

 Ew çû ku derê? 

 Ew li ku derê ye? 

 Di van mînakan de baş diyar dibe ku “ku” peyvê(derê) dinimîne ji ber vê 

yekê dibe rengdêr.   
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“Cînavkên Xwedîtiyê” û “Cînavkên Pêwendiyê” Divê Neyin Tevlihevkirin 

Cînavkên Xwedîtiyê 

Di vê mijarê de jî çewtiyeke berbiçav tê kirin. Samî Tan cînavkên 

xwedîtiyê û cînavkên pêwendiyê têkilhev dike û wan dike “Cînavkên 

Xwedîtiyê”. Lê cînavkên xwedîtiyê cuda ne, cînavkên pêwendiyê cuda ne. 

Cînavkên xwedîtiyê di Kurmancî de de bi koma ‘Cînavkên Diyarkirî’ çê 

dibin. 

Min → Dara min, birê min, pirtûkên min 

Te       →     Dara te, birê te, pirtûkên te 

Wî/wê  →     Dara wî/wê, birê wî/wê, pirtûkên wî/wê 

Me      →     Dara me, birê me, pirtûkên me 

We      →     Dara we, birê we, pirtûkên we 

Wan    →     Dara wan, birê wan, pirtûkên wan 

Cînavkên Pêwendiyê 

Dema ku raveber dikeve, qertafên raveberê(hevbendiyê) dikevin rola 

cînavkê û şûna hêmana ku ketiye digirin, ji ber ku ciyê wê digirin û 

pêwendiyê çê dikin,  dibin cînavkên pêwendiyê. 

Mitbexa malê     →     a malê 

Destê jinikê       →     ê jinikê 

Pelên pirtûkê     →     ên pirtûkê 

Qertafên raveberê dema ku di nava raveka rengdêrîn de bin, lêkernavan 

çê dikin. 

Hevala baş        →     a baş (başbûn) 

Deriyê xwar        →    ê xwar (xwarbûn) 

Keçika jîr           →     a jîr (jîrbûn) 

Cînavkên xwedîtî û yên pêwendiyê bi hev re jî dikarin bên bikaranîn. 

Çewtiya ku Samî Tan dike jî bi vê mijarê re eleqedar e. Ew, her du 

cînavkan bi hev re bi kar tîne û ji vêya re dibêje “cînavkên xwedîtiyê”. 
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Hevala min → a min 

Destê te → ê te 

Gulên me → ên me 

Tewang 

Di mijara tewangê de jî Samî Tan dixwaze hinek tiştan li pênaseyê zêde 

bike. Ji ber ku qertafên diyariyê(-î,-ê,-an) weke qertafên tewangê 

dihesibîne û ji ber ku di pênaseya tewangê de qala ‘qertafan’ nayê kirin 

ew dixwaze bibêje ku “qertafên tewangê” hene. Di warê rêzimanî de 

tiştekî wisa tune ye û dûrî mentiqa rêzimanî ye. Di nivîsa xwe de birêz 

dibêje ez ji xeynî Doğan AKSAN li tu cihekî rastî raveya ku Bahoz B. dike 

nehatime. Ravekirina ku em dikin li herî derî heye, ravekirina ku Samî Tan 

dike li tu cihî tune ye. Ravekirina ku heye û tê kirin di malpera Enstituya 

Kurdî ya Stenbolê de jî hebû. Zana Farqînî jî di gotara xwe ya bi navê 

“Tewang û Rayeka Lêkeran” de heman pênase bi kar aniye. Min di nivîsa 

xwe ya bi navê “Qertafên tewangê tune ne, tewang heye” de bi awayekî 

berfireh qala tewangê kiribû2. Weke ku min diyar kiribû, di vê mijarê de 

Samî Tan nikare berê xwe bide pirtûka Celadet Elî Bedirxan û Roger 

Lescot, ji ber ku li wê derê tewang li gorî ravekirina ku me kiribû tê 

qalkirin. Celadet Elî Bedirxan di heman mijarê de qala “eğik durum”ê jî 

dike qala “büküm”ê jî dike. Di pirtûka wî de “eğik durum” û “büküm” ji 

hev cuda ne. Di rewşa “eğik” de peyv qertafan distîne û tê kişandin, 

zayend û mêjer diyar dibin; di rewşa “büküm”ê de peyv ji hundirê xwe 

diguhere û xwe diyar dike. Ev jî bêtir ji bo peyvên nêr e. Jixwe Celadet E. 

Bedirxan ji rewşa “eğik” re dibêje “Tümleç olma durumu”. Di vê mijarê 

de divê mirov li gorî feraseta ferhengî li peyvê nenihêre, li gorî feraseta 

rêzimanî li peyvê binihêre. 

Rengdêr 
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Di mijara rengdêran de jî Samî Tan hinek peyvan ji binyadê ve weke 

rengdêr nîşan dide. Belê, peyvên wesfîn jixwe çawaniyê di hundirê xwe 

de dihewînin; lê weke ku ji ravekirina rengdêrê jî diyar e, peyvek heta ku 

bi peyveke din re neyê bikaranîn, nekeve nava ravekê û wê diyar neke 

nabe rengdêr. Celadet Elî Bedirxan jî di vê mijarê de diyar dike ku di 

Kurmancî de peyv gelek peywiran digirin ser xwe. Weke mînak em li 

peyva “xweş”ê binihêrin. 

Dema ku bi navdêrê re bê bikaranîn û qalibê çê bike dibe rengdêr 

Jiyana xweş, baxçeyê xweş 

Dema ku bi lêkerê re têkildar bê bikaranîn dibe hoker. 

Ew xweş dixwe. 

Tu xweş dipeyivî. 

Dema ku bi tena serê xwe be jî, navdêr e. 

Jiyana me xweş e. 

Xweşî, bibe para te. 

Qertafa Lêkerçêker “t” 

Di vê mijarê de Samî Tan bala xwe baş nedaye mijarê û şîroveyeke çewt 

kiriye. Belê, “t” qertafa lêkerçêker e, rola wê û “and” ê yeke, mirov dikare 

bibêje ku “and” di hinek lêkeran de veguheriye “t” yê. 

Guher+t+in= Guhertin      Guher+and+in= Guherandin 

Pelax+t+in=Pelaxtin        Pelix+and+in=Pelixandin 

Qeşar+t+in                    Qeşir+and+in=Qeşirandin 

Axaf+t+in                      Axiv+and+in=Axivandin 

Me di vê mijarê de nîşeyek jî dabû û  gotibû di Kurmancî de “t”yeke din jî 

heye divê ew bi vê “t” yê re neyê tevlihevkirin. Ew “t” aîdê koka lêkerê 

ye. 

Hat(in), ket(in), cût(in)… 
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Samî Tan gotiye qey me qala vê “t”yê kiriye. Lê ev “t” û “t”ya lêkerçêker 

ji hev cuda ne. 

-Bedirxan, C.A û R. Lescot, 1991, Kürtçe Dilbilgisi Doz 

-Ciwan, M. 1992, Türkçe Açıklamalı Kürtçe Dilbilgisi Jiyana Nû 

-Ebdulfettah, D.2006, Nav Di Zimanê Kurdî De Enstîtuya Kurdî ya Amedê 

-Bilbil M. û Baran B. 2008, Rêzimana Kurmancî Enstîtuya Kurdî ya Amedê 

-Aksan D. 2007, Her yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu 

1Zend-12 R.80, Zivistan 2010 

2http://www.amidakurd.com/qunciknivis.php?id=3600 

Bahoz BARAN 

Qertafên Tewangê Tune Ne; Tewang Heye 

Bahoz Baran 

Heta niha û hê jî di gelek pirtûkên rêzimanî de ji qertafên me yên ‘î, ê, 

an’ê re “qertafên tewangê” dihat gotin û tê gotin. Lê dema ku em bi 

awayekî berfireh û zanistî li tewangê binihêrin; em ê bibînin ku, qertafên 

tewangê tune ne; lê tewang heye. Ji ber ku tewang guherîna kok û 

gewdeya peyvan e û bi guherîna dengan(bêtir dengdêr) çêdibe, em 

nikarin bibêjin qertafên wê hene, tewang navê guherîna dengan e, navê 

rewşa guherînê ye. Di hin zimanan de peyv dema ku tên çêkirin, diyarkirin 

û kişandin di kok û gewdeyên wan de guherîn çêdibin, navê wê ‘guherînê’ 

tewang e û tewang bêtir di zimanên malbata Hînd-Ewropî de heye. Jixwe 

raveya tewangê ya ku dihat dayîn û mînakên ku dihatin dayîn jî li hev 

nedikir; raveyê digot, divê di kok an jî gewdeyê de guherîn çêbe; lê dema 

ku me li mînakan dinihêrt ew guherîna dihat qalkirin çênedibû. Tewang, 

li gorî taybetiyên zimanan bi awayên cuda cuda derdikeve holê; weke 

mînak, di Erebî de ji bo bidestxistina peyvên nû û ji bo pirjimariyê divê 

peyv bitewe. Di Almanî û Fransizî de di diyarkirina hinek zayendan de 

peyv ditewe; ango ji kokê yan jî ji gewdeyê diguhere. Di Îngilizî de bi piranî 
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di lêkerên bêrist de û di diyarkirina hin rewşên peyvan de tewang 

derdikeve holê. Di Kurdî de, peyvên nêr ên ku “a-e”yê dihundirînin dema 

ku xwe diyar dikin ditewin, hin cînavk jî dema ku xwe diyar dikin, dikevin 

rewşa oblîk ditewin. Ji ber ku di Kurdî de lêkerên bêrist hene, di kişandina 

wan ya li gorî deman de jî tewang çêdibe. Werin em bi hev re, bi awayekî 

berfireh û zanistî li wateya tewangê û fonksiyonên wê binihêrin. 

Tewang çi ye? 

 Di çêkirin, kişandin û diyarkirina peyvan de, eger di kok an jî di gewdeyê 

de guherîn çêbe, ev dibe tewang. Li gorî tewangê carna peyv pir 

diguherin; carna jî hindik. Bi piranî dengdêr diguherin û ev taybetî, bêtir 

di zimanên malbata Hînd-Ewropî de heye. Dibe ku tewanga her zimanî 

cuda be; lê divê di peyvê de guherîn çêbe. Dema ku guherîna kok an jî 

gewdeyê tune be mirov nikare qala tewangê bike. 

Mînak: 

Mast→ Ez mêst dixwim. 

Di diyarkirna peyvê de “mast” bû “mêst”, ji ber ku di kokê de guherîn 

çêbû, tewang heye, peyvên nêr ên ku ‘a-e’yê dihundirînin bi riya tewangê 

dikarin xwe diyar bikin. Zayend û mêjer hat diyarkirin û peyv bû bireser. 

Şûşt→ Min cil şûşt. Ez cilan dişom. 

Di kişandina lêkerê de li gorî deman guherîn pêk hat, tewang çêbû. 

Rolên tewangê çi ne di Kurdî de? 

Tewang li sê ciyan derdikeve pêşiya me: 

1. Peyvên nêr ên ku ‘a-e’ yê dihundirînin dema ku bên diyarkirin ku 

qertafa diyariyê ‘î’yê nestînin dikarin bi riya tewangê xwe diyar bikin. 

Ango tewang riya diyarkirina wan peyvên nêr e. 

Mînak: 

  

Ez dîwêr lê dikim. 
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Dîwêr bi riya tewangê hat diyarkirin, di koka peyvê de guherîn çêbû, ji 

ber vê yekê em dikarin qala tewangê bikin. Bi vî awayî peyvê xwe ji aliyê 

zayend û mêjerê ve diyar kir û ew bû bireser. 

Ez dîwarî lê dikim. 

Dîwar bi qertafa ‘î’yê hat diyarkirin di kok û gewdeya peyvê de tu guherîn 

çênebû, ji ber vê yekê em nikarin qala tewangê bikin. Zayend û mêjera 

peyvê bi riya qertafa diyariyê ‘î’yê hat diyarkirin. 

Nanê mêst 

Raveker bi riya tewangê diyar bû. 

Nanê mastî 

Raveker bi riya qertafa diyariyê ‘î’ diyar bû. 

2. Hinek cînavkên diyarkirî-oblîk bi riya tewangê çêbûne, hinek jî bi riya 

qertafên diyariyê. 

  

A. Cînavkên ku bi riya tewangê çêbûne: 

Ez → Min, Tu → Te, Em→ Me, Hûn→ We 

Ev cînavk bi riya tewangê hatine çêkirin. 

B. Cînavkên ku bi riya qertafên diyariyê çêbûne: 

 Ew+î= ewî→ wî,  Ew+ê= ewî→wê, Wan+an=ewan→wan 

Nîşe: Li hin herêman hê jî bikaranînên weke “ewî, ewê, ewan” hene û ‘e’ 

ya serê wan cînavkan neketiye. Tewang ji ber ku bêtir guherîna 

dengdêran e û ji ber ku ev cînavk bi qertafên diyariyê hatine çêkirin, ev 

cînavk netewiyane. 

3. Dema ku lêker li gorî deman tên kişandin ji ber ku di kok û gewdeyên 

wan de guhertin pêk tên tewang çêdibe. Bêtir di koka lêkerên birêst de 

tewang çêdibe. 

Mînak: 
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Şûştin→Dema borî/ Min şûşt.→şûşt,  Şûştin→Dema niha/Ez dişom→şo 

Parastin→Dema borî/ Min parast→parast, Parastin→Dema niha/ez 

diparêzim→parêz 

 Belê, weke ku ji mînakan jî diyar e, qertafên tewangê tune ne, lê tewang 

heye û di zimanê me de li sê ciyan derdikeve pêşiya me. Ew qertafên ku 

heta niha ji wan re digotin “qertafên tewangê” jî ne qertafên tewangê 

ne, “qertafên diyariyê” ne; zayend û mêjera peyvê diyar dikin û wan dikin 

têrker û bireser. Divê navlêkirina qertafan li gorî peywira ku dikin be. 

Werin em bi hev re pêşî rewşên tewangê yên zimanên din binihêrin û 

piştre em derbasî “Rewşa Diyarkirî-Oblîk” û “Qertafên Diyariyê” bibin. 

Çend Mînakên Tewangê Ji Zimanên Din 

Di Erebî de Tewang 

Erebî di nava zimanên herî tewangbar de cî digire. Tewang bi awayekî 

çalak di Erebî de derdikeve holê. 

Di Erebî de di gelek diyarkirinên mêjerê de tewang derdikeve holê. 

Mînak: 

  

Vereqe (yekjimar) Evraq(pirjimar) 

Şey(yekjimar)  Eşya(pirjimar) 

Libas(Yekjimar) Elbise(pirjimar) 

Mekteb(yekjimar) Mekatib(pirjimar) 

Ji mînakan jî diyar dibe ku di kok û gewdeyên peyvan de guherîn pêk 

hatine. 

Di Erebî de dema ku peyv tên çêkirin jî tewang derdikeve holê: 

Mînak: 

Kitûb/katîb 

Mektûb/mekteb 



Rêzimana kurdî | 1713  

 

Di Îngilizî de Tewang 

Di Îngilizî de jî di kişandina lêkerên bêrist de û di hin awayên diyarkirina 

peyvan de tewang derdikeve holê. 

Di Îngilizî de dema ku lêkera vexwarinê ‘drink’ tê kişandin diguhere û 

tewang çêdibe. 

drink/drank/drunk; 

Di koka peyvê de guherîn çêdibe. Jixwe guherîna ku em jê re dibêjin 

tewang jî herî pir, di dengdêran de çêdibe. 

Dema ku em ‘man’a Îngilizî bikin pirjimar, qertafa pirjimariyê “s” nayê 

peyvê û peyv dibe ‘men’ 

ji ber ku di kokê de guherîn çêdibe ev jî dieb mînaka tewangê. 

REWŞA DIYARKIRÎ-OBLÎK Û QERTAFÊN DIYARIYÊ 

REWŞA DIYARKIRÎ-OBLÎK 

 Navdêr dema ku peywirekê hilgirin ser xwe û ji rewşa xwerû derkevin, 

dikevin rewşa oblîk-diyarkirî. Dema ku dikevin rewşa oblîk-diyarkirî; dibin 

bireser û têrker. Bi vî awayî zayend û mêjera wan jî diyar dibin. Qertafên 

diyariyê vî karî pêk tînin: î (nêr), ê (mê), an (pirj.) 

Mînak: 

Heval hat. (Navdêr xwerû ye û kirde ye.) 

Ez hevalê dibînim.(Navdêr ne xwerû ye û bireser e; ketiye rewşa oblîk-

diyarkirî, zayend û mêjera wê diyar bûne.) 

Ew ji yekî dipirse.(Navdêr ne xwerû ye û têrker e; ketiye rewşa oblîk-

diyarkirî, zayend û mêjera wê diyar bûne.) 

Mala hevalan (Navdêr ne xwerû ye û raveker e; ketiye rewşa oblîk 

diyarkirî, mêjera wê diyar bûye.) 

 Nîşe: Celadet E. Bedirxan ji vê rewşê re dibêje “tümleç durumu ya da eğik 

durum”.  “Eğik”a ku Celadet E. Bedirxan qal dike ne tewang e, bala xwe 

bidinê Celadet E. Bedirxan qala “büküm-tewang” ê jî dike di heman 
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mijarê de. Ew baş dizane ku  “Tümleç durumu ya da eğik durum” û 

“büküm-tewang” du tiştên ji hev cuda ne. Lewma di heman mijarê de 

zimanzanê me dibêje: “Peyvên nêr yên ku “a-e”yê duhindirînin ji dêvla 

ku “î” yê bigirin ew ji hundirê xwe ve ditewin û bi riya tewangê dikarin 

têkevin “rewşa têrkerî” ango xwe diyar bikin. 

QERTAFÊN DIYARIYÊ 

 Peyv dema ku tena serê xwe ne, di rewşa xwerû de ne û qertafên zayend 

û mêjerê nastînin; lê dema ku peywirekê digirin ser xwe û ji rewşa xwerû 

derdikevin dibin têrker û bireser qertafên “î, ê, an”ê digirin; bi vî awayî 

zayend û mêjera wan jî diyar dibin. Ev qertaf, navdêran li gorî peywira 

wan dixin rewşa oblîk-diyarkirî.(Bi lêkerekê re, bi navdêrekê re, bi 

daçekekê re). Dema ku navdêr dibin oblîk-diyarkirî zayend û mêjera wan 

jî diyar dibin. Ev qertaf di kok an jî gewdeya peyvê de tu guherînê çênakin 

ji ber vê yekê mirov nikare ji wan re bibêje qertafên tewangê. 

î→(nêr) 

ê→(mê) 

an→(pirj.) 

Peywirên Qertafên Diyariyê 

Ev qertaf, rewşa oblîk-diyarkirî çêdikin. Em li heft ciyan rastî wan tên. 

1. Di dema niha û di dema bê de, tên bireserê. Bireser dikeve rewşa oblîk-

diyarkirî. Bi vê rewşa oblîk re zayend û mêjera wê jî diyar dibin. Di kok an 

jî gewdeya peyvê de tu guherîn çênabe. 

Mînak:   

Tu pirtûkê dixwînî.                       Tu dê pirtûkê bixwînî. 

   Ew hevalan dibîne.                    Ew dê hevalan bibîne. 

   Ez yekî dibînim.                         Ez dê yekî bibînim. 

2. Di dema borî de, ku lêker gerguhêz be, bireser qertafan nastîne. Kirde 

qertafên diyariyê distîne. Dikeve rewşa oblîk-diyarkirî, zayend û mêjera 
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wê jî bi vî awayî diyar dibin. Ji ber ku ergatîfî heye, ev qertaf di vê rewşê 

de tên kirdeyê, nayên bireserê. 

Mînak:   

Zînê ew got.  Wê ew got. 

Ehmedî ew got.  Wî ew got. 

Hevalan ew got. Wan ew got. 

  

3. Qertafên diyariyê dema ku tên cînavkên ‘ew’ û ‘ev’ê, cînavkên 

diyarkirî-oblîk çêdikin. Zayend û mêjer jî diyar dibin. 

Mînak:   

ew+î       →        ewî        →      wî       ev+î      →     evî       →      vî 

ew+ê      →        ewê       →      wê      ev+ê     →     evê      →      vê 

ew+an    →        ewan     →      wan    ev+an   →     evan    →      van 

4. Di ravekê de jî qertafên diyariyê tên ‘ravekerê’. Raveker dikeve rewşa 

oblîk-diyarkirî, zayend û mêjera wê jî diyar dibin. 

Mînak:  

  

Raveber                    Raveker                      Raveber               Raveker            

Nanê                           sêlê                               Nanê                     wan 

Destê                          yekî                               Destê                    wî 

Şibakên                      malan                             Şibakên                wê 

5. Di ravekên rengêdêrên nîşanî de derdikevin holê û rewşa oblîk-

diyarkirî çêdikin. Zayend û mêjer jî diyar dibin. 

Mînak:  

Nêz                               Dûr 

vî hevalî                         wî hevalî 

vê hevalê                       wê hevalê 

van hevalan                  wan hevalan 
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6. Daçek peyvên piştî xwe diyar dikin. Peyvên ku piştî daçekan tên dikevin 

rewşa oblîk-diyarkirî. Zayend û mêjera yan jî bi vî awayî diyar dibin. 

Mînak:   

Ew li malê dimîne. 

Ew ji daran hez dike. 

Wan ji yekî re got. 

Nîşe: Lê her tim ev rewş dernakeve holê. Bêtir dema ku peyva piştî 

daçekê hoker be, van qertafan nagire. 

Mînak: 

Li paş xwe binêre. 

7. Peyvên ku piştî lêkerên berbiçûnî(datîf) tên, qertafên diyariyê distînin 

û dikevin rewşa oblîk-diyarkirî. Bi vî awayî zayend û mêjera wan jî diyar 

dibin. 

Mînak:   

Ew çû malê 

Hûn diçin malan. 

Min êrîş bir ser gurî. 

Encam: 

1. Qertafên tewangê tune ne; lê tewang heye. 

2. Dema ku qala tewangê bê kirin divê di kok an jî gewdeya peyvan de 

guherîn çêbe. 

3. “î, ê, an” qertafên diyariyê ne. Zayend û mêjera peyvê diyar dikin û li 

gorî rewşê, peyvê dikin têrker û bireser. 

4. Heft peywirên qertafên diyariyê hene. 

5. Peyv dema ku ji rewşa xwerû derkevin bibin bireser û têrker qertafên 

diyariyê distînin û bi vî awayî zayend û mêjera wan jî diyar dibin. 

6. Di rewşa ergatîf de qertafên diyariyê tên kirdeyê. 
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7. Di diyarkirina peyvên nêr ên ku “a-e”yê dihundirînin de tewang jî 

riyeke diyarkirinê ye. 

8. Di zimanê me de li sê ciyan tewang heye: Di diyarkirina peyvên nêr ên 

ku “a-e” dihundirînin de, di çêkirina cînavkên diyarkirî-oblîk de û di 

kişandina lêkeran ya li gorî deman de. 

9. Peywirên qertafan çi bin divê nav jî li gorî wê yekê li wan bên kirin. 

10. Li gorî taybetiyên zimanan teşeyên tewangê diguherin lê guherîna 

kok û gewdeyê tim heye. 
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Bahoz Baran 

bahoz_baran@hotmail.com 

Mîr Celadet Elî Bedirxan Bersiva Samî Tanî Daye 

Bahoz Baran 

Xwezî şaşî û kêmasiyên pirtûka birêz Samî Tan yek û dudo bûna û me li 

ser wan li hev bikira. Lê hejmara şaşî û kêmasiyan pir zêde ye. Bû çar 

nivîsên dirêj in ku ez qala wan şaşî û kêmasiyan dikim. Mijarên ku ez qala 

wan dikim aşkera û diyar in. Mirov şaş dimîne, çawa di pirtûkeke rêzimanî 

de ew qas şaşî û kêmasî hene? Ji ber ku ew pirtûk di nav perwerdehiyê 

de pir tê bikaranîn û ji ber ku çewtî û kêmasiyên wê pirtûkê  pir in û belav 

dibin, ez li ser wê dinivîsim.   

  Pêşî divê mirov bizanibe ku ziman ne statîk e; guherbar e û xwedî 

pergaleke xurt e. Zimanê heftê sal berê û yê îro ne weke hev in. Lewma 
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jî bersivên Samî Tan têra îro nakin, statîk in û bi nakokî ne. Îcar, ji pirtûka 

birêz Celadet Elî Bedirxan ya bi navê: “Elfabeya Kurdî û Bingehên 

Gramera Kurdmancî” jêgir dane. Qasî ku em dizanin ew pirtûk, nivîsên 

Celadet Elî Bedirxan ên Hawarê ne. Gelo çima  Samî Tan qala pirtûka 

Celadet Elî  Bedirxan û Roger Lescot ya nûjen nekiriye, çima ji wê jêgir 

negirtine? Samî Tan wê pirtûkê qebûl nake? Çima di hin nivîsên xwe de 

agahiyên wê pirtûkê bi kar tîne? Amadekarê pirtûka Celadet Elî Bedirxan 

Arif Zêrevan di pêşgotinê de dibêje: Pirtûka Celadet Elî Bedirxan ya kamil, 

ya dawî ye. Tiştê balkêş hin jêgirên ku ji wê pirtûkê dane, şaşiyên wî 

dipeyitînin! Di mijara tewangê de jî xuya ye Samî Tan ketiye nav 

lêkolînan. Lê tiştê ku ew qal dike, dîsa wî, ji şaşiyan xelas nake. 

 Di nivîsa xwe de jî  Samî Tan ji şêwaza zanistî dûr ketiye, ji dêvla ku qala 

mijaran bike, rabûye qala min kiriye! Ev şêwaz, li şêwaza zanistî nake. 

Belê, me di nav pergala tirkan de xwend, lê em ‘vê dawiyê’ kurdî hîn 

nebûne. Ji aliyê mentiqa tirkî de jî birêz, me rexne dike. Ravekirinên ku 

me kirine li gorî rêzimana navneteweyî ne. Eleqeya wan bi tirkî tune ye. 

Ji aliyê mentiqa tirkî de, di pirtûka Samî Tan de û di kuncika wî ya “Azadiya 

Welêt” de gelek mînakên balkêş ên mentiqa tirkî hene. Û jixwe 

zimanzanê me di rojnameyan de, mijarên rêzimana kurdî bi tirkî(bi 

zimanê asîmile-keran) nîqaş dike! 

 Tiştê balkêş min qala gelek mijaran kiribûn, min mînak dabûn; lê Samî 

Tan qet qala wan nake! Dibêje ez nenivîsim dê tiştên ku wî gotine rast 

bên qebûlkirin, tu binivîsî jî, nenivîsî jî; rastî rastî ye, qad jî qada zanistî 

ye. Birêz, weke ku her tişt çewt be tevdigere; lê ez ê di dawiya vê nivîsê 

de wan kêmasî û şaşiyên ku wî kirine, weke lîsteyê bidim. Di Hînkerê de 

jî gelek şaşî û kêmasî hebûn, lê  Samî Tan qet qala wan jî nake. 

 Em ê li ser mijarên rêzimanî binivîsin, em ê ji şêwaza zanistî jî dûr 

nekevin. Qada me ya yekemîn jî qada rêzimanê ye.  Dibe ku Samî Tan aciz 
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bibe, em ê vê helwestê bidomînin; lewre mafê tu kesî tune ye ku 

rêzimana kurdî di nava şaşî û kêmasiyan de bihêle. 

Ne Cînavka girêkî-Pronava Girêkî,  Gihaneka “Ku”yê 

 Samî Tan bi israr dibêje “ku” cînavk e. Em jî dibêjin “ku” gihanek e”. Ji 

ber ku du tiştan digihîne hev dibe gihanek.  Ev tiştekî diyar e. Samî Tan, 

bersiva pirsa min nade, diçe ji pirtûka Celadet Elî Bedirxan ya bi navê 

“Elfabeya kurdî û bingehên gramera kurdmancî” jêgiran radigihîne. Ji 

kerema xwe bila li pirtûka Celadet Elî Bedirxan û Roger Lescot jî binihêre. 

Tiştê ecêb dema ku qala wê pirtûkê dibe dibêjin:” Ew pirtûk Celadet tenê 

nenivisiye.” Ma Roger Lescot jî ne hevalê Celadet Elî Bedirxan bû, ew jî 

ne zimanzan bû! Di pêşgotina wê pirtûkê de, qala wê xebatê tê kirin. Qey 

Samî Tan pirtûka Celadet Elî Bedirxan û Roger Lescot qebûl nake?! Di wê 

pirtûkê de “ku” di beşa gihanekan de cî digire, ne di beşa cînavkan de. 

Lê ez ê a niha nekevim wan nîqaşan. Ka em bala xwe bidin pirtûka Samî 

Tan, da ku em bibînin, ew çawa xwe bi xwe ketiye nav nakokiyeke kûr: 

Em bala xwe bidin raveya cînavkê ya pirtûka Samî Tan: 

“Cînavk di nava hevokê de,cihê navdêran digirin.” 

Em bala xwe bidin ravekirina “cînavka girêkî” ya pirtûka  Samî Tan: 

“Cînavka girêkî, du hevokan bi hev ve girê dide.” 

 Kerem bikin, her du jêgirtin jî ji pirtûka Samî Tan hatine dayîn û li ber 

çavan e ku her du ravekirin jî li hev nakin. De ka em bibêjin çi? Ji ravekirina 

Samî Tan ya diwemîn diyar e ku “ku” gihanek e, lewre wî bi xwe gotiye 

“bi hev ve girê dide”. Li jorê jî dibêje cînavk ciyê navan digirin. Rastî ev 

qas diyar li ber çavan be û mirov wê qebûl neke! Ji xwe mînakên “ku” yê 

didin xuyakirin ku “ku” gihanek e. Min di nivîsa berê vê de gotibû: “ku” 

dema şûna ciyekî bigire dibe cînavka pirsiyariyê, weke din tim gihanek e. 

Çû ku?  Çû malê. 

Tiştê balkêş di mijara gihanekan de,  Samî Tan  cî daye “ku” yê!? 
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Cînavkên Xweditiyê 

 Xuya ye Samî Tan nivîsa min baş nexwendiye. Lewre min gotiye ku, 

xwedîtî bi cînavkên diyarkirî çêdibe û bi pişt re min gotibû dibe ku 

cînavkên pêwendiyê jî bi wan re bên bikaranîn, ew jî dibe tiştekî din. Dîsa 

ji pirtûka”Elfabeya Kurdî û bingehên gramera kurmancî” hin tişt 

ragihandine. Em jî li pirtûka Celadet Elî Bedirxan Û Roger Lescot binihêrin: 

“Eğik durumdaki şahis zamirleri iyelik(mülkiyet) rolü oynar.” 

Hespê min( te, wî, wê , me , we, wan) 

Hespên min, mehîna min, mehînên min..” 

Bê veqetandekên serbixwe aîdiyet çêbû. Tenê bi cînavkên diyarkirinê. 

Cînavkên Pêwendiyê 

Dema ku raveber bikeve veqetandek(a, ê,ên) dikevin rola pêwendiyê. 

Ciyê peyvê digirin. 

Mînak:  Deriyê dibistanê           ê dibistanê 

            Gula çiya                     a çiya 

            Hevalên baş                 ên baş 

 Pir aşkera ye ku veqetandekan ciyên raveberan girtine. Dema ku cî 

bigirin dibin cînavk û ji xwe pêwendiyê çêdikin. Ji ber ku pêwendî çêdibe 

parçeyek aîdîyet jî çêdibe. 

Eger em cînavkên pêwendiyê û yên xweditiyê bi hev re bi kar bînin: 

Mînak:  Hevala min                 a min 

            Hevalê min                 ê min 

            Hevalên min               ên min 

Pêwendî û aîdiyet çêbûn. Ev mijar ev qas diyar e û li ber çavan e! 

Rengdêr 

 Samî Tan di vê mijarê de jî ketiye nav nakokiyeke kûr. Ravekirina ku dide 

û mînakên pirtûkên wî li hev nakin: 

Ravekirina ku wî ji pirtûkê daye: 
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“Rengdêr ew bêje ye ko bi navdêrê ve dibe û wesfekî wê dide zanîn; an 

wê navdêrê di mana wê de tayîn dike û texsîs dike.” 

Mînakên pirtûka wî: 

Ev dar hişk e, hevalên min jêhatî ne, birayên min delal in, xaniyê me fireh 

e 

 Ew ciyê bin wê xêzkirî nîşan dide ku rengdêr bi navê ve dibin û ravekê 

çêdikin. Lê dema ku em mînakên Samî Tan dinihêrin, rewş berevajî vê 

yekê ye. Rastî li ber çavan e! 

Tewang 

 Di vê mijarê de jî brz Samî Tan fam nekiriye ku me çi gotiye. Ravekirina 

ku ew dikin û mînakên wan li hev nakin. Celadet Elî Bedirxan jî di pirtûka 

xwe de, li ser vê mijarê hin tiştên wisa dibêje ku em pê riya xwe ronî dikin. 

 Dema ku em mijareke rêzimanî vedibêjin, divê têgînên rêzimanê, di 

çarçoveya rêzimanê de bên bikaranîn, ne di çarçoveya teng ya ferhengî 

de. Di mijara tewangê de me ev binpê kiriye. Divê mirov teng nefikire. 

Eger em li ferhenga Kurdî binihêrin, em ê vêya bibînin: Badan, çivandin, 

xwarkirin, verês, hwd. 

 Eger em li lîteratora rêzimanê binihêrin, em ê vêya bibînin: Di çêkirin, 

kişandin û  diyarkirina peyvan de, eger di kok an jî di gewdeya peyvê de 

guherîn çêbibe, ev dibe tewang. Carinan, peyv pir diguherin; carinan jî 

hindik. Bi piranî dengdêr diguherin û ev taybetî, bêtir di zimanên Hînd-

Ewropî de heye. Ev ravekirineke navneteweyî ye. Taybetiyên zimanan 

hene; lê guherîna kok an jî gewdeyê tune be mirov nikare qala tewangê 

bike. 

 Dema ku mirov bala xwe dide Celadet Bedirxan , ji bo vê rewşê peyva 

“büküm”ê, bi kar tîne; lê di heman mijarê de ji oblîk-xwarkirinê re jî 

dibêje “eğik”. Celadet Bedirxan “büküm” û “eğik”ê, ne di heman wateyê 
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de, di du wateyên cuda de  bi kar tîne. Lewre Celadet Bedirxan di vê 

mijarê de wiha dibêje: 

“Navên nêr yên ku “a” û “e” dihundirînin, ji bo ku têkevin rewşa “oblîk-

xwarkirî yan jî têrkerî”, ditewin.” Yanî sedema tewandina wan ew e ku 

bikevin rewşa oblîk, bibin têrker û bireser, bi vî awayî zayend û mêjera 

wan jî diyar dibe. 

  Ji bona ku ew peyv bibin têrker û zayend û mêjera wan diyar bibin 

ditewin, deforme dibin.. Em li pirtûka Celadet Bedirxan û Roger Lescot li 

xala 114 û 115’an binihêrin. Ango Celadet Elî Bedirxan jî weke ku me di 

pirtûka xwe de diyar kiriye dibêje: tewang(büküm) tiştek e, oblîk(eğik 

durum-tümleç olma durumu) tiştek e. 

 Di kurdî de peyv bi tena serê xwe xwerû ye, di rola kirdeyê de ye. Dema 

ku qertafên diyariyê(î, ê,an) bistîne ji xwerûtiyê derdikeve dibe bireser û 

têrker. Bi vî awayî zayend û mêjera wî jî diyar dibe. Ev ravekirin 

ravekirinên Celadet Elî Bedirxan in. 

 Samî Tan ketiye nav lêkolînan û çûye ji Rasim Birlik wateya tewangê 

ragihandiye. Belê ew ravekirin rast e, li gorî wê ravekirinê divê guherîn 

çêbibe di peyvê de, lê qertafên me yên diyariyê(ku ew dibêje yên  

tewangê) vê guherînê çênakin. Ango jêgira ku ji Rasim Birlik ragihandiye 

li gorî me ye. Guherîn tune be tewang çênabe. 

 Birêz berê xwe daye Îngilizî û qala “Declension”ê jî kiriye. Lê baş qal 

nekiriye, divê qala “inflection” û rewşên “Declension”ê jî bikira.  

Declension tê wateya “kişandinê”. Di vê mijarê de divê Samî Tan qala 

“genitive(qertafên rewşa pêwendiyê), dative(qertafên rewşa 

berpêçûnê), accusative(qertafên rewşa diyarkirinê), vocative(qertafên 

rewşa bangkirinê), ablative(qertafên rewşa jê derketinê, male-

she(qertafên cinsiyetê)”yê jî bikira. Ku ev hemû dikevin bin baniya 

“declension”ê. Di hinik zimanan de ev rewşên rêzkirî, di peyvê de 
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guherînê çêdikin, navê wê rewşê “tewang” e, lê di hinek zimanan de 

dema ku ev qertafên rewşan tên bikaranîn, di kok an jî gewdeya peyvê 

de guherîn çênabe, tewang pêk nayê. Di kurmancî de jî dema ku li gorî 

van rewşan qertaf tên bikaranîn tu guherîn di kok an jî gewdeya peyvê 

de çênabe. Lê carinan di peyvên nêr de ev guherîn çêdibe wê çaxê em 

dikarin bibêjin tewang jî çêdibe. Ango peyv wan qertafan nastîne, ji bo 

ku têkeve wan rewşan ji hundirê xwe de diguhere. Di tu zimanî de mijara 

“Qertafên Tewangê” tune ye. Qertafên din hene: Ên zayend û mêjerê, 

pêwendiyê, berpêçûnê, diyarkirinê, bangkirinê, jê derketinê… Ev qertaf 

xwedî rolên girîng in û divê li gorî rolên xwe bên binavkirin ne li gorî 

tewangê. Tewang, dibe ku li gorî encama wan pêk bê, yan jî pêk neyê. 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-

com:office:office" /> 

  TABLOYA KIŞANDINA PEYVAN LI GORÎ REWŞAN   

Rewş Nêr Mê 

  Yekjimar Pirjimar Yekjimar Pirjimar 

Nominative Gur Guran Gul Gulan 

Genitive Çavên gurî Çavên guran Bêhna gulê Bêhna gulan 

Dative Çû gurî Çû guran Ji gulê re bibêje. Ji gulanre bibêje. 

Accusative Ez gurî dibînim. Ez gurandibînim. Gulêbîne Gulanbîne. 

Vocative Guro! Gurino! Gulê! Gulino 

Ablative Ez ji gurî ditirsim. Ez ji guranditirsim. Bêhn ji gulê tê.

 Bêhn ji gulan tê. 

Ji tabloyê jî diyar dibe ku dema peyvên kurdî tên kişandin di kok an jî di 

gewdeya peyvan de guherîn çênabe. Qertafên diyariyê “î,ê,an” hem 

peyvê ji aliyê peywirê ve diyar dikin hem jî cinsiyet û mêjera wî diyar 

dikin. Di hin ciyan de daçek jî alîkariyê dikin. 



Rêzimana kurdî | 1724  

 

 Di kurmancî de tenê peyvên nêr yên ku tîpên “a-e” dihundirînin ditewin. 

Tewanga wan jî bi sînor e. Bi rastî ew jî dikarin qertafên diyariyê bistînin; 

lê dema ku nestînin dikarin ji hundirê xwe ve bitewin. Ev bikaranîn jî bi 

giştî nîn e. 

Mînak:       Bi Riya Qertafên Diyariyê                           Bi Riya Tewangê     

                              Nanê mastî                                               Nanê mêst 

                              Ez mastî dixwim.                                       Ez mêst dixwim. 

 Lîsteya şaşî û kêmasiyên pirtûka Samî TAN ên ku bûne mijara nivîsên me 

1- Qertafên navgir(  Ew tîpên alîkar in, li ciyên ku pêwîst bin der dikevin 

holê.) 

2- “Tîpên kelijandinê”(Rasterast ji tirkî hatiye girtin, ew tîp jî li dijî 

kelijandinê ne.) 

3-  Dûbarekirina tîpan( Dûbarekirina tîpa  peyva “xurttir” û peyva “pirr” 

ji hev cuda ne. Li ser pirsgirêka esas nehatiye sekinandin.) 

4- Ji aliyê sazbûnê ve peyv( Peyv sê cure ne: xwerû, pêkhatî, hevdudanî; 

ne hewce ye ku mirov mijarê dirêj  û tevlihev bike.) 

5- Pêşgir û paşgir( Hin peyvan wateya xwe winda nekiriye: Binhiş,) 

6- Ergatîvî(Di dema boriya gerguhêz de kurdî ergatîv e di demên din de çi 

ye?) 

7- Tewang (Ravekirina tewangê nehatiye dayîn, ku bihata dayîn dê 

mînakên ku dane li hev nekirina.) 

8- Tewanga nebinavkirî( Mijareke wisa tune ye, Samî Tan xwe bi xwe 

çêkiriye û şaş çêkiriye. Ên ku nebinavkirinê çêdikin qertafên nediyariyê 

ne: hevalekê) 

9- Veqetandek( Veqetandek ne cureyeke bêjeyan in, qertaf in ew.) 

10- Veqetandekên nebinavkirî( Ev qertaf bi qertafên nediyariyê re hatine 

tevlihevkirin.) 
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11- Ji aliyê taybetiyên xwe ve navdêr( di vê mijarê de Samî Tan çûye 

“komenav” jî xistiye nav vê mijarê, şaşiyeke berbiçav.) 

12- Paşgira ku navê ciyan pêk tîne: (Xane, gelo ev peyv e an paşgir e?) 

13- Di mêjera navdêrên xwerû de alozî(Pêşniyara ku hatiye kirin, 

çewtiyeke mezin e: “a mişk û mirovan”) 

14- Cureyên cînavkan(Hatiye dirêjkirin û tevlihevkirin.) 

15- Cînavkên xweditiyê(Bi yên pêwendiyê re hatine tevlihevkirin.) 

16- Cînavka girêkî(Ev gîhanek e, ne cînavk e.) 

17- Rengdêr(Mînak û ravekirin li hev nakin li gelek ciyan.) 

18- Di hevalavan de paye( Hin mînak çewt in.) 

19- Hevalnavên pirsiyariyê(Mînakên şaş pir in.) 

20- Hokerên cî û bergehê(Bi têrkera cî re hatine tevlihevkirin.) 

21- Hokerên demê(Hin mînak hokerên  çawaniyê re hatine tevlihevkirin.) 

22- Hokerên çendanî û hevrûkirinê(Çend mînakên ku hatine dayîn ên 

çawaniyê ne.) 

23- Hokerên pirsiyariyê(Hin mînak bi cînavkan re hatine tevlihevkirin) 

24- Jimarnav (Ev ne cureyeke bêjeyan e! Peyv li gorî peywirên xwe dibin: 

Navdêr, rengdêr, cînavk, hoker, daçek, gihanek.) 

25- Lêker (Mijar berovajî hatiye dayîn, peyvsazî di dawiyê de tê dayîn, 

hemû mijaran de ev şaşî hatiye kirin.) 

26- Mijara paşgirên lêkerçêker(Rader, bi qertafan re hatine tevlihevkirin) 

27- -ijîn, -isîn,-ijandin –isandin(Ev hêman weke hêmanekê hatine dayîn, 

lê ji sê çar hêmanan pêk tên.) 

28- Gerguhêz-negerguhêzî(Lêkerek ji bingehê xwe de yan gerguhêz e yan 

jî negerguhêz. Lê Samî Tanî hin lêkerên negerguhêz pêşî dike gerguhêz 

paşê dike negerguhêz! Mesela pêşî “qelişîn” heye paşê dibe “qelişandin”. 

Li gorî birêz ev berevajî ye. ) 
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29- Qertafa gerguhêzî “and” ê li hev siwar dike( Bihîstandin, “t” ji “and”ê 

veguheziye. Du car nayê ser hev.) 

30- Rader(Di kurdî de rader yek e: -(i)n, li gorî pirtûkê hejmara wan 

diguhere.) 

31- Çîrokiya dema boriya têdeyî(Dema boriya têdeyî jixwe çîrokiyê çi 

dike, ew dibe çîrokiya dema boriya dûdar, çirokiya wê çênabe. Çirokiya 

dema boriya têdeyî tune ye) 

32- Dema boriya dûdar li gorî kesê diwemîn(Qertafa dema boriya dûdar 

nehatiye bikaranîn “ketiyî”.  Bi vî awayî di hin lêkeran de alozî der dikeve, 

mesela di kişandina lêkera “çûn”ê de.) 

33- Di lêkeran de avanî( Kirde mirov be pirsa “çi” jê nayê kirin. Lê di 

pirtûkê de ev heye. Bêrîvan hat. “çi” hat?) 

34- Lebatî û tebatî( Tenê pirsa “kê” na, pirsa “kî” jî divê ji lêkerê bê kirin.) 

35- Dançêker (Lêkerên gerguhêz dibin dançêker, yên negerguhêz dibin 

çi? Ji bo “pirsîn” û “revîn”ê rewş cuda ye. 

36- Raya dema niha(Ew ray, ne tenê raya dema niha ye, raya dema bê ye 

jî  û yên xwestekî ye jî.) 

37- Raweya çêbiwar(Ev ne rawe ye, dikeve mijara lêkernavan.) 

38- Raveka zincîrîn(Mijar hatiye tevlihevkirin, divê du ravek biketina nav 

hev du, lê ravekek tenê heye di mînakên wî de.) 

39- Pêveber (Pêveber qalib be ji hev venaqete. Elî mirovekî baş e, ciyê 

xêzkirî kiriye pêveber.) 

40- Xalbendî( Mirov dikare bibêje ku ev gelek xalên vê mijarê kêm in.) 

 Fermo, ku mirov bi çend zimanan zanibe ev şaşî çi ne? Gelo zimanzanî rê 

dide ku mirov ew qas şaşiyan bike? 

 Divê bê pirsîn, kîjan pirtûka Celadet Elî Bedirxan esas tê girtin? Pirtûka 

ewil dibe krîter an ya dawî? Samî Tan pirtûka xwe ya berê esas digire yan 

a niha? Helbet tiştên bingehîn her û her hene, lê li gorî zanistiyê bingeh 
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pirtûka dawîn e. Di pêşgotina pirtûka “Elfabeya kurdî û bingehên 

kurmancî de jî Arif Zêrevan gotibû:”Jixwe gramera kamil ya kurmancî, 

paşê ji aliyê Roger Lescotî ve bi ravekên fransî hatiye çapkirin. Ew 

berhem(Grammaire Kurde-dialecte kurdmanjî) berhema mîr Celadet Alî-

Bedir-xanî ye…” 

 Divê mirov di qada zanistê de li gorî krîterên zanistî tevbigere. 

Bahoz baran 

bahoz_baran@hotmail.com 

Li Ser Pirtûka Rêziman û Rastnivîsa Zaravayê Kurmancî Nirxandinek -I- 

Bahoz Baran 

Dema ku em bala xwe didin pirtûkên rêzimanê yên Kurmancî, em rastî  

gelek  kêmasî û çewtiyên berbiçav tên. Divê amadekarê wan pirtûkan, 

wan çewtiyan bibînin û di pirtûkên xwe yên din de, wan serast bikin. 

Lewre çewtî belav dibin û êdî weke tiştekî rast tên pejirandin. Par, di heqê 

pirtûka Samî Tan ya rêzimanê de, du nivîsên min di azadiya welat de hatin 

weşandin. Birêz Samî Tan bersiva herdu nivîsan jî da. Hinek tişt qebûl 

kirin, hinek qebûl nekirin û ji hinekan re jî got, mirov dikare li ser wan 

bifikire. Li ser pirtûka wî şeş nivîs li ber destê min  hebûn. Min nivîsa 

sêyemîn jî şand, lê ji ber çi egerê bû ez nizanim, azadiya welat got, “em 

nikarin nivîsa te biweşînin, polemîk derdikevin.” Gelo em ê nikaribin  

nîqaşa mijarên xwe yên rêzimanî  bikin?  

Îsal pirtûka bi navê “Hînker” jî derket. Dema ku min bala xwe da wê 

pirtûkê, min dît ku, tiştên ku hatibûn rexnekirin, hê jî weke xwe mane. 

Nivîskarên me carinan kêmasiyan qebûl jî dikin; lê rast nakin. Dîsa min 

berê xwe da pirtûka Samî Tan û kêmasî û çewtiyên berbiçav tespît kirin. 

Armanca min ew e ku, bi çavekî rexneyî û zanistî li rêzimana kurmancî bê 

nihêrtin û avahiya ku hatiye lêkerin, bê xurtkirin û bilindkirin. Lewre li 

bakur, di warê rêzimanê de gelek tiştên kêm û çewt hene. Rexneyên me 
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dikevin qada zanistê û xwedî îspat in. Ev pirtûkên ku ez qala wan jî dikim, 

li her ciyî hene û mirov wan dixwînin, ji ber vê yekê divê li ser kêmasî û 

çewtiyan bê sekinandin. Divê nivîskarên me jî guh bidin van tiştan, xwe 

neqehirînin, careke din li ser van mijaran bifikirin. 

VEQETANDEK Û QERTAFÊN NEDIYARIYÊ-NEBINAVKIRINÊ 

Di pirtûka Samî Tan de mijar wiha hatiye vegotin: 

Qertafên raveberê ev in(veqetandek): -a(mê), ê(nêr), ên(pirj.) 

Mînak: 

Hevala min hevalê min hevalên min 

Qertafên nediyariyê(nebinavkirinê) ev in: -ek(yekj.), -in(pirj.) 

-ek ji ‘yek’ê tê; -in jî ji ‘hin’ê tê 

Veqetandekên nebinavkirî ev in: -eke(mê), -ekî(nêr) -ine(pirj.) 

Hevaleke min  hevalekî min  hevaline min 

 Qertafên -eke, -ekî,  -ine, weke qertafên veqetandekê yên nebinavkirî 

hatine dayîn. 

 Ev tiştekî ne di cî de ye. Ji ber ku -ek û -in tiştekî din in; -î, û -e tiştekî din 

in. Mirov nikare, wan weke yek tiştî nîşan bide. Rêbaza rêzimanî ya 

veçirandina qertafan jî destûrê nade vê yekê. Her qertaf xwedî peywirekê 

ye. Mirov nikare du qertafan bi hev ve bikelijîne. Dema ku mirov peyvê ji 

hev veçirîne her tişt derdikeve holê: 

Mînak:   Hev-al-ek-î      min hev-al-ek-e    min hev-al-in-e   min 

Hev= koka peyvê       al= qertafa çêker      

ek= qertafa nediyariyê ya yekjimar     î= veqetandeka nêr ya ku piştî 

nediyariyê tê. 

Mirov dikare bibêje, dema ku qertafên –ek û –in di ravekê de cî 

bigirin(bên raveberê) wateya nediyariyê didin wê û qertafên 

veqetandekê jî diguherin dibin: -î, -e, -e. Ango her du qertaf ji hev cuda 

ne. 



Rêzimana kurdî | 1729  

 

RAVEKÊN NAVDÊR Û RENGDÊRAN Û YÊN RÊZIKÎ-ZINCÎRÎ 

Divê mijarê de jî, hin tişt hatine tevlihevkirin. Ravekên navdêran, di nava 

mînakên ravekên rengdêran de hatine dayîn. Mînakên raveka zincîrîn jî 

çewt hatine dayîn, bi ravekên rengdêran re jî hatine tevlihevkirin. 

Ji bo raveka rengdêran ev mînak  hatine dayîn: 

Mînak:  Mala vî hevalî,                             Xwedina wî bilbilî,               Hatina 

çar hevalan 

             Axaftina çend karkeran,              Xebata du destbirayan,       Roniya 

kîjan malê 

Ev mînak ravekên navdêran in, ne ravekên rengdêran in, tenê rengdêrek 

ketiye nava wan. Mirov nikare vana weke ravekên rengdêran nîşan bide. 

Ji bo  em karibin wan bikin ravekên rengdêran divê wiha bên nivîsîn: 

Çareserî: 

  Vî hevalî, wî bilbilî, çar hevalan, çend karkeran, kîjan mal 

  Ev heval ew bilbil çar heval çend karker  

Ji bo raveka zincîrîn jî ev mînak hatine dayîn: 

Mînak:  Hevala çavşîn û porzer 

             Dayika dilşewitî û keserkûr 

Raveka zincîrîn di rengdêran de tune ye. Çima ev mînak hatine dayîn, min 

fam nekir. Ev her du mînak jî çewt in. Raveka zincîrîn wisa nayê çêkirin. 

Divê du heb ravek têkevin nav hev. Lê di mînakê de raveber û ravekerek 

heye. Di ser de, li şûna navdêrê, rengdêr hatine bikaranîn. Ev jî çewtiyeke 

din e. 

Hevala            çavşîn û porzer 

Raveber          Raveker 

Raveker ji du hêmanan pêk hatiye û ev jî weke raveka zincîrîn hatiye 

dayîn. Raveka zincîrîn ne wiha ye û ji rengdêran jî çênabe. 

Çareserî: 
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Di raveka zincîrîn de, du ravek bi hev ve tên girêdan; 

Mînak:  Kulîlka çiya+çiyayê zagrosê= Kulîlka çiyayê Zagrosê 

             Mifteya derî+ mala zînê= Mifteya deriyê mala zînê 

   

HOKERÊN ŞANÎDANÊ 

Di mijara hokerên şanîdanê de jî, çewtiyeke berbiçav  heye. 

Samî Tan gotiye hokerên şanîdanê ev in:  Wisa, wilo werê(dûr) 

                                                               Wiha, halo, hanî(nêz) 

Ev tiştên ku hatine rêzkirin, ne hokerên şanîdanê ne, hokerên çawaniyê 

ne; pirsa “çawa”yê dibersivînin û teşeyê kirina tiştekî nîşan didin. 

Mînak:  Min ji te re wisa got.(çawa got-teşeyê gotinê ) 

             Wiha kir û wisa xwar.(çawa kir û çawa xwar-teşeyê kirinê û 

xwarinê) 

Çareserî: 

  Hokerên şanîdanê ev in:  wa(dûr), va(nêz) 

Mînak: 

 Wa nan dixwe.(xwarinê nîşan dide, aresteyî lêkerê dibin hoker) 

 Va diçe malê.(çûyîna malê nîşan dide, aresteyî lêkerê dibin hoker) 

Carinan weke pêveber jî tên nivîsîn û qertafa(-e,-ye) kesê sêyem ya ku di 

şûna lêkera “bûn”ê de jî tê bikaranîn distînin. 

Mînak: Va ye, nan dixwe. 

            Wa ye diçe malê. 

CUREYÊN BÊJEYAN 

Samî TAN di pirtûka xwe de “veqetandek û jimarnavan” jî xistiye nav 

cureyên bêjeyan. Ev ne di cî de ye. Mijar jî tevlihev dibin. Veqetandek 

jixwe ravekan çêdikin û dikevin beşa navdêr û rêngdêran. Jimarnav jî hem 

di nava rengdêran de cî digirin; hem jî ji bo diyarkirina wan, em di nava 

mijara navdêran de dikarin cî bidin wan, ji ber ku ew jî navdêr in. 
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Li gorî dabeşkirina pirtûka Samî TAN: 

Cureyên Bêjeyan Ev in: 

Veqetandek, navdêr, cînavk, hevalnav, hoker, daçek, gihanek, baneşan, 

jimarnav, lêker 

Dema ku em rexneyan li hinek mijarên wiha dikin bersiv ev e: Celadet Elî 

Bedirxan jî wisa gotiye. 

Belê, we gelek tiştên Celadet Elî Bedirxan guhertiye, wê çaxê ev bersiv çi 

ye?. Divê mirov bi awayekî neguherbar li Celadet Elî Bedirxan nenihêre. 

Avahiya ku wî  lêkiriye xurt û bilind bike. 

Çareserî: 

Peyv ji aliyê binyadê ve, yan nav in yan jî lêker in, ji ber ku li  xwezayê jî 

tevger(lêker) û hebûn(nav) hene, ev wiha ye; lê li gorî peywira xwe dibin 

hoker, rengdêr, daçek, gihanek, cînavk. 

Li gorî dabeşkirina me: 

Li gorî binyada xwe peyv dibin: Navdêr û lêker, peyvek dema ku bi tena 

serê xwe be, yan navdêr e, yan jî lêker e. 

Li gorî peywira xwe peyv dibin:  Cînavk, rengdêr, hoker, daçek, gihanek, 

baneşan. 

Di nivîseke din de, ez ê li ser hin kêmasî û çewtiyên din, ramanên xwe 

bînim zimên. Lewre gelek tiştên ku em ê qala wan bikin hene. Mijara 

hêmanên hevokê, mijara tewangê, mijara raderê, mijara qertafên navgir, 

mijara rengdêran, mijara lêkernavê, mijara hevoksaziyê, mijara 

xalbendiyê. 

Bahoz BARAN 

Li Ser Pirtûka Rêziman û Rastnivîsa Zaravayê Kurmancî Nirxandînek -II- 

Bahoz Baran 

Di nivîsa yekemîn de, ez li ser hin kêmasî û çewtiyên berbiçav ên pirtûka 

birêz Samî Tan sekinîbûm. Ew nivîs berdewamiya rexne û nirxandinên par 
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bû. Di vê nivîsê de, ez ê li ser hin kêmasî û çewtiyên dî bisekinim:  Mijara 

cînavkên xwedîtiyê, cînavka girêkî, hevalnavê û  hokerê. 

  

1.      CÎNAVKÊN XWEDÎTIYÊ 

Ez pêşî raveya pirtûka brz. Samî Tan ragihînim: 

“Di kurdî de bi serê xwe cînavkên xweditiyê nîn in. Lê belê veqetandek û 

hin cînavkên bireser digihîjin hev, ji wan, cînavkên xweditiyê pêk tên: 

Mînak:    a min, a te, a wî,/wê, a we, a wan                      

                 a vî, a vê, a van                      

                 ê min, ê te , ê wî/wê, ê me, ê we, ê wan….”                       

Brz. Samî Tan, cînavkên pêwendiyê(a, ê, ên), bi koma cînavkên diyarkirî-

xweditiyê re bi kar aniye û ji wan re gotiye ‘cînavkên xweditiyê’. Halbûkî 

xwedîtî, tenê bi koma cînavkên diyarkirî bi dest dikeve.                      

Jixwe cînavkên diyarkirî(min,te,wî/wê,me,we,wan), cînavkên xweditiyê 

ne. Celadet Elî Bedirxan jî vêya, wisa vegotiye. Ne hewce ye ku bi 

cînavkên pêwendiyê re bên bikaranîn: 

Mînak:     Mala min                                            

                 Çiyayê me 

Di van her du mînakan de, xwedîtî heye û  xwedîtî ji ber cînavkan pêk 

hatiye. Cînavkên pêwendiyê jî nehatine bikaranîn.  

Cînavkên Pêwendiyê                      

Ev di eslê xwe de veqetandek in, lê ji ber ku raveber ji holê radibe, ev 

qertaf dewsa wê digirin û hevbendiyê didomînin, pêwendiyê çêdikin, 

dikevin şûna peyvê. 

Mînak:       a dibistanê                                            

                   ê pirtûkê                                            

                   ên Leylayê                      
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Di van her sê mînakan de jî diyar e ku, qertafên “a, ê, ên”ê peywendî 

çêkirine. Loma jî divê cînavkên xweditiyê û yên pêwendiyê neyên 

tevlihevkirin. Şaşiya pirtûkê ew e ku, mijara ‘cînavkên xweditiyê’ bi 

‘cînavkên pêwendiyê’ ve girê da ye. Cînavkên pêwendiyê dema ku bi 

cînavkên xwedîtiyê re bên bikaranîn, ciyê ew tiştê ku mirov xwediyê wî 

ye digirin. Pê re pêwendiyê çêdikin. 

Mînak:      Hevala min     a min                                            

                   Hevalê min     ê min                                            

                  Hevalên min   ên min                      

Ji van mînakan jî diyar e ku, ev qertaf pêwendiyê çêdikin, dewsa raveberê 

digirin, hevbendiyê didomînin. 

2.      CÎNAVKA GIRÊKÎ-(KU)?                        

Ravekirina brz. Samî Tan ya pirtûkê ev e: “Cînavka girêkî, du hevokan bi 

hev ve girê dide. Bo nimûne: “Min mirovek dît, ew mirov birayê hevalê 

min bû.” Mirov dikare  van her du hevokan bi alikariya cînavka girêkî /ku/ 

bi hev ve girê bide.                       

Wate: “Mirovê ku min dît, birayê hevalê min bû.” Hevokeke dî: “Tiştê ku 

ji min re got rast derket.”                      

Tiştê balkêş, raveya ku brz. Samî Tan kiriye ne ya cînavkê ye, ya gihanekê 

ye! Mijar jî cînavk in. Gotiye wan ‘digihîne’ hev. Ê ku wan bigihîne hev 

dibe gihanek, nabe cînavk. Cînavk jixwe ji navê xwe diyar e, ciyê navan 

digire.          Dema ku em bala xwe didin mînakên ku hatine dayîn jî, em 

dibînin ku mînak li hev nakin. Di mînaka jor de du hevokên serbixwe 

hene, di mînaka jêr de, hevokek ji wan dibe gotineke qalibî. Ka hevokan 

digihand hev?     

                “Min mirovek dît, birayê hevlaê min bû.”                      

                “Mirovê ku min dît, birayê hevlaê min bû.” 

Gihaneka “Ku”yê                      
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Ku “Ku” wekî cînavk bê dayîn, ev dê bibe şaşiyeke mezin. “Ku” ne cînavk 

e, gihanek e. Hevokan û qalibên peyvan digihîne hev. Tenê dema ku bibe 

navê ciyekê, dibe cînavk. Wekî dî, her tim gihanek e. Di raweyan de jî  

şertê çêdike. 

Mînak:   Hevalê ku hat.                 (Gihanek-lêkernava rengdêrî-qalib e)        

                Dema ku diçû.                (Gihanek-lêkernava hokerî-qalib e)        

                Ez hatim ku te bibînim.     (Gihanek- du hevokan gihandine hev)    

                Ku tu werî, ez ê jî bêm.    (Raweya şertî) 

“Ku” tenê dema ku di şûna “ciyek”î de bê bikaranîn dibe cînavk, wê çaxê 

jî dibe cînavka pirsiyariyê: 

Mînak:    Tu çûyî ku?  

                 Ez çûm malê.  

3.      HEVALNAV                      

Di mijara hevalnavan de jî şaşiya ku tê kirin ev e: brz. Samî Tan hinek peyv 

ji binyada xwe ve wekî hevalnav nîşan dane. Lê peyv, li gorî peywira ku 

hildigirin ser xwe, dibin hevalnav, ne ku ji binyada xwe ve hevalnav in. Di 

ravekirina pirtûkê de hatiye gotin: ” Her wekî ji navê wê diyar e, hevalnav 

tê ber navdêran û reng, dirûv û teşeya wan vedibêje. Hin caran hejmar û 

maweya wan vedibêje.” Ji vê raveya pirtûkê jî tê fêmkirin ku hevalnav 

tena serê xwe çênabin. Rave û mînakên ku hatine dayîn li hev nakin.  

 

Mînakên rast hene di pirtûkê de; lê mînakên ku şaş hatine dayîn jî ev in:   

Ev dar hişk e, hevalên min jêhatî ne, birayên min delal in, xaniyê me fireh 

e, birayê minserhişk e, dara gûz bilind e, ev dar ji hemûyan bilintir , hesin 

ji pembû girantir e…    

Di van mînakan de ravek çênebûye ku hevalnav çêbe. Ji xwe me di nivîsa 

xwe ya dî de jî dabû diyarkirin ku gelek mînakên ku wekî ravekên 

rengdêran hatibûn dayîn jî, ravekên navdêran bûn. 
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Peyv li gorî Pewyirê       

Peyva “xweş”ê dibe ku bibe hevalnav, dibe ku bibe hoker, dibe ku wekî 

navdêr jî bê bi karanîn. Ev peywir in. 

Mînak:  Xwarina xweş    (Bû hevalnav, ji ber ku navê nimand, ravek jî 

çêbû.)   

               Xweş dixwe.     (Bû hoker, ji ber ku lêkerê bi lêkerê re têkil bû.)  

               Ev dar, xweş e  (Bû navdêr, bi tena serê xwe hat bikaranîn.)  

Neyîniya Hevalnavan 

Bi vê babetê ve girêdayî, neyîniya hevalnavan jî di pirtûkê de dîsa şaş 

hatiye dayîn: 

Mînak:  Ev xwarin ne xweş e,       Ev gotin ne hêja ye,  

Di van her du mînakan de jî neyîniyên navdêran hatine dayîn; ne yên 

hevalnavan. 

Ji bo yên hevalnavan, mirov dikare wiha mînak bide: 

               Hevalê xweş       Hevalê nexweş 

Hevalnavên Pirsiyariyê  

Divê mijarê de jî pirsên ku hatine dayîn, hevalnavê nadin, pirs şaş in. Pirs 

dema ku tê kirin, divê di forma hevalnavê de be û bersiv jî dîsa divê 

hevalnav be. Lê em di mînakan de vêya nabînin. 

Çend mînakên ku hatine dayîn ev in: 

Mînaka yekemîn: 

Li bajêr bihayê nên giran e. 

Bihayê nên çawa ye? 

Giran e. 

Mînaka diwemîn: 

Dara gûzê bilind e. 

Dara gûzê çawa ye? 

Bilind e. 
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Ev her du mînak jî şaş in; lewre pirs jî ne hevalnav e, bersiv jî. Mirov dikare 

bersivên cuda jî bide van pirsan. Lê di heman mijarê de mînakeke rast jî 

hatiye dayîn: 

Elî hevalekî qenc e. 

Elî hevalekî çawa ye? 

Qenc e(Divê bersiv jî bibûya ‘hevalekî qenc’ bûya.)  

4.      HOKER  

Em dema ku bala xwe didin mijara hokeran jî, kêmasî û şaşî derdikevin 

pêşberî me. Bi taybetî mînakên ku hatine dayîn li mijarê nakin. 

Hokerên Demê 

Mînakên ku di vê mijarê de hatine dayîn û şaş in ev in: 

Roj bi roj doz geştir dibe. 

Sal bi sal karê me ber bi başiyê ve diçe. 

Her du mînak jî têkildarê hokerên çawaniyê ne. Peyvên demê, di wateya 

çawaniyê de hatine bikar -anîn. 

Hokerên Cî  û Bergehê  

Di vê mijarê de jî, tevliheviyek heye. Ji bo ku peyv bibin hokerên cî  û 

bergehê divê ji binyada xwe ve cî û bergehê nîşan bidin. Lê brz. Samî TAN 

her navên ku ciyek nimandine, kirine hokera cî û bergehê. 

Mînakên ku hatine dayîn: 

Ew diçe gundê me. 

Mamosta ji dibistanê tê. 

“Gundê me”  û “Ji dibistanê” mirov dikare bibêje dibin têrkera  cî. Ji bona 

ku bibe hokera cî û bergehê, divê peyv ji binyada xwe ve cî û bergehê 

nîşan bidin: 

Ew diçe jor. 

Ew ji wir ve hatin. 

Ji ser rabe. 
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“Jor”, ”ji wir ve” , “ji ser” ji binyada xwe ve cî û bergehê nîşan didin, mirov 

dikare bibêje ku hokerên cî û bergehê ne.  

Hokerên Çendanî û Hevrûkirinê  

Di vê mijarê de jî, hin mînak şaş hatine dayîn.  Ew mînak dikevin mijara 

hokerên demê û çawaniyê: 

Du mînakên ku hatine dayîn: 

Deh bi deh gûzan dixin tûran. 

Car caran bi min re xwarinê dixwe 

Mînaka yekemîn bersivê dide pirsa “çawa”yê û dibe hokera çawaniyê. 

Mînaka diwemîn jî bersivê dide pirsa “kengî” yê û dibe hokera demê. 

Bahoz Baran 

bahoz_baran@hotmail.com 

Çewtiyên Berbiçav ên Rêzimana `Hînkerê` 

Pirtûka bi navê “Hînker” serê vê salê ji nava weşanên Enstîtuya Kurdî ya 

Stenbolê  derket. Pirtûk ji aliyê Ronayî Onen, Samî Tan, Mevlut Aykoç û 

Sadik Varli ve hatiye amadekirin. Ji bo hînkirina zimên pirtûkeke cuda û 

baş e. Mijar hatine hêsankirin, hîndariyên cuda hatine dayîn û pirtûk têr 

û tije ye. Lê dema ku min bi çavekî zanistî û rexneyî li  rêzimana pirtûkê 

nihêrî, min dît ku çewtî û kêmasiyên berbiçav tê de hene.  Çewtî dema ku 

weke rastiyê belav bibin, tevlihevî derdikevin, rêziman û mirov dilikumin. 

Divê hevalên amadekar, di mijara rêzimanê de hinekî din jî baldar bin. Bi 

awayekî, ev çewtî divê bên rastkirin. Bi taybetî jî amadekirina Hînkera 

diwemîn û sêyemîn de, divê hevalên me, bala xwe baş bidin rêzimanê. 

 Di qada rêzimanê de êdî mirov dixwînin, lêkolînan dikin, tiştên çewt tên 

dîtin. Hevalên ku xebatên bi vî hawî dikin,  divê guh bidin der û dora xwe 

jî. Qada rêzimanê, qadeke zanistî ye, li ser vê qadê, mirov jixwe nikare bê 

bingeh û îspat mijarekê vebêje. 
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 Îro  bi Hînkerê li gelek ciyan, di asta yekemîn de, ders tên dayîn. Ji ber vê 

semedê, hevalên me, divê wan çewtiyan, gaveke zûtir rast bikin. 

Çewtiyên ku min tespît kirin ev in:   

“QERTAFA DEMA BORIYA DÛDAR” 

Di tabloya rûpela  99’an de, qertafa dema boriya dûdar wiha hatine 

dayîn: 

-e/-iye 

-ne/-ine 

 Çewtiyeke wiha divê nehata kirin. “-ine û -ne” tu carî nebûne û nabin 

qertafa dema boriya dûdar. Hevalên amadekar, qertafa kesên pirjimar û 

ya dema boriya dûdar tevlihev kirine. Qertafa kesên pirjimar “-in”ê, bi 

qertafa dema boriya dûdar “-e”yê ve zeliqandine. 

Qertafa dema boriya dûdar  “-e” ye. Dema ku tîpa dawiya lêkerê dengdêr 

be, dengdara alîkar “y” tê û dibe “-ye”. 

Dema ku tîpa dawiya lêkerê dengdar be, ev qertaf li gorî kesê sêyemîn û 

yekjimar dibe “-iye” 

Mînak:   Ez çûme 

              Ew çûye 

              Ew hatiye 

              Ew hatine 

hat=raya lêkerê ya dema borî 

-in= qertafa kesên pirjimar 

-e=qertafa dema boriya dûdar 

Mînakeke din: 

Ew çûne 

çû= raya lêkerê ya dema borî 

-(i)n= qertafa kesên pirjimar 

-e= qertafa dema boriya dûdar 
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 “-in” qertafa kesên pirjimar e. Li dawiya lêkerê tîpeke dengdêr hebe, ev 

dibe “-n”. 

 QERTAFA DEMA BORIYA DÛDAR LI GORÎ KESÊ DIWEMÎN Ê YEKJIMAR 

Dîsa di heman rûpelê de li jêr tabloyek heye. Di wê tabloyê de qertafa 

dema boriya dûdar, di kesê diwemîn de nehatiye bikaranîn. Ji bo çi 

nehatiye bikaranîn, nîşe jî nehatiye dayîn. 

Mînaka ku hatiye dayîn: 

Min tu dîtiyî?(dema boriya dûdar) 

Gelo ev dema boriya dûdar be, kanî qertaf wê “-e”? 

Di kesê diwemîn ê yekjimar de bikaranîna qertafa dema boriya dûdar 

wiha ye: 

Mînak: 

Tu ketî(dema boriya têdeyî) 

Tu ketiye(dema boriya dûdar) 

ket: raya lêkerê ya dema borî 

î: qertafa kesê diwemîn ê yekjimar 

y: tîpa alîkar 

e: qertafa dema boriya dûdar 

Li gorî rêgezên rêzimanê divê wiha be. Eger weke sedem, zimanê devkî 

bê nîşandan, ev nabe palpişt, zimanê devkî ergativiyê jî, aqûzativiyê jî 

binpê dike; lê em di rêzimanê de wan rast dikin. 

RAWEYA XWESTEKÎ 

Di vê mijarê de jî çewtiyeke berbiçav hatiye kirin. Ev mijar divê nehata 

tevlihevkirin; lewre di rêzimana kurmancî de, ev mijar xwedî aloziyê nîn 

e. 

 Li tabloya rûpela 45’an de ev mînak hatine dayîn. 

Mînakên ku hatine dayîn: 

Ez dixwazim/naxwazim biçim. 
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Tu dixwazî/naxwazî biçî. 

Hevok bi vî awayî didomin. Raweya xwestekî bi vî awayî çênabe. Lêkera 

“xwestin”ê lêkereke alîkar e, weke lêkerên “karîn, zanîn, wêrîn”ê, bi 

lêkerên din re tê bikaranîn. Çawa çewtiyeke bi vî hawî hatiye kirin, min 

fam nekir. 

 Çêkirina Raweya Xwestekî bi vî hawî ye: 

Raweya xwestekî bi qertafa “-bi” yê çêdibe. 

Ez bixwim. 

Tu biçî. 

Di van mînakan de, raweya xwestekî heye. Weke din bi peyvên “xwezî” û 

“bila” yê jî çêdibe. Lê her du ji hev cuda ne. 

Xwezî ez bixwim. 

Bila ez bixwim. 

Bi vî hawî xwestek û daxwaz xurt jî dibin. 

Raweyên xwestekî yên din jî, bi peyvên “divê”, “heke-ku”yê çêdibin. Di 

raweya fermanî de jî jixwe “bi,   -e/in” tên bikaranîn. 

Lê raweya xwestekî, weke ku amadekaran diyar kiriye, çênabe. Bi lêkerên 

alîkar raweya xwestekî çênabe. Divê ev çewtî jî demildest bê rastkirin, 

serê mirovan neyên tevlihevkirin. Ji amadekaran birêz Samî Tan di 

pirtûka xwe ya rêzimanê de ev mijar rast vegotiye, di Hînkerê de çewt 

hatiye vegotin. 

QERTAFÊN TEWANGÊ YÊN NEBINAVKIRÎ 

Em, vê mijarê di pirtûka xwe de bi awayekî din vedibêjin. Lê li gorî 

vegotina amadekaran jî çewtiyeke berbiçav heye. 

Em herin li lîteratora rêzimanê ya cîhanê binihêrin. Tewang tu caran bûye 

nebinavkirî? Ev ji ku derket? Ev jî pirsgirêkeke din e. Tewang, tewang e, 

nebinavkirina tewangê tune ye. Nebinavkirinê, qertafên nebinavkirinê 

çêdikin. Ew jî “-ek û -in” in. 
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Em bên ser mijara xwe. Hevalên amadekar, qertafên tewangê, bi 

qertafên nebinavkirinê ve zeliqandine û  tiştekî nû çêkiriye: “qertafên 

tewangê yên nebinavkirî”. Mirov nikare qertafan bi hev ve bizeliqîne û 

weke yek qertafî  nîşan bide; li gorî rêbazên rêzimanê jî ev çewt e. 

Mînakên ku hatine dayîn: 

Ez darekê diçînim 

Zelal kevirekî diavêje. 

Em hevalinan dibînin. 

Ev qertaf ji hev cuda ne, mirov nikare bibêje: -ekê, -ekî, -inan, ji yek 

hêmanê pêk hatine. 

Qertafên nediyariyê “-ek û -in” in. 

Qertafên tewangê(diyariyê) “-ê,-î,-an” in. 

Hin Kêmasî û Pêşniyaz  di Heqê Hînkerê de 

1. Di rûpela 7’an de tîpên “m û q” di mînakan de hatine jibîrkirin. Divê lê 

bên zêdekirin. 

2. Dema ku qertafên kesane hatin dayîn divê tîpên dengdêr û yên alîkar 

bên destnîşankirin û têkevin nav kevanekê. Ji ber ku ew carinan nayên 

bikaranîn. 

Mînak:    -(i)m/-me 

 -(y)î, 

 -(y)e 

-(i)n/ne 

3. Li şûna peyvên mîna “nebinavkirî” , “têgeh” û “rêzimanî” mirov, 

“nediyarî, têgîn, rêzimanê” bi kar bîne, bêtir wê di cî de be. 

Mînak: Qertafên nediyariyê 

            Qertafên rêzimanê 

            Têgînên pirtûkê 

Ji ber  ku wateyên wan ne weke hev in. 
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 4. Di rûpela 63’an de, rayên lêkerên dema niha, weke rayên lêkerên ku 

di dema borî de ne xuya dikin. Divê lêkerên ku di dema niha de hatine 

bikaranîn tam bên dayîn. 

 5. Di rûpela 104’an de “lêker” weke “rader” hatine binavkirin, divê ev jî 

bê rastkirin.  

Bahoz BARAN  

Nirxandin 

Bê ziman jîyan dibe! 

Bahoz Baran 

Kesên ne li malan nizanin bi halan. 

Carna mirov ji xwe dipirse û dibêje, çima hinek Kurdên me pirr li ber halê 

zimên dikevin û diêşin û çima hinek Kurdên me qet li ber halê zimên 

nakevin û naêşin? Em bi vê pirsê dikarin berê xwe bidin Martin Heidegger 

ku wî ziman wek “mala hebûnê” bi nav kiribû û ji wir jî em dikarin pişta 

xwe bidin gotineke pêşîyan ku ew jî dibêje,“Kesên ne li malan nizanin bi 

halan.” Erê, Kurdên ku bi Kurdî najîn û ne di mala xwe de ne, dê çawa bi 

halê bi Kurdî bizanin û li ber zimanê xwe (li ber xwe) bikevin? Ji bo ku 

mirov bi halê xwe bizane û li ber “xwe” bikeve, gerek mirov di mala xwe 

de be, di nava zimanê xwe de be. Helbet ev tenê terê nake, lê şertê ewil 

ev e. 

Wextê ku mirov bi zimanê serdestên xwe dijî, mirov ne ji “xwe” ye û ne 

“xwe” ye. Heke mirov “xwe” nebe nikare li ber “xwe” bikeve û biêşe. 

“Xwe” ziman bixwe ye. Ew naêşin; çunkî ew ne “xwe” ne. 

  

Ez ez im, tu tu yî. 

Car he ye, em rastî hinek Kurdan tên, ji bo eyba xwe veşêrin dibêjin, “Ferq 

nake, mirov bi kîjan zimanî biaxive dibe.” Ew, bi vê gotinê tenê xwe 

dixapînin. Ziman feraset, jîyan, tecrûbe, dîrok û bîra milletî ye. Ew bi tena 
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serê xwe dinyayek e, zimanek tucarî nikare zanîna xwe veguhezîne 

zimanekî din. Li ser meselê, me Kurdan ji “derketin”ê, “der-î” çêkirîye. 

Qesta me ji “derî”, “der” e. Yanî ew navgîna hanê, berê me dide derve, 

derve azadî ye, derve bêsînor e. Ji ber wê jî me Kurdan gotîye,“Hundir bi 

qurbana derve be.” Lê di Tirkî de, ji heman navgînê re “kapı” hatîye 

gotin.“Kapı” ji “Kapamak”a Tirkî tê û maneya wê jî “Girtin” e. Awayê 

fikirîna me û wan ji hev cuda ye. 

  

Xelk dibêje bira, “ew” dibêjin kirîv. 

Sîyasetmedar, rêveber û rayedarên me yên ku Kurdîya wan ne baş e yan 

jî bi Kurdî nizanin, wextê ku li Kurdî vedigerin dibin wek zarokên ku nû 

hînê zimên dibin. Ev yek, zora wan dibe û desthilata wan a peyvê 

hildiweşe û derûnîya wan xirab dike. Zimanê xelkê ji yê wan çêtir e, 

nikarin li ber xwe bidin. Ji ber wê jî dîsa li Tirkî, yanî li destlihat û li 

sermîyanê xwe yê berê vedigerin. 

Di Tirkî de burokrasî he ye, di Kurdî de tune ye. Kurdî, rê nade vê yekê. 

Gellek serkar û rayedarên ku di sazîyan de dixebitin, Tirkî tercîh dikin ku 

“burokrasîya” wan hespê xwe bibezîne. Mamoste, newêrin bi zarokan re 

bi Kurdî biaxivin, zimanê zarokan dirêj dibe, Dixtor newêrin bi nexweşên 

xwe re bi Kurdî biaxivin, zimanê nexweşan dirêj dibe. Midûrên beşên 

şaredarîyan, newêrin bi karkerên xwe re bi Kurdî biaxivin, zimanê 

karkeran dirêj dibe. Gellek Kurdên me naxwazin dev ji Burokrasîya Tirkî 

berdin. Axaftina bi Kurdî, burokrasîyê hildiweşîne, lê ev li hesabê wan 

kesan nayê. 

  

Ku du kes ji mirov re bibêjin kumê te ne li serê te ye, gerek meriv destê 

xwe bide serê xwe. 
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Çawa nexweşîya çavan, nexweşîya dil û gurçikan he be, wisa jî nexweşîya 

bişaftinê he ye. Ev nexweşî, bi guhertina zimanê zikmakî dest pê dike û 

tesîra xwe li ser hişê mirovan çêdike. Di encama vê nexweşîyê de, hefsarê 

hişê mirov dikeve destê zimanekî din û mirov ji “xwe” dûr dikeve. Li 

bakurê Kurdistanê, çi sivik çi giran, her kesê ku silava vê dewletê 

wergirtîye, jehrî bûye û bi awayekî bi vê nexweşîyê ketîye. Ew kesên ku 

merhebatîya wan bi dewletê re zêde ye, di vî warî de, ji her kesî bêtir 

nexweş in. Li ser meselê, pîrika ku li gundekî Kurdistanê dijî û bi dewletê 

re nade û nastîne, ji alîyê zimên ve sipîsax e û bi ber bayê vê nexweşîyê 

neketîye. Lê ew kesê ku li bajaran e û li ser mêrga zimanê dewletê diçêre, 

ji alîyê zimên ve nexweş lawê nexweşan e. 

Ji bo ku mirov ji nexweşîyê xelas bibe, serê ewil divê mirov hay ji 

nexweşîya xwe he be. Hinek nexweşî he ne, cîyekî mirov pê diêşe û mirov 

pê derdixe bê nexweşî li kû dera canê mirov e. Lê hinek nexweşî he ne, 

mirov pê dernaxe, mirov nizane kû dera mirov diêşe. Nexweşîya 

bişaftinê, dişibe nexweşîya qansêrê. Gellek Kurdên me baş hay jê nîn in 

ku  bi vê nexweşîya sosret ketine. Gerek êdî em bikarin ji xwe re bibêjin, 

em nexweş in. 

  

Siwarê hespê xelkê tim peya ye, lê îro zengîn e. 

Rutbeya kar çiqas bilind dibe, axaftina bi Tirkî (dereceya nexweşîyê) jî pê 

re bilind dibe. Li ser meseleyê, ji dixtor û mamosteyan, dixtor bêtir bi Tirkî 

emel dikin. Ji mamoste û karkeran, mamoste bêtir bi Tirkî emel dikin. 

Berê te li Tirkî be, derîyên dewletê li te vekirî ne û dewlemendî ye para 

te, berê te li Kurdî be, derîyên dewletê li ser te girtî ne û feqîrî ye para te. 

Heger em di vê çarçoveyê de li meseleyê binêrin, Kurdên herî Tirkîaxêv 

Kurdên herî dewlemend in, Kurdên herî dewlemend Kurdên herî nexweş 

in. Tu çiqas bi Tirkî bijîyî tu yê ewqas dewlemend bibî, tu çiqas bi Kurdî 
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bijîyî tu yê ewqas feqîr bibî. Ne tenê di warê dewletê de, ev di nava sazî 

û dezgehên me Kurdan de jî wisa ye. 

  

Kakil dibe qurbana qalik. 

Eger mirov li dû gotinên dirûşman nesekine, wan ji hev veneçirîne, bi fikr 

û ramanan xurt neke piştî demekê ew jî ji hukmê xwe dikevin. Di warê 

zimên de jî du dirûşmên me yên meşhûr he ne ku rastî vê xezebê hatine. 

“Bê ziman jîyan nabe!” û “Zimanê me hebûna me ye!” Gellek kes van 

dirûşman qîrr dikin; li ser wan nafikirin û nanivîsin. Jîyana wan bi Tirkî ye 

û ji xwe re di nava wî zimanî de dijîn. Yanî jîyana wan ji me re dibêje, “Bê 

ziman (ku qesta wan Kurdî ye) jîyan dibe.” Helbet jîyaneke ji kokên xwe 

dûr û jîyaneke sefîl e ev. Heke zimanê me hebûna me be, halê me li 

meydanê ye. Qalik tê guhertin lê kakil heman kakil e. Şaredarîyên me, 

tabelayan diguherînin; lê li hundir gellek tişt bi Tirkî ne. Ev rewş, dişibe 

rewşa dê û bavên ku navên Kurdî li zarokên xwe dikin û bi wan re bi Tirkî 

diaxivin. 

  

Hesp ji destê me diçe, em bi dû hefsar ketine. 

Bala xwe bidin xebatên şaxên Kurdî-Der’an, weku her tiştê me temam be, 

tenê rêziman ji serê me kêm be. Ji serê sibê heta êvarê rêziman û 

rêziman! Dîn û îman bûye rêziman! Agir bi mala mirov bikeve, mirov naçe 

bi baxçeyê xwe danakeve! Ka hişmendîya zimên, ka wêje, dîrok, folklor û 

çanda Kurdan? 

  

Nav li ser e, lê xwelî-liser e. 

Wextê ji wan dipirsin dibêjin esl û fesl? Bi serbilindî dibêjin em Kurd in; lê 

tu peyva Kurdî ji devê wan dernayê. Ji dewletê, ji ala wê, ji navê wê hez 
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nakin, îmana wan ji dewletê diçe, lê zimanê dewletê ji devê wan 

dernakeve! Ev çi gosirmeta û nakokîya giran e? 

  

Pişt kul e, lewma ziman dikule. 

Wextê mesele dibe meseleya zimanî, sîyasetmedarên me dibin bîyanî! 

Heke gotin û kirin ne yek bin, ew ê ji xelkê re çi bibêjin? Ma ew dikarin ji 

xelkê re bibêjin, bi zimanê xwe biaxivin? Ma dê xelk ji wan re nebêje, hûn 

çima bi zimanê xwe naaxivin? 

  

Ez bi te nikarim, ma ez bi xwe jî nikarim? 

Em, her amade ne ku di meseleya zimên de, berê tîrên xwe bidin 

serdestên xwe, em zolika di çavê xelkê de dibînin, lê em gîsinê di çavê 

xwe de nabînin. Erê, ji alîyê zimên ve, a niha dewlet nayê rayê, lê îro roj 

em çi dikin li vê meydanê? 

  

Em qala çi dikin? 

Wextê ku hinek kes qala zimên dikin, dibêjin qey qala tiştekî li derveyî me 

dikin. Na. Wextê ku em qala zimên dikin, em qala “xwe” dikin. 

  

Her gîya li ser koka xwe şîn tê. 

Hinek Kurd he ne, di meseleya zimên de çivan didin xwe û dibêjin, “Bila 

mirov însan be, bi kîjan zimanî diaxive bila biaxive!” Ma însan, bê ziman 

çawa dibe însan? Ma ne ziman e ku awayê ramîn û jîyîna mirov a li vê 

dinyayê dîyar dike? Ma wê çaxê, dê yek ranebe ji wan nepirse û nebêje, 

hûn qala kîjan însanî dikin? Her gîya li ser koka xwe şîn tê. Heke hûn 

benikê sor û zer bûna, hûn ê bi derê hebana xwe ve bûna. Kesên ku li 

hemberî serdestên xwe li ber xwe nedane, çanda xwe pêpes kirine, 
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zimanê xwe kirine qurbana berjewendîyên xwe, dê çawa pişta xwe bidin 

vê gotinê û qala însanbûnê bikin? 

Li Ser Meseleya Bişaftinê 

Bahoz Baran 

Kurdî, zimanê hemî Kurdan e û Kurd hemî jê û ji rewşa wê berpirsîyar in. 

Lê sazî, dezgeh û kesên xwedî-erk ji her kesî bêtir berpirsîyar in. Wextê 

ku em dibêjin ziman, gerek bi tenê perwerdehî û dibistan neyên bîra me. 

Gerek hemî qadên jîyanê bên bîra me, mal, malbat, şaredarî, 

nexweşxane, aşxane, sûk, partî, spor, sazî, dibistan, kuçe, kongre, mîtîng, 

civîn, rojname, nîqaş, sîyaset… Ji ber ku ziman jîyan e û berê jîyanê jî fireh 

e, divê têkoşîna li hemberî bişaftinê jî pirralî be û her Kurd bikare xwe 

daxilî wê bike. Lê ji bo têkoşîna li hemberî bişaftinê bi ser bikeve divê, 

armanc, pîlan, bername û polîtîkaya vî karî he be û pêkhateyek bikare 

van xebatan bi rê ve bibe. Eger em, salê carek du caran têkevin nava 

hewldanan, bê polîtîka û bername tê bikoşin dê keda me berhewa bibe. 

Wextê ku em li rewşa xwe ya zimên dinêrin, ev rastî hinekî din jî berbiçav 

dibe. 

KCD’ê, çend hefte berê bi boneya 21’ê Sibatê daxuyanîyek belav kir. Li 

gorî daxuyanîyê, dê li bakurê Kurdistanê sala 2015’an bibe sala zimên û 

dê jîyaneke duzimanî dest pê bike. Etîket, menu, tabela û ya girîng dê 

hemî belgeyên şaredarîyan ji vir şûn de bi du zimanan bên amadekirin. 

Ev daxuyanî girîng e, lê hinek hêlên wê yên qesl he ne. Yek jê feraseta 

daxuyanîyê bi terma kampanyayê hatîye sînorkirin. Em ji tecrûbeyên xwe 

jî dizanin, kampanya heta wextekî ne û ji birîna zimên re nabin derman. 

Kar û xebatên li ser zimên gerek hertim bên kirin. Piştî sala 2015’an em ê 

çi bikin? Gerek pirs û guman di serê mirov de çênebin. Dîsa em ji kirinên 

xwe dizanin, biryarên li ser zimên ên ku ji alîyê sazîyên me ve tên dayîn 

gellek caran nakevin merîyetê, yan tên jibîrkirin yan jî kes xwedîtîyê li 
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wan nake. Gerek ev sazîya me ya sîwanî, bikare li dû biryaran bisekine û 

wan têxe merîyetê û bişopîne. Ev guhertinên şiklî helbet girîng in, lê ya 

herî girîng kakilê meseleyê ye, axaftin û hişmendîya zimên çênebe, 

guhertinên şiklî bi tena serê xwe têrê nakin. Wek mînak, salek berê 

tabelaya Şaredarîya Bajarê Mezin a Amedê hat guhertin, lê kar û xebat û 

danûstendinên şaredarîyê bi pirranî bi Tirkî ne. 

Di meseleya zimên de, eger em bikarin li şaşî û kêmasîyên xwe vegerin, 

xetayên xwe qebûl bikin û li ser wan biramin ev yek dê rêya me ronî bike. 

Berê jî û niha jî hinek kes ji bo meseleya zimên feraseta “piştî şoreş”ê 

qebûl dikin. Yanî ew kesên ku Kurd in, lê li ser zemîna Tirkî ne û dibêjin 

em ê piştî şoreşê dest bi xebata zimên bikin. Li gorî salên ewil ên têkoşînê, 

dibe ku ev fikr û nêrîn rast bin. Lê bi dû re ew zimanê bişêvker, li tevahîya 

qadên têkoşînê belav bû û îro roj gellek sazî û dezgehên me, gellek 

sîyasetmedar û rêveberên me, zimanê serdestan bi kar tînin. Ji ber 

domandina feraseta “piştî şoreş”ê, hişmendîya zimên di nava sazî û 

dezgeh û civaka me de baş bi cî nebû. Îro, em êdî fam dikin ku ziman 

nikare li benda şoreşê bisekine, ziman dikare şoreşê gavek zûtir pêk bîne. 

Li hemberî serdestan çeka me ya herî biderb ziman e, çeka me ya ku herî 

kêm hatîye bikaranîn jî dîsa ziman e. Eger heta niha xebata zimên û 

hişmendîya wê, bi awayekî xurt bihata kirin îro em li cîyekî din bûn, lê 

niha em ji mecbûrî vedigerin serî. Îro wextê ku em bixwazin li ser 

hişmendîya zimên xebatan bikin, materyalên me çi ne? Em ê çawa sazî, 

dezgeh û gelê xwe di vî warî de perwerde bikin? Ji ber ku bala me 

neketîye ser bişaftinê, mixabin materyalên li ber destên me jî kêm in. Ku 

xebata hişmendîyê nebe, xebata hînkirina zimên, guhertina tabelayan dê 

zêde tesîrê çêneke. Movika xebata zimên hişmendî ye. 

Warê me yê sîyasî, ji alîyê zimên de warê herî qels û derbxwarî ye, ji ber 

ku têkîlîya bi sîyasetê re hertim di ser dewletê re û bi zimanê dewletê 



Rêzimana kurdî | 1749  

 

hatîye kirin, ev war, ji Kurdî bêrî bûye û bûye çêregeha Tirkî. Em herî pirr 

di vî warî de ditengijin û têkilîya gel û sîyasetmedaran di ser zimanê me 

re nayê sazkirin. Ji bo rastkirina vê qadê, divê em bikarin rastîyê bibêjin 

û berê rexneyan bidin xwe. Em feraseta yekzimanîyê red dikin, lê belê 

kongre û konferansên sîyasî û civakî yên ku li bajarên me pêk tên, li gorî 

feraseta yekzimanîyê tên lidarxistin. Hema bi tenê, em bala xwe bidin 

Amedê bes e. Îsal li Amedê nêzîkî deh kongre an jî konferans hatin 

lidarxistin. Pirranîya van kongre û konferasan bi Tirkî bûn. Di van kongre 

û konfersansan de çend gotinên Kurdî tên kirin, çend afîşên bi Kurdî tên 

daliqandin û piştre hemî axaftin bi Tirkî tên kirin. Gerek em vê şaşîyê 

bibînin û ji bo guhertina qada sîyasetê têkevin nav hewldanan û kongre 

û konferasên xwe bi zimanê xwe çêbikin û hesabê pirrzimanîyê bikin. 

Wextê ku namzetên sîyasetê bên hilbijartin gerek em xala zimên di ser 

guhên xwe re navêjin û ji bo namzetên Kurd, wek krîtereke esasî derxin 

pêş. 

Di doza qirrkirina sîyasî ya KCK’ê de, girtîyan mafê xwe yê herî însanî bi 

kar anî û xwe bi zimanê xwe parast. Ji ber vê yekê gellek alozî derketin, 

doz hatin taloqkirin, dozger û dadgeran gellek tahde li girtîyan kirin. 

Dewlet, li hemberî vî mafê însanî neçar ma û bi rêya tercumanan girtîyên 

sîyasî, xwe bi zimanê xwe parast. Bi vê biryarê, feraseta dewletê ya 

yekzimanîyê derbek xwar. Lê bi dû re çi bû û me çi kir? Em çima li dû vê 

biryara xwe nesekinîn û çima di hemî dozên sîyasî û yên din de ev biryar 

neket merîyetê? Eger, em bersiv nedin van pirsan û gavên xwe wiha 

biavêjin, dê çoya me ya sist li enîya me bikeve. 

Sazî û dezgehên me yên ku li bakurê Kurdistanê ne, pirranîya civîn, 

perwerdehî û xebatên xwe bi Tirkî çêdikin. Dema ku hûn sedema vêya 

dipirsin, rayedarên me dibêjin hinek kes ji Kurdî fam nakin, lewma em bi 

Tirkî çêdikin. Ew “hinek” kes carinan dibe “kesek.” Yanî di civînekê de 
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kesek bi tenê jî bi Kurdî nezane, civîn bi Tirkî tê çêkirin. Ji ber ku kesek an 

hinek kes bi Kurdî nizanin em çima dev ji mafê xwe yê zimên berdidin? 

Em dikarin hesabên wan kesan bikin, lê divê ev ne binpêkirina mafê me 

yê zimên be. Ev nakokîya ku di nava me de şax daye û bûye sedema herî 

girîng a bişaftinê, divê bi awayekî demildest ji holê bê rakirin. Ev rêbaza 

şaş, bişaftinê li ser me ferz dike û nahêle ku berê însanan bikeve Kurdî. 

Tu alîyekî parastinê yê vê rêbazê tune ye. 

Li bakurê Kurdistanê, sazîya ku pirranîya karê zimên bi rê ve dibe û karên 

xwe bi Kurdî dike bêguman Kurdî-Der e. Lê wextê ku em li xebatên Kurdî-

Deran dinêrin, em dibînin ku ew xebat jî bi feraseta hînkirina zimên 

hatine sînorkirin. Xebata hişmendîyê pirr zêde derneketîye pêş û 

hişmendî wek ders neketîye nava mufredata Kurdî-Der’an. Ji sala 2006’an 

û vir ve li Kurdî-Der’an bêtir, xebata hînkirina zimên hatîye kirin û sazî bi 

feraseta komeleyê hatîye avakirin û birêvebirin. Qadên din ên jîyanê 

hatine jibîrkirin û ziman ketîye nava çar dîwaran. Ji ber ku bi awayekî giştî 

feraseta me ya zimên qels e, sazîyên me yên ku li ser zimên dixebitin bi 

taybetî Kurdî-Der bêderfet û qels maye. 

Bahoz Baran 

Nîşe: Ev nivîs di Azadîya Welat de hat weşandin. 

Fîşên xwe derxin! 

Ehmed fîşên te li kû ne? 

Mamoste min benîştê we cût. 

Di jîyanê de, rêberê herî heqîqî zanist e. 

Bajar. 

Di jîyanê de, rêberê herî heqîqî Amed e. 

Zarokno! Em ê îro kompozîsyonekê çêbikin. 

Tu çi dayînî, tu yê wê hilînî. 
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Heke tu finiraient dayînî, tu yê firingiyan hilînî, heke tu bacikan dayînî, tu 

yê bacikan hilînî. 

Ehmed ev çi ye? 

Mamoste wisa ye, ku mirov firingiyan dayîne dê firingiyan hilîne... 

Kerem bike 

Dewlet, bi rêya sazî û dezgehên xwe her roj telefonî gellek Kurdan dike û 

dibêje, “Alo, iyi günler…”[1] û Kurdên me jî bê ku li ser bifikirin hema 

dibêjin “Buyrun.”[2] û dest bi axaftinê dikin. Hinek kêlîyên weha he ne ku 

mirov mecbûr e li ser wan birame. Ew kêlî, serkeftinê jî binkeftinê jî di 

xwe de dihewînin. Di wan kêlîyan de eger mirov baş birame û xwedî 

helwesteke rast be, serkeftin ji mirovî ne dûr e. Ji bo Kurdên ku li Bakurê 

Kurdistanê dijîn, yek ji wan kêlîyan jî kêlîya berî “Buyrun”ê ye. Ez 

dixwazim di vê nivîsê de li ser wê kêlîya berî “Buyrun”ê û li ser “Buyrun”a 

me Kurdan bisekinim.   

Ev dewlet, bi hemî sazî û dezgehên xwe li ser Tirkîtîyê hatîye avakirin û li 

gorî hesabê wê her kes Tirk e. Îro hema biqasî serê derzîyê be jî ji alîyê 

zimên ve guherînek he ye, lê dîsa jî dewletê dev ji wê feraseta xwe 

bernadeye. Kurdên ku li Bakurê Kurdistanê dijîn, di gellek warên jîyanê 

de serê xwe li hemberî Tirkî tewandine, rewşa rezîl a bişaftinê normal 

bûye û deng zêde ji kesî dernakeve. Bi taybetî li bajaran bişaftin hespê 

xwe bi çargavî diajo û wek destarekê Kurdan dihêre, morîkekê jî efû nake. 

Li hemberî bişaftina bipergal, têkoşîna me Kurdan a bêpergal mirovan 

ditirsîne. Ziman di salekê de bi tenê du sê caran tê bîra me Kurdan. 

Bişaftin wek hûtekî heftserî êrîşî me dike û em jî wek mirîşkeke gêj di 

quncikekê de qincilîne. Ji ber ku bişaftin pirralî ye, lazim e berî her tiştî 

em rewşa xwe baş tehlîl bikin û bizanin çi bi serê me de hatîye û tê. Pêleke 

bişaftinê ya ku li ser kar e, pêla (ne)dîyaloga Dewletê ya bi Kurdan re ye. 

Dewlet hesabê xwe li gorî berjewendîyên xwe dike û sazî û dezgehên ku 



Rêzimana kurdî | 1752  

 

bi ser dewletê ve ne, li gorî berjewendîyên dewletê tev digerin. Çawa 

yekzimanî feraseta dewletê be, wisa jî feraseta sazî û dezgehên wê ye. Li 

Bakurê Kurdistanê ev sazîyên dewletê(Banka, telemînîkasyon, walîtî, 

dibistan û hwd.) wextê ku telefonî Kurdan dikin, bîra zimanê wan nabin 

û li ser asasên Tirkîtîyê tev digerin. Kurdên me jî bîra zimanê xwe nabin û 

ew jî bi wan re bi Tirkî diaxivin. Ji Kurdên me belkî ji hezarî yek kes bi wan 

re bi zimanê xwe diaxive. Wextê ku fermîyet dikeve dewrê, mirov hema 

di carekê de bê ku li ser bifikirin xwe teslîmî wê dikin. Ew kesên ku li ser 

navê sazîyên dewletê telefonî me Kurdan dikin weha difikirin: Navê vî 

welatî Tirkîye ye, kesên ku li vî welatî dijîn Tirk in, her kes mecbûr e bi me 

re bi Tirkî biaxive. Lewma wextê ku telefonî me Kurdan dikin pirr rehet 

in. Îhtîmala ku kesek bi wan re bi zimanekî din biaxive pirr kêm e. Carinan 

radibin ji bo neteweyên din zimanên bîyanî di kar û baran de bi cî dikin, 

lê ji bo zimanên ku di vî welatî de tên axaftin tu tiştî nakin.   

Eger em li ser kêlîya berî “Buyrun”ê biramin û wextê ku ji wan yekî got, 

“Alo, iyi günler.” Em ji xwe re bibêjin “Ka deqakê deqakê.” û li wê derê 

bisekinin û ji xwe bipirsin û bibêjin, “Ma çima bi Tirkî?” û ku hişê me bi 

serê me de bê û em bi zimanê xwe ji wan re bibêjin, “Kerem bike.” dê çi 

bibe? Wextê ku hûn nabêjin,“Buyrun.” û ji dêvla wê hûn bi zimanê xwe 

dibêjin, “Kerem bike.” heşayî hizûran ya/ê li hemberî we dibe ker û 

dimîne. Wextê ku mirov bi wan re bi zimanê xwe diaxive, ew nezanin dê 

ji mirovî re çi bibêjin, hesabê wan tevlihev dibe, şaşomaşo dibin û li 

Kurdan diqelibin. Rastî Kurdan tên. Derz li feraseta wan a yekzimanîyê 

dikeve. Gotina xwe dubare-sêbare dikin, dibêjin qey deng nehatîye we, 

lê wextê ku fam dikin hûn li ser xetê ne û zindî ne û hûn bi zimanê xwe 

diaxivin, deng ji wan dernakeve. Ew tiştê ku gellek caran hatîye serê me 

Kurdan, îcar tê serê wan. Zimanê wan lalome dibe, hêrs dibin, li ber we 

digerin ku hûn bi zimanê wan biaxivin, lê hûn ji ya xwe danakevin. Carinan 
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peyveke ku ew piçekî jê fam dikin ji devê we derdikeve û hêvîyek di dilê 

wan de şîn dibe û dibêjin qey hûn ê bi zimanê wan biaxivin û teslîm bibin, 

lê hevokên we bi Kurdî ne, hêvîya wan di qirrika wan de dimîne. Şerpeze 

dibin. Dikin nakin çênabe, gellek caran bê ku hevoka xwe dirêj bikin, 

mecbûr dimînin û telefona xwe digirin. Wextê ku telefona xwe digirin çi 

hîs dikin gelo? Belkî radibin numareya telefonê kontrol dikin, dibêjin belkî 

numare şaş be. Lê na, numareya telefonê rast e. Fam dikin ku li vî welatî 

însanên ku bi zimanên din jî diaxivin he ne. Belkî tirs dikeve dilê wan û 

xwe bi xwe dibêjin, kesên weha zêde bibin em ê çi bikin? Belkî ev tirsa 

wan zû derbas dibe û xwe bi xwe dibêjin, na lo/na lê, me telefonî sedan 

kesî kir lê yek bi tenê bi zimanekî xerîb avixî, tişt pê nayê.   

Wextê ku Kurd bîra zimanê xwe nabin û dibêjin “Buyrun.” kef bi ser devê 

dewletê dikeve. Ew “Buyrun” dibe “Buyruna bişaftinê” û rê li ber 

bişaftinê vedibe. Yanê hûn ji dewletê re dibêjin “Buyrun, tu dikarî me 

bibişêvî.” Polîtîkayên dewletê yên bişaftinê bi wê “Buyrun”ê re tên 

erêkirin. Dibe ku hinek kes hay ji girîngîya vê meseleyê nîn bin û ev rewş 

ji bo wan normal be. Lê ji bo hûtê heft serî yê bişaftinê “hay-jênebûn”a 

we girîng e. Bi “Kerem bike.”yê re haya mirov ji  mirovî çêdibe û mirov 

kevirekî li nava serê wî hûtê heftserî dixe û rêya ramîn û hişmendîyê 

vedibe.  

 Bindest piştî wextekî dişibin serdestên xwe. Di vê mijarê de, gerek em bi 

tenê berê xwe nedin dewletê, li Bakurê Kurdistanê sazî û dezgehên 

Kurdan jî dema ku telefonî Kurdan dikin bi pirranî bi wan re bi Tirkî 

diaxivin. Bi taybetî kar û barên şaredarîyên me û axaftinên wan ên bi rêya 

telefonê bi pirranî Tirkî ne. Gerek ev rewşa hanê jî neyê qebûlkirin û bê 

rexnekirin. Eger bişaftin ji me re bibe derd û em li ser wê serê xwe 

biêşînin, helbet em ê hin kevirên din jî li serê wî hûtê heft serî bixin û wî 

ji hemdê wî bixin. Mesele belavkirina van tevgeran û hişmendîya wan e. 
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Ev tevger hesabên wan tevlihev dikin, mecbûr dimînin ku Kurdan di nava 

hesabê xwe bixin. Bi tevgerên hişmend ên Kurdan ew ê fam bikin ku li vî 

welatî her kes ne Tirk e û feraseta wan ne rast e. Wextê ku ew sazî ji bo 

karê xwe li kesekî bigerin dê hesabê zimanên din bikin. De tu jî “kerem 

bike” dev ji “buyrun”ê berde.  

   

Ez qeyda axaftinekê li jêr dinivîsim:  

   

Banka: Alo, iyi günler!  

Kurdek: Kerem ke.  

Banka: Efendim, anlayamadım![3]  

Kurdek: Kerem ke, kerem ke!  

Banka: Alo, alo beni duyabiliyor musunuz?[4]  

Kurdek: Kerem ke, dengê te tê tê!!!  

Banka: Efendim anlayamıyorum, lütfen Türkçe konuşur musunuz?[5]  

Kurdek: Ez Kurd im, Kurd!  

Banka: Kürt müsünüz! Ama ben Kürtçe bilmiyorum ki.[6]  

Kurdek: Îşê min jê nîn e.  

Banka: Ama beyefendi Türkçe biliyor olmanız lazım.[7]  

Kurdek: Hella hella!  

Banka: Beyefendi ben … bankasından arıyorum, lütfen Türkçe biliyorsanız 

konuşun.[8]  

Kurdek: Ez bi Tirkî dizanim, lê ez dixwazim bi Kurdî biaxivim.  

Banka: Efendim iletişim eksikliğinden dolayı gorüşmemizi 

gerçekleştiremiyoruz? İyi günler.[9]  

Kurdek: Oxir be!  
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Nîşe: Wextê ku perwerdehîya Kurdî li Kurdistanê tam bi cî bû û zarok bi 

zimanê xwe mezin bûn, helbet dê qala van rojan bê kirin. Dê yek ji wan 

zarokan,  bi vê rewşê bihise, şaş bimîne û ji mamosteya xwe bipirse, 

“Mamoste qey wê çaxê nedihat bîra Kurdan ku bi dewletê re bi zimanê 

xwe biaxivin.” Mamoste jî dê qet tiştekî ji zarokan veneşêre û rasterast 

bibêje, “Kurê min hişê gellek kesan wê çaxê ne li serê wan bû. Tu dev ji 

dewletê berde, nedihat bîra gellek Kurdan ku bi hev re bi Kurdî biaxivin.”  

   

Xortê Kurd Mahîr Çetîn, di 3'ê îlonê de li navçeya Kaşê ya bi ser Antalyayê 

ve ji alîyê nîjadperestên Tirk ve ji ber ku bi zimanê xwe axivî hat qetilkirin. 

Mixabin, ev bûyer ji ber ku bi zimên re eleqedar bû wek bûyereke normal 

hat qebûlkirin û bertekên xurt nehatin nîşandan. Di rastîya xwe de, her 

roj ji ber zimanê Tirkî gellek zarokên Kurd ji cewhera xwe dûr dikevin û 

tên qetilkirin. Ev qetlîam li ber çavên me hemîyan pêk tê û em hemî ji van 

qetlîaman berpirsîyar in.  

Ji Çîroka Bakur Çend Têbinî 

“Çîroka Gelêrî” 

“Kurd” û “Çîrok”, du evîndarên ku tucarî ji hevdu veneqetiyane, du 

evîndarên ku dilên xwe li hev rehet kirine û mehra filleyan li xwe birrîne. 

Ji nava lewnên wêjeyî, mirov dikare bibêje ku kirasê Kurdî li çîrokê baş 

fesiliye. Çîrokê gellek caran kul û derd vegotine û ew ber bi hawara gelî 

de hatiye. Bi rêya çîrokê gelî êşên xwe hinekî sivik kirine û bêhna xwe 

berdaye. Ji waran heta gundan, ji gundan heta goman, ji goman heta 

konan li Kurdistanê her der bûye warê çîrokê. Gelî hest û ramanên xwe, 

bi hunera zimanê xwe ew ristine, bi vegotinê ew dewlemend kirine û 

kemilandine. Bi hezaran çîrok wek xirxalên gûzan, yek li ber yekê hatine 

rêzkirin û di wêjeya Kurdî de wan ciyê xwe girtiye. 
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Di vê erdnîgariyê de çîroka gelêrî, bi aqilê gelî, bi zargotinê, bi tevnsazî û 

xeyalsaziya gelî dermale bûye û xwe gihandiye heta roja me. Alaya çîroka 

gelêrî ji mêj ve ye li asîmanê Kurdistanê li ba dibe. Dema ku mirov bala 

xwe bi her awayî dide çîroka gelêrî di destpêkê de mirov rastî zimanê têr 

û tijî tê. Zimanê bi nan û xwê, zimanê rewan, zimanê kokdar û jîndar. Ew 

ziman e ku dil û hişê mirovî têr dike. Ew ziman e ku rê li ber çîrokê vedike. 

Çîroka gelêrî bi zimanê xwe yê dewlemend derbê li vegotinê dixe û 

bandora xwe li ser mirovî çêdike. Tûrikê gelî dagirtî ye, bi tecrubeyên 

sedan salan, bi zargotinê ev tûrik hatiye dagirtin û amade ye ji vegotinê 

re. Di çîroka gelêrî de mirov rastî ahenga zimên tê, ew aheng heta dawiya 

çîrokê wek newayeke muzîkê li ber guhên mirovî ye. Bi zimanê xwe yê 

herikbar, çîroka gelêrî wek hespê rewan e û bi çargavî diçe. Gotinên 

pêşiyan, biwêj û qalibên zimên wek xwêya di nava xwarinê de wê 

tehmdar dikin, hêza wê xurt dikin û derbê li vegotinê dixin. Hevoksaziya 

çîroka gelêrî ji hişê gelî yê hevpar para xwe digire û bêhna her tiştî 

derdixe. Çîroka gelêrî ji hêla tevnsazî û xeyalsaziyê ve jî xwe digihîne asta 

hunereke bilind û aqilê gelî yê hevpar nîşanî me dide. Vegotinê 

herikbariya xwe di wê de winda nekiriye. Çîroka gelêrî gellek caran wek 

lorîkan mirov di xew re birine, wek mamosteyan ew perwerde kirine. 

Damarên çîroka gelêrî xwe berdidin cuhokên zimên û bîra mirovî kûr 

dikin, zindî dihêlin. Di şevbihêrkên Kurdistanê de gellek caran çîroka 

gelêrî giyan têr kirine. Çîroka gelêrî gerrok e, ji rûpelan bêtir li ser 

zimanan e. Bê pasaport e çîroka gelêrî. Bêhna wê hûn heta bibêjin fireh 

e, ji mêvandarî û mazûbantiyê jî bi têra xwe hez dike. Çîroka gelêrî bi 

sebrê çêbûye, afirandoxan nelezandiye û negotiye “Han ji we re çîrokek.” 

Comerd e çîroka gelêrî, deriyê xwe ji her kes û her tiştî re heta dawiyê 

vekiriye. Xelkê ya dilê xwe(a ku li nêzî rastiyê ye) gellek caran bi rêya wê 

vegotiye. Xelkê gellek caran di şevên sar û tenha de xwe li ber wê germ 
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kiriye. Agir e çîroka gelêrî, agirê kuçik û pixêriyan, agirê tenûran, agirê 

dilan… 

“Zemîna Çîrokê, Ziman” 

Dema ku mirov berê xwe ber bi çîroka nûjen de dike û herdu awayan dide 

ber hev, hema di derbekê de mirov fam dike û dibêje, çîroka gelêrî 

mirîşka gundan e, lê çîroka nûjen li ber wê dibe mirîşka ziraetê. Çîroka 

nûjen derba xwe ji zimên dixwe, wê devê wan baş nekeriye guhanên 

zimên û memikên wê nemijtine, li zimên nebaniyaye çîroka nûjen. 

Lewma jî xav maye, lawaz û virnî ye. Çîroknûs bi zimên nejî, bi zargotina 

xwe dermale nebe, xwe negihîne kokên zimanê xwe, heta sibê qala çi jî 

bike tewş e.  Çîroka ku ji zimên dûr be nake du quriş û nîv. Hespê çîroka 

gelêrî yê rewan û bi çargavî diçe, di çîroka nûjen de bi loqloqî diçe û dibe 

hespê lexer. Li bajaran zemîna zimên ava nebûye, Kurdî ji bajaran bêtir li 

gund û navçeyan zindî ye û li wan deran dermale bûye û dibe.  Çîroknûsên 

ku li bajaran in wek dengbêjên fetisokî ne, bê war in. Wan ji zargotina 

xwe, ji kelepora xwe gellek caran para xwe negirtiye. Ji xwe re zimanekî 

kevirî ava dikin û bi tenê ew ji wî zimanî fam dikin. Çîrokên wan nakevin 

ser zaran û bandora xwe li ser civakê çênakin. Kurdek îro dema ku li 

bajaran mezin dibe ji “Kurdbûn”a xwe dikeve. Ziman li bajêr nehatiye 

fesilandin. Kurdiya li bajaran qels e û têra vegotina çîrokan nake. Helbet 

kar û erka nivîskarê/î ye ku zimanê xwe bilind bike, asoyên wê berfirehtir 

bike, lê gellek caran berovajiya vêya pêk tê. Çîroknûs zimanê xwe yê 

dewlemend bi kar nayînin û radibin wî zimanî dirûxînin û qels dikin. 

Giyanê nivîsarê ziman e, zimanekî têr û tijî tune be, çîrok çênabe. Nivîs li 

ser zimên tê avakirin, dema ku mirov zimên baş bi kar neyîne, bi çi awayî 

qala çi jî bike tewş e, berî her tiştî divê hesabê zemînê ango hesabê zimên 

bê kirin. Mijarên berze çîrokê berze nakin, zimanekî baş, vegotineke baş 

û honandineke baş çîrokê berze dikin. Gellek çîroknûs ji kokên zimanê 
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xwe veqetiyane, ji zargotinê(wêjeyê) qut bûne, ne li ser kokên xwe ne û 

dixwazin şîn bibin. Pişta xwe nadin zimanê xwe û dixwazin ji xwe re 

zimanekî nû çêbikin. Gellek caran dema ku mirov dixwaze çîrokeke nûjen 

bixwîne, ji ber zimanê wê yê nekemilî mirov aciz dibe û dev jê berdide. 

Zimanê qels zemînê sist dike, raman dikule, hevok dikule. Bi xwe re 

tevnsaziyeke sist, aqilekî belawela tîne. 

 “Pir” 

Çîrok û çîroknûsa/ê nûjen pira di navbera xwe û zimên û çîroka gelêrî de 

baş çênekiriye. Danûstendineke baş di navbera wan de çênebûye.  

Çîroknûs berî her tiştî divê berê xwe bide ziman û gelî, berê xwe bide 

çîroka gelêrî, berê xwe bide kelepora xwe, zargotina xwe û rehên xwe 

berde nava wan. Berê çîroknûsê/î divê li “bîrê” be, çîroknûs lazim e ku 

bîra xwe kûr bike. Çîroknûs divê bi zimanê xwe şa bibe û bikeve nava 

şaneyên peyvên xwe. Heta pir saz nebe dê çîroka baş neyê nivîsîn. 

Çîroknûsek dikare bi saetan tiştekî vebêje û tu bandorê li ser mirovî 

çêneke; lê kal û pîreke/î tûrikdagirtî dikare biqasî pênc deqeyan biaxive û 

bandora xwe li ser mirovî çêbike. Ji kû digirin hêza xwe ew pîr û kal? 

Helbet berê wan li zimên e û ew di “nava” zimên de dijîn. Çîroknûsên roja 

me gellek caran li derveyî zimên dijîn û dixwazin zimên tenê wek 

navgînekê bi kar bînin. Gulleyên(peyv û hevokên) çîroknûsên nûjen bê ku 

bigihîjin nîşangehê sar dibin û li rastê dimînin. 

“Wext û Kar” 

Du zebeş bi destekî nayên girtin, lê îro çîroknûsên me dixwazin deh 

zebeşan bi destekî bigirin. Gellek kar û baran bi hev re dikin û wexta xwe 

ji çîrokê re venaqetînin. Çend navan li xwe zêde bikin ewqas dilşad dibin, 

birçîbûneke ecêb heye. Dixwazin bibin gellek tişt, lê dema ku daxwaz ev 

be û mirov belawela be nabe tu tiştek jî. Hedad hedadiyê dike, necar 

necariyê, lê çîroknûs ji xeynî karê xwe yê bingehîn gellek tiştan dike. 
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Dema ku mirov bala xwe nede çîrokê, wexta xwe jê re veneqetîne, li ser 

çîroka xwe nexebite, çîroka baş dernakeve holê. Pirsgirêk û xefika mezin 

yek jê jî ev e. Di çîroknûsên nûjen de sebir tune ye, wek gellek tiştên dema 

me dixwazin hema di derbekê de çîrokê binivîsin. Ji bo ku çîrok bikemile 

wext nayê veqetandin, ked pirr nayê dayîn. Nexweşiya demê, “lez û bezî” 

derbasî çîroknûsan jî bûye. Bê ku li ser xebat bê kirin çîrok tên nivîsîn. Bê 

ku li keviran û li xercê miqate bibin, çîroknûsên me çakûçên xwe girtine 

destên xwe û gurmîna wan e. Mirov zû bîne dê bi gend û gû bîne, dereng 

bîne dê beranê heftreng bîne.[1] 

  “Peyv û Hevok” 

Tûrika çîroknûsa/ê nûjen bi peyvan dagirtî nîn e, bi peyvan re najî ew. Kal 

û pîr peyvan ji ferhengan hîn nabin, bi wan re dijîn, hevaltiyê dikin bi wan 

re, destên xwe didin wan, wan bêhn dikin, nas dikin. Di çîroka nûjen de 

gellek caran peyv dibin qada lîstikê û çîroknûs zor didin xwe ku hevokên 

xweşik, hevokên qurre, hevokên artîstî ava bikin. Li mijar û honandinê ne 

miqate ne û bêtir bala xwe didin vê yekê û gulleyên xwe di vî warî de xerc 

dikin. Dema ku çend hevokên wiha bi dest dixin kêfxweş dibin. Di nava 

xemleke zêde de hevokên xwe û pê re jî çîroka xwe difetisînin. Ji mijara 

xwe dûr dikevin û tevahiya çîrokê dikin qurbana wî tiştî, kêvir li gûzeka 

çîrokê dixin. Ji ber ku rehên zimanê wan ne di kûr de ne, mirov ji hevokan 

fam nake, hevok lalome, sar û jihevdeketî ne. Piçekî xwe ji vê yekê dûr 

bixin, bi hevokên rewan û sade li mijara xwe herin, dê bigihîjin armanca 

xwe û bêhna her kesî derkeve. Hevîrê çîroka nûjen gellek av vexwariye û 

baş nehatiye strandin. 

“Êş, Derd û Ked” 

Li ciyekî “êş” hebe, li ciyekî “derd” hebe û pê re jî “ked” hebe, hest û 

raman hevsengiya xwe baş çêbikin, dê çîrok alaya xwe bilind bike. Dema 

ku ev tişt tên bal hev xwendevan çîrokê hîs dike, pê digirî, dikene, dirame. 
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Mirov di çîroka nûjen de gellek caran rastî vê yekê nayê. Çîrok û mijara 

çîrokê, bûyer û rewşa ku tê vegotin gellek caran ji çîroknûsê/î re nabin 

derd û ew xwe bi wan naêşîne. Çîroknûs ji êşê, ji derdan û ji kedê direve. 

Êş û derd tên îthalkirin, hevok hest û ramanan hişyar nakin. Mirov bi 

çîroka xwe re nejî û neêşe çîrok nabe çîrok, dibe tiştekî xapînok. Li jinekê 

bifikirin zaroka/ê xwe bi mehan di zikê xwe de hildigire, wê/î xwedî dike 

di malzoraka xwe de. Lê miqate ye, pê re dijî. Û dema ku wê/î tîne diêşe. 

Divê çîroknûs bi heml be. Çîroka xwe di malzaroka xwe de mezin bike. Pê 

biêşe. 

“Ji bo çi dinivîsim?” 

Divê çîroknûs bersiveke rast bide vê pirsê û xwe nexapîne. Ji bo çi 

dinivîsim? Ji bo ku dilê hinekan xweş bikim dinivîsim? Ji bo rutbeyan li 

xwe zêde bikim dinivîsim? Ji bo xatirê zimanê xwe yê tecrîtkirî dinivîsim? 

Ji bo ku mecbûr mame dinivîsim? Ji bo ku serdestiyê li hinekan bikim 

dinivîsim? Ji bo ku ji dilê min tê û ez bê wê nikarim bijîm dinivîsim? Wek 

Saît Faîk’î, gelo çend kes dikarin bi rastî jî bibêjin, “Ku ez nenivîsim ez ê 

dîn bibim.” Çend kes? 

“Çavdêrî” 

Çîroknûs divê çavdêreke/î xurt be. Çîroknûsî çavdêrî ye, zeftkirina rewş, 

bûyer û hûrgiliyan e. Ji bo çîrokeke baş divê çavdêriyeke baş bê kirin. Berê 

mirovî divê li jiyanê be, li mirovan be berê mirovî. Wek mêşa hingivî be 

divê çîroknûs; lê dawiya dawî divê encam nebe “jehr”. Divê tiştin ji mirovî 

re bibin derd. Gogol berê xwe dide belengazan, berê xwe dide têkçûna 

pergalê, çavdêrî û tespîtên gellek biderb dike. “Ji qapûtê wî derdikevin 

gellek nivîskar.” Çehov jî çavdêrekî baş e, bi hezaran çavên wî hene. 

Kewara çîrokan e. Bala wî tim li ser civakê ye. Çavdêriya xwe gellek caran 

dike rexne û berê wê dike çîrokê. Wek xiltekî ye ew, binê erdê ji bîr nake. 

Li gund û navçeyan digere. Borges li “bîr”a xwe miqate ye, çavdêrekî bîrê 
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ye, çavdêrekî xeyalsaziyê ye. Sabahattin Alî çavdêrekî gerrok e, berê wî 

tim li Anatoliya Navîn e, mirovên xwe meraq dike, çavdêriya wan dike, bi 

wan re dijî. Saît Faîk jî gerrokekî baş e, di nava masî û çûkan de ye, 

çavdêriya mirovên kedkar dike, kedê derdixe pêş. Li derve radikeve gellek 

caran, bi şevê re. Di vê pirs ji nû ve bên kirin, çavdêrî çi ye û çîroknûsên 

me ji çavdêriyê çi fam dikin? 

“Atolye û Teorî” 

Li hinek ciyan atolye tên vekirin, rê û rêbazên nivîsîna çîrokê tên hînkirin. 

Li ser teoriyê disekinin hinek kes. Dibe ku mirov li ser awayê nivîsîna 

çîrokê teoriyan bixwîne û xwedî “agahiyan” be. Lê gellek caran nivîskar 

çawa hest bike û birame, çawa li jiyanê binêre wisa dinivîse. Pêşî pratîk 

tê, ew pratîk mirov bixwe ye, dibe ku hinek vêya wek teoriyê bi nav bikin. 

Lê tucarî bi atolyeyan û bi hînbûna teoriyan çîrok nayê nivîsîn. Jixwe 

dema ku mirov bi têra xwe dixwîne û dinivîse, teorî jixweber çêdibe. 

Xwendineke têr û tije nivîsê dermale dike û rê nîşanî mirovî dide. Di 

çîroknûsiya me de ev yek jî kêm e. Carinan mirov dibêje qey gellek çîrok 

ji aliyê kesekî ve tên nivîsîn, nivîskarê gellek pirtûkan kesek e, qalibekî 

teng heye û her tişt di nava wê de pêk tê. Şikandina vî qalibî dê rê li ber 

avakirina çîrokê û xweseriya çîroknûsê/î veke. Heta sibê jî mirov teoriyan 

hîn bibe dê bi ser nekeve. Çîrok ji “serdestî”yê bêtir ji “serbestî”yê hez 

dike. Di şaneyên çîroka baş de serbestî heye. 

“Rexne” 

Ji bo ku rexne hebe, divê li holê angaştek hebe, divê li holê “tiştekî” ku li 

gorî rê û rêzikên rexneyê bê nirxandin hebe. Lê mixabin mirov gellek 

caran nikare rexneyê li tiştên heyî bike. Li bal me jixwe rexne yan reşkirin 

e, yan jî gellek caran jihevre-xweşkirin e. Xêra vê yekê ji tu tişt û kesî re 

tune ye. Li holê hîmên rexneyê tune ne, li ser rê û rêzikên rexneyê 

xebatên baş nehatine kirin, bi hevokên wek “Baş e, xerab e, têrê nake, 
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qels e, pirr baş e.”yê rexne tên kirin û çarçoveya hestan derbas nakin û 

rê li ber çîrok û çîroknûsê/î venakin. Rexne û pesindayîn tên tevlihevkirin. 

“Rêziman” 

Li çîroknûsekê/î bifikirin ku hay ji rêzimana zimanê xwe tune ye, li 

çîroknûsekê/î bifikirin ku li ser hîmên zimanê xwe nefikiriye û hema lê 

dike(xera dike). Mixabin çîroknûsên me di warê rêzimanê de ne baldar in 

û hema çawa tê ber devê wan wisa dinivîsin. Kesê ku ne hakimê zimên 

be helbet dê gellek şaşiyan bike. Barê giran dikeve ser milên redaktoran. 

(Redaktorên ku carinan ji wan xerabtir in, redaktorên ku tune ne, 

redaktorên ku ji qehran porê xwe dirûçikînin.) Di warê rêzimanê de rewşa 

heyî malxerabî ye û ne tiştekî din e. Pirtûkin hene bi hezaran şaşiyên wan 

hene, pirtûkin hene mirov ji hevokên wan tiştekî fam nake, pirtûkin hene 

ku li ser mêrga zimanê serdestan diçêrin. 

Pêwîst e ku çîroknûs xwe berra behra zimanê xwe bide, devê xwe bike 

guhanên zargotinê. Pêwîst e ku ciddiyet û pergala vî karî hebe û çîroknûs 

li “odeya” xwe vegere, wexta xwe ji çîrokê re veqetîne û bi peyvan nelîze, 

çavên hişê xwe û dilê xwe, çavên bîra xwe veke û bikeve nava jiyanê. 

Pêwîst e ku çîroknûs piff li ewran neke, li asîmanan nokan neçîne û berê 

xwe bide mirovan, ji pesnan û jihevre-xweşkirinan xwe dûr bixe. Pêwîst 

e ku pireya di navbera xwe û rehên zimanê xwe de ava bike, li êşa xwe 

xwedî derkeve, kedkar be û gurr bike agirê giyanê xwe. 

Ji Rewşa Me Çend Jêrenot  

Gellek peyv, gotinên pêşiyan, biwêj, çîrok, pêkenok, xebroşk, meselok, 

dûrik, tiştanok, zûgotinokên… kurdan li benda tomarkirinê ne.  

Her ku keseke/î pîr bar dike ji vê dinyayê, gellek tiştên wê/î ji ber ku 

nehatine tomarkirin û ew jî bar dikin. Mixabin…  

Axaftina kal û pîran ji gellek pirtûkên kurdî yên îro çêtir e.  
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Kurd perwerdehiyê dixwazin; lê amadekariya wan têra pênc dibistanan 

nake.  

Hinek kesên ku silava Xwedê nedane kurdî îro li zanîngeh û li televîzyonên 

dewletê bi xêra kurdî bi têra xwe pere qezenc dikin…  

Li Amedê çima zanîngeheke bi navê “Ehmedê Xanî” ji aliyê kurdan ve 

nayê vekirin?  

Hîn jî civînên kurdan di wextê xwe de dest pê nakin û di wextê xwe de bi 

dawî nabin.  

Gellek kes gellek peywiran hildigirin ser xwe û gellek peywir jî bi cî nayên.  

Hinek kesên ku hînê xwendin û nivîsandina kurdî bûne dibêjin qey 

nivîskar in.  

Tabelayên hinek saziyan guherîn; lê li hundirê wan hîn jî zimanê 

serdestan serdest e.  

Li ser wêjeya zarokan û bi taybetî ji bo zarokan xebatên berbiçav hîn jî 

tune ne. Ev jî dide xuyakirin ku “pêşeroj” ji bo me çiqas girîng e.  

Panzdeh bîst sal in ku em dibêjin “çil milyon” kurd, gelo kurd qet zêde 

nabin heyran?  

Gelo hejmara kurdên “kurdewar” çend e?  

Li ser pişaftinê hîn jî fîlmekî kurdan tune ye.  

Weşanxaneyên kurdan guh nadin rêzimanê, dema ku mirov bala xwe baş 

dide pirtûkên wan, ev rewş bi awayekî beloq derdikeve pêşberî mirov.  

Gellek hunermendên me hay ji wêje, huner, çand û zargotina kurdî tune 

ne û bi kurdî najîn.  

Hîn jî tenê ji bo navlêkirina zarokan kurdî tê bîra gellek kesan.  

Saziya Zimanê Kurdî hîn jî venebûye.  

Kurd hin têgîn û termên zimanê xwe di hefteyekê de çareser dikin…  

Gellek mijarên rêzimanî yên bi alozî li benda “Celadetên” xwe ne.  

Hinek nivîskar ji pirtûkan bêtir ji panel û konferansan hez dikin.  



Rêzimana kurdî | 1764  

 

Ji ber ku ziman baş nehatiye bikaranîn û nayê zanîn raman dikule…  

Bahoz Baran  

60 Bêjeyên Qedexekirî  

TRT 6’ê çima 60 bêjeyên Kurdî qedexe kirin? Taybetiyên wan bêjeyan çi 

ne? Fermo werin em bi hev re li sedemên qedexekirina wan bêjeyan 

bigerin. 

Aram: Divê aramiya Kurdan tune be, Kurd û aramî li hev nakin. Jixwe navê 

hunermendekî wan jî Aram bû û stranên şoreşgeriyê jî distran. Ji xeynî 

wê navê weşanxaneyeke wan a rêxistinê jî ‘Aram’ e; ji ber van sedeman 

nabe ku em wê bêjeyê bi kar bînin. 

Arîşe: Kurd jixwe bi arîşe ne, ev bêje çiqas were dubarekirin dê arîşe 

zêdetir bibin û tevlihevî çê bibe. Ev bêje jî bila ji holê bê rakirin. 

Artêş: Ev bêje weke navê xwe bi talûke ye. Ew ji artêşan hez dikin. Artêşa 

wan li serê me bela ye. Divê ev bêje jî bê qedexekirin. 

Asayî: Tu caran ji bo wan rewş nebûye asayî. Di rewşeke asayî de ew ê 

malikê li me xerab bikin. Weke aramiyê, asayî jî ji bo wan divê bê 

qedexekirin. 

Asteng: Li pêşiya pergala me astengiya herî mezin ew in. Ji ber ku ew 

astengî ne divê em ‘astengiyê’ ji holê rakin. 

Belavok: Ev bêje ji bo wan pir bi kêr tê. Pir dixwazin fikr û ramanên xwe 

bi belavokan ragihînin her kesî. Ev bêje jî divê here nava karwana bêjeên 

qedexekirî. 

Bûyer: Bûyerên wan jixwe naqedin, roja ku bûyer çê nebe tune ye. Ji ber 

vê yekê divê em vê bêjeyê jî ji nava zimanê wan derxin û ji dêvla vêya 

tiştekî din bi kar bînin. 

Çalakî: Yek jê bêjeya ku ew herî pir jê hez dikin û pêk tînin ev bêje ye; divê 

em rê li ber vê bêjeyê jî bigirin. 
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Dadgeh: Bêjeya mehkemeyê ji bo wan girantir e, ev bêje wan natirsîne, 

sivik e. Nabe ku em bêjeya dadgehê bi kar bînin. Dibe ku bi vê bêjeyê ew 

li wan deran bi zimanê xwe jî biaixivin. 

Damezrandin: Ev bêje komarê û dewletbûnê dê bîne bîra wan, divê em 

vê bêjeyê jî qet bi kar neynin. 

Darayî: Talana bavê me ye, divê em qet neynin bîra wan ku em li ser 

erdên wan pezê xwe diçêrînin. Aboriya wan xurt bibe dibe ku bi ser hişê 

xwe ve werin. 

Derhêner: Divê derhênerên wan tune bin, an na dê ew jî weke cihuyan 

dest bi kişandina filîman bikin û dinyayê bînin seyra me. 

Dîmen: Heta ji we tê vê bêjeyê û dîmenên berê neynin ber çavên wan. 

Divê ew tiştan pir zû ji bîr bikin. 

Dîrok: Ev bêje gellekî bi talûke ye, ji ber ku têkiliya wan û dîroka wan kurt 

an jî qut e em îro bi wan dikarin. Divê ev bêje jî ji ferhengê derkeve. 

Dozger: Weke bêjeya dadgehê dibe ku ji vê bêjeyê jî qet netirsin, ji wan 

re sivik were ev bêje û dozgerên me li dora xwe bigerînin. 

Ewleyî: Ku ewleyî çê bibe ew ê dest bi fikirînê jî bikin, divê tu carî ew di 

rewşeke ewle de nîn bin; lewma jî divê ev bêje jî neyê bikaranîn. 

Ewlekarî: Ji xwe divê bi vêya qet nehesin, ew kar karê me ye, ku sibê rabin 

bibêjin ewlekarî karê me ye, ev ji bo me qet ne baş e. 

Erdnîgarî: Ev jî bêjeyeke bi talûke ye. Ev bêje dê Kurdistanê bîne bîra wan. 

Dê baş tê bigihîjin ku bûne çar parçe. 

Êrîş: Sermiyanê wan jixwe ev bêje ye, wan çi ji me stendibe bi xêra vê 

bêjeyê ye, divê em vê bêjeyê jî ji zimanê wan derxin. 

Fermî: Ev bêje jixwe divê qet neyê bikaranîn, bila zimanê xwe li derve, li 

malê biaxivin lê li ciyên fermî nabe. Ku vêya bi dest bixin, em ê têk biçin. 



Rêzimana kurdî | 1766  

 

Gerdûn: Ev bêje dibe ku hişê wan bêtir ber bi fikrê azadiyê ve bibe. Heta 

ji me bê divê têkiliya wan û gerdûnê qut bibe, lewma jî divê ev bêje jî li 

wan bê qedexekirin. 

Girîng: Divê ew fêm nekin ku tiştên wan girîng in. Ew çiqas vêya fêm bikin 

dê ewqas bi ser me de werin. Ev bêje jî nabe. 

Helwest: Divê ew nebin xwediyê  tu helwestê; lewma jî divê em vê bêjeyê 

ji nava zimanê wan derxin. Ji ber ku rika wan jî zêde ye ku bibin xwediyê 

helwestekê  em ê qet nikaribin bi wan. 

Hîndekarî: Na, qet nabe, bêhna perwerdehiyê ji vê bêjeyê jî tê. Vê bêjeyê 

jî divê em derxin ji nava zimanê wan. 

Komar: Ev hesret di dilê wan de maye. Komar jî weke bêjeyên 

dewletbûnê ye, divê ew jî cî negire di zimanê wan de. 

Kovar:  Ji bo ku wêje û zimanê wan bi pêş nekeve divê ev bêje jî bê rakirin.  

Dibe ku kovarên wan ên berê jî tim bên bîra wan. 

Maf: Jixwe herî pir di vî warî de ew me ditengijînin. Ji bo ku em pêşî li wan 

bigirin, divê ev bêje jî were qedexekirin, maf jî heta ciyekî ye. 

Merc: Divê ev bêje jî neyê bikaranîn. Bila nizanibin ku di nava kîjan şert û 

mercan de ne û halê wan çi ye. 

Mijar: Bila mijarên wan tune bin. Divê tim belawela û jihevdeketî bin. 

Dibe ku ev bêje jî wan bi ser hev de bîne; lewma jî divê ev jî neyê 

bikaranîn. 

Nakokî: Nakokiyên wan pir in, bila haya wan ji nakokiyan jî tune be. Ku 

nakokiyan ferq bikin, dê bêtir tê bikoşin. 

Navneteweyî: Divê qada navneteweyî li wan bê tengkirin, her ku ber bi 

vê qadê ve diçin, hînê tiştên din jî dibin û bêtir hişyar dibin; lewma jî divê 

ev bêje jî neyê bikaranîn. 
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Netewe: Heta ji me tê divê em wan di warê netewebûnê de hişyar nekin. 

Tiştê ku heta niha me kirine jî ji bo vê yekê ne, ev bêje teqez divê neyê 

bikaranîn. 

Nexşe: Dema ku ev bêje tê bikaranîn, Kurdistan tê bîra wan. Divê ev bêje 

jî neyê bikaranîn. 

Nijad: Ev bêje jî weke bêjeya neteweyê bi xeter e. Ku di vî warî de bi pêş 

bikevin dê şerên mezin biqewimin û ew ê  bixwazin heyfa berê ji me 

bistînin. Lewma jî teqez divê ev bêje jî neyê bikaranîn. 

Nîqaş: Ew çiqas hînê vê bêjeyê bibin, ew ê bêtir li mijaran vebin û 

sedemên hin tiştan bipirsin. Kurd nîqaşê nekin çêtir e. 

Nûjen: Nabe ku ew bibin nûjen. Jixwe tiştê ku me aniye serê wan bêtir di 

vî warî de rû dide. Ku xwe û zimanê xwe di warê nûjeniyê de bi kar bînin, 

êdî wê nema zimanê me jî bi kar bînin. Divê ev bêje jî here ber golikan. 

Parêzger: Vê dawiyê hejmara parêzerên wan zêde bûye û ev jî serê me 

diêşîne, ku em vê bêjeyê bi kar neynin dê ji bo me pir baş bibe. 

Pejirandin: Dixwazin gellek tiştan bi me bidin pejirandin, ku me hînê 

pejirandinê bikin çû ji me ve. Divê ji ev bêje neyê bikaranîn. 

Perwerde: Em hatin ser meseleya herî girîng. Pir zorê didin me ku em 

dest bi perwerdehiyê bikin. Lê di vî warî de ku pêşketinek hebe, dê 

derbeke dijwar li me bikeve. Radeya xeteriya vê bêjeyê jî pir zêde ye. 

Pîşesazî: Divê ew hînê bêjeyên wisa nebin, tim divê cotkariyê û karkeriyê 

bikin. Ku karê xwe bixwe  bi rê ve bibin, bixwe hinek tiştan ava bikin, dê 

nema guhdariya me jî bikin. Lewma jî divê ev bêje jî neyê bikaranîn. 

Pêşkêş: Heta niha ew sekinîne, me pêşkêşê wan kiriye. Ku pêşkêşiyê 

bikin, dê rûyê wan li me vebe û dê hay ji gellek tiştan çê bibin. 

Pêvajo: Heta ji me tê divê em haya wan ji pêvajoyê çê nekin. Ku pêvajoyê 

ferq û fam bikin, dê rewşa me ber bi xerabiyê ve here. 
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Pêwîst: Na. Nabe ku hay ji pêwîstiyên xwe jî hebin. Nexwe dê di destpêkê 

de bibêjin pêwîstiya me bi perwerdehiyê heye. Ev bêje jî divê neyê 

bikaranîn. 

Pirtûk: Her ku dixwînin bêtir hişyar dibin. Pirtûk pirtûkan weke ku ‘pirr’ 

dikin. Na, nabe ku ev bêje jî bê bikaranîn. 

Pispor: Jixwe bibin pispor me safî kir. Pisporî ji wan ma ye, divê di vî warî 

de em pisporê her tiştî bin. Em ê vê bêjeyê jî bi kar neynin. 

Bijîşk: Bi vê bêjeyê, ‘jiyan’ tê bîra wan. Dibe ku fêm bikin jiyana wan di çi 

rewşê de ye, dibe ku dixtor jî têkevin bin bandora vê bêjeyê û bi zimanê 

xwe biaxivin. Ev bêje jî divê here ber golikan. 

Raman: Ne bi zimanê me û ne jî bi zimanê xwe baş dizanin. Rewşa wan 

rewşa bêzimaniyê ye. Lewma jî raman li cem wan kêm peyda dibe. Dibe 

ku bifkirin bi vê bêjeyê. Ev bêje jî qedexe ye. 

Raya gel: Bila gel niha hebe; lê raya wî hinekî bi xeter e; her ku ev bêje bê 

bikaranîn, ew ê di gellek mijaran de xwe mafdar bibînin. 

Rexne: Divê hînê vê bêjeyê jî nebin. Ji lewre rexne dê hinek tiştên girîng 

û veşartî jî bi wan bide hesandin. Nabe ku em vê bêjeyê bi kar bînin. 

Rêxistin: Dema ku ev pêk were hêdî hêdî dê hinek tiştên din jî pêk werin. 

Tiştê ku zora me dibe jî ev e. Ji ber ku di van demên dawîn de hinek bi 

rêxistin bûn ev tişt hatin serê me. Divê ev bêje jî di nava bêjeyên bi xeter 

de be. 

Rizgarî: Divê ew rizgar nebin, ev bêje hîn jî di ferhenga wan de pir zindî 

ye. Divê em vê bêjeyê jî ji holê rakin. 

Şano: Dema ku ew dest bi şanoyê bikin, bawer bikin dê rastiyê raxin ber 

çavan. Ev jî ji bo me ne baş e. ji ber ku ew heta bi çavê serê xwe nebînin 

ji tiştan pir bawer nakin. 
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Şaredarî: Di van demên dawîn de ev sazî ketin destên wan. Divê em vê 

bêjeyê jî bi kar neynin. Ji ber ku xweserbûn dibe ku ji van deran dest pê 

bike. 

Tawanbarî: Di vî warî de gellek bûyerên nediyar hene. Heta ji me tê divê 

em  bêjeya tawanbariyê bi kar neynin, ku ev rewş derkeve holê bi hezaran 

tawanbarî hene. 

Taybetî: Taybetiyên wan çê nebûne. Bila wisa belawela û bê taybetî bijîn. 

Ji kerema xwe re vê bêjeyê jî derxin û bi kar neynin. 

Têkoşîn: Ev bêje serîrakirin, şer û berxwedanê  tîne bîra wan, lewma jî 

divê neyê bikaranîn. 

Tenduristî: Ew nexweş in, ku ew bên ser xwe em çi jî bikin em  nikarin bi 

ser bikevin. Divê ew tu carî baş nebin. Ev bêje jî divê neyê bikaranîn. 

Wêje: Ji ber ku di warê çand û hunerê de xwediyê mîrateke dewlemed 

in, divê wêjeya wan bi pêş nekeve, ku bi pêş bikeve ew ê me nexwÎnin, 

ew ê bi dewlemendiya zimanê xwe bihesin. 

Qedexe: Bi rastî nakokî ye ku em vê bêjeyê qedexe dikin. Lê divê em bikin. 

Divê ew bi qedexeyan nehesin. Qedexe, qedexe ye êdî. 

Zanîngeh: Fikr û ramanên azad li wan deran şîn tên. Ku zanîngeh bibin 

warê wan, divê em koç bikin. Ev bêje jî ji bêjeyên qedexe ye. 

Zanyarî: Zimanê wan zimanê gundan e. Nabe ku bêjeya zanyariyê di 

zimanê wan de hebe û ew jî bibin zanyar. 

Gotar 

Me go merheba! 

Bahoz Baran 

Her kes li dû helbesta “yekemîn” e, çîroka “yekemîn” e… Kengî dest pê 

kir vê nexweşîya yekemînîyê? 

Di nivîsan de, em Kurd pirr guh nadin xalbendîyan. Lê “sê” ji wan her li 

pêş in. Baneşan (!) em dixwazin dengê xwe bigihînin hinekan. Xal (.) em 
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ji mecbûrî bi kar tînin. Sêxal (…) derdê me pirr e, ziman li me nagere, sêxal 

tê hewara me. 

Deh sal in li ser înternetê ye, dinivîse, hîn jî nizane kumikan dayîne ser 

tîpan. 

Ew “he”ya “hebûn”a me kengî ji hemdê xwe ket û bû qertaf û bi “bûn”ê 

ve zeliqî? Kî yê xwe bigihîne hewara wê? 

Zarokeke biçûk dibêje, “Ez nokê zanim heta kokê!” hey lê! Tu yê çi bibêjî 

piştî vê gotinê? 

Dema ku di civînan de hinek dibêjin, “Ez jî tev li te dibim.” lazim e em 

bibêjin, “Ez pirr tevlihev im, ji kerema xwe re tev li min nebe.” 

A normal bûye “anormal”, lewma wextê ku tu li Amedê bi Kurdî diaxivî ji 

te re dibêjin tu ji kû hatîyî? 

Yekî îro got, “Filankes yekî çawa ye?” Yekî din bersiv da û got, “Ma bi 

zimanê xwe naaxive, dê yekî çawa be.” 

Di nivîsan de, çima daçeka “jî”yê pirr tê bikaranîn, ji birçîbûna me ye gelo 

yan ji daxwaza wekhevîya me? Em dixwazin ev jî he be, ew jî he be, a din 

jî he be. 

Na! Mesele dema ku dibe meseleya ziman, em rastîyê ji hev re nabêjin. 

Pişta me kul e, lewma jî zimanê me kin e. 

Yan ji hev re xweş dikin, yan jî hevdu reş dikin. Ev e pênaseya rexneya 

wêjeya me. 

Xerabkirin rehet e, avakirin zor e. Em ji tiştên rehet hez dikin. 

Di wergerê de, gerek em nebêjin kîjan pirtûk hat wergerandin, gerek em 

bibêjin çawa hat wergerandin? 

Kurdîya wê/wî he ye, nivîsîna bi Kurdî qedexe nîn e, dîsa jî bi Tirkî dinivîse 

pirtûka xwe, gelo çima? 

Di zimanê xelkê de pispor e, di zimanê xwe de kor e, lê dibêje qey dixtor 

e! 
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Raman ji ziman dermale dibe, ku ziman çû raman dide dû. 

Di civînekê de, radibe ser pîyan û dibêje ez bi Kurdî nizanim heqê min 

mexwin, zimanê civînê dike Tirkî û ew heqê bîst kesan dixwe. 

Demokrasîya pêşketî qey ev e! 

Hinek Kurd, ji zimanê xwe pirr hez dikin, lewma jî destê xwe nadin tu tiştî. 

Dibêjin her tişt bila wek xwe bimîne! 

Gellek hunermendên me yên modern hew distrên, lewma jî hinek ji wan 

re dibêjin stranbêj. 

Kurdên ku bi Tirkî dinivîsin hindik in, lewma jî êdî Kurdînûs dibin Tirkînûs. 

Hinek Kurd kovara “Folklora Kurdan” derdixin, hinek dibêjin ev karê me 

bû çima ew karê me dikin! 

Wextê ku fîlozefek Cizîrî şirove dike, bêhna mirov derdikeve. 

Rûyê me dikene, kenê di rûyê me de, di nivîsa me de bi cî nabe. 

Hinek dibêjin ziman! Ziman bi tenê perwerdehî ye, ma çi îşê wê bi 

şaredarî û sazîyan he ye! 

Di hevokeke pirsê de, wextê ku peyva pirsê nîn e û hevok dirêj e, mirov 

vedigere serî û wê hevokê dîsa dîxwîne. 

Di gellek pirtûkan de, ji dêvla “xêzika axaftinê”, “xêzekin” hatîye 

bikaranîn? Çima? Gelo ji ber ku “xêzika axaftinê” bi du “tûş”an çêdibe ev 

wiha bûye? 

Got, yekî got yekî digot, got hema qet mebêje… 

Bahoz Baran 

Sê Çîrokên Li Ser Bişaftinê 

Bahoz Baran 

Wextê ku qal tê ser bişaftinê,  ê min hûtekî heftserî tê bîra min. Vî hutî, 

gellek derbên giran li me dane. Gellek derbên giran li me dide ev hût. Wî 

gellek ji me dabeliandine û mehandine bê ku em tiştekî pê bikin, hinek ji 

me niha di qirrikê wî de ne, hinek ji me ji qirrikê berjêr in. Hûn ji kîjan 
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Kurdê/î bipirsin dê li ser wî hûtî ji we re tiştinan bibêje. Serborîyên me 

yên cur bi cur he ne pê re. Her serborî, birînek e û lazim e em bi birînên 

xwe bizanin, lazim e em li ser wan birînan biramin. Di vê nivîsê de ez ê 

qala sê çîrokên balkêş ên bişaftinê bikim. 

Mirîşkên Îzmîrê û Dayika Kurd 

Heft heşt sal berê, hevalekê ji min re qala xwe û serborîya dîya xwe kir. 

Piştî ku Licê tê şewitandin, terka her tiştê xwe dikin û ji warê xwe koç 

dikin, berê xwe didin Îzmîrê. Diçin li wê derê, li taxekê bi cî dibin. Tebatî 

nayê dayikê, karên gundan li bajaran nîn in, pez û dewar nayên 

xwedîkirin. Ev dayika me, rojekê nema xwe digire û ji qîza xwe re dibêje, 

“Qîza’m Welleh sebra min li vir nayê, hema çend heywanên me he 

bûna...” Qîza wê dibêje, “Dayê, li bajaran mirov nikare heywanan xwedî 

bike, çênabe. Dilê dayikê, bi vê gotinê rehet nabe û ji qîza xwe re dibêje, 

“Ez qala pez û dewaran nakim qîza’m, hema çend heb mirîşkên me he bin 

bes e.” Qîzik, roja din radibe diçe bazarê û ji dîya xwe re çend mirîşkên 

ziraetê dîstîne û tîne malê. Dayika me li mirîşkan dinêre, lê kêfa wê ji 

mirîşkên ziraetê re nayê, lê dibêje ji tunebûnê çêtir e qîma xwe bi wan 

tîne. Dayika me diçe hinek lextê mirîşkan ji tûrikekî derdixe ku deng li 

mirîşkan bike û bide wan. Ê te dît em Kurd dema ku deng li mirîşkan dikin 

dibêjin “tû tû tû”. Dayika me deng li wan dike, lê mirîşk bi dengê wê ve 

nayên. Dayik şaş dimîne û ji qîza xwe re dibêje, “Ev çi tewir mirîşk in 

qîza’m, çima nayên lextê xwe naxwin? Ka here ji cîrana me bipirse, bê ew 

çawa deng li mirîşkên xwe dikin.” Qîzika me diçe dipirse, cîrana wan 

dibêje, “Welleh em dema ku deng li mirîşkan dikin dibêjin, “cîk cîk cîk”. 

Qîzik şaş dimîne û tê gotina cîrana xwe ji dîya xwe re dibêje. Dîya wê bi 

vê gotinê ecêbmayî dimîne û dibêje, “Îcar “cîk cîk cîk”! Mirîşk û “cîk cîk 

cîk!?” Welleh tu min bikujî ez nikarim ji mirîşkan re bibêjim “cîk cîk cîk”. 

Tu rabe evana bibe bifiroşe, wextê ku tu çûyî Amedê ji min re mirîşkên 
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me yên gundan bîne ku em ji zimanê hevdu fam bikin. Qîzik radibe 

mirîşkan li xwedîyê wan vedigerîne û dema ku diçe Amedê û tê ji dîya 

xwe çend heb mirîşkên me yên gundan tîne û dilê dayikê dikeve cî. 

  

Xaltîya Asîye û Milyaket 

Ez ne şaş bim sala 1998’an bû. Em li Licê bûn. Cîraneke me he bû, me jê 

re digot xaltîya Asîye. Kurekî wê li çîyê bû, kurê din navê wî Tehsîn û li 

înşeatan dixebitî. Wê salê Tehsîn digire dîya xwe jî bi xwe re dibe 

Qeyserîyê. Çendekî li wir dimînin û xaltîya Asîya nexweş dikeve, dikeve 

ber halê mirinê. Ji kurê xwe re dibêje, “Bigire min hilde bibe Licê.” Tehsîn 

jê re dibêje, “Dayê li van deran nexweşxane he ne, em ê dermanekî peyda 

bikin.”Xaltîya Asîye dibêje “Na, îllim tu yê min bibî Licê.” Tehsîn li ber dîya 

xwe digere dibêje, “Dayê, ev ji min nayê, em hîn nû hatine, me mal kirê 

kirîye, gerek ez bixebitim.” Lê na, dayik ji gotina xwe nayê xwarê û talîya 

talî dibêje, “Welleh tu min nebî Licê, ez heqê xwe li te helal nakim.” 

Tehsînê me, ji neçarî radibe dîya xwe digire û berê xwe dide Licê. Wê salê, 

wextê ku xaltîya Asîye hat û em çûn serdana wê, me dît ku halê wê ne tu 

hal e. Gotin dê bimire, rabûn gazî mela jî kirin û çûn gora wê jî kolan. Lê 

xaltîya Asîye heftek paşê bi ser xwe de hat û sipîsax bû. Tehsîn ji karê xwe 

bûbû, ji destê wî tiştek nedihat û diçû qehwê û dihat. Tehsînê me, şevekê 

tê malê û ji dîya xwe dipirse û dibêje, “Ê dayê, min ji te re got ez li wî 

bajarî te bibim ser dixtoran, te got îllim min bibe Licê, binêre wa ye tu 

hatî ser xwe. Îşê min jî ma li erdê. Ev çi bi te hatibû ku te ewqas dixwest 

ez te bibim Licê?” Xaltîya Asîye, berê xwe dide kurê xwe û dibêje, “Tehsîn 

Tehsîn! Min got belkî tu baqil î û bi tiştan dizanî, lê a niha ez li te dinêrim 

û dibînim ku tu hesabê tu tiştî nakî, ez li ber mirinê bûm, ku ez li bajarê 

Tirkan bimirama û milyaketên wan bihatina bi Tirkî pirsên xwe ji min 

bikirina, min ê çi fam bikira ji wan, min ê çi bigota ji wan re? Me yê çawa 
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ji zimanê hevdu fam bikira?” Piştî van gotinan, kenek bi ser rûyê Tehsîn 

dikeve û ji dîya xwe re dibêje, “Welleh tu rast î dayê, ev tişt qet nehatibû 

bîra min.” 

  

Ehmedê Kurd û Dibistanên Tirkan 

Di sala 2007’an de, min mamosteyek nas kir. Navê wî Ehmed bû. Li 

civatekê min qala meseleya zimên kir û gotinên min birînên camêr 

axivandin. Got, mamoste gellek tişt hatine serê min, ez dixwazim qala 

wan bikim ji te re. Min got, kerem bike û camêr çîroka xwe ya li ser 

bişaftinê ji me re got. 

Got em li gund bûn, berê mekteb li gundê me tune bû û me nedizanî 

tiştekî çawa ye. Serê sibê heta êvarê em li çol çîyan bûn, li nav erd û 

baxçeyan, li ber pez û dewaran bûn em. Li ser dar û devîyan, di nava çem 

û robaran de bûn em. Rojekê min dît bavê min qala mektebê kir û got, 

“Ez ê te bişînim mekteba gundê din.” Mehek paşê pêşmalka reş li min 

kirin û berê min dan mektebê. Ez yekî jîr bûm û pirr zû tê digihîştim, lê 

wextê ku ez di wî derîyê mektebê re ketim hundir, jîrbûna min li derve 

ma û ez bûm nezanekî dera hanê. Hefteyek du hefte derbas bûn, ez mîna 

gêjikan diçim mektebê û têm û ji wan tiştekî fam nakim. Piştî hinek xêzik 

mêzikan, rojekê mamoste tiştekî spî anî danî ser maseyên me. Min ji 

hevalê bal xwe pirsî û got, “Ev çi ye?” Wî jî hema got, ”Ev benîşt e benîşt, 

bicû.” Min jî girt û ew tiştê spî kir devê xwe û cût. Min dît naşibe benîştan, 

min got, “Kuro ev çilo benîşt e, balon jê çênabe.” Hevalê min got, “Ev 

benîştê mektebê ye, wilo ye.” Dersa din mamoste hat û bi Tirkî got, 

“Fişlerinizi çıkarın!”  Ezê reben, ez çi dizanim fîş çi ne. Min dît her kesî ew 

tiştên spî derxistine û danîne ser maseyên xwe. Ew hevalê min jî çûbû li 

paş rûniştibû. Mamoste berê xwe da min û got, “Ahmet senin fişlerin 

nerede?”  Min hîn jî tiştek fam nekiribû, min got qey pirsa benîştê ku min 
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cût dike. Min got, “Örtmenim min benîştê xwe cût.”  Mamoste Kurd bû, 

fam kir ku min fîş wek benîşt cûtîye. Darê xwe girt û ket ser min. Min wê 

rojê kuteneke baş jê xwar. Dema ku em ji dibistanê derketin min jî dilê 

xwe li wî hevalî rehet kir. 

Çend salên din bihurîn ez ketim pola çaran, rojekê mamoste hat û li depê 

gotina Ataturk nivîsî, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”  Paşê got hûn çi 

vê gotinê fam dikin? Deng ji kesî derneket, me yê çi fam bikira ji wê 

gotinê? Talîyê mamoste got ku hûn bersiv nedin min, ez ê li we tevan 

bixim. Min mêze kir ku çênabe, em ê kutanê bixwin, min baş bala xwe da 

wê gotinê û min dît ku peyvek ji min re ne xerîb e. Dema ku ez bi bavê 

xwe re diçûm Amedê, li ser rê tabelayek he bû û li ser wê, “İL : 

DİYARBAKIR” dinivîsî. Min hema destê xwe bilind kir û hatim ber textê, 

min “DİYARBAKIR” xist dewsa “İL”ê û li textê gotina, “Hayatta en hakiki 

mürşit Diyarbakırdır.”  nivîsî. Piştî vê gotinê, mamoste got qey ez 

henekên xwe bi vê gotinê dikim û min dîsa kutan xwar. Min sûnd xwar 

min got, ez êdî bersiv nadim tu tiştî. Çend sal derbas bûn, ez hatim 

navçeya Erxenîyê, dersa Tirkî he bû, mamosteyek hat got, “Çocuklar 

bugün kompozisyon yazacağız.”  Me nedizanî kompozîsyon çi ye. Ji me re 

qala rê û rêzikên wê kir û got hûn ê li ser gotina “Ne ekersen onu 

biçersin.”  ê binivîsin. Min zor da xwe, lê min fam nekir ev gotina hanê çi 

dibêje. Paşê bax û baxçeyên me hatin bîra min û min bîst xalên wiha 

nivîsîn, “Domates ekersen domates biçersin, biber ekersen biber 

biçersin..”  Wextê mamoste li kaxidê min nêrî pirr aciz bû ji min re got, 

“Ehmed bu nedir?”  Min got, “Örtmenim öyledir, insan domatês ekerse 

domatês biçer...”  min ê tam bigota, “Biber…”Şîmaqa wî gawirî bin guhê 

min sor kir. 



Rêzimana kurdî | 1776  

 

Dayikek hesabê mirîşkên xwe dike û dibêje gerek mirîşk bi zimanê me 

bizanin; lê gellek Kurdên me, em dev ji mirîşkan berdin, hesabê xwe û 

zarokên xwe jî nakin! 

Dayikek hesabê milyaketan dike û dibêje gerek milyaket jî bi zimanê me 

biaxivin. Lê gellek Kurdên me, em dev ji milyaketan berdin, dema ku diçin 

ji dikanekê tiştekî distînin jî hesabê zimanê xwe nakin. 

Ew zimanê ku berê me ji ber wê kutan dixwar, îro wî di nava hiş û gîyanê 

gellek Kurdan de cîyê xwe çêkirîye û gellek Kurd êdî bi wî zimanî “dijîn?” 

Helbet, li Kurdistanê bi hezaran çîrokên bi vî awayî yên ku nehatine 

nivîsîn he ne. Hêvî ew e ku em li “bîra”xwe vegerin û wan çîrokên xwe 

binivîsin da ku em bikarin xwedîtîyê li êşa xwe bikin. 

Bahoz Baran 

Nîşe: Ev nivîs di Azadîya Welat de hat weşandin. 

__ 

  

  1 Fîşên xwe derxin! 

  2 Ehmed fîşên te li kû ne? 

  3 Mamoste min benîştê xwe cût. 

  4 Di jîyanê de, rêberê herî heqîqî zanist e. 

  5 Bajar. 

  6 Di jîyanê de, rêberê herî heqîqî Amed e. 

  7 Zarokno! Em ê îro kompozîsyonekê çêbikin. 

  8 Tu çi dayînî tu yê wê hilînî. 

  9 Heke tu firingîyan dayînî tu yê firingîyan hilînî, heke tu bacikan dayînî 

tu yê bacikan hilînî. 

  10 Ehmed ev çi ye? 

  11 Mamoste wisa ye, ku mirov firingîyan dayîne dê firingîyan hilîne… 

Gelo Dê Osman Baydemîr Çi Bike? 
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Bahoz Baran 

Şeva 14’ê gulanê  resepsiyona cejna Kurdî hebû li navenda çand û hunerê 

ya Cegerxwîn. Birêz Osman Baydemîr jî di nava vexwendiyên wê derê de 

bû. Birêz di axaftina xwe de qala girîngiya zimên kir û ziman şiband stûna 

ciyê ku resepsiyon lê dihat lidarxistin. Osman Baydemîr di dawiya 

axaftina xwe de spasiyên xwe kir ji her kesî re û qala pirsgirêkeke girîng 

kir û got: 

“Du zarokên min hene. Yek jê du sali ye, yê din çar sali ye. Dema ku zarokê 

yekemîn ji me re çêbû, me li nava malê zimanên din qedexe kir û me got 

divê em bi zarokên xwe re bi Kurdî biaxivin û me wisa jî kir, zarokê me yê 

yekemîn ji xeynî Kurdî hînî tu zimanî nebû, bi Kurdî mezin bû; lê….” 

Dema ku Osman Baydemîr got “lê” ji nava min tiştek qetiya…. Ez axaftina 

birêz ji ciyê ku ji nava min tiştek qetiya dîsa ragihînim ji we re: 

“Lê; îsal min ew şand pêşdibistanê. Piştî demekê min dît ku ez çi jê 

dipirsim ew bi Tirkî bersivê dide min. Ji ber ku ev tişt hat serê min, min 

bêtir fam kir ku çareseriya vê pirsgirêkê ew e ku; divê zimanê me di 

dibistanan de bi awayekî fermî bê dayîn û têkeve fermiyetê.” Her kesî 

çepik lê xist û birêz got karê min hene, lêborîna xwe xwest û ji wê derê 

derket. Çend roj in ku ez li ser wê rewşê difikirim. Belê, em jî dibêjin 

çareseriya pirsgirêkê ew tişt e, divê Kurdî bi awayekî fermî bê qebûlkirin 

û perwerdehî bi temamî divê bi kurdî be. Lê ez dixwazim li ser rewşa 

Osman Baydemîr çend tiştan bibêjim û berê pirsê bidim her kesî. 

A rast û di cî de divê Osman Baydemîr kurê xwe neşanda pêşdibistanê. Ji 

ber ku zarokên ku diçin pêşdibistanê gavek zûtir tên pişaftin û jixwe 

armanca pêşdibistanan jî ew e li herêma me. Divê birêz zanibe, dema ku 

mirov zarokên xwe bişînin wê derê dê zarok bên pişaftin. Jixwe ew der 

ciyên pişaftinê ne. Divê Kurd van pirsan ji xwe bikin: “Ma em mecbûr in 

ku zarokên xwe bişînin pêşdibistanê û bidin pişaftin? Pêşdibistan li 
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herêma me di nava çend salan de çima ji sedî ‘sêsed’ zêde bûn? Çima 

pêşdibistneke Kurdî tune ye li Amedê? Em li Amedê milyon û nîv Kurd bin 

û pêşdibistanek tune be, ev ji bo me şermeke mezin e. 

Divê em bizanibin ku “Pêşdibistan” ji bo çi li herêma vebûne û her ku diçe 

zêde dibin. Li ciyên çiyayî û bilind “Dibistanên Leylî”(YIBO) ji bo vê 

armancê hatin çêkirin; li bajaran jî ji bo pişaftinê “Pêşdibistan” hatin 

vekirin. Çawa Osman Baydemîr zarokê xwe dê neşanda dibistanên 

leylî(YIBO) wisa jî divê neşanda pêşdibistanê jî. Dema ku mirov zarokên 

xwe bi Kurdî mezin bike û bişîne pêşdibistanê dê keda mirov ya çar salan 

jî bi avê de here. Birêz dikarîbû vê pirsgirêka kûr û ya her kesî di şexsê 

xwe de ji raya giştî re ragihanda û têxista rojeva dewletê û dinyayê. Ez 

meraq dikim li dinyayê serokekî/e şaredariyê heye ku  nikare zarokên 

xwe bi zimanê xwe perwerde bike û wan dişîne dibistaneke ku zimanê 

zarokên wî li wê derê tune ye. 

Miheqeq dê Kurdî têkeve fermiyetê jî; lê heta wê çaxê(ku em nizanin 

çend sal bi şûnde dê ev pêk were) em ê zarokên xwe bi destê xwe bidin 

pişaftin? Divê Kurd zarokên xwe neşînin pêşdibistanan, a niha di van şert 

û mercan de divê Kurd zarokên xwe heta 7 saliya wan biparêzin. Dibe ku 

weke alternatîf mirov zarokên xwe qet neşîne dibistanê jî. Dema ku li gorî 

zagonan dewlet hat devê derî û wê got ev sûc e, divê mirov karibe li 

dewletê vegerîne û bibêje,” Tu bi zimanê min perwerdehiyê bidî ez ê 

bişînim; an na ez naşînim,  tiştê ku hûn dikin sûc e!” 

Ev pirsgirêk di şexsê Osman Baydemîr de me hemûyan eleqedar dike, 

weke yek ji pêşengên vî gelî, gelo dê Osman Baydemîr çi bike? Dê ji bo 

zarokê xwe pêşdibistanê bidomîne û zarokê xwe bi destê xwe bide 

pişaftin, an ew ê vê rewşê qebûl neke û wî neşîne? Ew ê banî çapemeniya  

vî welatî û dinyayê bike û vê rewşê bi awayekî aşkera û zelal nîşanî her 

kesî bide? Gelo dê Osman Baydemîr çi bike..? 
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Bahoz Baran  

bahoz_baran@hotmail.com  

Nîşe: Ev nivîs di Azadiya Welat de hat weşandin.     

Pêşniyazek 

Bahoz Baran 

Pirsgirêk û birîna me ya sedsala 21’ê ya herî xedar û kûr bêguman 

pişaftina zimên e. Li hemberî pişaftinê kêmasiyên herî mezin jî tunebûna 

polîtîkayekê û têkoşîna bêpergal e. Lewma jî li hemberî pişaftinê xebatên 

bi rêk û pêk tune ne û encamên baş bi dest nakevin. Em jî mecbûr dimînin 

ku ramanên xwe yên di heqê vê mijarê de bi awayekî nivîskî ji raya giştî 

re ragihînin. Di vê nivîsa xwe de ez dixwazim di warê pişaftinê de ji bo 

derhêneran û ji  bo kesên têkildar pêşniyazekê bikim. Heta niha li ser 

pişaftinê tu fîlm ji aliyê kurdan ve -li gorî nêrîna kurdan- nehatiye çêkirin. 

Dema ku mirov li rol û bandora sînemayê difikire, mirov tê digihîje ku divê 

di vî warî de fîlm bihatina çêkirin. Par li ser mijara pişaftinê ji aliyê 

derhênerekî tirk û kurd ve fîlmê bi navê “Du Ziman û Baholek*” hat 

çêkirin. Gelek kesî ew fîlm eciband û got, bi rastî pişaftin di vî fîlmî de pir 

xweş li ber çavan hatiye raxistin. Lê dema ku em baş li wî fîlmî binihêrin, 

em ê bibînin ku ew fîlm, bi çavên mamosteyekî tirk li pirsgirêkê dinihêre 

û êşa wan zarokan pir kêm vedibêje. Ya girîng divê ne êş û pirsgirêka wî 

mamosteyî bûya; ya girîng êş û pirsgirêka wan zarokan bû. Divê bi çavên 

zarokan li pirsgirêkê bihata nihêrtin; lê di wî fîlmî de ev tişt pir zêde tune 

bû. Ji ber vê yekê  ez dibêjim, em fîlmê pişaftinê li gorî zarokan û bi 

awayekî ‘berejavî’ ji nû ve çê bikin. Ez dixwazim di warê senaryoyê de 

pêşniyaza xwe bi vî awayî vebêjim: 

Bila derhênerên me li herêma me an li cihekî din “Dibistaneke Kurdewar”  

ava bikin. Hemû tiştên wê dibistanê bila bi kurdî bin: Nivîsên li ser 

dîwaran, sondên xwendinê û yên li polan daleqandî, muzîka zîlê, reng, cil 
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û berg, pirtûk, fîş, mamoste… Bila her tişt ji sedî sed bi kurdî be. Piştî ku 

me dibistaneke kurdewar amade kir em herin ji Enqereyê yan jî ji 

Stenbolê, ji bajarên tirkan sî-çil xwendekarên tirk yên heft salî bînin li wê 

dibistanê qeyd bikin. Me ew zarok anîn, îcar em ê wan di wê dibistanê de 

bi cî bikin û bila mamosteyên kurd dest bi vegotina dersên kurdî bikin ji 

zarokên tirkan yên ku bi kurdî nizanin re û bila kamerayên me bê navber 

rewşa wan zarokan qeyd bikin, axaftinên wan, diyalogên wan, psîkolojiya 

wan… Ji destê me bê em dikarin çend malbatên wan jî bînin û piştî 

perwerdehiya bi kurdî diyalogên wan zarokan yên bi malbatên wan re jî 

bi kamerayan qeyd bikin. De ka em binihêrin zarokên tirk piştî 

perwerdehiya bi kurdî dikevin çi rewşê û qala çi dikin ji malbatên xwe 

re…(Haya malbatan divê ji projeyê hebe; lê haya zarokan divê ji projeyê 

tune be.) 

 Ku em bikarin fîlmekî weha çê bikin; em dê pir baş bidin famkirin bê êşa 

ku zarokên me dikşînin çi êş e. Wê çaxê hem dê tirk û hem jî dê kurd(ji 

ber ku gelek kurd nizanin di wan dibistanan de çi tên serê zarokên wan) 

fam bikin ku zarokên wan ji nava çerxeke çawa derbas dibin. Bila herkes 

baş bibîne ku dema ku zarok bi zimanekî ku ew nizanin perwerde dibin çi 

tên serê wan û çawa lalome dibin; çawa ji dersan direvin, çawa bi çavine 

şaşmayî li mamosteyan dinihêrin; çawa bi zimanekî din nikarin destûra 

çûna tiwaletê ji mamosteyê/a xwe bixwazin û çawa bi xwe de dimîzin. 

Bila herkes bibîne zarok çawa dixwazin hema bila zîl lê bikeve û ew 

derkevin derve û azad bibin; bila herkes baş fam bike ku nefamkirin 

tiştekî çiqas dijwar e. Derhênerên kurd li ser vê yekê çi difikirin ez 

nizanim, lê ez vê projeyê ji wan re pêşniyaz dikim. Em rewşê berovajî 

bikin dê baştir bê famkirin ku çi hatiye serê me û çi tê serê me…. 

*İki dil bir bavul 

Bahoz Baran 
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bahoz_baran@hotmail.com 

Cegerxwîn Tê Pişaftin 

 Di sedsala 21’ê û di sala 2010’an de li ber çavên me hemûyan(çavên me 

birijin) pişaftin govenda xwe li dar dixe û em jî bûne temaşevan jê re. Li 

hemberî pişaftinê ne polîtîka, ne bername û ne jî xebatek… 

Di sedsala 21’ê û di sala 2010’an de li ber çavên me hemûyan(çavên me 

birijin) pişaftin govenda xwe li dar dixe û em jî bûne temaşevan jê re. Li 

hemberî pişaftinê ne polîtîka, ne bername û ne jî xebatek… 

Eger kurd bi tevde berê xwe bidin zimên, kurd li kurdî vegerin, polîtîkayên 

pergala desthilatdar dê di çar-pênc salan de têk herin. Em çi dikin li 

hemberî pişaftinê, em tiştekî nakin! Em li bendê ne ku dewlet  vê rewşê 

çareser bike. Wisa xuya dike ku me ev rewş qebûl û normalîze kiriye di 

nava xwe de; li hemberî pişaftinê polîtîkayeke me tune ye, tune ye 

polîtikayeke me ya zimên, me ji  girîngiya zimên fêm nekiriye, pêşengên 

me fêm nekirine ku ziman çiqas girîng e; hinek kesên ku fêm dikin jî pir 

tişt his nakin, naşewite hundirê wan; em bîst milyon in li Tirkiyeyê; lê 

mixabin û sed mixabin tune ye li hemberî pişaftinê polîtîkayeke me? Eger 

hebûya polîtîkayeke me; bajarên me di warên de zimên de nediketin 

rewşeke bixeter. Eger hebûya polîtîkayeke me dê hinekan bi zorê û me jî 

bi kêfxweşî zimanê serdestên xwe hînî zarokên xwe nekira; hebûya 

polîtikayeke me dê hinekan di temenê pîr de dayikên me hînî zimanê 

serdestan nekirina. Eger li hemberî pişaftinê polîtîkayeke me hebûya dê 

hinekan li Amedê “Cegerxwîn” hînî  zimanê serdestan nekira. Fermo, em 

bi hev re li rewşa saziyeke nuh ya ku li Amedê vebûye binihêrin û qêrîna 

Cegerxwîn bibihîzin. 

Par li Amedê(li navenda pişaftinê) avahiyeke bi heybet hat damezrandin. 

Navê wê kirin “Navenda Çand û Hunerê ya Cegerxwîn”. Ji bo navê wê 

derê dewletê nerazîbûn nîşan da û navê Cegerxwîn nehat qebûlkirin; lê 
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şaredariyê dîsa ew nav lê kir.  Wê demê kesên berpirsiyar gotin em ê her 

tiştên wê derê bikin kurdî, em ê wê derê bikin dibistana kurdî. Di 

serîlêdanê de jî bersiyaran got em ê kurdî bikin şertê yekem, kesên ku 

kurdî nizanibin dê nekevin wê derê. Me jî got, a rast ew e û em pir 

kêfxweş bûn. Par min di nivîseke xwe de qala wê derê kiribû û min gotibû, 

em ê binihêrin de ka ew berpirsiyar li ser gotina xwe disekinin an na. Niha 

di nûçeyan de tê gotin ku ew sazî van rojan dê vebe, belê di warê fermî 

de van rojan ew sazî dê vebe; lê tiştê ku em dizanin ew sazî  çend meh in 

ku dixebite û niha li wê derê gelek xwendevan dikevin dersan. 

Çend roj berê min jî got ka ez herim binihêrim çi li wê derê diqewime? Li 

devê derî sewta zimanê serdestan hat guhên min. Dema ku ez derbasî 

hundir bûm, min dît ku dîwar jî bi zimanê serdestan dipeyivin, li her derî 

nivîsên zimanê serdestan  hatine daleqandin. Kurdî di hinek kuncik 

mincikan de dîsa bûye zaroka sêwî. Gelek rêveber û ewlekar bi hev re bi 

zimanê serdestan diaxivin, li jor, li jêr gelek ciwan jî li dora zimanê 

serdestan diçin û tên. Min ji xwe re got, ku destpêk weha be dê dawî 

çawa be? Ez ricifîm, Cegerxwîn hat ber çavên min, Ce-ger-xwîn! Min got 

ez bipirsim ji yekî/ê, bipirsim bibêjim, hûn Cegerxwîn nas dikin? Lê min 

nepirsî, girî ket qirika min û bi lez ji wê derê derketim. Min got, helal be 

ji we re, helal be ji we re ku Cegerxwîn bi destê we tê pişaftin! Li bajarê 

me, li ber çavên me(çavên me dîsa birijin), ev çi gosirmet e? Divê vê 

saziyê mirov hînî kurdî bikirina û xebatên xwe bi kurdî bikirina; lê em 

dibînin ku kesên ku hatine pişaftin, vê saziyê hînî zimanê serdestan dikin. 

Kanî ziman, kanî rûmet, kanî hebûn? 

Belkî hinek kes bibêjin, bismîllah hê sazî nû vebûye ka em hinekî 

bisekinin. Lê rastî li holê li ber çavên me hemûyan e. Gelek saziyên me bi 

vî hawî xizmetê dikin ji serdestan re. Qey em nizanin. Pêşiyên me jî 

gotine: “Roja reş ji sibê kifş e.” Em pir baş dizanin ku ew sazî û bi hezaran 
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sazî bi têkoşînê bi dest ketine û ew ên gel in. Divê kurd destûrê nedin vê 

yekê. Em dikarin pêşiya vê yekê û tiştên weha bigirin, eger bertek neyên 

nîşandan, eger weha bidome, dê ji destê me here ew der, weke hin derên 

me yên din. Niha Cegerxwîn li me dinihêre, niha Cegerxwîn di gora xwe 

de ne rehet e! Jixwe Cegerxwîn bi têra xwe giriyabû. Jixwe Cegerxwîn 

ceger kiribû xwîn. Divê ew rêveber û berpirsiyarên wê saziyê yan dest bi 

rastiyê, dest bi zimanê xwe bikin yan jî ku niyeta wan û zimanê serdestan 

heye, ji kerema xwe re bila navê Cegerxwîn jê bibin û neherimînin û bila 

Cegerxwîn ceger neke xwîn û bila negirî. Em bi destê xwe mala xwe xerab 

nekin. Hey hêja Cegerxwîn! Dengê te tê min, te got û tu dibêjî: 

“Ey Kurd ji xew ranabî qey 

Her wa di xew da ta bi key 

… 

Cegerxwîn ji destê we dinalî, bê xurd bê rêzan û xew 

We li ser dilê min kişandin hezar şîş û hezar dax û key” 

Bahoz BARAN 

Hûn Çawa Dikarin Tam Asîmile Bibin? 

Mirov xwe û neteweya xwe çawa  dikare tam asîmile dike. Fermo, yên ku 

dixwazin tam asîmile bibin, bila li gorî van xalan tevbigerin. Ev xal,  

garantiya tamasîmilasyonê didin we, kesên ku tiştên van xalan pêk bînin, 

wê di pênc salan de  tam asîmile bibin.  

 

1. Dema ku zarokên we çêbûn bi serbilindeyeke mezin, navên kurdî li wan 

bikin; lê bi wan re bi tirkî bipeyvin. 

2. Pirtûk û kovar û rojnameyên kurdî bistînin; lê nexwînin, bikin bin 

sifreya nan. 

3. Partiya we ya siyasî bila bi tirkî qala mafê we bike û bila rêvebirên wê 

bi tirkî bipeyvin û bila civîn û  şahiyên xwe bi tirkî li dar bixin. 
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4. Ku yekî qala xweasîmilasyonê kir, kulmek li nava devê wî bixin û 

bibêjin: “Biz asla asimile olmayız.” 

5. Navendên çand û hunerê vekin û zimanê wan bikin tirkî. 

6. Li ser hişmendî û pişaftinê nesekinin, bala xwe bidin rêzimanê. 

7. Neçin civînên kurdî. 

8. Ku hûn çûn civînan jî, soza  hînbûna kurdî bidin; lê bila di gotinan de 

bimîne ev. 

9. Dema ku nivîskarên kurd hatin, neçin panelên wan. 

10. Rêvebirên we jî, dema ku nivîskarekî/e biyanî hat, bila li protokolê 

heta dawiyê guhdariya wî/ê bikin, dema ku nivîskar kurd bû, bila pênc 

deqe guhdarî bikin û rabin herin. 

11. Salê carekê, roja cejna ziman, zimên bînin bîra xwe bes e. 

12. Stranên xwe bi zimanekî din guhdarî bikin. 

13. Xwe û zimanê xwe nizm bibînin. 

14. Di erebeyan de, di aşxaneyan de, di bazarê de bi tirkî bipeyvin. 

15. Dema ku zarok bi tirkî peyivîn, dengê xwe nekin, tenê bibêjin: eferim. 

16. Bi hevsera-ê xwe re bi tirkî bipeyvin. 

17. Dema ku bûkeke tirk hat mala we, hemû di nava mehekê de hînî tirkî 

bibin. 

18. Avfiroşek dema ku bi kurdî bang kir, avê jê nestînin. 

19. Di dibistanan de, zarok dema ku bi kurdî peyivîn, li wan bixin. 

20. Li ser asîmilasyonê lêkolîn û anketan çênekin; pirtûk, fîlm û şanoyên 

ku mijara wan asîmilasyon e, neynin bajarê xwe. 

21. Kê gotiye ziman giyanê neteweyê ye, bawer nekin. 

22. Hûn, li cihekî sed kes hebin, di nav we de yek tenê tirk be jî, ji kerema 

xwe re bi tirkî bipeyvin. 

23. Bila sendikaya we ya bi navê “Eğitim-Sen”ê hebe û xala zimên ji 

rêziknameya xwe derxe. 
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24. Dema ku yekî/ê hûn rexne kirin di barê zimên de,  jê re bibêjin: “Dev 

ji nijadperestiyê berde, em enternasyonal in.” 

25. Di telefonan de bi tirkî bipeyvin.(bila dewlet jî rehet rehet guhdariya 

we bike û ji we fêm bike) 

26. Bila polîtîka û bernameyên we yên li ser zimên tune bin. 

27. Bila saziya we ya bi navê Kurdî-der’ê hebe, li ser zimên bixebite û 

piştgiriyê nedinê. Festîvalan çêbikin û bi trilyonan pere xerc bikin. Bila li 

Kurdî-derê makineya fotokopiyê tune be. 

28. Nebe nebe, hûn “saziya li dijî asîmilasyonê” ava nekin. 

29. Bila hunermendên we bi kurdî bistrên û bila bi tirkî bijîn. 

30. Şanogerên we, bila çend şanoyên bi kurdî çêbikin û bila li pişt perdeyê 

û di jiyana xwe de, bi tirkî bipeyvin. 

31. Ji bo xatirê “biratiya gelan” bi zimanê birayên xwe bipeyvin û bila ew 

jî hebûna we qebûl nekin. 

32. Wijdana xwe neynin bîra xwe. 

33. Dirûşma “zimanê me hebûna me ye” biqîrin û bila hebûna we di nava 

dest û lingan de bigevize. 

34. Bila hunermendên we yên mîna Xemgîn Bîrhat di konferansên muzîkê 

de bibêjin: Kurdî têra vegotina muzîkê nake.” Û hûn jî dengê xwe nekin. 

35. Teqez bi kesên biyanî re bizewicin. 

36. Dema ku zarokên Mîna Medya derketin ders dan, bila pir kêfa we bê, 

polîtîzebûna zarokan neynin bîra xwe. Derbeyek li zarokatiya wan bixin û 

bibêjin “heta evên mîna medya hebin em asîmile nabin.” 

37. Bila nivîskarên we pirtûkên nebaş binivîsin. 

38. Li axurê û dema ku cilên gemarî li ser we bin, bi kurdî bipeyvin, dema 

ku hûn li mercedesê bin, cilên weke marqa Piere Cardîn li we bin, bi tirkî 

bipeyvin. 

39. Navê cî û waran bi tirkî bînin zimên. 
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40. Bila saziyeke we ya bi navê “Selîsê” hebe û bila dayikên we yên ku 

asîmile nebûne, hînî tirkî bike. 

41. Bila kovareke we ya bi navê “hêviya jinê” hebe û bila tenê rûpeleke 

wê bi kurdî be. 

42. Bila televîzyonên we yên kurdî, di saetên ku herî pir tên temaşekirin 

de, bi tirkî weşanê bikin. 

43. Bila li bajarên we pêşdibistan vebin û zarokên xwe gaveke zûtir bişînin 

wan deran. 

44. Navên kesên giregir li kuçe û kolanan bikin û bibêjin:” Musa Anter’de 

inecek var.” 

45. Peykerên Celadet Bedirxan û Cegerxwîn û Ehmedê Xanê û Melayê 

Cizîrî û…. Çênekin; peykerên Ahmed Arîf, Yilmaz Guney… çêbikin. 

46. Hin parlementerên we bila soza hînbûna kurdî bidin û bila ji bîr bikin 

soza xwe û hûn jî neynin bîra wan. 

47. Heta ji we tê zimanê xwe polîtîze bikin. 

48. Bila hin şaredariyên we, di warê zimên de bi tena serê xwe biryar 

bigrin û ji we bên stendin. 

49. Nebe nebe, bavê xwe û diya xwe neynin bîra xwe. 

50. Meraqa pirtûk, rojname û kovarên kurdî nekin. 

51. Bila di hin konferansan de, hin  nivîskarên we rabin, -bila bibêjin 

qeyde ew der dêr e û hûn jî keşîş in- mikûrhatinan bikin bibêjin: “Welleh 

eyb e; lê divê ez bibêjim: Zarokên min bi tirkî dipeyvin.” Û hûn jî dengê 

xwe nekin. 

52. Ji bo ku zarokên we di dibistanan de bi ser bikevin, hûn çiqas zû bi 

wan re bi tirkî bipeyvin ew qas baş e. 

53. Dibêjin mirîşkên Amedê ji “tû-tû-tû”yê; yên Îzmîrê ji “cîk-cîk-cîk” ê 

fêm dikin. Yanî mirîşkên kurdan asîmile nebûne! Bi vêya bawer nekin, 

heywan û asîmilasyon! Ev li we heqaret e?! 
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54. Rêvebirên xwe di warê zimên de rexne nekin. 

55. Bila haya we ji stran, biwêj û gotinên pêşiyên we yên ku hatine dizîn 

tune be. 

56. Dema ku yekî ji we re got: “ hûn çima bi tirkî dipeyvin”  bêjin: “ ferq 

nake.” 

57. Zimanê we jixwe ne romatîk e jî, evîndar bila pê nepeyvin. 

58. Jixwe hûn her du zimanan jî baş dizanin. Derdekî we tune ye, di  warê 

hînbûna kurdî de. 

59. Xebatên mayînde nekin; weke berê qampanyayan çêbikin, heftekî bi 

kurdî bipeyvin, dûre dest bi tirkî bikin. 

60. Kê gotiye hişmendî bi axaftinê çêdibe, bawer nekin. 

61. Hûn bi zorê tirkî hînbûne, hê hûn ê herin, têkevin nav ferhengan, 

pirtûkan… dev jê berdin. 

62. Ku yekî/ê got “kurdiya akademîk” tune ye “kurdiya rast” heye, pê 

bawer nekin. Û bersiva xwe her û her bidin: “heval ez kurdiya akademîk 

nizanim, loma bi tirkî dipeyvim.” 

63. Li ber nekevin, kengî hûn bi ser ketin hûnê li zimên vegerin. 

64. Ku dewletê got: “seçmeli ders”, bibêjin: “besî me ye”. 

65. Çend mozên zimên derketine, bila haya we ji wan hebe, bi we ve 

nedin… 

Fermo, êdî hûn bi rehetî dikarin tam asîmile bibin.  Helbet ev xal pir in, 

hûn van xalan dikarin zêde bikin. Qewet be ji we re… Kalê min ji bo tiştên 

ku texmîn dikir wê biqewimin wiha digot: “Em ê bi hev re nemrin, hûn ê 

bibînin.” 

Bahoz BARAN 

- Ev nivîs di Azadiya Welat de hat weşandin. 

Li Amedê Navendên Çand û Hunerê, Malên Gel û Xweasîmilasyon 
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Niha li Amedê di bin banê her şaredariyê de herî kêm saziyeke çand û 

hunerê heye. Di van saziyan de xebatên muzîk, şano, sînema, wêne û 

perwedehiyê tên kirin. Bi deh hezaran ciwan û zarok beşdarî van xebatan 

dibin. Ji xeynî van navendan, çend sal berê “malên gel” jî hatin avakirin û 

niha li her taxê malên gel hene. Ew jî bêtir li ser perwerdehiyê(ji bo 

ezmûnan, malên ji bo piştgiriya perwerdehiyê) xebatên xwe didomînin. 

Hejmara zarok û ciwanan her roj jî pirtir dibe li wan deran. Heta vê derê 

pir xweş û baş. Divê em karibin rastiyê bibînin û xwe û xebatên xwe rexne 

bikin. Dema ku em li rewşa wan navend û malan dinihêrin: Mixabin, sed 

mixabin ku ev sazî û mal jî weke ‘dewletê’ zarok û ciwanên me asîmile 

dikin. Wan ji çanda kurdewar dûr dixin û xebatên xwe bi kurdî nakin. 

Zimanê wan saziyan, ji sedî nod bi tirkî ye. Xebatên xwe yên muzîk, şano, 

sînema, wêne û perwerdehiyê bi tirkî dikin û têkiliyên navbera wan jî bi 

tirkî ne. Mirov dikeve şikê, gelo ev sazî, saziyên kurdan in? Şaşî ji serî dest 

pê dike. Dema ku rêvebirên wan deran hildibijêrin, qet guh nadin zimên. 

Rêvebirên wan navendan jî, ji hêla şaredariyan ve tên hilbijartin û tu kes 

ji wan napirse, hûn bi kurdî dijîn an na, hûn ê çand û hunera me, bi kîjan 

zimanî hînî zarok û ciwanên me bikin? Divê êdî kesên ku doza kurdî dikin, 

teqez li dijî vê yekê derkevin û li ser vê mijarê bisekinin. Şaredarên me, 

divê ji bona ku ev sazî bibin kurdewar, bêyî ku dem derbas bibe, gav 

biavêjin û dema ku ji bo wan deran rêvebir hilbijêrin, xala yekemîn zanîn 

û bikaranîna zimên be. 

Ji ber ku di warê asimilasyonê de polîtikayeke me û ‘saziyeke’ me tune 

ye, em di vî warî de belawela ne û xebatên bi rêk û pêk nakin. Rêxistinên 

me jî, di vî warî de pir rehet tevdigerin û zimên ji ser guhê xwe re diavêjin. 

Heta niha tu navendeke me jî, li dijî asilmilasyonê tevnegeriyaye û li ser 

vê mijarê, xebatek nekiriye. Divê ev navend, xizmetê ji asîmilasyonê re 

nekin; li hemberî asîmilasyonê bisekinin û bi çand û hunera kurdî, vê 
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rewşa xeternak berovajî bikin. Karê wan divê ev be; lê ew niha 

asîmilasyonê kûrtir dikin. Weke mînak, saziya me ya bi navê ‘Selîs’, du sal 

berê dayikên me yên ku bi tirkî nizanin, civandibûn û ew hînî tirkî dikirin! 

Kovarên ku saziyên me derdixin bi tirkî ne. Van demên dawî şaredariya 

me, pirtûkxaneya bi navê Mehmed Uzun vekir. Deh hezar pirtûk tê de 

hene; lê dema ku em diherin, li wan pirtûkan dinihêrin, hejmara pirtûkên 

kurdî ji ‘du sedî’ derbas nabe! Qey pirtûkên kurdî ew qas in! Rewşenbîrên 

ku li Amedê ne, hûn li ku ne!? Xemxurên kurdî hûn li ku ne!? Hûn çima 

destûr didin van tiştan? Qey em tune ne!? Eger di vî warî de xebat bên 

meşandin û navendên çand û hunerê û saziyên me yên din xebatên xwe 

bi kurdî bikin û têkiliyên xwe bi kurdî deynin ez bawer dikim ku wê li 

Amedê guherînên pir mezin çêbin. 

Em çi bikin? Niha li Amedê her kes, li her kesî dinihêre; lê tu kes li rewşê 

nanihêre û destê xwe naxe bin vî barî. Em van navendan çawa 

biguherînin, em çi bikin di warê asîmilasyonê de, çima polîtikayeke me 

tune ye? Di serî de bar dikeve ser milê TZP’yê, divê TZP, ji bo ku 

polîtikayeke me ya asîmilasyonê çêbe, têkeve nav tevgerê, bi saziyan re 

têkeve dîalogê û xebateke bi vî rengî bimeşîne û di barê asîmilasyonê de, 

polîtîkayekê çêke û sazî yan jî beşekê ava bike da ku li dijî asîmilasyonê bi 

rêk û pêk bixebite. Enstitûya Amedê û ya Stenbolê divê bêdeng nemînin. 

Tenê divê li ser xebatên ziman û wêjeyê nesekinin. Şaredarên Amedê, 

divê êdî di vî warî de helwesta xwe zelaltir bikin. Xemxurên kurdî divê 

bêdeng nemînin, derkevin herin wan saziyan û berteka xwe nîşan bidin. 

Dengê xwe bilind bikin! Da ku bi wan bertekan em ber bi polîtîkayekê ve 

herin. 

Divê em ji wan kesan bipirsin.”Hûn çand û hunera kê hînî kê dikin! Kê hûn 

anîn van deran! Hûn çima zimanê vî gelî nizanin, ma hûn bawer dikin ku, 

em ê êdî dengê xwe nekin ji we re! Sedema vê bêhişiyê çi ye? Ji bo kê 
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dixebitin hûn?” Berê herkesî li Amedê ye. Bajar û navçe û şaredariyên li 

der û dorê li Amedê dinihêrin. Lê Amed li ku dinihêre? Heta ku em berê 

vî bajarî nedin Kurdî, ev bajar xelas nabe! Li bajarê ku em nikaribin tê de 

bi zimanê xwe bijîn, li bajarê ku asîmilasyon pêl bi pêl mezin dibe, em ê 

çawa bihewin, em ê çawa karibin jê re bibêjin “bajarê me”, rewş bêtir bi 

xeternakiyê ve dihere, em ê çawa berovajî bikin vê rewşê? Ma ev karekî 

hêsan e? Ma tenê Amed! Em niha qala Amedê dikin; lê ev tiştên ku hatine 

rêzkirin di gelek bajar, navçe û navendên me de hene. 

Şaredarên me di her axaftina xwe de qala vê mijarê dikin; lê dema ku em 

li xebatên wan dinihêrin, tiştekî berbiçav nabînin. Di warê birêvebirina 

fermî ya di şarederiyê de, dibe ku em niha nikaribin kurdî bi kar bînin; lê 

li navendên çand û henurê û li malên gel ev pirsgirêk tune ne, li malên 

gel û li wan navendan, mirov dikare xebatên xwe bi kurdî bike. Nayê kirin! 

Kes ji we re nabêje fermiyetê niha biguherînin; ji xeynî fermiyetê zimanê 

xebatên xwe, bi taybetî xebatên navêndên çandan, malên gel bikin kurdî. 

Bila rêvebirên wan deran kurdewar bin. Dewlet mudahaleyê vê rewşê 

nake. Gotin divê êdî bibe pêkanîn. 

Rêvebirên me yên ku di saziyên çand û hunerê de dixebitin, mixabin di 

warê hişmendiya kurdî de, pir qels in. Rêvebirê ku çand û hunera gelekî 

re eleqedar e, divê berî her tiştî zimanê wî gelî zanibe û bi wî zimanî 

biaxive, bixebite. Lê rêvebirên wan navendan, mixabin zimanê vî gelî 

nizanin, yên ku zanin jî, ji ber ku di warê hişmendiyê de xewar in, wî 

zimanî bi kar naynin.Helbet di warê fermî de divê kurdî bibe zimanê 

perwerdehiyê ku karibe pêş bikeve. Jixwe em ji bo vê yekê têdikoşin. Lê 

em dewletê bidin aliyekî û em li ser xwe û kirinên xwe bifikirin. Em li 

benda kê ne? 

Navenda Çand û Hunerê ya Cegerxwîn û Akademiya Siyasetê 
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Li Amedê navendeke pir mezin ya çand û hunerê wê di demeke nêzîk de 

bikeve xizmeta gel. Navê wê derê “Navenda Çand û Hunerê Ya 

Cegerxwîn” danîn; lê dewletê ‘Cegerxwîn’ qebûl nekir. Em dîsa jî bibêjin 

Cegerxwîn ji wê derê re. Li herêmê yekemîn car e ku navendeke wiha 

mezin ava dibe. Gelo wê zimanê wê derê bibe kurdî? Wê rêvebirên wê 

derê xebatên xwe bi kurdî bikin an na? Şaredariya Kayapinarê dema ku 

rêvebiran hilbijêre, wê kurdî di ser guhê xwe re bavêje an na? Niha em 

bersiva van pirsan nizanin; lê em ê herin bi çavê serê xwe bibînin. Ji xwe 

herêma ku, ew navend lê hatiye çêkirin ji sedî heştê asîmile bûye; eger 

ev navend jî wan asîmile bike, kurdî wê li wê taxê bipelçiqe! Divê haya 

serokê şaredariya Kayapinarê birêz Zilkîf KARATEKIN ji vêya hebe. Di bin 

banê navenda Cegerxwîn de bobelat e ku xebat bi tirkî bên kirin! Van 

rojan qala ‘Aqedemiya Siyasetê’ jî tê kirin. Gelo em ê zimanê wê bikin 

tirkî, yan em ê bibêjin bes e, em ê êdî bi zimanê xwe yê ku me ew(xwe) 

îhmal kiriye, siyasetê bikin. Eger zimanê wê derê bibe tirkî, wê kurdî 

derbeyeke din jî bixwe! Û niha wisa xuya dike. Em bi destê xwe mala xwe 

xirab dikin, haya me ji bayê felekê tune ye! 

NÇM û Asîmilasyon 

Di warê çand û hunerê de saziya me ya herî mezin û xwedî dîrok NÇM ye. 

Her çiqas li NÇM’yê hin xebatên kurdî hatibin kirin jî, polîtikeyeke 

NÇM’yê ya li dijî asîmilasyonê tune ye, cihê ku herî pir asîmile bûye û 

asîmile dike jî NÇM ye. Li Amedê NÇM’yê xwe bi navê Dîcle-firat bi ava 

kiriye. Herin li wê derê rojekê bimînin, hûn ê asîmilasyonê bi çavê serê 

xwe bibînin. Têkîlî bi tirkî ne. Cîvînên xwe bi tirkî çêdikin. Her çiqas demên 

dawî, hin biryar hatibin girtin û civîn bi kurdî dest pê bikin jî, piştre civîn 

vedigerin tirkî. Hişmendiya axaftina zimên li wan deran kêm e. Gelek 

xebatên şano, wêne, muzîk û beşên din, hin jî bi tirkî tên kirin. Ji ber vê 

yekê ye ku kesên kurdewar ji wan deran aciz in. Em, divê vê rastiyê 
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bibînin. Mixabin ew sazî ,çand û hunera kurdî bi zimanê tirkî dide.(li gelek 

ciyan) Ev bi xwe jî nakokiyeke pir kûr e. Şanogerên wan, şanoyên bi kurdî 

çêdikin, lê dema ku hûn derbasî pişt dikê dibin, dibînin ku tev bi tirkî 

dipeyvin. Jiyana xwe jî bi temamî tirkî dijîn û têkiliyên wan bi tirkî ne. 

Gelek hunermedên ku girêdayê wê derê ne, bi kurdî distrên; lê bi tirkî 

dipeyvin, dijîn. Her çiqas rexneyên pir giran hatibin kirin jî, hin jî li 

NÇM’yan guherîn çênebûne. Ji ber ku NÇM beriya saziyên din hatiye 

avakirin, divî warî de pêşkêşiya asîmilasyonê wê kiriye. Ev sazî, yên me 

ne û divê ne di vî halî de bin. Divê ev sazî, teqez dev ji asîmilasyon û 

xweasilmilasyonê berde û ji bo saziyên din yê çand û hunerê bibe mînak. 

Bes e, Em êdî xwe nexapînin! 

Bahoz BARAN 

Çend Nîqaşên Di Heqê Asîmilasyonê de, Li Amedê 

DÎMEN-1 Taxa Bayramoglu’yê, xwendekarên ku ji Kurdî-derê tên, nîqaş 

dikin: – Mamoste, me saziyek divê: ku bikare li dijî asîmilasyonê bixebite. 

Ez dema ku rewşa me dinihêrim, dibînim ku em li ser asîmilasyonê di 

navbera xwe de pir dipeyivin; lê tiştekî nakin. – Hevala min, tu rast dibêjî; 

ma em tenê ji bo ku rêzimanê fêr bibin diçin Kurdî-derê. – Mesela, we 

qet di Roj Tv’yê, yan jî Tv’yên din de ‘bernameyek’ li ser asîmilsayonê 

ditiye? Bernameya DTP’yê, an jî saziyên Kurdan ên din heye di der barê 

asîmilasyonê de, ku tune be- ku wisa xuya dike- çima tune ye? Divê hebe. 

Divê di Tv’yan de jî bernameyên mayînde hebin li ser vê mijarê. Divê her 

sazî di vî warî de bixebite, ev ferz e. 

Hevalê Şêxmûz: – Birîna mirov ya kûr kîjan be, divê pêşî mirov wê birînê 

derman bike. Ji damara zendên me xwîn diherike, em çûne bi êşa lingê 

xwe daketine. Divê pêşî, ew birîn bê dermankirin. Pirsgirêka me ya herî 

girîng asîmilasyon e; lê ji xeynî axaftinê tu tişt nayê kirin. – Welleh heval 

Şêxmûz tu rast dibêjî. Weke ku heval Pinarê got, divê em bikarin “saziya 
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li dijî asîmilasyonê” ava bikin. Dê ew sazî plansaziyan bike. Em ê bibin 

endamê wê saziyê, em ê bi rojan vê mijarê nîqaş bikin. Bila sazî, derbarê 

asîmilasyonê de daneyan ber hev bike, lêkolîn û anketan çê bike, bila 

hinkes bes bipeyvin li ser navê xelkê. Bila ev sazî gotar û pirtûkan bîne 

bide xwendin. Em şano û sînemayên derbarê asîmilasyonê de bînin bidin 

temaşekirin. Mal bi mal bigerin em. Bi Xwedê dê di nava mehekê de 

endamên vê saziyê bigihîjin hezarî. Ez ji vêya pir bawer im. Em ê 

nexşeyekê derxin pêşiya xwe. Ma em ê benda kê bisekinin. Xatir ji hev du 

dixwazin; Serdar ji hevalên xwe dipirse: – Haya we jê heye, saziya 

navenda çandê ya Cegerxwîn vedibe li ‘Parkormanî’yê’, gelo wê 

berpirsiyarên wê derê kurderwar bin an na? Hûn dixwazin em herin bi 

wan re bipeyvin, ka çi difikirin? – Dibe, çima nebe, jixwe divê tiştên wisa 

bên kirin. – Heval, Emîne Aynayê salek berê sozek dabû, gotibû ez ê fêrî 

kurmancî bibim. Divê em bi awayekî, soza wê bînin bîra wê. – Temam, 

em ê li vêya jî bifikirin. 

DÎMEN-2 Heval Diyarî û heval Baqî li Ofîsa Amedê dimeşin, Baqî: – Diyarî, 

çima haya van însanan ji zimên çê nabe, hişmendiya bi ku de çûye? Em 

çawa hişyar bûn; lê ew hîn nebûne? – Welleh biqasî ku ez dizanim 

hişmendî, bi axaftinê û fikirînê çê dibe, hişmendiya wan bi wan re ye; lê 

ez dibêjim qey ketiye xewê. Divê bê şiyarkirin, divê li vî bajarî mozên 

zimên hebin, bi mirovan ve bidin û wan hişyar bikin. Mirov bibêje ez kurd 

im û bi kurdî nepeyîve, ev çi rezalet e li vî bajarî! Li piştî wan mêrikekî ku 

temenê wî li dora çilî bû, guhdariya wan dikir, mêrik nema debar kir û 

axivî: – Ê bi Xwedê hûn rast dibêjin, mirov kurd be divê bi kurdî bipeyîve, 

xwarzê ez jî çend roj in ku li ser vêya difikirim. Ev kurd, çima bi kurdî 

napeyvin? Qey hişê wan ne li serê wan e? Weke ku we got, divê mozên 

zimên hebin li vî bajarî! Ez xwediyê otogaleriyê me li ofîsê û bi Xwedê kî 

tê, ez pê re bi kurdî dipeyîvim. – Xalo ev karekî pîroz e, em ê bi wir de 
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herin, seheta te xweş , tu her hebî û bi xatirê te. – Hûn jî her hebin, divê 

mirovên mîna me hev pir bibînin! Ji me re cihek lazim e bavê min! – Rast 

e xalo, ew ê jî hebe. Xalo bi rûkenî ji wan veqetiya. – Wey Diyarî! Bala 

xwe bidê, mirovên wisa her ku diçe, zêde dibin, ev tiştekî baş e. Moz, divê 

moz hebin. Divê mirovên wisa, hev bi rasthatinî nas nekin, divê cihek 

hebe, navendek! 

DÎMEN-3 Kurdewarek di erebeya xetê de ye, her kes bi tirkî dipeyve, li 

ber nezaniya mirovên xwe dikeve, şaş dimîne ku ev însan hê jî çima hişyar 

nebûne, nema debar dike, radibe ser piyan û berê xwe dide rêwiyan û 

dipeyve: – Ez fam nakim, ev bajarê kurdan çawa guherî bû bajarê tirkan! 

Hûn hemû kurd in; lê hûn bi tirkî dipeyvin! Ka we zimanê xwe xist ku 

derê? – Ez dema ku li erebeyê bûm bi kurdî peyîvim û ji we çend kesan li 

min nihêrî! Ji bo çi? Ji bo ku cilê li ser min paqij bûn! Ew kes, bixwe bixwe 

fikirîn; kesekî cil paqij çawa bi kurdî dipeyive! Wa ye dipeyive bavê min! 

Baş li min binihêrin! Wa ye dipeyive, eyb e, fedî ye şerm e… Hûn zarokên 

Medan in! Bêdengiyek çêbû, bi pişt re kesên din axivîn: – Ê welleh xwarzê 

tu rast dibêjî, divê kurd bi kurdî dipeyvin. – Rast e rast, divê em xwe layiqî 

tiştên xweş bibînin û bi zimanê xwe, ne bi zimanê xelkê… – Xwarzê min, 

xwe neqehirîne, wê hişê wan bê serê wan. Xaltiyeke din axivî: – Welleh 

mirovê ku eslê xwe winda bike ne tu însan e… – Yaw, em çawa ketin vî 

halî, qet kesekî baqil tunebû di nava me de, ku me hişyar bike. 

DÎMEN-4 Du mamoste li dibistaneke Amedê bi hev re dipeyvin: 

– De ka li van zarokan binihêre, ji me tiştekî jî fêm nakin, ku ew bi zimanê 

xwe bên perwerdekirin, wê çawa zimanê wan vebe, wê çi nivîskar, 

helbestvan, parêzer û mamoste ji wan derkevin, lê bextê wan reş e… – 

Wellehî tehdeya ku li wan hatiye kirin, li tu kesî nehatiye kirin. Dewletê 

kîmyaya wan guhertiye, bê ziman hiştiye wan… Ev sûc e! Ma ji vêya 

xirabtir çi heye, mirov dikeve rewşa heywanan. Ka binihêre çawa li nava 
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çavên me dinihêrin. Dema ku peyveke kurdî dibihîsin çawa jîndar dibin. 

Heyf… – Û ev dewlet hê jî dibistanên leylî û yên destpêkê vedike da ku 

wan bêhtir asîmîle bike..Têr nebûye hût! – Bi her awayî dixebite dewlet, 

lê em çi dikin? – Te, wê rojê qala şewata navçe û gundan dikir, te got çi? 

– Dewletê çima navçe û gundên me şewitandin? – Çima? – Ji bo ku em 

bên bajaran, da ku me bi awayeke rehet asîmile bike. Mirov li bajaran zû 

asîmile dibin. Ji ber vê yekê em ji gundan derxistin. Sedemek jî ev bû. – 

Rast e , lewre me bajariyê bi nûjeniyê ve têkildar kiribû û nûjenî jî 

zimanekî din bû. – Welleh ji destê dewletê bê, wê her derê bike bajêr… 

DÎMEN-5 Du endamên nivîskariyê li qafeya Deniz’ê rûniştine û dipeyvin: 

– Evên ku bi zimanekî din dipeyvin, qesasê zimanê xwe ne, qesas in, qatil 

in. Qatilê sed hezar peyv, biwêj û gotinên pêşiyan in, qatilê dîrok û çanda 

xwe ne. Qatilê xwe ne! – Erê heval, em niha di nava qatilan de rûniştine, 

lê ew dikarin vê rewşa xwe biterikînin, tam ne qatil in ne werê? – Erê 

,dikarin xelas bibin. Hîssîyat bi wan re çênebûye, hîs nakin… Piştî çend 

kêliyan: – Însan bi ziman difikire, ku ziman tune be, însan nikare bifikire… 

– Ê, ev kes bi her du zimanan jî nizanin, ne bi kurdî ;ne bi tirkî, ev tê çi 

wateyê? – Hevalê min , ev tê wê wateyê ku ev însan, yan qet nafikirin, 

wan jî pir hindik difikirin. – Rast e, ev bi awayê zanistî wisa ye, çi tiştekî 

ecêb e. Bajarê bêraman! 

Navberekê didin axaftina xwe û dîsa dest pê dikin: – Ev însan werger in; 

lê wergereke têkçûyî….! – Te got werger in! – Erê, ka tu jî bifikire. – Tu 

rast dibêjî hevala min, li gorî ku ne ‘xwe’ ne, tiştekî din in. Werger in! Ev 

dibe werger. – Te dît, pirtûk dema ku tên wergerandin çawa orîjînaliya 

winda dikin, wan jî orîjînaliya xwe winda kiriye. – Tew, hin pirtûk hene ku 

wergera wan têkçûyî ye, ji ber ku zimanê din jî tevlihev dikin, em dikarin 

bibêjin, ew jî wergereke têkçûyî ne. 
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Bêhvedaneke din û piştre axaftin: – Tu çi divê, divê em çi bikin! – Welleh 

divê saziyek hebe “saziya li dijî asîmilasyonê” tenê divê li ser vê mijarê 

bixebite. Em çi dikin, radibin li komelê bi şev û bi roj li rêzimanê dixebitin. 

Temam, em wê jî bixebitin; lê ziman ji dest diçe. Divê em li ser hişmendiyê 

hûr bin. “Hesp ji dest, diçe ew ketiye dû hevsar” – Weke hin nivîskarên 

me, ketine hundir dernakevin, dibêjin em ê berhemeke bêhempa 

biafirînin. Dema ku berhema xwe afirandin û ji qulika xwe derketin, hew 

dinihêrin ku kesên ku berhema wan bixwîne nemane! Divê her kes 

bixebite. Berhema xwe jî biafirîne. 

– Birîna herî mezin jî li bajaran e û bi taybetî jî, li bajarên weke Amedê ye. 

Berê her kesî li Amedê ye, divê Amed xwe rast bike. Birîna mezin li Amedê 

ye. – Yên Ewrûpa’yê jî divê berê xwe bidin Amedê… DTP divê ji bo vê 

rewşê, bernameya xwe çê bike. – Ha, min ji bîr dikir, wê rojê min got, ka 

bise ez di derbarê asîmilasyonê de lêkolînekê çêbikim, ez çi bibînim. – Te 

çi dît? – Min tiştek nedît, di derbarê asîmilasyonê de, ne pirtûk , ne jî 

tiştekî din… – Ku hebûya, ez ê biheyirîma…. – Ev, nîşan dide ku, em çi 

dikin û çi hatiye kirin…. – Fermo… 

Bahoz BARAN 01.06.2009/AMED 

** 

NIVÎSARÊN ZANA FARQÎNÎ LI MALPERA AMÎDA KURD 

Bidestxistina rayeka lêkeran 

1 

Bidestxistina rayeka lêkeran -1 

Zana Farqînî 

 Lêker, ji rayek û qertafan pêk tên. Di zimanê me de, du rayekên (ango 

kokên) lêkeran hene. Ev rayekên hanê jî di demên cuda de, tên bikaranîn. 

Bi gotineke din, rewşa bikaranîna wan ji hev cihê ye. 
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Her wiha, digel vê qasê di zimanê me de, rayeka lêkeran jî diguhere. Di 

rayekê de, ne tenê dengdêr her wiha dengdar jî li dengên din dadigerin. 

Ev rewş, taybetiyeke zimanê me ye ku em jê re tewanga lêkeran dibêjin. 

Ji ber ku mijar û dabaşa nivîsa me ne li ser tewangê ye, em dê li ser vê 

yekê ranewestin û jê behs nekin.Gava em raderê (mesderê) ji lêkerê 

bikin, em rayeka ji bo demên borî bi dest dixin. Lêker gerguhêz an 

negerguhêz be ferq nake, rewş her ev e. 

Hemin gotin hatiye serê, ji niha bi şûn de ez dê ji bo vê rayekê, gotina 

rayeka dema borî jî bi kar bînin. Gava em vê rayekê ji bo demên borî 

bikêşin û biçevînin, em dê bibînin ku tu guherînek di dengdar û 

dengdêrên vê rayekê de çênabin. Bi awayekî giştî, qertafên (pirtikên) 

demê, tên dawiya vê rayekê. Wekî, ji bilî çîrokiya dema niha, çîrokiya 

dema niha ya hevedudanî, çîrokiya dema bê û çîrokiya dema bê ya 

hevedudanî.Bidestxistina vê rayeka ji bo demên borî gelek hêsan û sanayî 

ye. Tê de qet gelş û alozî nîn e. Lê belê, rayeka ku ji bo dema niha, dema 

bê û raweya fermanî tê bidestxistin, hinek na, têra xwe zor û çetîn e. 

Gêjahiyên wê hene. Ji ber ku guherîna dengan di vê rayekê de diqewime. 

Ji lew re jî, tewanga lêkeran tenê di vê rayekê de çêdibe.Em dê ji berêvkî 

ve, xal bi xal bi mijara xwe de herin û li gorî mijar û dabaşê li ser rayekên 

lêkeran û guherînên dengan ên di wan de rawestin. Em dê tenê qîma xwe 

bi aşkerakirina rewşê neînin, heta ji me bê û zanîna me têrî bike, em dê 

lê bixebitin ku rêzikên heyî tespît û formûle bikin. 

Pêşî em mijara xwe ji du aliyan ve hildin dest. Sedem jî ev e ku, du cure 

raderên me hene. Em dê bi navbernavan bi mijarên xwe de herin, da ku 

mijar hêsan bibin û serwextiya ji mijarê sivik bibe.A) Lêkerên ku radera 

wan /-in/ e.Wekî tê zanîn, di kurmancî de radera lêkeran an /-in/ e an jî 

bi tenê /-n/ ye. Ji lew re li gorî radera lêkerê em nikanin ji aliyê şêweyê 

ve lêkerên xwe bisenifînin. Ji ber ku di dema bidestxistina rayeka lêkeran 
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ên ji bo dema niha de, (ji niha pê de ez ê ji bo rayeka demên niha, bê û 

raweya fermanî wiha bibêjim) hem deng ji rayeka lêkerê dikevin û hem jî 

deng li dengekî din dadigerin, loma min serî li riyeke wiha xist ku, ez di 

bin du rasernavan de vê mijarê hildim dest û li ser wan hûr bibim. 

Pêşî em ji lêkerên ku radera wan /-in/ e dest pê bikin û van jî di bin çend 

jêrenavan de bisenifînin. Her wiha bi awayekî serkî be jî, em hin kitekitên 

wan û taybetiyên wan raxin ber çavan. Bi ya min, bi vî awayî em dê 

hêsantir karibin ango bişên ku der barê van cure lêkeran de serwext 

bibin.1) Lêkerên ku dawiya wan bi /-andin/ê diqedin.Sedema ku ez 

dibêjim lêkerên ku bi /-andin/ê diqedin ev e. A rast min dikaribû bigota, 

lêkerên ku kîteya wan a dawî /-din/ e, lê çend cure lêkerên me hene ku 

derveyî vê rêzikê (qaydeyê) ne. Mîna "xwendin", "şandin" û "çandin"ê. 

Çendî di van lêkeran de /-andin/ heye jî, lê di rastiya xwe de ew cihê ne 

û bi domana demê re guherîn di wan de çêbûye û ew teşeguherî ne. Li 

aliyê din, di rayeka van a dema borî de gelş tune ye. Eger radera wan  a 

/-in/ bê avêtin, rayeka wan a dema borî bi dest dikeve. Lê di dema 

peydekirina rayeka dema niha ya negerguhêz de gelş heye. Ez dixwazim 

ku di bin sernavekî din de ji van cure lêkeran behs bikim û li ser wan 

rawestim. Em niha li vir tenê balê bikêşin ser wan dê baştir be.Lêkerên 

ku dawiya wan bi /-andin/ê diqedin û kuta dibin, bêawarte tev de lêkerên 

gerguhêz in, bi gotineke din têper in. Ev taybetiyeke van cure lêkeran e û 

ji bo kesên ku hê nû hînî zimanê kurdî dibin jî, ev yek ji bo wan hêsaniyek 

e. Piştî rader ji wan bê avêtin, rayeka wan a dema borî tê bidestxistin. Ev 

cure lêker, di zimanê me de xwedî rêjeyeke pir a berbiçav in. Ev lêkerên 

hanê, di rastiya xwe de lêkerên çêkirî, lêkerên dariştî ne. 

Bi awayekî giştî an ji navdêrekê an jî, ji rengdêrekê hatine dariştin. Ji bo 

rewşa gerguhêz bi /-andin/ê û ji bo rewşa negerguhêz jî bi /-în/ê çêbûne. 

Ligel vê yekê, rêjeya wan kêm be jî, ji bo rewşa gerguhêz bi /-isandin/ û 
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/-ijandin/ê, ji bo rewşa têneper ango negerguhêz jî bi /-isîn/ û /-ijîn/ê jî 

çêdibin. Mîna lêkerên ku ji "rep" û "germ"ê pêk hatine: rep+isandin û 

rep+isîn,germ+ijandin û germ+ijîn.Çendî ev lêker lêkerên dariştî bin jî, lê 

mîna ku ew lêkerên sade bin, tên xuyakirin û ji lew re jî bûne xwedî 

rêzikên cuda. 

Ji ber vê rewşa wan a taybet, averêbûnek di wan de pêk hatiye û ez 

dibêjim ku ji lêkerên me yên din cuda, rewşeke wan heye. Li aliyê din, di 

zimanê me de cêwiyên van cure lêkeran hene ku dawiya wan bi /-tin/ê 

diqedin. Her wiha, bi ya min şêweya wan a seretayî û destpêkê jî, ev awa 

bi xwe bûye. Mînak: malişandin û malaştintemirandin û 

temartinguhirandin û guhartinzivirandin û zivartin.Digel van yekan, me 

gotibû rewşeke cihê ya van lêkeran heye, ku di lêkerên din de em rastî 

van taybetiyan nayên. Niha em hinek bi kitekit li ser wan rawestin. Ji van 

cure lêkeran piştî avêtina radera /-in/ê rayeka dema borî ya gerguhêz tê 

bidestxistin. Piştî ji rayeka dema borî ya gerguhêz dengdara /d/ bikeve û 

dengdêra /a/yê jî, ku di kîteya dawî de ye, bibe /î/, îcar rayeka dema niha 

ya gerguhêz tê himatê. Di pey vê yekê de vê carê em rastî rewşeke din 

tên. 

Ew jî ev e: Rayeka dema niha ya gerguhêz wekî ku lêkera raderîn a 

negerguhêz be tê pejirandin û bi ketina radera /-n/yê rayeka dema borî 

ya negerguhêz û bi ketina dengê /-î/yê ji heman rayekê, rayeka dema 

niha ya negerguhêz pêk tê.Ji van cure lêkerên navborî, em çend heban ji 

wan wek nimûne bidin û awayên wan ên radera dema borî destnîşan 

bikin: qedandin, standin, afirandin, guhirandin, gerandin, kelandin, 

qelandin, qewirandin, pejirandin, pekandin, temirandin, zivirandin.Eger 

em raderên van lêkeran, ku gişt /-in/ in, ji wan bikin, di destê me de 

rayeka wan a dema borî dimîne: Mînak: qedand (-in), stand (-in), afirand 

(-in), guhirand (-in), gerand (-in), keland (-in), qeland (-in), qewirand (-in), 
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pejirand (-in), pekand (-in), temirand (-in) û zivirand (-in). Ji bo têgihîştin 

û zelaliya mijarê, em bi hevokan daxuyaniyên xwe bidomînin. 

Min qedand, min diqedand, min dê biqedanda, min qedandibûWan 

stand, min distand, min dê bistanda, min standibûWê afirand, wê 

diafirand, wê dê biafiranda, wê afirandibûMe guhirand, me diguhirand, 

me dê biguhiranda, me guhirandibûWan qeland, wan diqeland, wan dê 

biqelanda, wan qelandibû.Dêhna we kişandibe, tu guherîneke dengan di 

wexta kişandinê de, di van rayekên lêkeran de çênebûye, tenê qertafên 

deman li wan zêde bûne, hew.Niha ji van rayekan, îcar em rayeka dema 

niha ya gerguhêz peyde bikin. Serê pêşîn ji rayeka dema borî dengdara 

/d/yê tê xistin, piştre jî /a/ya di kîteya dawî ya rayeka mayî de li dengdara 

/î/yê tê dagerandin. Em bidin xuyakirin ku ev guherîna dengan, 

taybetiyeke tewanga lêkeran e. Di zimanê me de, di dema kişana lêkeran 

de, nemaze di rayeka wan a dema niha de, dengdar û dengdêr li dengên 

din dadigerin. 

Em ji vê yekê re dibêjin tewanga lêkeran. Bi gotina kin û kurt, bi vî awayî 

ji rayeka dema borî ya lêkerên ku bi /-andin/ê diqedin, rayeka dema niha 

ya gerguhêz tê çêkirin. Bi dayîna nimûneyan, em vê rêzika hanê bişopînin. 

Lêker bila ev bin: qedandin, afirandin, guhirandin û gerandin. Gihaneka 

yekemîn, em raderan ji lêkeran bikin. Raderên van lêkeran /-in/ in. Piştî 

avêtina wan raderan qedand (-in), afirand (-in), guhirand (-in) û gerand (-

in) li rastê dimînin.Gihaneka duyemîn, îcar em dengê wan ê dawî ji wan 

bikin ku ew deng tîpa /d/yê ye: qedan (-d), afiran (-d), guhiran (-d) û 

geran (-d). Em daxuyaniyekê li ser vê rewşa hanê bidin. Ev rayekên hanê, 

di rastiya xwe de êdî navdêr in jî, ku ji lêkeran hatine çêkirin. Gava mirov 

bixwaze ji lêkeran navdêran çêke, ev rêbazeke zimanê me ye û divê bi vê 

riyê mirov tev bigere. Wekî mînak em çend hevokên nimûneyên yên ku 

bi van navdêran çêbûne rapêş bikin: afirana cîhanê, gerana me ya li bajêr, 
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guhirana teşeyê deng û hwd.Gihaneka seyemîn jî guherîna dengê /a/ya 

di kîteya dawî de, bi dengê /î/yê ye. Rewşa dawîn ev e: qedîn (qedan), 

afirîn (afiran), guhirîn (guheran) û gerîn (geran). Bi vê rewşê em rayeka 

dema niha ya gerguhêz bi dest dixin. Em dîsan, bi hevokên nimûneyî li 

mijara xwe bidomînin.Ez diqedînim, ez ê biqedînimEw ê biafirîne, 

biafirîneEm diguhirînin, em dê biguherîninTu nagerînî, tu dê bigerînîLê 

belê, li vir tiştek derdikeve pêşberî me. Rayeka dema niya ya gerguhêz, 

her wiha lêkera raderîn a negerguhêz a van cunre lêkeran e. 

Heke em bi lêkerên nimûneyî berdawamî bi gotin û daxuyaniyên xwe 

bidin û mijara xwe rave bikin, dê baş be. qedîn afirîn, guhirîn û gerîn ku 

rayekên dema niha yên gerguhêz ên lêkerên qedandin, afirandin, 

guhirandin û gerandin in, her wiha, di heman katê de lêkerên negerguhêz 

ên eynî lêkeran in jî. Ji van rayekan, îcar em rayekên demên borî yên 

negerguhêz û yên dema niha yên negerguhêz bi dest dixin.Ji bo nimûne: 

qedîn afirîn, guhirîn û gerîn, bila dîsan lêkerên me yên mînak bin. Em 

radera wan ku /-n/yê ji wan bikin, em dê rayeka wan a dema borî û heke 

em ji vê rayekê dengdêra /-î/yê jî ji wan bixînin, hingê rayeka wan a dema 

niha çêdibe. Di van her du rayekan de tu geherîna dengan pêk nayê. 

Guherîna denganiyê tenê di dema pêkhatina rayeka dema niha ya 

gerguhêz de pêk tê.Bi dayîna hin lêkerên mînak, em dabaşa xwe rave 

bikin: qedîn, afirîn, guhirîn, gerîn, kelîn, qedîn, qewirîn, pejirîn, pekîn, 

temirîn û zivirîn. Wek merheleya pêşîn em radera wan ji wan bigirin 

biavêjin û rayeka dema borî ya negerguhêz ji wan peyde bikin. qedî (-n), 

afirî(-n), guhirî(-n), gerî(-n), kelî(-n), qedî(-n), qewirî(-n), pejirî(-n), pekî(-

n), temirî(-n) û zivirî(-n).Ez qedîm, Ew afiriye,Em guhirîneTu negeriyayîAv 

keliyabû Goşt nediqeliyaEw biqewirînaÇira ditemiriyaLi dorê zivirîbûbûn 

Wek gihaneka diduyan jî, em îcar dengdêra /î/yê ji rayeka dema borî 

bixînin û rayeka dema niha ya negerguhêz bi dest bixin. Em awayê mayî, 
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ku piştî hildana qertafa /-n/yê li rastê mane, ew wek nimûne derpêş 

bikin: qed (-î), afir (-î), guhir (-î), ger (-î), kel(-î), qel (-î), qewir (-î),  pejir(-î) 

pek (-î),  temir (-î) û zivir (-î).Ev rayekên li jorê, rayekên lêkerên fermanî 

ne, her wiha di rewşa navdêrê de ne jî, ku ji lêkeran çêbûne. 

Bi gotineke din, em dikarin bibêjin jixwe ev peyvên resen in, ku lêker ji 

wan hatine çêkirin. Li hêla din, bi vî awayî em hem navdêren ku ji lêkeran 

çêdibin bi dest dixin û hem jî em dikarin wan wek parkîtan (paşgiran), ku 

ji rayeka fermanî ya lêkerê çêbûne, bi kar bînin û bi wan navdêr û 

rengdêran jî çêkin. Serê pêşîn em ji bo kêşana demê, wan hildin dest û li 

ser wan bisekinin. Ez diqedim, ez ê biqedimEw diafire, Ew  ê biafire,Em 

diguhirin, em ê biguhirinTu nagerî, tu dê negerîAv dikele, av dê 

bikeleGoşt diqele, goşt dê biqeleEw diqewirin, ew ê biqewirinÇira 

ditemire, çira dê bitemire,Li dorê dizivire, li dorê bizivire.Li vir ez 

dixwazim wek agahî bidim zanîn ku, min qertafa dema bê bi zanebûn bi 

du awayî bi kar anî. Mîna /dê/ û /ê/. 

Me got ku bi van rayekan em dikarin navdêr û rengdêran jî çêkin, îcar ji 

bo wan em çend nimûneyan bidin. Roj+ger, agir+temir, teşe+guhir, 

balafir+qewir... û hwd.Ji bo lêkerên me yên bi vî teşeyî, ango ji bo lêkerên 

me yên gerguhêz ên ku dawiya wan bi awayê /-andin/ê diqedin, em 

dikarin behsa çar rewşa rayekan bikin. Yek ji bo demên borî, yek ji bo 

dema niha ya di rewşa gerguhêz de, yek dîsan ji bo dema borî ya 

negerguhêz û ya din jî dîsan ji bo dema niha, lê belê ji bo rewşa 

negerguhêz.Em careke din hin lêkerên ku me ji bo vê sernavê wek mînak 

dabûn, hildin dest û sedema van gotinên xwe yên navborî aşkera bikin, 

lê belê bi awayekî kurtasî. Lêker ev in: qedandin, afirandin, guhirandin, 

gerandin, temirandin û zivirandin.Gihaneka pêşîn, heke radera /-in/ê ji 

wan bikeve di dest de rayeka dema borî dimîne. Ji bo vê jî em tenê rewşa 

wan a rayekê nîşan bidin: qedand, afirand, guhirand, gerand, temirand û 
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zivirand.Gihaneka duyemên, pêşî dengdara li dawiya rayekê dikeve ku 

ew jî /d/ ye. Bi dû re, îcar dengdêra di kîteya dawî de ku /a/ ye, li 

dengdêra /î/yê dadigere. Em vê rewşî jî bi awayekî kurt nîşan bidin: 

qedan (-d), afiran (-d), guhiran (-d), geran (-d), temiran (-d) û ziviran (-d). 

Di pey vê rewşê de li rastê ev awa dimînin: qedan, afiran, guhiran, gera,  

temiran û ziviran. 

Em guherîna dengdêra /a/yê bi dengdêra /î/yê jî di rayekên ku di destê 

me de mane, pêk bînin: qedîn, stîn, afirîn, guhirîn, gerîn, kelîn, qelîn, 

qewirîn, pejirîn, pekîn, temirîn û zivirîn.Ev ên hanê, rayekên dema niha 

yên lêkerên gerguhêz in ku bi /-andin/ê diqedin. Li vir tiştekî balkêş heye 

ku ji cure lêkerên me yên din cihê dibe.Gihaneka sêyem; em vê rewşê jî 

bi rayeka dema niha ya gerguhêz bidin xuyakirin: qedîn, afirîn, guhirîn, 

gerîn, temirîn û zivirîn. 

Ewilî em radera wan ji wan bikin ku tenê /-n/ ye. Em vê kirina hanê jî 

destnîşan bikin: qedî (-n), afirî (-n), guhirî (-n), gerî (-n), temirî (-n) û zivirî 

(-n). Li rastê ev halê wan dimîne û ev jî rayekên demên borî ne. qedî, afirî, 

guhirî, gerî, temirî û zivirî. 

Ev êdî rayeka dema borî ya negerguhêz e.Gihaneka çarem: Piştî ku ji 

rayeka dema borî dengdêra /î/yê bê avêtin îcar rayeka dema niha ya 

negerguhêz pêk tê. Em vê yekî jî diyar bikin: qed (-î), afir (-î), guhir (-î), 

ger (-î), temir (-î)  û zivir (-î). Em halê dawî careke din pêşkêş bikin û bidin 

xuyakirin ku ev rayeka dema niha ya negerguhêz e: qed, afir, guhir, ger, 

kel, qel, qewir, pejir, pek, temir û zivir.Piştî diyarkirina vê rewşê îcar em 

balê bikêşin ser riyeke din a bidestxistina van rayekan. Em dikarin ji bo bi 

destxistina rayekên van cure lêkeran serî li riyeke din jî bidin. Heke em /-

andin/ê ji van lêkeran bigirin biavêjin, wê gavê rayeka lêkerê ya 

negerguhêz bi dest dikeve. 
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Bi dayîna heman lêkerên mînak, em dabaşa xwe ronî bikin: qed (-andin), 

afir (-andin), guhir (-andin), ger (-andin), temir (-andin) û zivir (-andin). 

Em awayê mayî, ku piştî hildana qertafa /-andin/ li rastê mane, ew wek 

nimûne derpêş bikin: qed, afir, guhir, ger, temir û zivir. Em îcar ji vê, 

awayê bidestxistina rayeka dema borî ya negerguhêz bi dest bixin. Em 

qertafa /-î/yê li ser rayeka dema niha ya negerguhêz zêde bikin, rayeka 

dema borî ya negerguhêz çêdibe. 

Em vê yekê nîşan bidin: Qed+î, afir+î, guhir+î, ger+î, temir+î û 

zivir+î.Merheleya din jî ev e: Em /-n/yê li van rayekan zêde bikin, wê gavê 

jî rayeka dema niha ya gerguhêz tê himatê. Mînak: Qedî+n, afirî+n, 

guhirî+n, gerî+n, temirî+n û zivirî+n.Ji bo ku em rayeka dema borî ya 

gerguhêz ji van lêkerên ku dawiya wan bi /-andin/ê diqedin çêbikin, em 

tenê radera /-in/ê ji wan dikin ew qas. Mînak: qedand (in), afirand (-in), 

guhirand (-in), gerand (-in), temirand (-in) û zivirand (-in).Em gotin û 

daxuyaniyên xwe yên der barê lêkerên ku bi /-andin/ê diqedin, bi 

awayekî hêsan formûle bikin:I) Bi hilanîna radera /-in/ê, rayeka demên 

borî bi dest tê xistin, ku ev rayek ji bo rewşa gerguhêz e.II) Ji lêkerê, bi 

avêtina /-andin/ê, rayeka dema niha ya negerguhêz bi dest tê xistin.III) 

Bi avêtina dengê dawî ji rayeka demên borî û bi guhartina dengdêra /a/ya 

di kîteya dawî ya vê rayekê de bi dengdêra /î/yê, an jî bi gotineke din, bi 

zêdekirina /-în/ê li rayeka dema niha ya negerguhêz, îcar rayeka dema 

niha ya gerguhêz tê çêkirin. IV) Lêkera raderîn a lêkerên ku bi /-andinê/ê 

diqedin, hem rayeka dema niha ya gerguhêz e û hem jî lêkera raderîn a 

heman lêkerê ya negerguhêz e. V) Ev cure lêkerên me, ji bilî lêkerên wekî 

"xwendin", "çandin" û "şandin"ê gişt xwedî rêzik in û bidestxistina 

rayekên wan ên deman gelek hêsan in û rêzikî ne. 
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Zana Farqînî 

2) Lêkerên ku dawiya wan bi /-ên/ê diqedin. 

Der heqê van lêkerên di bin vî sernavî de, em vê bibêjin. Niha li ber destê 

me du mînak hene. Jixwe lêkera "vên" me berê wek "vêtin" jî hilda dest 

ku mîna "vîn" jî tê zanîn. Tiştek heye ku gava em li gorî rêzika giştî van her 

du lêkeran bi vê şêweya wan hildin dest, em dê nikaribim ji nav mijarê 

derkevin. 

Çimkî em bi rewşeke din re rû bi rû dimînin.Eger lêkerên hanê, ango 

"vên" û "şên" bi vê şeweyê bên pejirandin û em jî bi rêzika giştî li wan 

bimêzinin, dê rewş ev be. Em pêşî rayeka wan ku /-n/ ye ji wan bigirin 

biavêjin: şê (-n) û vê (-n) dimînin. Bi gotineke din, di destê me de halê 

wan ê "şê" û "vê" dimîne, divê ku ev jî rayeka wan a dema borî be. Lê em 

rast lê nayên ku wisan tên kişandin. Li vir rewşeke derasayî 

diqawime.Wek mînak, li şemzînanê ev her du lêker bi awayekî zindî di 

nav gel de hene û tên bikaranîn. Ev lêkera "vên" an jî "vêtin" bi cînavkên 

tewandî (min, te, wî/wê, me, we, wan) tê kişandin û ew jî ji bo rewşa 

dema niha, dema bê û raweya fermanî tê bikaranîn. Lê ji bo demên borî 

lêkera "xwest"ê jî bi kar tînin. Nimûne: min divê, min xwest (ne ku bi 

awayê min vê). Îcar em lê rast tên ku ev lêker di dema borî de wekî min 

diviya, min dê biviyaya û hwd. tê kişandin. 

Lê lêker di dema borî de dikeve rewşeke din. Nexwe em nikarin angaşt 

(îdia) bikin ku rewşa herî kevn a vê lêkerê, "vên" e. Dibe ku "vêtin" be. 

Çimkî ev awa jî di zimanê me de heye. Heke ev awa rast bê pejirandin, 

rayeka wê ya dema borî "vêt" û ya dema niha jî "vê" ye. Lê em dibînin ku 

di zimanê me yê devkî de em bi piranî rastî şêweya "min divêtiya" nayên. 

Bêhtir em rastî "min diviya" tên.Lê eger ku awayê wê yê raderîn "viyan" 

be, îcar piştî avêtina raderê ango piştî hilanîna /-n/yê, li ber destê me 

awayê wê yê "viya" dimîne û rayeka dema borî pê tê kişandin. Gava em 
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rayeka wê ya dema niha bi dest bixin, îcar em bi rewşeke din re rû bi rû 

dimînin û ev rewş li rêzikê nayê. Em bi mînakan rave bikin. Rayeka dema 

borî "viya" be, piştî ku dengdara /-a/yê jê bikeve, li rastê dimîne "viy", lê 

bi vê jî lêker nayê kişandin.Nexwe em dikarin bi awayekî din bifikirin ku 

"vên" an jî "vêtin" awayê wê yên raderîn in. Ku em awayên wan ên "vîn" 

û "viyan" jî dizanin. Lê em wan deynin aliyekî. Ji ber ku, bi ya min awayê 

wan ê raderîn ne ew in. Ji van jî çendî ku ez bawer dikim awayê wê yê 

berê "vêtin" e, lê niha bêhtir awayê wê yê "vên" tê naskirin. 

Em li ser wê dawestin û bisekinin. Em raderê jê biavêjin, li rastê dimîne 

"vê" û ev rayeka dema borî ye. Li dû ketina dengdêra /ê/yê jî, wek rayeka 

dema niha di destê me de /v/ dimîne. Em li gorî vê yekê lêkerê bikêşin: 

min dive, te dive, wan dive.Lê belê, mixabin di zimanê devkî de û heta di 

yê nivîskî de çavê me bi vê şêweyê nakeve. Ew dengdêra li dawiyê wekî 

/ê/yê tê kişandin. min divê, te divê, wan divê. Di heyna kêşana rayeka 

dema borî de jî awayê "min diviya" (ne min divêya) derdikeve ber me. 

Jixwe di zimanê me de rewşeke awarte heye, ku ji aliyê rêziman ve 

çewtiyek e, lê ji aliyê wateyê ve guherînek nake wateya kêşana lêkerê. 

Mîna: ez firîm (ez firiyam)ez qedîm (ez qediyam).Li ser awayê rayeka 

dema borî ya lêkera "vên"ê ez dikarim vê bibêjim. 

Çendî rayeka dema borî ya lêkerê "vê" (ku bi ya me divê vêt be) ye, di 

dema kêşanê de ji ber ku dengê /y/yê tê pêşiya wê lewma guherîneke 

denganiyê di dengdêra /ê/yê de çêdike û dike ku ew li dengdêra /i/yê 

dagere.Lêkera "şên", ku ev lêker di zaravayê kirmancîkî de bi awayê 

"şayene" an jî "şînayene" ye, di devoka Meletî û Semsûrê de wekî "şe 

kirin" derdikeve ber me, ew jî mîna lêkera "vên" qewamek bi ser de 

hatiye û ketiye halê heman lêkerê. Li dawiyê em dikarin bibêjin ku ev her 

du lêkerên me wekî ku lêkerên derî rêzikiyê bin, xwedî du raderan in. 
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Mîna "vên" û "viyan" û "şên" û "şiyan". Awayê "vên" û "şên" ji bo rayeka 

dema niha, "viyan" û şîyan" jî, ji bo rayeka dema borî tên bikaranîn. 

Helbet piştî avêtina radera /-n/yê ji paşiya wan.  Taybetiyên van cure 

lêkeran: Halê hazir ketine rewşeke cuda û bûne xwedî rêzikên xweserî 

xwe û ev lêkerên hanê jî gerguhêz in.3) Lêkerên ku dawiya wan bi /-în/ê 

diqedin.Me divê em di serî de vê bibêjin ku, lêkerên me yên ku me di bin 

vî sernavî de tesnîf kirine, gelek in û hem gerguhêz û hem jî negerguhêz 

in. Ji van lêkeran jî piştî ku meriv radera wan a /-n/yê ji wan bike, di dest 

de rayeka wan a dema borî dimîne. 

Bi ketina dengê dawî ji rayeka dema borî jî, rayeka dema niha tê holê. Em 

rast lê nayên ku guherîneke dengan di rayekên wan de biqewime.Em pêşî 

lêkerên xwe yên mînak derpêş bikin û paşê jî bi mijara xwe de herin, em 

radera wan jî di nav kevanekê de nîşan bidin Lêker ev in: anîn, axivîn, 

bihujîn, birîn, firîn, girîn, guherîn, jîn,  karîn, kirîn, nalîn, nivîsîn, xemilîn, 

zivirîn û zanîn.Niha jî em lê bixebitin rayeka van a dema borî nîşan bidin: 

anî (-n), axivî (-n), bihujî (-n), birî (-n), firî (-n), girî (-n), guherî (-n), jî (-n) 

karî (-n), kirî (-n), nalî (-n), nivîsî (-n), xemilî (-n), zivirî (-n) û zanî (-n).Piştî 

vê yekê, em rayeka wan a dema borî pêşkêş bikin: anî, axivî, bihujî, birî, 

firî, girî, guherî, jî, karî, kirî, nalî, nivîsî, xemilî, zivirî û zanî. Ev rayekên 

dema borî ne û qertafên deman li wan zêde dibin, bêyî ku guherîneke 

denganiyê di wan de biqewime. 

Wek gihaneka duyemîn, îcar em serî li vê riyê bidin. Ji bo pêkhatina 

rayeka dema niha, serê ewilî hewce ye ku dengê li dawiya rayeka dema 

borî bikeve, ku bi giştî ew jî /î/ ye. Di çaxa pêkhatina rayeka dema niha 

de, di rayekê de dengek li dengekî din danagere. Ango em rastî tewanga 

ku di lêkeran de pêk tê, nayên.Bi dayîna rayekên dema borî em lê 

bixebitin dabaşa xwe ronî bikin: anî (ş) axiv (-î), bihuj (-î), bir (-î), fir (-î), 

girî (ş) guher (-î), jî (-ş) kar (-î), kir (-î), nal (-î), nivîs (-î), xemil (-î), zivir (-î) 



Rêzimana kurdî | 1808  

 

û zan (-î).Ji van lêkeran min tenê li ber rayeka "anî", "girî" û "jî"yê nîşana 

xalepirsê danî, sedem jî ev e: Ev lêkera "anîn" lêkereke ne rêzikî ye. Ango 

ev lêker tenê ji bo demên borî tê bikaranîn. Ji bo dema niha awayê wê yê 

din "înan" e û rayeka wê ya dema borî "îna" û ya niha jî, "în" e.  Herçî 

lêkeran "girîn" e, ji rêzikê averê bûye. Ji bo rayeka dema niha diviya ku 

dengê dawî yê rrayeka dema borî ku /-î/ ye jê biketa. Lê di kardariyê de 

em ji bo dema niha wekî ku dengê /î/yê hebe dikêşin. Heke em li gorî 

rêzikê herin, wê gavê lêkera "girîn" û "girtin" di çaxê kêşana dema niha 

de tevî hev dibin. 

Mînak: Girîn, ku em wek "gir" rayeka wê ya dema niha qebûl bikin, gerek 

em bibêjin "ez digirim" lê em dibêjin "ez digirîm", ji bo lêkera "girtin" jî 

heman tişt em dibêjin ku rayeka wê ya dema niha "gir" e. "ez digirim, ez 

ê bigirim".Ji lew re ji min re wisan tê ku awayê rast û bera yê lêkera 

"girîn"ê "girîtin" e. Îcar ku em wisan bipejirînin rayeka wê ya dema niha 

"girî" û ya dema borî jî "girît" e. Lê di zimanê me yê devkî de ji bilî hin 

devokan hema bibêje em wek rader rastî awayê wê yê "girîn"ê 

tên.Lêkera "jîn" jî ku divê rayeka wê ya dema niha tenê "j" be, lê wekî ku 

rayeka dema niha jî "ji" ye û wisan tê kişandin. Mesela em nabêjin "ez 

najim" em dibêjin "ez najîm". A ji vê rewşê jî diyar dibe ku ev lêker jî 

derketiye derî rêzika heyî û bûye xwedî rewşeke awarte. 

Ev cure lêkerên me ji vî aliyî ve, ango ji hêla bidestxistina rayeka dema 

niha û rayeka dema borî ve, xwedî serûberiyekê ne. Di wan de guherîna 

dengan çênabe.Der barê taybetiyên van cure lêkeran de em dikarin van 

tiştan bibêjin: 

I) Bi avêtina radera /-n/ê, rayeka demên borî çêdibe. Di vê rayekê de 

guherîna dengan çênabe. Qertafên kêşanê yên demê li van rayekan zêde 

dibin. 
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II) Piştî avêtina dengdara /î/yê, ji rayeka dema borî, îcar rayeka dema niha 

pêk tê. Di van cure lêkeran de, di rayeka dema niha de jî guherîna dengan 

pêk nayê. 

III) Lêkerên ji vê senifanê, hem gerguhêz û hem jî negerguhêz in. 
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 4) Lêkerên ku dawiya wan bi /-ûn/ê diqedin.Lêkerên ku di bin vî sernavî 

de cih digirin, gelek kêm in. Rêbaza bidestxistina rayeka van cure lêkeran 

jî mîna yên din in. Bi xistina radera /-n/yê rayeka dema borî û pit re jî, bi 

ketina dengdêra /û/yê jî rayeka dema niha tê pê. 

Di her du rayekan de jî dengek li dengekî din danagere ango naguhere. 

Rayek her wekî xwe dimînin û qertafên kêan û kesan bi ser wan ve dibin. 

Ji ber ku ev çeîdên lêkerên me gelek kêm in, min tenê ev her sê lêker wek 

mînak hilbijartin: bûn, çûn û pûn.Di serî de ji bo ku em rayeka dema borî 

bi dest bixin, em radera wê ku /-n/ e ji lêkeran bixin û vê kirinê ji em di 

nav kevanekê de nîan bidin: bû (-n), çû (-n)  û pûn (). 

Min bi taybetî nîana pirsê danî ber lêkera "pûn"ê, ji ber ku ew xwedî 

rêzikeke derî qaydeyê ye û ev lêker gerguhêz e. Ew di dema borî de mîna 

ku rayeka wê "pûyî" be tê kiandin. Li gor ku êweya wê "pûn" be, ev yek 

nayê kiandin, lê wek ku lêker di rewa "pûyîn" de bê tê pejirandin û demên 

borî li ser vê rewê tê kiandin.Pitî vê rewa hanê, li rastê ev dimînin: bû û 

çû. Di wextê kêan û çivanê ya deman de, tu guherîn di rayeka dema borî 

de naqewime û çênabe. 

Qertaf û pirtikên kesane û deman li wan zêde dibin. Ji ber ku hin ji van 

lêkeran negerguhêz in, ji lew re min got qertafên kesane jî li wan zêde 

dibin.Îcar em bên ser gihaneka diduyan û em li gorî rêzika heyî ya ku di 

hemû cure lêkerên me de heye, em dengê dawî ji rayeka dema borî ya 
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lêkerê bixin. Di pey vê yekê de, çi tita bimîne, êdî ew rayeka dema niha 

ya lêkerê ye. Jixwe di van lêkerên me de, yên ku dabaa me li ser wan e, 

dengdêra dawî ya rayeka demên borî /û/ ye. Pitî ku ev deng jî bikeve, di 

destê me de rayeka dema niha dimîne. 

Em vê yekê jî diyar bikin. Rayek ev in: bû û çû.Em dengdara /û/yê ya ku 

dê ji wan bikeve, di nav kevanekê de nîan bidin: b (-û) û ç (-û). Bi dû van 

kirinan, li holê "b" û "ç" wek rayek dimînin. Nimûne: Ez dibim, ez ê biçim. 

Der barê taybetiyên lêkeran ji vê senifanê, em dikarin wek encam van 

gotinan bibêjin:I) Bi avêtina radera /-n/ê, rayeka demên borî çêdibe. Di 

vê rayekê de guherîna dengan çênabe. Qertafên kêanê yên demê li van 

rayekan zêde dibin. 

II) Pitî avêtina dengdara /û/yê, ji rayeka dema borî, îcar rayeka dema niha 

pêk tê. 

Di van cure lêkeran de, di rayeka dema niha de jî guherîna dengan 

çênabe. 

III) Lêkerên ji vê senifanê, hem gerguhêz û hem jî negerguhêz in. C) 

Lêkerên ku ji rêzikê der in. Çend lêkerên me hene ku bi êweya xwe ya 

heyî, êwe û forma ku halê hazir di zimanê me yê devkî û nivîskî dehatiye 

pejirandin, çendî biibin lêkerên me yên ku dawiya wan bi /-andin/ê 

diqedin jî, lê di rastiya xwe de ew xwedî rêzikeke din in. Heta em ji wan 

re dikarin bibêjin lêkerên teeguhêrî. Bi gotineke din tee û êweya wan a 

berê guheriye û ew ketine reweke din, loma di dema kêanê de em rastî 

qalibekî din tên.Lêkereke me ya din jî heye ku ew jî teeguherî ye û wek 

êwe halê hazir dawiya wê bi /-an/ê diqede. 

Lê belê, çi heye ku ew jî di çaxa kian û çivanê ya ji bo deman de, derdikeve 

derî rêzika gitî ya wan lêkerên ku dawiya wan bi /-an/ê diqedin.Ez ê di 

bin çend sernavan de li ser van cure lêkeran jî rawestim û nêrîn û 

ramanên xwe derbibima) Lêkerên çandin, andin û xwendinA rast, me li 
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jorê di bin xala "Lêkerên ku dawiya wan bi /-andin/ê diqedin" de, ji van 

cure lêkeran behs kiribû, niha em dê hinek bi dorfirehê mijara wan 

hildine dest. Lêkerên me ev in: çandin, andin û xwendin. Lêkera 

"xwendin"ê wekî "xwandin" jî di zimanê me yê devkî de heye.Em niha li 

ser van lêkeran li gorî rêzika ku me li jorê jê behs kiribû, rawestin. Lê em 

dê bibînin ku ev derî vê rêzika wan lêkeran e ku dawiya wan bi /-andin/ê 

diqedin. 

Ka em bi hev re lê hûr bibin û ba di wan bifikirin. Em pêî wek rêzika 

destpêkê radera wan ji wan biavêjin ku radera wan /-in/ e. Wek gihaneka 

ewilî niha em wisan bikin û radera /-in/ê ji wan hildin biavêjin: çand (-in), 

and (-in) û xwend (-in). Tita ku pitî avêtina raderê maye, rayeka dema 

borî ya lêkerê ye. Wek qayde, bi vê rayekê hemû demên borî tên kiandin 

û tu reweke derasayî naqewime.Em îcar bên ser bi destxistina rayeka 

dema niha, ku divê ev rayeka dema niha ya gerguhêz be û her wiha ev 

yek, di heman demê de lêkera raderîn a negerguhêz be. Ji bo ku em 

pêzanîn û agahiyên xwe teze û nû bikin, em lêkereke ku dawiya wê bi /-

andin/ê diqede wek nimûne derpê bikin. Bila ew jî  "ewitandin" be.Eger 

ez radera /-in/ê ji biavêjim li rastê "ewitand" dimîne û ev jî rayeka dema 

borî ye. 

Wek gihaneke duyem, heke ez dengdarê dawî ku /d/ ye, jê bixim û 

dengdêra /a/yê ku di kîteya dawî de ye bikime /î/, hingê rayeka dema 

niha ya gerguhêz pêk tê. Ev jî "ewitîn" e. 

Merheleya sêyem jî, îcar ev e. Ji bo ku em rayeka dema borî ya 

negerguhêz pêk bînin, divê ku em ji rayeka dema niha ya gerguhêz dengê 

dawî bigirin biavêjin da ku rayeka dema borî ya negerguhêz (têneper) pêk 

were. 

Em ji "ewitîn"ê her dengê dawî ku /-n/ ye hildin deynin aliyekî, rayek wek 

"ewitî" dimîne. A ev rayeka deba borî ya negerguhêz e. Ji bo ku em rayeka 



Rêzimana kurdî | 1812  

 

dema niha ya negerguhêz jî çêkin, îcar hewce ye ku em dengdêra dawî ya 

vê rayekê biavêjin. 

Em van her çar gihanekan dikarin wiha jî biopînin: Pêî em raderê ji lêkerê 

bikin ku ev rader /in/ e, bi vi awayî rayeka dema borî tê himatê. Paê em 

/-and/ê ji rayeka dema borî bikin, îcar rayeka dema niya ya negerguhêz 

bi dest dikeve. 

Li dawiyê jî ku em /-în/ê li ser rayeka dema niha ya negerguhêz zêde 

bikin, îcar rayeka dema niha ya gerguhêz çêdibe û em /-n/yê jî ji vê rayekê 

bigirin biavêin îcar rayeka dema borî ya negerguhêz tê holê. An jî gava 

em /andin/ê ji van cure lêkeran bikin rayeka wan a dema niha negerguz 

bi dest dikeve.A ev her sê lêkerên me ku me ew wek mînak dane (çandin, 

andin û xwendin) ne li gorî rêzik û rêbazên wan lêkeran in, ku dawiya wan 

bi /-andin/ê diqedin. 

Rayekên wan wisan bi dest nakevin. Niha jî em van lêkerên xwe bi rêzikên 

ku me li jorê ji wan behs kiribûn hildin dest û lê bixebitin rayeka wan a 

dema niha bi dest bixin: xw (-andin), ç (-andin) û  (-andin). Li rastê /xw/, 

// û /ç/ dimîne: ez dixwim, ez ê bixwimew die, ew dê bieem diçin, em dê 

biçin. 

Wekî ji van mînakan jî dixuye, reweke derî rêzikê dertê holê û wateyeke 

din ji van lêkeran diçe. Li aliyê din, jixwe rayeka wan a dema niha ya 

negerguhêz çênabe. Lê belê rayeka wan a dema niha ya gerguhêz çêdibe. 

Eger em qertafa /-in/ê ji wan bigirin biavêjin rayeka wan a dema borî û 

heke em /-d/yê jî, ji rayeka dema borî bikin û dengdara /a/yê jî bikine /î/, 

rayeka dema niha yagerguhêz pêk tê: xwend (-in), and (-in) û çand (-in). 

niha jî em dengê /d/yê ji wan bikin: xwen (-d), an (-d) û çan (-d). 

Di pey de em dengên /a/ û /e/yê bikin /î/: Xwîn, în û çîn.ez dixwînim, ez 

ê bixwînimew diîne, ew dê biîneem  diçînin, em dê biçîninJi bo van 
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lêkerên navborî reweke awarte heye. Bi rastî ez gelek di wan fikirîm û 

min serê xwe li ser wan êand. 

Der barê wan de ez wiha dihizirim. Gelo dibe ku êwe û eklê wan ê berê 

xwantin, antin û çantin be. A rast ez li lêkerên ku dawiya wan bi /-ntin/ê 

diqedin, nemaze yên ku bi /-antin/ê diqedin, gerîm, lê min ew nedîtin. 

Tenê ez leqayî lêkerên ku bi awayê jentin (jendin) û rêntin (nihêrtin) jî tên 

bilêvkirin, hatim. Eger ku em van lêkeran bi êweyên xwantin, antin û 

çantin bipejirînin, reweke wiha derdikeve rastê.Serê pêîn em raderên 

wan hildin biavêjin, lêker wek xwant, ant û çant di destê me de dimînin 

û ev jî dibin rayeka dema borî, eger em dengê dawî jî, ji wan bigirin deynin 

aliyekî û dengdêra /a/yê li dengdêra /î/yê dagerînin, îcar rayeka dema 

niha ya gerguhêz bi destê me dikeve. Mînak: Em dengdêra /t/yê ya li 

dawiya wan (xwant, ant û çant) hildin, di destê me de xwan, an û çan 

dimîne. Dengdêra /a/yê jî ku bibe /î/, hingê rayeka dema niha ya 

gerguhêz tê himatê. Ev meseleya guherîna /a/ bi dengdêra /î/yê, rêzikeke 

tewanga lêkeran e: xwîn, în û çîn. Bi van rayekan em dema niha, dema 

bê û raweya fermanî dikiînin. 

Ji lew re awayê bidestxistina van her sê lêkerên navborî diibe lêkerên ku 

dawiya wan bi /-tin/ê diqedin.Ji van lêkeran, "xwendin" û "andin", di 

zimanê devkî de wekî "ez dieynim" û "ez ê bixweynim" jî tên bilêvkirin. 

Em vê jî dixwazin wek agahiyekê bidin û balê bikiînin serê ku bê ev lêker 

çawan teeguhêzî (deforme) bûne.b) lêkera "man"ê.Lêkera me ya din jî 

lêkera "man" e. Halê hazir di kurmancî de ew wekî lêkera raderîn "man" 

e û mîna "mayîn" jî tê zanîn. Lê lêker wek rewa raderîn ne "mayîn" e. 

Ev"mayîn" di rewa navdêra lêkerî de ye. Gava em li gorî rêzika gitî radera 

vê lêkerê ku /n/ ye, hildin, wek rayeka dema borî di dest de "ma" dimîne 

û demên borî li ser vê rayekê tên kiandin. Ji bo ku em rayeka dema niha 

bi dest bixin û dîsan li gorî rêzika gitî ku pitî ketina dengê dawî rayeka 
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dema niha pêk tê, em tev bigerin em dê rastî reweke awarte bên. Dîsan 

jî em li gorî rêzika gitî tev bigerin û em dengê dawiyê ji "ma"yê biavêjin, 

li rastê tenê "m" dimîne û bi vê jî dema niha nayê kiandin. 

Di dema niha de em rayeka "mîn"ê bi kar tînin. Mînak: ez dimînin, ez dê 

bimînin û hwd. bi vî halê heyî yê lêkerê ku "man" e, em nikarin rastî rêzika 

gitî ya di lêkerên me de heye, bên. Ji lew re em bi reweke awarte re rû bi 

rû ne. Îcar ku em êweya wê ya rast û a dêrin "mantin" bi pejirînin em di 

rayeka dema niha de bi hêsanî û rihetî, rastî rayeka "mîn"ê tên. Çawan 

Em bi hev re lê biopînin.Em di serî de rayeka /-in/ ji lêkerê hildin, ma 

"mant", pit re li gorî rêzika heyî ku divê dengê dawî bikeve ku ew /t/ ye, 

dimîne "man". 

Di pey re jî dîsan li gorî rêzikê eger dengê dengdêra /a/yê li dengdêra 

/î/yê dagere, li rastê rayeka dema niha dimîne ku ew jî "mîn" e. Lê çi heye 

ku ev lêkera me teeguherî bûye û rayeka demla borî wekî "ma" (ku 

dengên "n" û "t" jê ketine" maye û ji bo rayeka dema niha jî "mîn" maye. 

Titekî din heye ku jixwe di kirmanckî (kirdkî, zazakî) de di ûna "ez mam" 

de dibêjin "ez mendo". Bi gotineke din di vî zaravayî de awayê wê yê 

raderîn "mendene" ye. 

8 

Bidestxistina rayeka lêkeran-8 

Zana Farqînî 

 D) Lêkerên ku li dawiya wan /-yan/ û /-yîn/ datînin. 

Min bi zanebûn got ku lêkerên li dawiya wan qertafên /-yan/ û /-yîn/ 

datînin. Ji ber ku di zimanê me de, bi rastî awayên wiha yên lêkerên me 

nîn in. Ev navdêr in, ku ji lêkeran hatine çêkirin. Lê di hin berhem û 

nivîsaran de em rast lê tên ku Şêweya lêkeran wiha jî didin. Mîna jiyan, 

westiyan, heyîn, mayîn, çûyîn û bûyîn. Digel vê rewşê hin kes awayê 

"bûyîn, çûyîn, mayîn û dayîn" napejirînin û diangêjin (îdia dikin) ku 
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awayên wan ên rast  "bûyin, çûyin, mayin û dayin" in. Bi gotineke din 

dengdêra /î/yê ya li dawiyê dikine /i/ û navdêrê wisan dinivîsin û dibêjin 

ku her wiha ev ne navdêra ku ji lêkerê çêbûye lê belê ew lêker bi xwe ye. 

Eger em van awayan wek awayê lêkerê bipejirînin em dê di wexta 

bidestxistina rayeka lêkeran de rastî rewşeke din bên ku heta niha em di 

bin hin navbernavan de ew hildabûn dest. Ev rêzika heyî çi bû em bînin 

bîra xwe. Piştî avêtina raderê, rayeka dema borî û bi ketina dengê dawî û 

guherîna deng an jî dengan bi dengên din jî rayeka dema niha bi dest 

diket. Niha em li gorî vê rêzikê bi mijara xwe de herin. Em ji van navderan 

re niha "lêker" bibêjin û wan wek lînak derpêş bikin.  jiyan, westiyan, 

heyîn, mayîn, çûyîn û bûyîn. 

Pêşî em raderê ji wan bikin ku /-n/ ye û wekî çawan me li jorê awayê 

ketina wê nîşan dabû em wisan nîşan bidin. .jiya (-n), westiya (-n), heyî (-

n), mayî (-n), çûyî(-n) û bûyî (-n). Ji van mînakan em tenê dikarin "jiya" û 

"westiya" wek rayeka dema borî bipejirînin, ji ber ku bi van rayekan em 

diharin hemû demon borî bikêşin, lê em nikarin bi mînakên din ên mîna 

"heyî", "mayî", "çûyî" û "bûyî" bikêşin. Ew lêkerên rengdêrîn in, ango ew 

di halê rengdêrê de ne êdî. 

Li aliyê din em nikarin ji rayeka her du cureyan îcar rayeka dema niha bi 

dest bixin. Qayde çibû, qayde ev bû, dengê dawî diket û heke guherîna 

dengan hebûya ev yek di rayekê de pêk dihat û hîna rayeka dema niha 

dihate meyşdanê. Lê em çi jî bikin em nikanin ji wan rayeka dema niha bi 

dest bixin. Ji lew re, ji rêzik û qaydeyê giştî ev averêbûnek e û bi taybetê 

di lêkerên negerguhêz de pêk tê. Her wiha em tu car lêkerên mîna westîn, 

bezîn, girîn, hebûn, man, çûn û bûn nikarin wek lêkera raderîn bi awayê 

westiyan, beziyan, giriyan, heyîn, mayîn, çûyîn û bûyîn bidin. 
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Min li jorê jî dabû xuyakirin ku kêşanên dema borî yên lêkerên 

negerguhêz ên mîna firîn, westîn, jîn, qedîn, bezîn di hin devokên 

kurmancî de ji rêzika heyî ya grametîk cuda dikêşin. Mînak: 

Ez firiyam, firiyabûm, difiriyam 

Tu beziyay, tu beziyabûy, tu dibeziyay 

Ew westiya, ew westiyabû, ew diwestiya 

Em jiyan, em jiyabûn, em dijiyan 

Hûn qediyan, hûn qediyabûn, hûn diqediyan 

Ew beziyan, ew beziyabûn, ew dibeziyan. 

Lê belê awayê wan ên rêzimanî, ku em ji rêzika giştî derdixin û hin herêm 

jî jixwe rast bi kar tinîn, diviya ku wiha be: 

Ez firîm, tu bezî, ew westî, em jîn, hûn qedîn, ew bezîn. 

Eger ez gotina dawî li der barê vê mijara ku me di bin vê navbernavê de 

hildaye dest bibêjim. Ev ên hanê (westiyan, beziyan, giriyan, heyîn, 

mayîn, çûyîn û bûyîn) navdêrên lêkerî ne, ango awayê lêkera raderîn in. 

Niha jî em hatin dawiya mijara xwe ya li ser bidestxistina rayekên lêkeran. 

Gotin û daxuyaniyên ku me di bin sernav û navbernavan de kir, îcar ez 

dixwazim kurte û kurtaasiya (xulaseya) wan bibêjim û rewşa vê beşê bi 

xalan rave û formûle bikin. 

Encam: 

1) Bi giştî tê pejirandin ku di zimanê me de du rayekên lêkeran hene. Yek 

rayeka dema borî û yek jî rayeka dema niha ye. Bi avêtina raderê ku ev /-

in/ an jî tenê /-n/ ye, rayeka dema borî bi dest dikeve. Piştî ketina dengê 

dawî ji rayeka dema borî û pêkhatina tewanga dengan (an jî guherîna 

dengan) di vê rayekê de, îcar rayeka dema niha çêdibe. Lê lêkerên me 

yên ku bi /-andin/ê (çendî hejmara wan pir hindik be jî yên ku bi /-

isandin/ û /-ijandin/ê jî) diqedin, xwedî rewşeke cuda ne. Rayeka wan a 
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dema niha ya gerguhêz, lêkera raderîn a negerguhêz e, ku rayekên wan 

ên dema borî û ya niha jê çêdibin. 

2) Di dema bidestxistina rayeka dema niha de, bi awayekî giştî dengê 

dawî ji rayeka dema borî dikeve. Ev deng te divê dengdar be û te divê jî 

dengdêr be, her ev yek diqewime. Ev rêzikeka zimanê me ye ku di dema 

çêbûna rayekan de derdikeve ber me. 

3) Guherîna dengan an jî bi gotineke din, tewang ku di lêkeran de rûdide, 

ne di rayeka dema borî de, lê belê di rayeke dema niha de pêk tê. Ev 

guherîn ango tewang, hem di dengdaran de û hem jî di dengdêran de pêk 

tê. Digel ku di hin cure lêkeran de her du deng ditewin jî, em dibînin ku 

di hinan de tenê dengdar an jî dengdêr bi dengekî din diguherin. Her wiha 

lêkerin hene ku guherîna dengan di wan de çênabin. Mîna lêkerên dan, 

çûn û bûn. 

4) Di lêkerên ku bi /-andin/, /-isandin/ û /-ijandin/ê diqedin de, dengdêra 

/a/yê li dengdêra /î/yê dadigere. Îcar di lêkerên ku dawiya wan bi /-tin/ê 

diqede de, dengdêra /a/yê li dengdêra /ê/yê dadiger. Dengdêra /e/yê jî 

carinan li /ê/yê û hin caran jî li /i/yê dadigere. 

5) Ji bo lêkerên ku bi /-tin/ê diqedin, em dikarin van taybetiyan bibêjin. 

Ez vî navî ji bo hemû lêkerên ku bi /-stin/, /-ştin/, /-ftin/ û /-ptin/ê 

sergihayî dibin, bi kar tînim. Bi awayekî giştî (hin awerte ne tê de, ku 

carinan wekî xwe dimînin) dengdarên /s/, /ş/, /f/ û /p/ bi dengdarên /z/, 

/j/, /v/ û /b/yê diguherin. Her wiha bi giştî dengdêra /a/yê jî bi dengdêra 

/ê/yê dadigere. Herçî dengdêra /e/yê ye, ew bêîstiqrar e. Geh li /ê/yê û 

geh jî li /i/yê dadigere. 

Li aliyê din, di lêkerên ku bi /-ştin/ê diqedin de, carinan dengdêra /i/yê di 

rayeka dema niha de dibe /ê/ an jî qet nabe. 

6) Di lêkerên ku dawiya wan bi /-rtin/ û /-xtin/ê diqedin de, dengdara 

/r/yê li dengekî din danagere. Di van cure lêkeran de, di rayeka dema 
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niha de tenê dengdêr diguherin. Ji bo lêkerên bi /-rtin/ê diqedin em vê 

bibêjin ku, çendî kêm be jî carinan dengdêra /a/yê ditewe dibe /i/. 

7) Di lêkerên ku dawiya wan bi /-atin/ê diqedin de, tenê di rayeka dema 

niha de, dengdêr diguhere. Her wiha dengdêrên qertafên kesan ên lêkera 

bûnê (an jî qertafên pêvebestî) di wexta kêşan û çivanê de, cihê xwe didin 

dengdêra /ê/yê. Wekî "ez dihêm" an jî "ez têm", ne ku mirov bibêje "ez 

dihim/ez tim" 

8) Di lêkerên ku dawiya wan bi /-êtin/ê diqedin de, di rayeka dema niha 

de, dengdêr diguhere û /ê/ dibe /i/. Li aliyê din, di gava kêşanê de, 

dengdêrên qertafên kesan (an jî qertafên pêvebestî) cihê xwe didin 

dengdêra /ê/yê. 

9) Lêkerên ku dawiya wan bi /-otin/ê diqedin, di rayeka dema niha de jî 

em rastî guherîna dengan nayên. Lê dengdêrên qertafên kesan cihê xwe 

didin dengdêra /o/yê. 

10) Lêkerên ku li dawiya wan /-utin/, /-ûtin/, /-îtin/ û /-rin/ hene, di wan 

de dengdar û dengdêr naguherin. Dengdêrên qertafên kesan di dema 

kêşanê de ji bo lêkerên ku dawiya wan bi /-ûtin/ û /-îtin/ê diqedin, cihên 

xwe didin dengdêrên /î/ û /û/yê. 

Li aliyê din lêkerên ku dawiya wan bi /-rin/ û /-utin/ê diqedin, dengdêrên 

li dawiya reyeka dema niha, di dema kêşanê de cihê xwe didin qertafên 

kesan. Mesela ji bo lêkerên ku dawiya wan bi awayê /-rin/ê temam dibe, 

di kêşana dema niha de dengdêrên mîna /a/ û /i/yê, cihên xwe didin 

qertafên kesan. 

11) Ji bo lêkerên me yên ku dawiya wan bi /-an/, /-în/ û /-ûn/ê temam 

dibin; di van cure lêkeran de, di rayeka dema niha de jî guherîna dengan 

pêk nayê. 
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Li hêla din, di dema kêşana lêkerên mîna "pan", "zan" û "razan" de em 

rast lê tên ku  /i/ya qertafa lêkera bûnê, li dengê /ê/yê dadigere. Em vê 

yekê jî, wek awarteyekê dikarin bi nav bikin. 

12) Di dema kêşana rayeka dema niha ya lêkeran de bi awayekî giştî 

dengdêrên /a/ û /i/ dikevin û cihên xwe didin qertafên lêkera bûnê, bi 

gotineke din qertafên kesan. Herçî dengdêrên /ê/, /î/, /o/ û /û/yê di 

rayeka dema niha de cihê xwe dihêvişin ango diparêzin û qertafên lêkera 

bûnê cihê xwe didin wan. 

13) Hin lêkerên me hene ku ji rêzika giştî averê bûne. Mîna hin lêkerên 

me yên ku dawiya wan bi /-stin/ê diqedin. Ev li derî rêzikê tên kişandin û 

bikaranîn wekî: westin, bestin, pestin û verestin. 

14) Hin lêkerên me hene ku ji wan ji ber sedemên cuda, ji rayeka wan a 

dema borî deng ketine. Em vê yekê jî ji rayeka wan a dema niha hîn dibin, 

ji ber ku di van rayekan de ev deng hîn xwe dihêvişîne (mihafize dike). 

Mîna ketina dengê /ş/yê. Heta hin lêker hene ku hîn jî di awayê wan ê 

raderê de ev deng heye, lê belê li hin herêm û di hin devokan de wekî ku 

tune be ew tê bikaranîn û bilêvkirin. Mînak: 

avêtin/avêştin: diavêjim, min avêt/avêşt 

ketin/keftin: dikevim, ez ketin/ez keftim 

firotin/firoştin: difiroşim, min firot/firoşt. 

rihotin/rihoştin: dirihojim, min rihot/rihoşt 

kotin/koştin: dikojim, min kot/koşt 

Wek gotina dawî ez van bibêjim: Digel ku hin guherîn bi ser lêkerên me 

de hatine û ji teşeyên xwe yên berê averêbûne jî, dîsan lêkeren me xwedî 

rêzikekê ne û di bidestxistina rayeka dema borî de îstiqrareke tam heye. 

Piştî avêtina raderê, her rayeke dema borî li rastê dimîne û qertafên 

deman li wan zêde dibin. 
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Herçî bidestxistina rayeka dema niha ye, çendî ku bi awayekî giştî 

şêweyek, formek heye jî, ji ber sedemên ji cihê, em rastî hin guherîna 

dengan û şêweyên teşeguherî tên ku ev ji rêzika giştî der in. Lê digel vê 

yekê, ji bo pêkhatina rayeka dema niha, her bi awayekî îstiqrar, dengek ji 

rayeka dema borî dikeve. Ev jî rêzikeke giştî ye. Tiştekî gelemper jî ev e 

ku guherîna dengan her di rayeka dema niha de çêdibe. 

Di hin lêkerên me de ji aliyê teşeyê ve guherîn pêk hatiye. Lêker şêweyên 

xwe yên destpêkê neparastine. Ev yek jî bûye sedem ku lêker teşeyekî 

din bigirin. Ji lew re hin lêkerên me hene ku ew wekî lêkerên nerêzikî 

(bêqayde) tên bilêvkirin, lê a rast ew lêkerên rêzikî ne. Ji ber guherîn û 

ketina dengan a ji wan, mîna ku ew nerêzikî bin hatine pejirandin û 

nîşankirin. 

Çendî ku ji lêkerên me deng ketibin, hinde lêker ji rêzikê averêbûbin jî, 

dîsan bi awayekî giştî û gelemper di lêkerên me de serûberiyek, 

rêkûpêkiyek heye. Ji lew re em dikarin bibêjin ku, rewşên wiha awarte 

hemen hemen di her zimanî de hene. Ya girîng û hîmî ew e ku di zimanan 

de rêzikeke giştî hebe. Zimanê me jî, jixwe ji aliyê rayeka lêkeran ve xwedî 

vê rêzikê ye. 

Rastî û tastnivîsa hejmaran 

Zana Farqînî 

Di zimanê me yê devkî de, li gorî devoka herêman mirov rastî çend 

cureyên bilêvkirina hejmaran tê. Ev yek bandora xwe li zimanê me yê 

nivîskî jî dike û kes van hejmaran bi awayekî ji hev cihê dinivîsînin. Bi vê 

rewşê re jî, di warê rastnivîsê de cudatiyek çêdibe, tevlihevî û 

hevnegirtina awayê nivîsîna hejmaran serê xwîneran (xwendevanan) tevî 

hev dike. Sergêjiyê çêdike.Wekî tê zanîn, jixwe em hîna ne xwedî 

rêbereke vekîtê ango rastnivîseke wisan in ku em hemû kes li serê 

lihevkirî ne. Ez bi xwe, heta ji min tê û zanîna min têrî dike, li ser şêweyên 
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peyvan radiwestim û dixwazim ji aliyê peyvnasî (etîmolojî) û peyvsaziyê 

(morfolojiyê) ve peyvan binasim û xwe bigihînim rastiya wan. Bi salan 

min serê xwe li ser rastnivîsa hejmaran êşand û ez dibêjim ku ez bi ser 

rastiya hinek ji wan ve bûm. Heta çend sal berê, di hejmareke Azadiya 

Welat de min nivîsek jî li ser vê yekê nivîsand. Lê ez dixwazim careke din, 

lê belê hinek bi berfirehî  li ser vê mijarê careke din bisekinim û ramênên 

xwe yên der barê vê yekê de bi we re pareve bikim. 

Ji hejmara "yek"ê (1) heta hejmara "dehan" (10), hema bibêje hem ji aliyê 

bilêvkirinê ve û hem jî ji aliyê rastnivîsê ve gelşeke wisan mezin nîn e û 

hema bibêje hevgirtinek heye. Cihêrengiya heyî, zêde mirovan aciz û 

zivêr nake. Min divê pêşî ez hinek balê bikişînim ser van cudahiyan û paşê 

derbasî mijar û dabaşa xwe ya hîmî bibim. 

Di zaravayê kurmancî de, bi taybetî derdora Culemêrgê û herêma 

Behdînan ji hejmara yek (1) re "êk" dibêjin. Lê belê kurmancîaxêv bi 

awayekî giştî ji vê hejmarê re "yek" dibêjin û di zimanê nivîskî de jî meyl 

li ser awayê "yek" e, ne "êk". Hin herêm hejmara du (2) wek "do" û gava 

bi awayê dubare wê bi lêv jî dikin, dibêjin "dido", "didu". Jixwe tê zanîn 

ku her tim hejmara "du" wek "didu" (an jî "dido") nayê bikaranîn. Rastiya 

vê hejmarê bi awayê nivîskî "du" ye û bi awayê dubare jî "didu" ye. 

Sedemê ku ne "dudu" ye jî ev e: Di çaxê bilêvkirinê de "u"ya pêşîn li 

dengdêra "i"yê dadigere û hejmar dibe "didu." Em bên ser hejmara sê 

(3), ev jî wexta dubare dibe dibe "sisê" û her tim bi vê şêweyê nayê 

bikaranîn. Li gor rewşa ku erk digire ser xwe wek "sê" û "sisê" tê 

bikaranîn. Jixwe tu kes bi awayê dubare nabêje "sêsê" û wisan jî nanivîse. 

Wek hejmara "didu" guherîna dengan tê de çêbûye û dengdêra "ê" ya 

pêşîn li dengdêra "i"yê dageriyaye.Hejmarên çar (4), pênc (5), şeş (6), 

heft (7), heşt (8), neh (9) û deh (10), hema bibêje her kes wekî hev wan 

bi lêv dike û dinivîse. Tenê di van hejmaran de newekhevî di hejmara 
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"heft" û "heşt" de heye. Li gorî hin devokên kurmancî, wan wek "hewt" 

û "heyşt" bi lêv dikin. Ji bo hejmara "heft" ez bidim xuyakirin ku dengê 

"f" û "w"yê bi hev guherîne. Ji bo hejmara "heşt" ez niha nikarim tiştek 

bibêjim bê çima dengê "y"yê lê zêde bûye an jî, di rastiya xwe de ew 

hebûye îcar di hin devokan de ew ketiye. Lê wekî me got, bi piranî di 

zimanê me yê nivîskî de şêweyên "heft" û "heşt" hatine pejirandin û 

lihevkirinek li ser van awayên wan çêbûye.Piştî van daxuyaniyên der barê 

hejmarên ku li jorê me ji wan behs kir de, ez îcar dixwazim bêm ser 

dabaşa xwe. Ji hejmara "dehan" (10) heta bi ya "nozdehan" (19) gelşek 

heye. Kurmancîaxêv li gor devoka xwe van hejmaran ji hev cihê bi lêv 

dikin û dinivîsin. Em di xebatên rêzimanî de jî rastî vê cihêtiya ji hev, tên. 

Di xebatên rêzimanzanan de, di vî warî de bi awayekî giştî wekheviyek 

nîn e. Pirs ev e, ji bo mirov karibe li ser awayên wan ên rast biryarê bide, 

divê serê pêşîn mirov peyvê nas bike. Heta peyv ji her aliyî ve neyê 

naskirin û zanîn, biryara ku em dê der barê vekîta wan de bidin, dê ne 

objektîf be. Biryara li ser awayê rast, şêweya rast a peyvan li gorî tercîhan 

nabe. Jixwe nemir Celadet Bedirxan, diyar kiriye ku qaydeyên ku ji bo 

vekîtê bên danîn divê xwe bispêrin rêziman. Ev raman û tercîha Celadet 

Bedirxan, rê li ber me hemû kesên ku serê xwe li ser rêziman û vekêtê 

diêşînin vedike û nahêle ku di vî warî de herêmgirî û devokparêzî derkeve 

pêş. 

Ji lew re, ez gelek bi van hejmaran biliyam (xerîq bûm) û ez dibêjim ku ez 

bi ser rastiya wan ve bûm. Çawanş Em yeko yeko hejmaran bidin ber xwe, 

dewiyan û hûrhêrînên xwe pêşkêşî we bikin. Serê pêşîn min divê ez bidim 

xuyakirin ku, ev hejmarên dabaşa vê nivîsê ne, ne peyvên xerû ango sade 

ne. Peyvên çêkirî ne. Bi gotineke din, hatine çêkirin û wek peyvên xwerû 

an jî hevedudanî ji mirov re tên. A ji ber vê yekê ye jî ku li herêm û 

deveran, ji aliyê teşeyê ve cudahî di navbera wan de heye. Beriya ez 
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bikevim nav kitekitên mijarê, ez hez dikim van hejmaran derpêş bikim bê 

çawan ji aliyê şêwe û bilêvkirina heman peyvê ve cihêtî heye. 

Yazdeh, yanzdeh, 

Dazdeh, dozdeh, danzdeh, duwazdeh, diwazdeh 

Sêzdeh, 

Çardeh, 

Pazdeh, panzdeh, şazdeh, şanzdeh 

Hefdeh, hifdeh, hivdeh, hevdeh 

Hejdeh, hijdeh, ijdeh 

Nozdeh 

Hin kurmancîaxêv, ji hejmara "dehan" bi şûn de, wek deh û yek, deh û 

didu, deh û sisê, deh û çar, deh û pênc, deh û şeş, deh û heft, deh û heşt 

û deh û neh dibêjin. Hema em kin lêxin û bibêjin ku ji bo zimanê nivîskî 

ev şêweya hejmaran nehatiye pejirandin. Di çêkirina van hejmaran de 

(yazdeh, dozdeh, sêzdeh û hwd.) qertafeke sabit heye, ew jî "az" e. Eynî 

wekî çawan gava mirov dixwaze di kurmancî de rengdêra xurtkirî çêke 

serî li qertafa "ip"ê dixe. Ji ber ku qaydeyê her duyan eynî ye, ez ê çend 

nimûneyan ji vê bidim û li mijara xwe ya hîmî vegerim. Di destê me de 

peyva "sor" heye û em dixwazin jê rengdêreke xurtkirî çêkin, serê pêşîn 

em dê rahêjine tîpa "s"ya peyva "sor" û bidin pêşiya qertafa "ip"ê. Eger 

em van her du hêmanan bi hev ve deynin dibe (s+ip) sip, îcar em peyva 

"sor" careke din hildin bînin bi "sip"ê ve bikin, wê gavê dibe (sip+sor) 

sipsor. Bi vî awayî rengdêreke xurtkirî em bi dest dixin. Ripreş, kipkesk, 

sipsax, zipzindî, dipdirêj, kipkurt, tiptenê û hwd. bi vî awayê tên çêkirin. 

A qertafa "az" jî qertafeke sabit e û tîpa serê peyvê ya ku em dixwazin pê 

peyveke nû çêkin tê pêşiya wê û paşê jî peyva "deh" tê paşiyê. Hejmara 

me "yek" (1) e. Tîpa "y"yê ya hejmara "yek"ê hildidin datînin ber qertafa 

"az"ê û ew dibe (y+az) "yaz", paşê jî peyva "deh" tê paşiya wê û peyva 
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(yaz+deh) "yazdeh" tê pê. Em derbasî hejmara "du" (2) bibin. Tîpa "d"ya 

hejmara "du" û "az" bên cem hev dibin (d+az) "daz" û bêjeya "deh" jî pê 

ve bê danîn, wê gavê dibe (daz+deh) "dazdeh". Li vir di dengdêra "a"yê 

de qewama deng çêbûye û li dengê "o"yê dageriyaye û bûye "dozdeh". 

Di kurmancî de em rastî pevguherîna her du dengan jî tên. 

Hejmara "sê" (3), eger em dengdara vê hejmarê "s"yê hildin û bidin 

pêşiya qertafa "az"ê, peyva (s+az) "saz" bi dest dikeve. Ku em bêjeya 

"deh" jî pê ve bikin, peyva (saz+deh) "sazdeh" tê himatê. Lê li vir gelş û 

arîşeyek çêdibe. Eger şêweya vê peyvê wiha bihata pejirandin, ji aliyê 

bilêvkirinê ve dê di navbera wê û hejmara "şazdeh" (16) de, pirsgirêk 

çêbibûya. Lewma ev peyv ji aliyê teşe ve wek "sêzdeh" hatiye qebûlkirin. 

Em dikarin bibêjin ku dibe "sê" tev de wek pêrkît (pêşgir) hatibe 

pejirandin û ji qertafa sabit a "az"ê jî tenê dengdara "z"yê hatibe hilanîn 

û bêjeya "deh" jî pê ve hatibe kirin. An jî dengê "a"yê li "ê"yê dageriya 

be. Çawan ku peyva "xanî" di hin devokan de bûye "xênî".Di hejmara 

"çardeh" (14) de serî li riyeke din hatiye xistin. Eger wek qayde û rêzikê 

tevger pêk bihataya, dê di navbera wê û hejmara "şazdeh" de dîsan 

tevlihevî çêbibûya. Ji lew re peyv wek (çar+deh) çardeh hatiye pêkanîn. 

Na, heke wiha bihata kirin, dê ev encam bi dest biketa: Ji hejmara "çar" 

dengdara "ç"yê, qertafa "az" û peyva "deh" peyv dibû (ç+az+deh) 

"çazdeh" û ew û "şazdeh" tevî hev dibûn, ji aliyê bilêvkirin û serwextbûnê 

ve, dê sergêjî biqewimiya. 

Niha jî em bala xwe bidin ser çêbûna hejmara "pazdeh" (15). "P"ya 

hejmara "pêncan", "az"a qertaf bêne cem hev dibin (p+az) "paz", îcar ku 

em peyva "deh" jî bi ser ve bikin bêjeya (paz+deh) "pazdeh" pêk tê. Di 

dorê de hejmara "şazdeh" heye. Ew jî dîsan bi heman awayî û bi heman 

rêbazî çêbûye. Em bala xwe bidinê bê  hejmara "şazdeh" (16) çawan 

çêbûye û derketiye himatê. "ş"ya hejmara "şeş" (6), qertafa "az"ê bi hev 
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ve bûne û (ş+az) "şaz" çêbûye, bêjeya "deh" jî lê hatiye zêdekirin û 

(şaz+deh) "şazdeh" hatiye pê.Hejmara "hefdeh", wekî ya "çardeh" bi 

qaydeyekî din hatiye daraştin. Ev jî mîna "çardeh" peyveke hevedudanî 

ye, lê dibe ku bi qonaxa demê re dengdara "t"yê jê ketibe. Hêmanên 

"heft" û "deh" hatine nik hev û hejmara "heftdeh" ji wan çêbûye. Lê wekî 

me diyar kir, dengdara "t"yê jê ketiye û hejmar mîna "hefdeh", "hifdeh", 

"hevdeh" û "hivdeh" ji aliyê devokên cuda yên kurmancî ve tê bilêvkirin. 

Ji nav van mînakan ya herî nêzî rastiya xwe ye, "hefdeh" e. Eger ev 

hejmara hanê jî mîna rêbaza ku bi qertafa sabit "az"ê çêdibe, çêbibûya, 

dîsan gêjahiyek derdiket holê. Ji "heft" tîpa pêşîn "h"yê û qertafa sabit 

"az"ê em bi hev ve deynin, wekî (h+az) "haz" derdikeve holê, em îcar 

bêjeya "deh" jî bi ser ve bikin û bala xwe bidinê bê çi encam bi dest 

dikeve. Em hêmanên "haz" û "deh" bi hev ve bizeliqînin, dibe (haz+deh) 

"hazdeh". Lê belê, bi vî awayî ev hejmar û hejmara "hejdeh" (18) li hev 

nakin û tevî hev dibin. Lewma bi azîna din hatiye çêkirin. 

Em berêvkî li mijara xwe bidomînin. Dor hat ser hejmara "hejdeh" (18), 

"h"ya serê hejmara "heşt" (8) û qertafa "az"ê bi hev re peyva (h+az) 

"haz"ê tînin pê, îcar eger em bêjeya "deh" jî bînin deynin berê, wê gavê 

dibe (haz+deh) hazdeh. Lê di zimanê me de ev hejmar wek "hazdeh" ne 

tê bilêvkirin û ne jî nivîsandin. Belê, bi vê azînê (rêbazê) ew û hejmara 

"hefdeh" ku bi azîna çêkirina bi qertafa "az"ê wek "hazdeh" derdiket 

rastê, mîna hev in. Mirov dikare bipirse, hemin "hefdeh" wek "hazdeh" 

nehatiye pejirandin, nexwe çima "hejdeh" wîsan nehatiye qebûlkirinş Lê 

ji min re wisan tê ku "hazdeh" bi doman û qonaxa demê re li "hejdeh"ê 

dageriyaye. Ango "haz"a "hazdeh"ê hêdî hêdî bûbe "hejdeh", "hijdeh" û 

"ijdeh". A rast mirov dişê wiha jî birame û hizir bike ku ev hejmar bi awayê 

hevedudanî jî çêbûbe. Hêmanên "heşt" û "deh" hatibin cem hev û bûbin 

"heştdeh", paşê jî li "heşdeh" û "hejdeh"ê dageriya be. Ji ber ku di zimanê 
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me de dengên "ş" û "j"yê pir bi hev diguherin. Mînak: şidandin û jidandin, 

jixwe û şixwe, gij û giş, kuştin û kujtin û hwd. Digel vî qasî, dîsan meyla 

min li ser a pêşîn e ku dibe "hazdeh" li "hejdeh"ê dageriyabe. 

Hejmara çêkirî ya dawîn "nozdeh" (19) e. Ev hejmar jî ji hêmanên "n"ya 

hejmara "neh", ji qertafa "az"ê û ji peyva "deh" pêk hatiye: (n+az+deh) 

"nazdeh". Lê belê kes wê wisan bi lêv nake û nanivîsîne. Mîna "nozdeh" 

dinivîsin. Dîsan li vir qewimîna dengan heye, dengdêra "a"yê li dengdêra 

"o"yê dageriyaye. Ji bo mînak: nan û non, gan û gon, xwar û xwor.... 

Ji hejmara bîstî heta hezarî û wêdetir, çend hejmar ne tê de, ji aliyê 

bilêvkirinê ve di zimanê nivîskî de hevnegirtinek heye. Di zimanê devkî û 

yê nivîskî de hejmara "sî" (30) wek "sîh", "sih", "seh" û "sûw", ya "çil" (40) 

wek "çel", ya pêncî (50) wek "pênce" û "pêncih", ya "heştê" (80) wek 

"heyştê", ya not (90) mîna nod, nehwêd û nehwêrt û hejmara "sed" (100) 

jî wek "sid"derdikevin pêşberî mirov. 

Ji van hejmarên hanê jî, gelş û arîşeya heyî hinek li ser hejmara "sî" û 

"not" e. Bi awayekî giştî herema Botan û Behdînan hejmara "sî" (30) wek 

"sih" û guhartoyên wê "seh û "sîh" bi kartînin, lê herêmen din mîna 

Serhed, Amed, Xerzan û hinên din vê hejmara mîna "sî" bi lêv dikin. 

Hejmara "not" (90) jî heman herêm hem mîna "not" û hem jî mîna "nod" 

bi kar tînin. Qismek Botan û Behdînan jî wê wek "nehwêd" û "nehwêrt" 

bi lêv dikin. Celadet Bedirxan di xebata xwe ya li ser zimanê kurdî ya di 

Hawarê de, hejmar wek sih, çil, pêncî, şêst, heftê, heştê û not û sed 

hildane dest. Lê di xebata wî û Roger Lescot  de îcar hejmar wek sî/sih, 

çel/çil, pêncî, şêst, heftê, heştê û nod/not û sed dane. Wisan dixuyê ku ji 

bakur ber bi başûr de, bilêvkirina hejmaran nermtir dibe. Digel vê rewşa 

heyî, di zimanê nivîskî de li ser rastnivîsîna gelek hejmaran lihevkirinek 

çêbûye. Çawan me gotibû, gelemşe bi piranî li ser hejmara "sî" û ya "not" 

e. 
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Di pey van daxuyaniyan de îcar em bi dorê, awayê rast, ku ji aliyê me ve 

wisan hatine pejirandin, pêşkêş bikin: Yek, du (dîdu), sê (sisê), çar, pênc, 

şeş, heft, heşt, neh, deh, yazdeh, dozdeh, sêzdeh, çardeh, pazdeh, 

şaşdeh, hefdeh, hejdeh, nozdeh, bîst, sî, çil, pêncî, şêst, heftê, heştê, not, 

sed. Li dawiyê jî min divê ez tiştekî din jî diyar bikim. Gava hejmar bi 

awayê bîst û yek, bîst û pênc, sî û şeş, pêncî û çar, du sed, pênc sed, hezar 

û neh sed û heftê û çar û hwd. bên nivîsandin, hewce ye her hêman bi 

serê xwe be, ne ku bi hev ve be. Ne mîna çarsed û heştê, nehhezar û 

pêncsed û wekî din be. 

Erebî, latînî û paşxaneya kurdî 

Zana Farqînî 

 Erebî û latînî, ya pêşîn li alema misliman û ya din jî li cihana xirîstiyan, bi 

sedan salan têr û sertêra xwe wan hîkarî li zimanên gel û neteweyên di 

bin serweriya xwe de kiriye. Bêguman, ev yek ji ber dîn qewimiye. Zimanê 

îslamiyetê ji destpêkê ve erebî bû û yê îsewiyan jî paşê bûye latînî. Loma 

her ev du ziman, bi saya vê yekê gelek bi pêş de çûne û her wisan wan 

ew her du cîhan xistine bin bandora xwe. 

Cudahiyeke gelên misliman ji ya xirîstiyanan heye ku çendî erebî zimanê 

ol û zanistê bû, zimanê farisî jî wek zimanê hunerê, nemaze yê wêjeyê 

tesîr li gelên misliman kiriye û bi taybetî di nav wêjekarên wan gelan de 

ji xwe re cih çêkiriye. 

Meriv dikare bibêje ku piştî damezirîna netewe-dewletan û şikandina 

bandora van her du zimanan li ser wan gel û neteweyan, wan hewl daye 

ku li xwe vegerin, zimanê xwe yê neteweyî bi kar bînin û ji bo geşepêdana 

zimanê xwe jî bixebitin, lêkolîn û lêgerînan bikin; wekî xebata 

standardkirina ziman, çêkirina têgih û terman, ji zimanên din 

wergerandina berhemên ji her cureyî û hwd. 
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Çendî wan xwestibe xwe ji bin bandora van her du zimanan bi temamî 

derxin jî, lê rastiyek heye ku ji ber tesîra bi serdeman van zimanên 

navborî û paşxaneyeke xurt a çandî ya raboriyeke dûr û dirêj, ku meriv bi 

awayekî giştî û kurt bibêje, bi ser neketine. Ji lew re veqetîna ji wan çand 

û zimanan ew çend ne hêsan e û hewcehî bi dem û qonaxên demê heye. 

Gava em bala xwe bidin zimanên ewrûpî, digel xebatên pêtîgeriya zimên 

dîsan jî hebûneke berbiçav a peyvên bi koka xwe latînî di wan zimanan 

de heye, ku ew zimanê dêrê bû û zanyarên wan ên olî, rêberên wan ên ji 

her asta dînî bi latînî perwerde dibûn. 

Eger em vegerin ser zimanê farisî û tirkî û em baş di wan bifikirin em ê 

îcar tesîra zimanê erebî bibînin ku ew hem zimanê ol û camiyê bû, hem jî 

di medreseyan de zimanekî li rêza pêşîn bû. Li ser van her du zimanê 

hanê, her çi qas xebat hatibin kirin jî, peyvên erebî di wan de mişt in. 

Mesela, piştî damezirandina komara kemalî, li Tirkiyeyê bi avakirina 

Saziya Zimanê Tirkî û hewldanên wê yên ji bo xwerûkirina tirkî û çêkirina 

peyvên nû, dîsan di tirkiya modern de bi hezaran bêjeyên erebî hene. 

Îcar bi avabûna dewletên neteweyî, gel û neteweyên ku di bin destên 

dewletên serdest de man, bi ser de welatê wan hat dagir û parçekirin, 

hebûna wan hat redkirin û zimanê wan hat qedexekirin, ew li derveyî vê 

pêvajoyê man. Eger em ji bo kurdan û nemaze ji bo zaravayê kurmancî û 

kirmanckî bibêjin, ji ber ku rewşa soranî hinekî cuda ye, xebatên li ser 

zimên li mişextiyê, li derveyî welêt, ji gel û welêt bi awayekî qut 

berdewam kir. Mîna xebatên Celadet Bedirxan û Qanatê Kurdo yên li ser 

kurmancî. Celadet Bedirxan ku hîmdarê alfabeyê û serkêşê kurmanciya 

modern e, dest avêt warên alfabe, gramer, ziman û amadekirina 

ferhengê. Bi saya wî, hin termên bingehîn ên rêziman, bi kurmancî hatin 

çêkirin û ev bûn hîm ji kesên eleqedarî zimên ên peyrewê wî re. 
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Lê eger pêvajo wisan nebûya û kurd bibûna dewlet an jî bibûna xwedî 

statuyekê û zimanê kurdî qedexe nebûya, bi îhtimaleke mezin dê zimanê 

erebî bi rêjeyeke hîn zêdetir derbasî kurdiya modern bibûya, nemaze di 

warê termînolojiyê de. Ev yek jî dê bi piranî ji perwerdehiyên medreseyê 

biqewimiya. Niha jî gava em bi derçûyên medreseyê re li ser mijarên 

zimên didin û distînin, termînolojiya wan bi giranî erebî ye, ji ber ku wan 

li medreseyê dersa serf û newha erebî jî xwendiye. 

Ez bêm ser sedema nivîsandina vê gotara hanê. Di navbera 14 û 15’ê 

Adara 2015’an de li Amedê komxebata li ser çemk û têgihên zaravayê 

kurmancî pêk hat û ew dê hîn jî bidome. Komxebat ji aliyê Weqfa 

Mezopotamyayê ve hat organîzekirin ku gelek kesên naskirî beşdarî lê 

kir. Di wê komxebatê de nîqaşên pir hêja û tund hatin kirin. Li wir jî,, ji 

ber helwest û nêziktêdana hin hevalan a der barê mijarê de, min bi xwe 

behsa vê yekê jî kir. Bi xesbkirina mafên me re, rê li ber bipêşketina 

zimanê me jî hat birîn û xeleka zincîra werariya me jî qetiya. 

Li komxebatê tiştê ku bala min kêşa yek jê ew bû ku her yek ji me li gorî 

zimanê xwe yê perwerdehiyê dihizirî û wisan nêzikahî di mijar û têgiha 

dabaşê dikir. Bi ya min ev tiştekî asayî ye, bivê nevê mirov baş bi kîjan 

zimanî zanibe, bi kîjan zimanî hatibe hêvotin, bêhtir bi termînolojiya wî 

zimanî dizane û dixwaze li wê gorê bêjeyên nû darêje ango çêke. Lê tiştê 

din, ku balkêştir e, hevalên ku bi zimanekî ewrûpî perwerde bûne yan jî 

bi wan zimanan dizanin û ji paşxaneya zimanê kurdî, bi gotineke din ji 

metbexa kurdî dûr in, hem dixwazin peyvên heyî biavêjin û li gorî wan 

zimanan çemk û têgihan çêkin an jî hema rasterast wan derbasî kurdî 

bikin, hem jî rexne li me dikin ku em di bin tesîra tirkî de mane û nabe ku 

em wisan tev bigerin. Ev helwest, bi min qet rast nayê, ku em ji bandora 

zimanan a li ser xwe ya ji aliyê perwerdehiyê ve behs bikin, ev ji bo me 

giştan welê ye. Ev yek, a diduyan, bi ya min nabe ku em carekê, dest bi 
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paqijkirina peyvên biyanî bikin û her wisan wekî qet ked û xebata Celadet 

Bedirxan tune be tev bigerin. Dîsan xebat û lebatên peyrewê wî tune 

bihesibînin. A sisiyan, hin tişt bi zordan û biryardanê pêk nayên, pêwîstî 

bi bêhna fireh û wext heye. Bi qonaxa demê re kemîlîn û perisîna zimên 

jî çêdibe. 

Divê em xwe ji reh û rîşalên xwe, ji raborî û paşxaneya xwe jî, xwe 

neqetînin. Sedem çi dibe bila bibe, ji ber çi mercî dibe bila bibe ew term, 

peyv ketibin zimanê me û yên piştre hatine çêkirin (ên eletewş ne tê de) 

divê em wan bi tevahî nedin ber dasa xwe. Em ji bîr nekin ku çandek bi 

wan çêbûye û pê re jî ruhek. Her peyvek, kok bi kîjan zimanî be, ku bi 

domana demê re ketiye nav zimanê me, bere bere di zimanê me de bûye 

xwedî hêmayekê ye û wêneyê tiştê têkildar tîne ber çavên me. 

Li aliyê din, hemen hemen her kes bi awayê teorîk qebûl dike ku tu 

zimanekî xwerû û pê re jî çandeke sade nîn e. Hemin rewş wisan e, divê 

şêl û tevgera me, helwest û reftarên me jî wisan be. Ziman hêman û 

parçeyekî çandê ye, her wisan hilbirîner, hilgir û veguhêzerê wê ye jî. 

Loma divê em zêde zor nedin zimên, lê ji bo zimanekî rast û standard tê 

bikoşin. Mijar ji zimanê pêtî wêdetir, temamkirina kêmasî û hewcehiyên 

zimên in. Dariştin û çêkirina termên pêwîst in ku ew di kurdî de tune ne 

û em hewcedarên wan in. 

Gotina dawî: Geşbûna zimên, bipêşketina wî bi axaftin, nivîsandin, 

xwendin, hilberandin û wergerandina berheman, bi perwerdehî û bi 

bikaranîna wî ya di her warî de mimkun e. Zengîniya wî ne bi safîkirinê û 

qutkirina ji raboriya wî ye. 

http://www.amidakurd.net/qunciknivis/ereb%C3%AE_lat%C3%AEn%C3

%AE_%C3%BB_pa%C5%9Fxaneya_kurd%C3%AE 

Bera kêmasiyên alfabeya me heneş! 

Zana Farqînî 
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Mijara alfabeya me ya latînî mijareke wisan e ku tim kevn û nû dibe. A 

rast ev nîqaşa li ser alfabeya kurdî ya latînî jî, ku hîmdarê wê nemir 

Celadet Bedirxan e, qet ne nû ye. Ji roja ku bi wê dest bi nivîsandina kurdî 

hatiye kirin bi vir de rexne lê hatine kirin. Yek ji wan rexnegiran jî nemir 

Osman Sebrî ye. 

Rexneyekî din jî li alfabeyê heye ku dibêjin ji ber derfetên wê demê, ku 

wê hingê Sûrî di bin destê Fransayê de bû, Celadet Bedirxan neçar maye 

tenê ji klavye û tîpên çapkirinê yên alfabeya frengsawî sûd wergire. 

Nexwe, eger ev rast be, çima Celadet Bedirxan piştî ku tirkan alfabeya 

xwe ya latînî çêkir û bi şûn de careke din li alfabeya xwe vegeriya û hin 

tîpên alfabeya xwe nêzî alfabeya tirkî kirinş! Wekî ş’yê ku di ya fransizan 

de nîn e.1Ez bi kurt û kurmancî bibêjim, ez bi xwe ne li ser vê fikirê me. 

Lê ji bo ku em baş bizanin bê ramana çêkirina alfabeya kurdî ya latînî bi 

Celadet Bedirxan re çawan peyde bûye, divê em serî li nivîseke Celadet 

Bedirxan bidin ku di hejmara 13’an a Hawarê de bi navê ‘Pêşgotineq’ 

hatiye nivîsandin.2 Hewce ye em bibêjin ku heta hejmara 23’yan a 

Hawarê, k li şûna q’ya niha dihat bikaranîn. Bi hejmara 24’an bi şûn de 

herfên k û q wekî niha cih bi hev guhartine. 

Celadet Bedirxan di nivîsên xwe yên li ser alfabeya kurdî de, yên di hin 

hejmarên Hawarê de û di nivîsa xwe ya bi navê ‘Pêşgotineq’ de, hemû 

mebest û ramanên xwe yên der barê alfabeya xwe de aşkera kirine û ne 

tenê ji bo kurmancî, lê belê ji bo zimanê kurdî (ku dibêje wî li ser her sê 

zarên kurdî lêkolîn kiriye) alfabeya xwe çêkiriye. 

Li aliyê din, em dîsan jê hîn dibin ku piştî tirk derbasî alfabeya xwe ya 

latînî bûne hem alfabeya xwe nêzî ya wan kiriye, da ku kurd bi hêsanî ya 

xwe jî hîn bibin, hem jî hejmara tîpên alfabeya xwe kêm kirine. Ji 36 tîpan 

hatiye ser 34’an, piştre jî li ser 31 tîpî biryara xwe ya dawîn daye û gotiye 
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ku ew ji bo dengên serbixwe, ne ji bo rengedengan tîpan destnîşan dike, 

eger ne wisan be hejmara herfan dibe ku bigihîje heta 50-60 tîpan jî. 

Diviya min ev tişt bi kurtasî be jî bigotina, ji lew re Celadet Bedirxan hem 

li ser hemû zaravayên kurdî fikiriye hem jî xwestiye dengên serbixwe yên 

ku di kurdî de hene tespît bike û ji bo wan tîpan deyne. Jixwe di nivîsa 

xwe ya bi navê ‘pêşgotineq’ de diyar dike ku ev çi binivîse dê wê bixwîne. 

Ji lewre ji alfabeya erebî digazine ku û diyar dike ku tîp nayên nivîsandin 

lê tên xwendin. Herçî ya latînî ye berevajiyê vê yekê ye û tîp tên 

nivîsandin lê îcar nayên xwendin dibêje. Ev jî îspata wê yekê ye ku 

alfabeya Mîr Celadet, alfabeyeke fonetîk e. 

Îcar alfabeyên fonetîk jî, li gorî zanista zimanî (lenguîstê), ji bo her 

foneman, ne alafonan tên duristkirin. Bala min lê ye, kesên ku rexne li 

alfabeyê digirin û dibêjin hin deng tê de nîn in, lê nabêjin ku ew li dijî 

alfabeya fonetîk in. Baş e ku qet nebe li ser vê yekê em lihevkirî ne. 

Nexwe, gelş çi ye ku tê gotin hin herfên wekî ç, k, p, r, theta l, e (eyn), h 

(ne heya normal, h’ya paşderkî) û x (xeyn) ji alfabeyê kêm inş Bi ya min 

1) em deng û rengedengan (fonem û alafonan) tevî hev dikin, 2) ji ber ku 

em li gorî devokên xwe dixwazin fonetîka zimanê xwe tespît bikin, em ji 

hev cuda difikirin û mijara fonetîkê û ya alfabeyê ji hev naqetînin û 3) em 

mijara vekîtê ango rastnivîs û alfabeyî jî dîsan têkilî hev û din dikin. 

Ez hinek behsa van her sê xalan bikim; e’ya (eyna) erebî bi ya min jî gelşek 

e ku em bi dabirê (apostrofê) dikarin peyvên erebî yên ku ketine zimanê 

me çareser bikin. Herçî dengên x (xeyn) û h’ya paşderkî ye, ew tiştekî din 

e. Mînak; di hin devokan de gava xezal dibêjin, dengê x’yê wek xeyna 

erebî dibêjin, lê hinek jî bi x’ya pêşderkî peyvê bi lêv dikin. Piştî ku 

nivîsandina bi awayekî ya peyvê nebû sedema guhartina wateyê, êdî ew 

rengedeng e, ne dengekî serbixwe ye. Ji bo h’û l’yê yê jî em dikarin heman 

tiştî bibêjin. Mesela hinek kes cot r’yê di nivîsên xwe de bi kar tînin, lê di 
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kurdî de rêjeya r’ya stûr gelek zêde ye ku meriv nikare r’ya zirav û ya stûr 

ji aliyê rêjeyê ve bide ber hev û din. Der barê vê mijarê de ez dikarim 

hejmara van rengedengan zêde jî bikim. Wek s’ya sed (100), b’ya bes, 

w’ya şewitîn (sotin; ku di hin devokan de w stûr e) û hwd. Lê ev hemû 

rengedeng in, ne fonem in. 

Gelş û arîşeya bingehîn di ç, k, p, r û t’yê de ye. Bi rastî di hin peyvan de, 

bi heman tîpan nivîsandina wan, mîna kar (şixul) û kar (karik, kara bizinê), 

par (sala çûyî) û par (pay, behr, hîse), ta (bend, dezî) û ta (nexweşîna tayê) 

û hwd. ji bo kesên ku baş bi kurdî nizanin dibe sedema bilêvkirineke ne 

rast. Lê divê em ji bîr nekin ku di gelek zimanan de jî rewşeke wiha heye, 

ango peyvên homofon û homograf hene û ev jî dîsan mijara fonetîk û 

rastnivîsê ne. Belê peyv hene ku nivîsandina wan eynî lê belê telafuz û 

wateya wan ji hev cuda ye, peyv jî hene ku nivîsandin cuda, wate cuda lê 

belê îcar bilêvkirina wan eynî ye. Wek mînak, peyva tîr (tîra kevan) û tîr a 

bi wateya dewê tîr jî nivîsandin eynî, bilêvkirin eynî lê mehneyên wan ji 

hev cihê ye. Tiştên wiha jî hema hema di hemû zimanan de hene. 

Îcar di zimanê me de rêjeya peyvên ku bi ç, k, p, r û t’yê tên nivîsandin, 

gelek kêm e ku ji sedî ne yek e û ez vê ji ber tecrûbeya xwe dibêjim ku bi 

salan e li ser ferhengan dixebitim û pir eger hindik be jî, ez ji wan agahdar 

im. 

Bi rastî eger em li gorî devoka herêma xwe tenê li mijarê bikolin, em dê 

gelek rengedeng, heta foneman peyde bikin. Hema em bala xwe tenê 

bidin ser devoka Mereş û Meletiyê, ji bo vê rewşê têra xwe dê mînak bi 

dest bikevin. Ji lew re, heta ku fonetîka kurdî neyê peyîtandin dê ev nîqaş 

her hebin. Ji bo rizgarbûna ji vê tevliheviyê jî, hewcedarî bi peyîtandina 

fonetîka zimanê me heye, ku çendî wek teorî em devoka Botan ji bo xwe 

bingeh dipejirînin jî, lê pratîk tiştekî din rapêşî me dike. 
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Çendî ku ez jî difikirim hin fonemên me yên wekî ç, k, p, r û t’yê hene jî, 

min navê ku ji bo wan tîp an jî pevdeng bên çêkirin. Jixwe Celadet 

Bedirxan bi zanebûn xwe ji pevdengan daye alî. Ji aliyê vekîtê ve, dibe ku 

dabirek ji bo wan bi kar bîne. 

Lê pêwîst e em bizanin ku tu alfabe nikare hemû deng û rengedengên 

zimanekî binimîne ango nîşan bide. Ya girîng ew e ku hemû dengên 

serbixwe bên tespîtkirin û li gorî vê yekê jî hejmara tîpan bê 

destnîşankirin û alfabeya fonetîk bê amadekirin. Bi gotineke din divê ku 

em alfabeyê li dengên heyî bînin û divê em bizanin ku çendî em bi vê 

azînê tev bigerin jî em dîsan nikarin hemû rengedengên di ziman de bi tîp 

û şeklan nîşan bidin. 

Her wiha ji vî aliyî ve standardî di zimanê nivîskî de çêdibe, di zimanê 

devkî de (di devokên zimanê devkî de) tiştekî wisan nîn e û ne mimkun e. 

Zimanê nivîskî di nav gel de çi qas zêde bibe, ew çend standardî pêk tê û 

êdî bi domana demê re jî zimanê nivîskî hîkarî li zimanê devkî dike. 

Li aliyê din, divê em li ser devokekê tenê fonetîka xwe tespît bikin ku ev 

yek ji bo rastnivîsê jî zehf girîng û hewce ye. Min divê ku ez dubare diyar 

bikim ku mijara alfabeyê û mijara fonetîkê ji hev cihê ne. Hişkbûn û 

nermbûn, fîzekî û nefîzekî, kurtî û dirêjî, lêvî û diranî, pêşderkî û 

paşderkiya dengan, mijar û dabaşên fonetîkê ne. Digel vê yekê, divê ku 

meriv mijarên rastnivîs û alfabeyê jî, ji hev cihê binirxîne û hemû tiştî li 

alfabeyê bar neke. 

Mizara fonetîkê û awayên bilêvkirina peyvan, karê perwerdehiyê ye, di 

materyalên hîndekariyê de ew tên nîşandan. Mîna ferheng û setên 

hîndekariyê. Di wan materyalan de meriv dikare taybetiya hin dengan û 

rengê dengan nîşan bike, ji bo bilêvkirineke rast serî li azîn û metodan 

bide û karê hînbûn û hînkirina zimên hêsan û rihet bike.. 
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Ez bi xw wisan dihizirim ku hewce ye hem alfabe hem jî vekîta zimanê me 

hêsan û pedagojîk be. Loma ev alfabe, bi kêrî hemû dengên serbixwe yên 

kurdî tê û ev fonemên ku me ji wan behs kir jî, zêde arîşeyan çênakin. Ji 

ber hindikbûna peyvên bi wan foneman, em dikarin qet serî li dabirê 

(apostrofê) jî nedin. Hingî meriv alfabeyê bi kar tîne, ew li meriv rûdinin 

û nebûna wan jî nabe gelemşe. Kêşe hinek ji me ye, heta ku em ji bin 

bandora devoka xwe xelas bibin ev dê bidome. 

Lê kêşeyên me yên din ên ziman hene. Wek mînak, rêbereke me ya vekîtê 

(qilawiza me ya îmlayê) nîn e. Ferhenga me ya tekûz a tenê bi kurdî nîn 

e. Divê em hinek ji bo wan jî serê xwe biêşînin û xeman bixwin. 

A rast eger di ANF’yê (Ajansa Nûçeyan a Firatê) de, mijara nîqaşa li ser 

alfabeya kurdî nebûye, dilê min tune bû ku ez li ser alfabeyê tiştekî 

binivîsim. Lê min xwe ranegirt, min xwest ez jî helwesta xwe diyar bikim 

û ramanên xwe yên li ser vê mijarê careke din jî daxuyînim. 
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http://www.amidakurd.net/qunciknivis/bera_k%C3%AAmasiy%C3%AA

n_alfabeya_me_hene 

Nûbar, nûbihar, nûbehar kîjanş 

Zana Farqînî 

 Berhema Ehmedê Xanî, ku ew ferhengeke helbestkî ye û di sala 1683’yan 

de bi wezna arûzê hatiye nivîsandin, bi navên wekî “Nûbar”, “Nûbihar” û 

“Nûbehar” derdikeve ber me ku mirov ji xwe re diheyire bê ka navê wê 
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yê rast kîjan e. Ji lew re divê mirov bipirse; gelo sedema vê yekê çi ye, çira 

navên wê ji hev cuda ne, ev yek ji çi diqewime  û hwd. 

Jixwe mebest û alaza min bi xwe jî ew e ku ez karibim bersiva van pirsan 

bibînim û xwe bigihînim esehiya navê rast û bera yê berhemê. Piştî hin 

lêkolîn û pirsan ez gihîştim encamê ku ev tevliheviya navan ne ji 

tîpguhêziyê ango ji latînîkirinê tenê diqewime. Hem di nusxeyên ji hev 

cuda yên bi tîpên erebî de hem jî di çapên cuda yên bi tîpên kurdî yên 

latînî de, ev rewşa tevlihev a navê berhemê heye. Bi min wisan dixuye ku 

di her du rewşan de jî, dest li eslê wê hatiye gerandin, yanê mudaxele lê 

hatiye kirin. 

Ji ber ku mebesta min ne nirxandina berhemê ye, lewma ez ê pêşî hewl 

bidim ku cudahiyên navê vê berhema Xanî nîşan bidim, ku ew di dem û 

cihê cuda de hatiye çapkirin. Li hêla din jî, ez ê lê bixebitim ku navê wê yê 

rast derxim holê. Serê pêşîn hewce pê dibînim ku bi nîşandana çend 

navên cihê yên berhemê ku bi alfabeya kurdî ya latînî çap bûne, bi mijara 

xwe de herim. 

Di serî de ez ji xebata birêz Zeynelabidîn Zinar dest pê bikim. Ji ber ku di 

pêşgotina wî de agahiyeke girîng û balkêş heye. Ew di pêşgotina 

“Nûbar”ê de, ku ev nusxe di sala 1992’yan de li Stenbolê ji aliyê “Firat 

Yayinlari” ve hatiye çapkirin, wiha dibêje: “Lê çapkirina NÛBAR’a Ehmedê 

Xanî bi tîpên latênî, cara pêşîn min ew li Stockholmê ji tîpên erebî 

wergerande tîpên latênî û di 1986’an de li cem Roja Nû da çapkirin.” 1  

Birêz Zinar gotina “Nûbar”ê hem di pêşgotina xwe de bi kar aniye hem jî 

wek nav ew li berhemê kiriye. Lê belê ev nav di malika ku navê daner û 

yê berhemê dibihure de, wek “Nûbihara Biçûkan” derbas dibe: 

Vêk êxistin Ehmedê Xanî 

Navê Nûbihara Biçûkan lê danî 2 
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Her wiha di çapa Weşanxaneya Lîsê de jî ku bi navê “Ehmedê Xanî, Hemû 

Berhem” hatiye weşandin, îcar hem navê berhemê “Nûbar” e hem jî di 

heman malikê de wekî “Nûbara Biçûkan” e, ku dîsan “tîpguhêziya ji tîpên 

erebî bo tîpên latînî Zeynelabidîn Zinar” bi xwe kiriye. Em heman malika 

nimûneyî derpêş bikin: 

Vêk êxistin Ehmedê Xanî 

Navê Nûbara Biçûkan lê danî3 

Li vir divê mirov pirsekê bike, çima hem “Nûbar” hem jî “Nûbihar”, 

sedema vê nakokiyê çi yeş Birêz Zinar di pêşgotina xwe de, ya ji bo çapa 

Weşanên Lîsê ku ew heman pêşgotina çapa “Firat Yayinlari” ye jî, ji bo vê 

guherînê tu daxuyaniyek nekiriye an jî nehatiye kirin. Lê Zinar di her du 

pêşgotinan de jî aşkera dike ku wî ji bo xebata xwe nusxeya 1906’an a 

Stenbolê û ya Albert von le Coq a 1903’yan a ku li Almanyayê çap bûye, 

wek bingeh girtine. 

Em niha ji bo xebata hêja Zeynelabidîn Zinar, qîma xwe bi van gotinan 

tenê bînin û bala xwe berdin ser xebata birêz Kadrî Yildirim. Mamoste 

Kadrî Yildirim bi tirkî, bi navê “Nûbehara Biçûkan, Ehmedê Xanî Kulliyati” 

xebateke xweş û hêja kiriye û ev xebat jî ji nav Weşanên Avesta derketiye. 

Wekî ji nav jî dixuye, navê berhemê mîna “Nûbehara Biçûkan” hatiye 

nivîsandin. 

Birêz Yildirim di pêşgotina xwe de dide diyarkirin ku wî ji bo xebata xwe 

nusxeya Stenbolê ya 1906’an û ya ku ji hêla Mele Mihemmedê Wanî ve 

di sala 1887’an de hatiye nivîsandin û di sala 1903’yan de li Almanyayê 

hatiye çapkirin, dane ber hev û piştre jî tercîha xwe li ser a Ehmedê Qoxî 

kiriye ku ev nusxe jî di 2004’an de li Stenbolê ji hêla “Îhsan Yayinlari” ve 

hatiye weşandin. Di xebata Mamoste Kadrî de, malika ku navê berhemê 

dibihure wiha ye: 
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Vêk êxistin Ehmedê Xanî 

Navê Nûbehara Biçûkan lê dan4 

Divê bê gotin ku birêz Kadrî Yildirim di gelek cihên xebata xwe ya navborî 

de ku ew xebateke analîz û şîroveyî ya bi tirkî ye, malika li jorê her bi vî 

awayî dide. 

Tiştekî berbiçav û xuya li vir heye ku ji bilî nusxeya Ehmedê Qoxî, 

nusxeyên ku her du nivîskaran jî ew ji xwe re kirine palpişt û xwe spartine 

wan, eynî ne. Lê dîsan jî der barê navê berhemê de, nakokî û 

lihevnekirinek di navbera van her du nivîskarên me de heye. Gelo ev 

rewşa hanê ji tercîha nivîskar, amadekar û edîtoran diqewime yan ji 

nusxeyan an jî ji nusxeya Ehmedê Qoxî bi xweş 

Tiştê rast û rasteqîne ev e em dikarin bibêjin ku li holê ji bo vê berhema 

Xanî navên cuda hene. Li gorî lêkolîn û lêpirsîna ku min kirî, ez bi xwe jî 

rastî navên cuda hatim. Li gorî agahiyên ku min ji Mele Huseyn standin, 

ku ew bi xwe jî ji bo Weşanên Nûbiharê amadekariya çapeke nû ya 

“Nûbara Biçûkan” dike, navê nusxeya Mele Ebdulselam Nacî Cizîrî 

“Nûbihar” e, ya çapa Stenbolê (1332/koçî) “Nûbehar” û “Nûbihara 

Biçûkan” e. Navê vê berhemê îcar li cem Yûsuf Ziyaeddîn Paşa “Nûbara 

Biçûkan” e û hwd. Her wiha min navê berhemê ji kesên derçûyên 

medreseyê jî pirsî û min dît ku agahiyên ew didin jî hev nagirin. Wekî tê 

dîtin bi rastî, ji aliyê navê berhemê ve tevlihevî û lihevnekirinek heye. Li 

hêla din, tiştê ku ez jê agahdar im, eslê berhemê, ya ku ji destnivîsa 

(destxeta) Xanî bi xwe ye, li rastê nîn e. Ji bilî destxetan, çapên çapxaneyê 

(metbaayê) jî gelek in û di navbera wan de jî nakokî û mixrikî hene. Ji lew 

re hewcedarî bi lêgerîn û lêkolîneke taybet a giştî ya li ser berhemê bi 

xwe heye û divê ku li ser wan hevberiyeke zanistî bê kirin da ku navê rast 

û durist derkeve holê. 
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Di pey van çend gotinan de em dîsan vegerin ser berhema ku mijar û 

dabaşa me li serê ye. Ji ber ku destpêka wê, ya ku terkîba “Nûbara 

Biçûkan”, “Nûbihara Biçûkan” an jî “Nûbehara Biçûkan” tê de derbas 

dibe, bi awayê helbesta serbest lê bi beşavend (rêzbend, qafiye) hatiye 

amadekirin, bi qasî ku ez jê agahdar im, mirov nikare ji aliyê ilmê arûzê 

ve bigihîje encamekê. A rast, ev karê pisporên edebiyata dîwanê ye ku 

divê ji aliyê kêşa pêlawaz ve, bi kurtî ji aliyê kêşa arûzê ve li serê rawestin 

û cihê vê cure helbestê diyar bikin. Bi ya min, eger helbest ne serbest lê 

xwedî kêşeke saz ango bipîvan bûya, wê gavê ketin û guherîna dengan, 

lêzêdebûna kîte û her wekî din, belim ji aliyê ilmê arûzê ve bikaribûya 

bihata tespîtkirin. 

Digel vî qasî, ji bo ku mebesta me baştir bê fehmkirin, pêdivî pê dibînim 

ku ez beşekê ji destpêka Nûbarê (Nûbiharê/Nûbeharê) veguhêzim vir û 

kîteya her rêzikê di nav kevanê de li paşiya wê binivîsim. 

  

Bîsmîllahîrrehmanîrrehîm (9) 

Mebdeê  her ‘ilmekî navê ‘Elîm (11) 

Hemd û sena û şukranî (8) 

Ji bo wî xaliqê rehmanî (9) 

Ku fesahet û beyan daye lîsanî (12) 

Lîsan daye însanî (7) 

Hindî selawat in hemî (8) 

Li Resûlê me yê ummî (8) 

Ku bûne peyrewê di wî (8) 

‘Ereb û Ecem û Kurmanc û Romî (11) 

Ji paş hemd û selawatan (8) 

Ev çend kelîme ne ji luxatan (10) 

Vêk êxistin Ehmedê Xanî (9) 



Rêzimana kurdî | 1840  

 

Navê “Nûbara Biçûkan” lê danî (11)5 

Min ev jêgiran ji çapa Weşanên Lîsê girt û veguhast vir ku tê de dixuye 

kîteyên malikan jî hev nagirin. Li aliyê din, di navbera vê û xebata navborî 

ya birêz Kadrî Yildirim de jî, ji bilî nivîsîna navê berhemê, hem hejmara 

kîteyan hev nagirin hem jî hin ferq û cudahî jî hene. Ji bo nîşandan û 

amajepêkirina vê yekê (ya nîşandana hejmara kîteyan di nav kevanê de 

û cudahiya peyvan) ez heman beşê ji xebata birêz Yildirim jî bidim. 

Bismillahirrehmanirrehîm (9) 

Mebdeê her ‘îlmekî navê ‘Elîm (11) 

Hemd û sena û şukran -i (8) 

Ji bo wî Xaliqê Rehman-i (9) 

Ku fesahet daye lîsan-i (9) 

Lîsan daye însan-i (7) 

Hindî selawatan hemî (8) 

Li Resûlê me yê ummî (8) 

Ku bûne peyrewê di wî (8) 

Ereb û ecem û kurmanc û romî (11) 

Ji paş hemd û selawatan (8) 

Ev çend kelîme ne ji luxatan (10) 

Vêk êxistin Ehmedê Xanî (9) 

Navê Nûbara Biçûkan lê danî (11)6 

Ji bo ku mijar hîn bêhtir ron û zelaltir bibe, ez ê pêşî nimûneyan ji ya birêz 

Zeynelabidîn Zinar (bi Z’yê) û paşê jî, ji nusxeya birêz Kadrî Yildirim (bi 

K’yê) bidim û wan cudahiyan bi nivîsa reş diyar bikim: 

Ku fesahet û beyan daye lîsanî 

Lîsan daye însanî (Z) 

Ku fesahet daye lîsanî 

Lîsan daye însanî (K) 
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Hindî selawat in hemî 

Li Resûlê me yê ummî (Z) 

Hindî selawatan hemî 

Li Resûlê me yê ummî (K) 

Di ya birêz Zinar de peyva “beyan” heye ku di ya birêz Yildirim de nîn e, 

her wiha di ya Zinar de rêzika “Hindî selawat in hemî” di ya Yildirim de 

wek “Hindî selawatan hemî” derbas dibe. Nexwe, li gorî kîte û pîvanê 

wisan xuya dibe ku em ê nikaribin gotineke misoger (qethî) bibêjin, çendî 

ji aliyê ilmê arûzê ve ez ne xwedî zanîneke tam bim jî, bi xwe ez gihîştim 

vê ramanê. Bi ya min dimîne ku tenê em ji aliyê wateya peyvê û devoka 

Xanî ve nêzikahî li mijarê bikin û xwe bigihînin encamekê.. 

Berî ku ez ramana xwe ya li ser navê berhemê diyar û aşkera bikim, 

pêwîstî pê dibînim ku ez careke din jî serî li berhema Xanî bidim, ya ku 

dabaşa me li serê ye. Ehmedê Xanî di heman berhema xwe de, peyva 

“nûbihar” jî bi kar aniye, lê ji ber ku beriya wê bêjeya “fesl” heye, ew tê 

wateya werz û beş jî. Malika mînak: 

  

Di fesla nûbiharê da digel dîlber biçin geştê 

Ji ew xweştir ‘umir nabit, li min ew hal qewî xweş tê7 

Di her du xebatên Zeynelebidîn Zinar de (çapa ji Weşanên Firatê û ya 

Weşanên Lîsê) ji bilî rastnivîsê ev malik eynî ne. Îcar di xebata hêja Kadrî 

Yildirim de, me tespît kir ku “nûbihar” a heman malikê di cihekî de wek 

“nûbihar” û di cihekî din de jî wekî “nûbehar” derbas dibe. Mînak: 

Di fesla nûbeharê da digel dîlber biçin geştê 

Ji ew xweştir ‘umur nabit, li min ew hal qewî xweş tê8 

Mînaka din jî ev e ku îcar nav wek “nûbihar” tê de derbas dibe: 

Di fesla nûbiharê da digel dîlber biçin geştê 

Ji ew xweştir ‘umur nabit, li min ew hal qewî xweş tê9 



Rêzimana kurdî | 1842  

 

Çendî di navbera her du xebatan de şêweya peyvê (nûbihar, nûbehar) 

hev negirin jî, em bi hêsanî tê derdixin (ku beriya wê bêje fesl heye) ew 

di wateya bihara nû de hatiye bikaranîn. Li vir tu îtiraza me li wateya 

peyvê (nûbiharê) nîn e. Lê îtiraza me ji awayê nivîsîna “nûbihar” û 

“nûbehar”ê re heye. 

Digel vî qasî Ehmedê Xanî di vê berhema xwe de navên werzên salê jî bi 

kar anîne. Di her du xebatên Zeynelabidin Zinar de ku me li jorê ji wan 

behs kir û di ya Mamoste Kadrî de jî navê vê werzê wiha dibihure: 

Zivistan şîta ye û havîn e seyf 

Behar e rebî’ û payîz e xureyf10 

  

Lê di her du nusxeyên birêz Zinar de, li gorî ya birêz Yildirim de ferqeke 

biçûk di heman malikê de heye, ku divê em dêhnê bikişînin ser wê jî. 

Zivistan şîta ye û havîn e sseyf 

Behar e rebî’ û we payîz xureyf11 

Her wiha mamoste Zeynelabidîn Zinar di her du xebatên xwe de jî bi 

nîşeyekê dide nîşandan ku di çapa Stenbolê de ev malika hanê bi awayê 

jêrê bûye: 

Jivistan şîta û çi havîn eşseyf 

Behar e rebî’ û peyîz e xerîf12 

Di van malikan de ku me ew wek mînak derpêş kirin, çendî nakokî hebin 

jî, ji bo me ya girîng hevgirtina şeklê peyva “behar” e ku divê mirov dîsan 

hinek bi îhtiyat nêzikahî lê bike bê ka gelo dest li wê jî geriyaye yan naş 

Me bi awayekî zanebûn ev mînak dan, da ku em bigihîjin rastiya navê 

berhemê. Ji van nusxeyan diyar bû ku navê werzê jî hev nagire ku bi 

awayê peyva hevdudanî wek “nûbihar” û “nûbehar” û wek bêjeya sade 

jî, mîna “behar” derbas dibe. 
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Li hêla din, me peyîtand ku Ehmedê Xanî di berhema xwe ya bi navê Mem 

û Zînê de, di çend cihan de peyva “nûbar” jî bi kar aniye. Ji bo vê yekê em 

serî li du nusxeyên Mem û Zînê bidin û çend jêgiranan ji wan bikin. A 

pêşîn, a M. Emîn Bozarslan e, ku wî tîpguhêziya wê ya latînî kiriye û her 

wiha ji aliyê ziman ve jî ew sade kiriye. A din jî nusxeya M. Burhanê 

Şemrexî ye, ku wî ji tîpên erebî ji bo tîpên kurdî ya latînî tîpguhêziya wê 

kiriye û ew ji nav Weşanên Lîsê bi navê “Ehmedê Xanî Hemû Berhem” 

derketiye. 

Nûbare ye, tifl e, nûresîd e 

Her çend-i nehin qewî guzîde13 

 (…) 

Nûbar e, eger şîrîn, eger tal 

Metbû’e ji rengê new’ê etfal 

 … 

Ev tifl e eger ne nazenîn e 

Nûbar e, bi min qewî şîrîn e14 

Niha jî em heman malikên nimûneyî ji pirtûka bi navê “Ehmedê Xanî 

Hemû Behrem” veguhêzin nivîsa xwe. Lê min divê ez bibêjim ku di 

navbera van her du xebatan de jî, hin peyv hev nagirin û cudahî hene. Ji 

ber ku mijara me ne ev e û ji bo ku em ji dabaşa xwe ya hîmî dûr nekevin 

û averê nebin, ez ê tenê bi reşkirina wan gotinên ku hev nagirin, qîma 

xwe bînim. 

  

Nûbare ye, tifl e, nûresîd e 

Her çend-i nehin qewî guzîde 

 (…) 

Nûbar e, eger şîrîn, ger tal 

Metbû’e ji rengê teb’ê etfal 
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 (…) 

Ev tifl e eger ne nazenîn e 

Nûbar e, bi min qewî şîrîn e15 

Di van malikên  nimûneyî de xweş diyar û xuya dibe (eger em qebûl bikin 

ku dest li awayê bêjeyê negeriyaye) ku Xanî bêjeya “nûbar” bi kar aniye. 

Piştî van daneyan, ez îcar dixwazim balê bikişînim ser devoka hêla Hekarî 

û Behdînan ku di wan de bêjeya “ber” wekî “bar” tê bilêvkirin. Ji ber ku 

bi fikra min peyva “Nûbar” ji “nûbihar” û “nûbeharê” cuda ye û me dît ku 

nemir Xanî bêjeya “nûbar” ne tenê di ferhenga xwe ya menzûm de her 

wiha di şahesera xwe “Mem û Zîn” de jî bi kar aniye, ji lew re meyla me 

bi ser awayê “nûbarê” de diçe. 

Lê beriya ku ez gotinên xwe yên dawî bibêjin, ez hez dikim ku li ser 

wateyên wê û navên cuda yên berhemê rawestim û nirxandinên xwe 

bikim. Em bi dorê li ser gotinên “nûbar”, “nûbihar” û “nûbehar”ê 

bisekinin. Ev her sê peyv jî peyvên hevedudanî ne. Em pêşî wan ji hev 

bikin û piştre jî em yeko yeko li ser wan rawestin û rave bikin: 

Nûbar: Ji nû+bar pêk hatiye: Peyva “nû” bi wateya berteng tê mehneya 

tiştê teze, tiştê ku ne kevn e, herçî “bar” e, di devoka hêla Hekarî û 

Behdînan de jî “ber” e ku berginda wê ya erebî “semere” û “mehsûl”e û 

her wiha di kurmancî de bi mehneya mecazî tê wateya cenîn, dol, têjik û 

her wekî din. Ji bo zelalbûna mijarê çend mînak: 

Ji ber çûn: (ji bo jinên ducanî) zarok ji ber çûn, bi mirîtî zarok welidîn 

Ji ber xwe kirin: (ji bo jinên ducanî) bi riyên cur bi cur zarok ji ber xwe 

kirin 

Ber avêtin: (Ji bo heywanan) bi mirîtî zayîn, bi mirîtî têjik anîn 

Bizin çend berî yeş Bizinê çend caran têjik anîne, çend caran zayeş 

Nûbihar: Ev peyva hevedudanî  ji nû + bihar çêbûye: Me behsa peyva nû 

kir, îcar “bihar” jî navekî ji çar werzên (mewsîmên) salê yek e ku li 
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nîvgilora bakur mehên adar, avrêl (nîsan) û gulanê digire nav xwe. Herçî 

peyva bihar e, ji aliyê şêweyê ve di zimanê me yê devkî û heta di yê nivîskî 

de mîna bihar, behar û buhar jî heye ku di farisî de “behar”, di pehlewî 

de “vehar” û di kurmanckî (zazakî) de jî “wisar” e. Herçî wisar e, ji aliyê 

fonetîkê ve tê de guherîn pêk hatine: Dengên /v/ û /w/ bi hev û dengên 

/s/ û /h/ jî bi hev guherîne. Mînak di kurmancî de hejmara “deh” di 

kirmanckî de “des” e û “masî”ya me jî di farisî de “mahî” ye ku ji van 

mînakan dixuye ku dengên /h/ û /s/ bi hev diguherin. 

Nûbehar: Ji nû + behar hatiye pê ku ev peyva hanê jî em dikarin wek 

peyva hevedudanî ya “nûbihar”ê hildin dest, ji lew re em hewce bi 

ravekirina wê nabînin. 

Ehmedê Xanî bi nefsbiçûkî navê “nûbar”ê li berhema xwe (Mem û Zîn) 

kiriye ku ev yek ji wan malikên wî yên jorê, wekî ya “Ev tifl e eger ne 

nazenîn e/Nûbar e, bi min qewî şîrîn e”,  xweş diyar e û wî ew nav ne bi 

wateya rast lê bi awayekî mecazî bi kar aniye. Her wiha ku em ji aliyê 

semantîk ve jî di terkîba “Nûbara Biçûkan” bifikirin em ê bigihîjin 

encamekê. Em dizanin ku berhem ji bo perwerdehiya zarokan hatiye 

amadekirin û berhem bi xwe jî tiştekî destpêkê ye (ku halê hazir em 

dizanin di kurdî de di warê xwe de ya pêşîn e), ji lew re, bi ya me bêjeyên 

“nûbihar” û “nûbehar” lê nayên, lê “nûbar” xweştir cihê xwe digire, ango 

di cih de ye. 

Lê Mamoste Kadrî Yildirim di “Sempozyûma Ehmedê Xanî ya 

Navneteweyî” de ku roja 30/31’ê Pûşpera 2008’an li Amedê pêk hat, got 

ku ji ber navê paytexta Eyaleta Kurdistanê ya ku ji aliyê Sultan Sencar ve 

hatibû avakirin “Behar” bûye, wî tercîha xwe li ser peyva “Nûbehar” 

kiriye. Bi ya me ev tercîheke subjektîf e û ne helwesteke zanistî ye. 

Wek encam ez dikarim hizir û ramana xwe bi kurtasî wiha diyar bikim. 

Yek; nusxe hev nagirin û wisan dixuye ku eslê wê jî (ya Xanî bi xwe)  li ber 
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dest nîn e. Kesên ku transkrîpsiyon û translîterasyona berhemê ji bo 

alfabeya kurdî ya latînî kirine, gelo çi qas sadiqê nusxeya li ber destê xwe 

mane û guhartinên ku tê de kirinê jî îcar li gorî kîjan rêbazê kirine, gelo 

hay û zanyariyeke wan a baş ji ilmê arûzê heyeş 

Didu; Baba Xanî “nûbar” ne wek sînonîma “nûbihar” an jî “nûbehar”ê lê 

wî ew ji hev cuda bi kar anîne û ji aliyê wateyê ve jî ji hev gelek cihê ne. 

Jixwe ji malika “Di fesla nûbiharê da digel dîlber biçin geştê /Ji ew xweştir 

‘umir nabit, li min ew hal qewî xweş tê” û ji beytên wî yên Mem û Zînê 

xweş xuya û aşkera dibe ku “nûbar” û “nûbihar” ne peyvên hemwate ne. 

Îcar ji aliyê semantîk ango wateyî ve terkîba “Nûbara Biçûkan” xweştir li 

berhema ku dabaşa me li serê ye, tê. “Bar” jî, ku halê hazir bi piranî di 

kurmancî de wekî “ber” tê bilêvkirin û bikaranîn, bi awayê mecazî tê 

mehneya zarok ku jixwe fîlozof Xanî bi zanebûn gihandin û 

perwerdekirina zarokan ji bo xwe kiriye mebest û armanc. Xanî sêwirîner 

e û bi zanebûn dêhn û bala xwe berdaye ser gihandin û hêvotina zarokan 

ku ew dahatûya me ne. Qest ji “nûbar”ê ew e ku ew “berhemeke nû” ya 

ji bo zarokan e. Jixwe, li gorî dane û zanyariyên heyî, di kurdî de yê cara 

pêşîn ji bo zarokan kereseyên (meteryalên) ders û perwerdehiyê amade 

kirine (Nûbara Biçûkkan û Aqîdeya Îmanê) Ehmedê xanî ye. 

Dîsan em bibêjin ku “Nûbara Biçûkan” tê wateya “berhema nû ya 

zarokan” lê îcar “Nûbihara Biçûkan” jî tê mehneya “bihara nû ya 

zarokan.” Îcar em jî bipirsin: Bi we, kîjan nav xweştir li armanc û mebesta 

Xanî digunceş 

Zana FARQÎNÎ 

2008-06-11 

Perawêz: 

1- Ehmedê Xanî; Nûbar, Firat Yayinlari, Stenbol 1992, r. 5 

2- Ehmedê Xanî; Nûbar, Firat Yayinlari, Stenbol 1992, r. 7   
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3- Ehmedê Xanî; Hemû Berhem, Weşanxaneya Lîs, Stenbol 2008, r. 313   

4- Kadri Yildirim; Nûbehara Biçûkan Ehmedê Xanî Külliyati, Weşanên 

Avesta, Stenbol 2008, r. 13 

5- Ehmedê Xanî; Hemû Berhem, Weşanxaneya Lîs, Stenbol 2008, r. 313 

6- Kadri Yildirim; Nûbehara Biçûkan Ehmedê Xanî Kulliyati, Weşanên 

Avesta, Stenbol 2008, r. 153-158 

7- Ehmedê Xanî; Nûbar, Firat Yayinlari, Stenbol 1992, r. 32 

8- Kadri Yildirim; Nûbehara Biçûkan Ehmedê Xanî Külliyati, Weşanên 

Avesta, Stenbol 2008, r. 129 

9- Kadri Yildirim; berhema navborî, r. 280 

10- Kadri Yildirim; berhema navborî, r. 138 

11- Ehmedê Xanî; Hemû Berhem, Weşanxaneya Lîs, Stenbol 2008, r. 341 

û Ehmedê Xanî; Nûbar, Firat yayinlari, Stenbol, r. 36 

12- Bnr, her du berhemên jorê û heman rûpelên wan.  

13- Ehmedê Xanî; Mem û Zîn (Wergêrê tîpên Latînî û kurdiya Xwerû: M. 

Emîn Bozarslan), Weşanên Deng, Stenbol 2005, r. 188 

14- berhema navborî, r. 190 

15- Ehmedê Xanî; Hemû Berhem, Weşanxaneya Lîs, Stenbol 2008, r. 50 

http://www.amidakurd.net/qunciknivis/n-bar-n-bihar-n-behar-k-jan 

Çend rexne li zimanê Roj TV'yê 

Zana Farqînî 

Min ji zû de dil kiribû ku ez careke din jî nivîseke nirxandin û rexneyî li ser 

zimanê Roj Tv’yê binivîsim. Lê bi rastî hingî şaşî û kêmasiyên spîkerên wê 

yên ji aliyê ziman ve hene ku ji dilê mirov nayê ku mirov li ser wan 

raweste. 

Eynî rewşa kesê ku bikeve nav parêz (bostan) û nizanibe rahêje kîjan 

zebeşî li meriv diqewime. Tevî vê yekê min çend car jî li ser rewşa zimanê 

televizyonê nivîsîbû jî.Hevalekî min ê hêja lîsteyek ku bi şaşiyên zimanî 
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yên spîkerên televizyonê tijî bû ji min re şand û ji min daxwaz kir ku ez li 

ser wan hevok û biwêjên di lîsteyê de fikir û ramanên xwe diyar bikim. 

Min jî qebûl kir ku ez ê li ser vê lîsteyê rawestim û nêrînên xwe aşkera 

bikim. Ji lew re min divê bê zanîn ku ev lîste ji aliyê wî hevalî ve hatiye 

amadekirin. Hevok û biwêjên di lîsteyê de, di demên cihê de hatine 

qeydkirin ku mêjûya wan jî di nav kevanekê de hatiye dayîn. 

Ji ber ku hin hevok bi awayekî kêm hatibûn tomarkirin, min ew ji nav 

lîsteyê derxistin. Ji lew re dikaribû gelek mehne ji wan biçûna. Diviya ku 

ew wek hevokên temam bihatina qeydkirin. Di pey van daxuyaniyan re 

îcar ez hez dikim ku bi awayê rêza alfabetîk bi mijara xwe de biçim. Digel 

vê yekê, berî ku ez rexne û nirxandinên xwe yên bi giştî daxuyînim, min 

divê ku ez bi dorê di van hevok û biwêjan bifikirim û hîngê ramanên xwe 

aşkera bikim.  bi qasî ... kes temaşeyî şanoyê kir (17. 11. 2007): 

Di vê hevokê de şaşiya rêzimanî tenê di peyva "kes" de heye ku /-î/ lê 

zêde nebûye. Ji ber ku hevok li gorî dema borî ye û lêkera "kirin" jî 

gerguhêz e, diviyabû ku /-î/ya tewangê li peyva "kes" bihata zêdekirin. 

Li aliyê din çendî awayê "temaşeyî ... kirin" hebe jî,  lê forma "lê temaşe 

kirin", hîn xweştir û berbelav e. Niha jî em awayê rast ê hevokê bidin:  Bi 

qasî ... kesî li şanoyê temaşe kir.bi qasî 60 hezar kesî beşdarê mitîngê bûn 

(21 Adar 2008): Di vê hevokê de ez ê li ser du şaşiyên gramer û rastnivîsê 

rawestim. Her çi qas dema kêşanê dema borî be jî, ji ber ku lêkera "bûn"ê 

negerguhêz e, diviya dengê /-î/yê li bêjeya "kes" nehata zêdekirin. Her 

wiha ji ber ku "beşdarî ... bûn" ji wan cureyên lêkeran e ku ji hev dibin, 

hewce bû ne /-ê/ lê belê /-î/ bi peyva "beşdar" ve bibûya. Wek tê zanîn 

di dema çêkirina terkîban de veqetandekên me yên /-a/, /-ê/ û /ên/ tên 

bikaranîn. Îcar li vir, ji ber ku terkîb nîn e, diviya ku li cihê /-ê/yê /-î/ bihata 

bikaranîn ku ew qertafa berpêbûnê ye. Her çi qas em dizanin ku di 

devokên me de, di vî warî de hevnegirtinek jî heye. Rewşa rastkirî ya 
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hevokê: Bi qasî 60 hezar kes beşdarî mitîngê bûn.  biborînin (22 Adar 

2008): Ez bi xwe jî pir rast lê têm ku di şûna gotinên "li min bibore" an jî 

"li me biborin" wek "bibore", "biborin" tên bikaranîn. 

Ev awa şaş e. Jixwe di zimanê me yê devkî de, gelek awayên gotinê ji bo 

vê yekê hene. Wekî "li me megire", "min bibexşîne", "me efû bike" û hwd. 

Lê eger em bixwazin lêkera "borîn"ê bi kar bînin, îcar divê ku em lêkera 

ku ji hev dibe "lê borîn"ê bi kar bînin. "Li me biborin", an jî "li min bibore", 

rast e.bihêlê, biçê, bikê..... : Ev awayê bikaranîna devoka herêmî ye, ku bi 

piranî di devoka toriyan de mirov rastî vê rewşê tê. Di zinanê me yê nivîskî 

de qertafên lêkera "bûn"ê yan li gorî hin kesan "qertafên kesane" yan jî 

"cînavkên pêvebestî"  ev in. Di dema kêşana lêkeran û kêşana cureyên 

peyvan ên ku bi dengdaran (konsenantan) diqedin wekî hev in: im, î, e, 

in, in, in. Îcar di dema kêşana cureyên peyvan de, ku ew bi dengdêran 

(vokalan) diqedin, qertaf ev in: me, yî, ye, ne, ne, ne.Li aliyê din, ev 

lêkerên li jorê di forma raweya fermanî de ne û qertafa kesane ya raweya 

fermanî ne /-ê/ ye, lê belê /-e/ ye.  

Awayê wan ê rast ev e: bihêle, biçe, bike. binçav kirin: Ev awa çendî nû 

be jî, êdî ketiye zimanê me yê devkî û nivîskî jî. Ji ber ku ev têgiheke hiqûqî 

ye û hîn di zimanê me de berginda wê û yên wekî din, tam çênebûne, 

lewma em dikevin tengasiyê. Tê zanîn ku em di kurmancî de ji bo 

tewqîfkirinê jî girtin û ji bo destgîrkirinê jî dîsan lêkera "girtin"ê bi kar 

tînin. Heta gava ku dadgeh ceza li bersûc dibire jî dîsan em heman peyvê 

bi kar tînin. Di zimanê erebî de nezaret (binçavkirin; gözaltı), tewqîf kirin 

(girtin; tutuklamak) û mehkûm kirin (ceza birîn, ceza lê birîn; mahkûm 

etmek, hüküm vermek) heye. 

Di vî warî de tengasiya zimanê me heye. Di şûna peyvên tirkî de, yên wekî 

"yakalamak, tutmak, tutuklamak" de hema em lêkera "girtin"ê bi kar 

tînin, lê ev yek têr nake. Li cihê wan, em dikarin van lêkeran pêşniyaz 
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bikin:ragirtin: tutuklamak, göz altına almakqefaltin: yakalamakdestgîr 

kirin: yakalamakceza birîn: hüküm vermek, mahkûm etmek, hüküm 

giydirmek  ragirî: göz altı, gözetimbinçavî: göz altı, gözetimjêrçavî: göz 

altı, gözetimnezaret: göz altı, gözetimkirin bin çavan: göz altına almak, 

gözetime almakxistin bin çavan: göz altına almak, gözetime almakbinçav 

kirin: göz altına almak, gözetime almakjêrçav kirin: göz altına almak, 

gözetime almakkirin nezaretê: göz altına almak, gözetime almak eger dilê 

me li van rûnenê, mirov dikare îcar peyvên erebî di şûna wan de bi kar 

bîne heta ku em ji wan re peyv û terkîbên çêtir peyde bikin an jî çêkin. 

çapemeniya tirk şer sor dike (17. 11. 2007): Dabaşa me ya li ser vê 

hevokê, li ser tebîra "şer sor dike" ye. Di zimanê me de di şûna 

"kızıştırmaka"a tirkî "sor kirin" heye, ku ev bi awayê mecazî ye. Lê tiştê 

ku ez dizanim, ji bo gava kes an jî heywan li hev û din dixin, ev tê 

bikaranîn. 

Ez bêhtir bi van tebîrên jêrê dizanim: şer germ kirin, şer xweş kirin, şer 

geş kirin û hwd.çav li rê ye (18. 11. 2007): Ev li cihê gotina tirkî ya 

"beklemek" tê bikaranîn ku di zimanê me de çend bergindên wê hene, 

wekî: pan, li hêviyê man, li hêviyê bûn, li hêviyê sekinîn, li panga (yekî) 

man, li bendê man, li bendê sekinîn, berbendî (...) bûn, rêpana (yekî) 

kirin, çav li rê bûn.Belkî wekî qalib ev lêkera biwêjî ne şaş e, lê belê cihê 

ku lê hatiye bikaranîn çiqas guncan e cihê şik û gumanê ye. Eger em bi 

hevokekan rewşê zelaltir bikin, dê çêtir be. Va ne çend hevokên me yên 

nimûneyî li jêr in: her kes li hêviya hatina heyetê ye.gel li bendê ye ku şer 

bisekine û aştî çêbe.rayedar berbendî aşkerakirina raporê ne.çerçove 

(17. 11. 2007): Di zimanê me yê devkî de em rastî çend awayên bilêvkirina 

vê peyvê tên ku berginda vê ev in: çarçove, çerçîfe, çarçîve, çarçêwê. Ev 

peyv peyveke hevedudanî ye û ji "çar+çove" hatiye pê ku dibêjin di farisî 

de jî, ji "çar+ çûbe" hatiye. Jixwe em dizanin ku di zimanê me de peyva 
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"çov" heye, nexwe em dikarin bêyî ku bikevin kitekitan, bi dilekî rihet 

biryarê li ser awayê gotina wê ya "çarçove"yê bidin.devê çapemeniya tirk 

girt (18. 11. 2007): Bêhneke zêde ya wergerê ji vê hevokê tê. 

Di şûna vê de eger mirov biwêjên wekî "dev lê ziwa kirin", "zimanê (...) 

kin kirin, "dev lê qelaştin", "ji devgerê xistin" û hwd.  bi kar bîne dê çêtir 

be. Xwezî berdewamiya hevokê hebûya ku mirov karibûya bi awayekî baş 

ji mebestê tê bigihîşta û li gorî wê yekê alternatîfa xwe pêşkêş bikira. 

Dîsan jî em ya xwe derpêş bikin: dev li çapemeniya tirk ziwa kir. di 

daxuyaniya bahskirî de: Ev wergera ku ji ber biwêja tirkî ya "söz 

konusu"yê diqewime, di gelek nivîsan de derdikeve pêşberî me. Berginda 

vê gotina tirkî ya kurmancî ev e: dabaş, dabaşa axaftinê (xeberdanê), 

mijara axaftinê. Lê di dema axaftinê de rewş diguhere, bi taybetî di 

zimanê devkî de, mirov rastî awayên wiha jî tê: "Tiştê ku em jê behs 

dikin", "tiştê ku dabaşa me li ser e." Piştî van gotinan, niha jî em hevokê 

li gorî nêrîna xwe rast bikin:   di vê daxuyaniyê de ku dabaşa me li ser e, 

di vê daxuyaniyê de ku behs li ser e..... dînazorên bahskirî (16. 11. 2007): 

Heman mantiq di vê hevokê de jî heye. 

Jixwe peyv ne dînazor, lê dînozor e. Îcar ev peyv bi mecazî hatiye 

bikaranîn an jî di wateya rast de hatiye bikaranîn, di hevoka netemam de 

ne kifş e.Eger tu bikaribe hinek bahsa Newroz îroj ji me re bike (21 Adar, 

2008): Bêyî ku em dirêj bikin, hema em yekser hevokê rast bikin dê çêtir 

be: Eger tu bikaribî, hinekî behsa Newroza îroj ji me re bike.hate jiyandin 

(21 Adar): Ji ber bandora zimanê tirkî, dema ku hevok peyv bi peyv li kurdî 

tê wergerandin, mirov rastî ecêbên wiha giran û sosret tê. Bûyer, qewam 

nayên jiyandin, diqewimin, çêdibin, rû didin û hwd. Li gorî mantiqa 

zimanê kurdî mirov nikare bibêje "bûyerên ku di Newrozê de hatine 

jiyandin", lê mirov dişê bibêje ku "bûyerên ku di Newrozê de qewimîn" û 

hwd. Divê em ji bîr nekin ku zimanê me zimanekî rasterast e, ne wekî yê 
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tirkî nerasterê ye. Di tirkî de forma pasîf bêhtir xurt e, lê kurdî aktîf e.   

hayjixwehebûna xwe (17. 11. 2007): Ev hevok jî ji ber ku ne temam e û 

berdewamiya wî nîn e, mirov nikare tam jê fehm bike ka mebest jê çi ye. 

Lewma şîrove kêm dimîne. Digel vê rewşê jî mirov dikare wê wiha rast 

bike: haydarbûna ji xwe.heta tu dest ji zalimkeriyê û mêtîngeriyê 

bernede, em qebûl nakin (21 Adar 2008): Di vê hevokê de min divê ez 

pêşî balê bikişînim ser peyva "zalimkerî"yê, ji ber ku bi awayekî şaş hatiye 

duristkirin. 

Carek "zalim" bi xwe rengdêr e, ji lew re ne rast e ku mirov ji wê ji bo 

heman wateyê dîsan peyveke rengdêr çêke. Eger em bixwazin jê 

rengdêrekê çêkin, îcar gerek e em ji peyva "zilm"ê çêkin û parkîta /-ker/ 

bi paşiya wê ve daynin: zilmker, zilmkerî. Li hêla din di şûna peyva "dest" 

de diviya ku ya "dev" bihata tercîhkirin. Îcar ez vê hevoka ji bo nimûneyê 

ku hatiye dayîn, sererast bikim: heta tu dev ji zilmkeriyê û mêtîngeriyê 

bernedî, em qebûl nakin.jiyana xwe ji dest da: 

Çendî ev biwêj ji kurmancî re nû be jî, bi xwe ji min re xweş tê û îtiraza 

min jê re nîn e. Her tim mirov nikare zimanekî amiyane bi kar bîne û divê 

carinan mirov serî li zimanê nezaketê bide; ji bo rewşên awarte hewce ye 

ku mirov biwêj û peyvên ji bo rêzgirtin û hurmetê bi kar bîne.komeke 

ulkuciyan (17. 11. 2007): Bi vî awayî çêkirina terkîbê, dike ku mehneyeke 

din ji mebestê here. Eger alaz û mebest jê grûbek nîjadperest be, diviya 

ku wek komek mengîwer (ulkucî) bihata gotin. Eger wek komeke 

ulkucuyan were bikaranîn mehneyeke din jê diçe. Dibe wek komek ji 

komên ulkucuyan.lêpêlkirina mafên mirovan (20. 11. 2007): Jixwe 

"lêpêlêkirin" ji binî ve şaş e, ku "pêlîkirin" bihata gotin dîsan çêtir bû. Lê 

pêwîst bû ku "binpêkirin" an jî "îxlalkirin" bihata tercîkirin. "binpêkirina 

mafên mirovan", an jî "îxlalkirina mafên mirovan" rast e.mala sersaxiyê 

(17. 11. 2007): Ez bi xwe ji peyva "sersaxî"yê bêhtir gotina "serxweşî"yê 
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çêtir dibînim. Awayê gotina "mala serxweşiyê" û ya "mala taziyeyê" ji 

gotina "mala sersaxiyê" xweştir û rasttir dibînim. 

Li hêla din van salên dawiyê du gotinên bi tirkî jî derketin rastê ku gava 

wan werdigerînin kurdî, rewşeke xerîb çêdibe. Wekî "cemevi" û "taziye 

evi", îcar ku em wan ji tirkî bi awayê "cemxane" û "taziyexane" li kurdî 

bînin, bi ya min dê hîn çêtir û baştir be. mînakeke baş ya takiyê da (18. 

11. 2007): Wergereke ne baş û qet li kurdî nayê: Em li gorî xwe hevokê 

rast bikin: Mînakeke baş ji bo taqiyeyê da, li ser taqiyeyê mînakeke baş 

da.Newroz serhildan a, berxwedan a (21 Adar 2008): Li vir gelş ji devoka 

herêmî diqewime. Awayê rast ev e:  Newroz serhildan e, berxwedan e. 

Newroz, tu li taxan geriya te çi dîtş (22 Adar 2008): Em vê hevokê jî hema 

rast bikin, bêyî ku em tiştekî li ser wê bibêjin: Newroz, tu li taxan geriyay 

te çi dîtşpênc hezar kurdî di êrîşa çekên kîmyewî de hatin kuştin (15 Adar 

2008): 

Ji aliyê gramerî ve hevokeke şaş û çewt e. Ez hez nakim bi kitekit li ser 

rawestim, ji lew re ez ê wê sererast bikim: pênc hezar kurd bi êrîşa çekên 

kîmyewî hatin kuştin.rencîde kirin (18. 11. 2007): Ji ber ku hevok kêm e, 

nikarim zêde tiştekî bibêjim. Lê ev tê wateya "tehl kirin" û "êşandin"ê: te 

ez rencîde kirim, ango te ez tehl kirim (êşandim), tu bi van gotinan me 

tehl dikî (diêşînî).  rewşa hêrsoyî (17. 11. 2007): Rasterast wergera gotina 

tirkî ya "gergin durum"ê ye. Li şûna wê mirov di kurmancî de rastî awayê 

gotina "rewşa ne xweş" tê. Wekî rewş gelek ne xweş, her kes li bar e. 

Mebest ji vê ew e ku dike ku mirov bi hev bikevin, şer û pevçûn çêbe, 

bêhna mirovan teng e, hêrsa wan rabûye û hwd. Bi gotina kin û kurt: 

rewşa ne xweş, çêtir e.  Seroka DTP a Wanê -ku Serokê DTPê mêr e- (17. 

11. 2007): Em vê hevokê jî bêyî ku tiştekî bibêjin hema sererast bikin:  

serokê DTP’a Wanê tedbîr wergirtine (17. 11. 2007) Ez bi gotinên "tedbîr 

stendin", "tedbîr girtin"ê dizanim, lê bi vî awayî nizanim.tevî hewldanên 
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sorkirinê, em ê... : Em ji vê re jî alternatîfên xwe derpêş bikin:tevî 

helwdanên ji bo berîhevdanê (hewijandinê), digel hewldanên ji bo 

fîtkirinê (sîqilandinê). Tirkiye ji demek awarte re derbas dibe: Em dikarin 

hevokê wiha biedilînin û bi keys bikin: Tirkiye di demeke awarte re derbas 

dibe.topyekun: Bergindên vê yên kurdî ev in: bi tevahî, pêkve, tevde, bi 

tomerî, bi komelî. Îcar li gorî rewşê mirov dikare bi wan, hevokan saz bike, 

wekî: şerê bi tevahî, êrîşeke pêkveyî (tevdeyî) û hwd.  tu dikare ji me re 

bibêjeş (21 Adar 2008): Dîsan hevokeke ku bi devoka herêmî hatiye 

sazkirin. 

Awayê wê yê rast: tu dikarî ji me re bibêjî.tu şîlobûn di helwesta wan de 

nîn e (18. 11. 2007): mebest jê çi ye, ez tê negihîştim. Ma ku mirov bibêje 

"helwesta wan aşkera û zelal e", qey nabe! zincîrên ji mirovan bên çêkirin 

(01. 05 2008): Dîsan em bi wergereke ji zimanê tirkî rû bi rû ne. Bi qasî ku 

ez dizanim, tebîreke wiha di zimanê me de nîn e. Eger mirov bixwaze wê 

li zimanê xwe bîne, dikare tiştekî wiha çêke: ji mirovan xelekên zincîran 

bê çêkirin. Li aliyê din, di zaravayê kirmanckî (zazakî) de ji bo zincîrê 

"rêzîle" tê gotin. Mirov dikare ji vê terkîbê re "rêzîla mirovan" jî 

bibêje.Piştî van, ez dixwazim ku behsa nêçîreke xwe ya ku min di 12’ê 

Avrêla (Nîsana) 2008’an de ji bultena nûçeyên kurmancî ya êvarê kiribû, 

behs bikim: roj bi heriyê nayê seyandin, ku ev ji tirkî (güneş balçıkla 

sıvanmaz) hatiye wergerandin. Bergindên wê yên kurdî, yên ku ez bi wan 

dizanim ev in:roj bi bêjingê nayê girtin, roj bi bêjingê nayê veşartinçû ser 

dilovaniya xwe: Vê biwêjê ne tenê di medyaya dîtbarî û bihîzbarî de, her 

wiha di ya nivîskî de jî, ji xwe re cihekî xurt qefaltiye. Lê şaşiyek di vê de 

heye, ku ew  ji awayê bikaranîna "xwe"yê diqewime. 

Bi qasî ku ez dizanim ev biwêj di zaravayê kurmancî de nîn e, bi îhtimaleke 

mezin ji zaravayê me yê kurmanciya xwarê (soranî) hatiye nav kurmancî. 

Di vê biwêjê de peyva "xwe" şaş tê bikaranîn, ku ew bi xwe "xwa" ye û bi 
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zaravayê soranî tê wateya Xwedê; wekî ku çawan di vî zaravayî de 

gotinên mîna "Xwahafiz" (Xwedê te bistrîne, Xwedê te biparêze, Xwedê 

te bixefirîne) û "be Xwa" (bi Xwedê)  tê gotin. Ji lew re awayê wê yê rast 

"çûn ser dilovaniya Xwa" ye. Di kurmancî de di şûna wê de biwêjên me 

yên li jêrê hene:çûn ber (an jî ser) rehma Xwedêçûn emrê Xwedêçûn 

piyariya Xwedêçûn rehma (an jî rehmeta) Xwedêçûn rehmetêkoça dawîn 

kirin. Li dawiyê, em dikarin van tiştan bibêjin, di van hemû mînakan de jî, 

hema bibêje tesîreke neyînî ya zimanê tirkî heye ku ev yek jî, ji ber 

wergerê diqewime. Digel vê rewşê, bêhneke zêde û bandoreke xurt a 

devoka herêmî li ser spîkerên televizyonê xwe dide der. Ji lew re jî heqê 

me heye ku em hem gazinên xwe ji wan bikin û hem jî rexne li wan bigirin 

ku hinekî din bi baldarî û bi zanebûn tev bigerin û wisan nêzikahî di 

zimanê xwe bidin. Lê bixebitin ku hem ji bin hîkariya nebaş a tirkî 

derkevin hem jî xwe ji bin bandora devoka xwe bifilitînin.Li aliyê din divê 

ku ne bi zimanê tirkî lê belê bi kurdî biramin, bihizirin û wisan nûçeyên 

xwe amade bikin. 

Her wiha bi ya me, hewce ye ku tim di bîra wan de be ku mantiqa zimanan 

ji hev cihe ye, taybetiyên xweser ên zimanan hene. Dîsan jî min divê ez bi 

awayekî aşkera bibêjim ku zimanê kurdî zimanekî rasterast e, ango dîrekt 

e, ne wekî yê tirkî nerasterast (îndîrekt) e.Ez bi xwe, ku bi salan e li ser 

kurmancî dixebitim, pir hindik bi kapasîteya kurmancî dizanim û haya min 

ji hewcedariyên vî zaravayî heye. Biwêj û tebîrên nû, têgih û qalibên nû jî 

dikevin zimanê me yan jî pêdiviya me bi wan çêdibe. Îcar li vir bi ya min, 

divê azîna me (ango metoda me) azîneyeke zanistî be. 

Divê ku em wan li kurdî wernegerînin, bi mantiqa zimanê ku lê bixebitin 

ku wan li kurdî bînin.  Gotina min a dawî jî ev e: mirov çi qas bi hev 

bişêwire, li fikira hevalên xwe bipirse, ew qas çêtir û baştir e. Li hêla din, 

bi qasî ku ez jê agahdar im, ji bilî kesên ku bi zaravayên kurdî dizanin, 
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kesên ku bi zimanên din jî dizanin li wir hene û mirov dikare ji hev bipirse, 

da ku hem zimanekî rast hem jî zimanekî standard pêk bîne. 

Li ser wateyên şabaşê 

Zana Farqînî 

 Min di Amîda Kurd de nivîsek bi navê "Spas û şabaş ma ne yek inş" 

weşand. Ev nivîsara min di gelek malperên din de jî hat weşandin û heta 

hin ji wan malperan ew wek nûçe jî dan. Ligel vê yekê, bi qasî ku ez pê 

dizanim, du nivîskarên me yên hêja jî, birêz Perwîz Cîhanî bi navê "Sipas! 

û şabaşe" û birêz Jan Dost jî bi navê "Sipas û şabaş" li serê nivîsîn. Birêz 

Cîhanî di amîdakurd.comê de û birêz Jan Dost jî di diyarname.comê de, 

gotarên xwe pexş kirin û weşandin.  

Her du camêran jî rexne li angaşta min a ku ez dibêjim şabaş û spas yek 

in, girtine û diyar kirine ku eleqeya spas û şabaşê bi hev tune ye. Her wiha 

dibêjin ku mehneyên şabaşê jî tenê "bexş, bexşîş" û "diyarî" ne. Li ser kok 

û rayeka peyva şabaşê jî disekinin, ku şabaş ji "şad+baş"a farisî tê û bi vî 

awayî wateya jî "şad be" ye. Jan Dost der barê etîmolojiya peyvê de van 

agahiyan dide: "Koka şabaş di farisî de şad baş e, şad yanî kêfxweş û 

xweşhal û dilgeş, baş jî jêdera wê başîden e yanî bûn, peyv bi tevayî wisa 

ye: kêfxweş bibe, şa be." Beriya ku ez hin mînakan bidim da bi wan 

biselmînim ku wateya spasê ya şabaşê jî di zimanê me yê devkî de heye, 

min divê ez der barê wateyên şabaşê de careke din vegerim ser nivîsara 

xwe ya ku bûye dabaşa nîqaşê. Ji ber ku min di nivîsara xwe ya navborî 

de çend wateyên peyva şabaşê jî diyar kiribûn, ku min ew ji ferhenga xwe 

ya Kurdî -Tirkî wergirtibûn. 

Lê min bergindên wan bi tirkî dabûn. Ez hez dikim careke din serî li wê 

bidim, lê ez ê îcar bergindên wan bi kurdî bidim da ku kesên bi tirkî 

nizanin jî jê tam serwext bibin:şabaş: m 1. teşekur, şukran 2. bexş 3. mec 

diyarî, hediye 4. bexşîş (bexşîşa ku sazbend ji kesên ku beşdarî dawetê 
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bûne berhev dike) 5. ew merasîma ku pere û tiştên ku di dawetê de ji bo 

zava hatine berhevkirin ku navê dayoxan tê gotin 6. b aferim, bravo ~ ji 

Xwedê re şikur ji Xwedê re ~ kirin 1) teşekur kirin 2) diyarî kirin, hediye 

kirin.Bala we kişandibe, min cih daye şeş wateyên şabaşê ku min ew 

tespît kirine. Lê belê ez nabêjim ku her mehneyên wê ev in. Wisan dixuye 

ku ew ê bi xebat û lêkolînan hin wateyên wê yên din jî derkevin rastê. 

Piştî van daxuyaniyan îcar min divê ez bêm ser mijara hîmî û bingehîn ku 

dabaşa vê nivîsa me ye. Her du nivîskarên me yên hêja yên navborî li dij 

angaşta min radibin û napejirînin ku wateya "spas" û "malavahî" ya 

şabaşê jî heye. Min careke din hin lêpirsîn û lêkolîn der barê vê bêjeya 

hanê de kirin. Ez dikarim bi hêsanî bibêjim ku, min ji bîst kesî zêdetir 

wateyên şabaşê pirsîn ku ew gişt ji dever û herêmên cihê yên 

kurmancîaxêv bûn. Ji ber ku derdê min peytandin û tespîtkirina wateya 

spas a şabaşê bû, min bêhtir dêhna xwe da wî aliyê wê. Ez ê bi kurtî 

encamên van lêgerîn û lêpirsînên xwe aşkera bikim:şabaş ji Xwedê re: Ev 

hevok li Farqîn, Hezro, Melazgir, Dîgor û Qoserê (Kızıltepe) tê gotin. 

Mehneya bêjeya "şabaş"ê li vir tam spas, teşekur bi xwe ye. Nizanim, 

hevok hingî zelal û aşkera ye, gelo hewce dike ku meriv zêde li ser 

raweste û rave bikeş!Tiştekî girîng, ew jî ev e ku ev peyva hanê bi piranî 

di bûy û dawetan de tê bikaranîn. Wek mînak li Norşîn û Hîzana Bedlîsê, 

li Sancaqdara (Qereyaziya) Erziromê û li Melezgira Mûşê gava dawetvanî 

diyariyên bûkê didin, yek ji nav civatê wekî wezîfedar bi deng wiha dibêje: 

şabaş û malava, filan kes ew qas da yan jî ev da (pere be mîqtarê pere, 

eger zêr û tiştekî din be, îcar wî tiştî bi nav dike û dibêje), aqûbet li serê 

filan kes be. Her wiha li Tetwana Bedlîsê jî gava ku riyê zavê traş dikin, 

xelk pere diavêje ser tepsiyê (yan jî tiştekî din), îcar yek bi dengî wiha 

dibêje: şabaş, şabaş; mal menzelê filan kes ava be ew qas avêt. Bi raya 
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min, ji van mînakan em rasterast leqayî wateya spas a "şabaş"ê tên. Ne 

mehneyeke din. 

Ez nimûneyekê jî ji dema dawetan bidim. Di dawetan de, sazbend, mitrib 

(mirtiv) gava bexşîş distînin an jî gava dixwazin wiha dibêjin: şabaş ji filan 

kes re, şabaş ji gula xortan re û hwd. Ev awa hema bibêje li gelek deverên 

welêt heye. Ji lew re ez naxwazim zêde dirêj bikim. Li vir jî, ji ber awayê 

gotina "şabaş ji filan kes re" em tê derdixin ku bi wateya spasê tê 

bikaranîn. Eger sazbend an jî mitrib bexşîş bi xwesta wiha nedigot. Wek 

li Farqînê hema rasterê digotin "Ka şabaşa min." Lê gava bibêje "şabaş ji 

te re" meriv nikare wateya "bexşîş" an jî "diyariyê" jê derxe. Li aliyê din 

em nikarin wateya "bijî, aferîn/aferim" jî jê derxin. Ji ber ku, wek zimanê 

nezaketê  mirov bi piranî van gotinan ji yê xwe biçûktir re dibêje. Ne ji yê 

ji xwe mezintir e. Ez mînaka xwe ya dawî jî, ji Dihêya (Erûha) Sêrtê bidim. 

Gava zarokek çêdibe û tê dinyayê, lêzim û xizmên wî bi diyariya diçine 

seredana malbata wî. Di wê demê de, bi civatkî rêûresmek tê lidarxistin. 

Gava serdanî diyariyên xwe pêşkêşî zarok dikin, yek bi dengê bilind dest 

pê dike wiha dibêje: şabaş mala wî ava filan kes zêrek aniye, Xwedê kurê 

wî bihêle. Di vê nimûneyê de jî, bi ya min, em  bi aşkerahî dibînin ku şabaş 

di mehneya spasê de hatiye bikaranîn.Jixwe, eger em bala xwe bidine van 

mînakan û em di wan bifikirin em ê bibînin ku carinan şabaş û "malî ava" 

yan jî "malava" bi hev re tên bikaranîn, ku ev her du peyv jî hemwateyên 

hev in. 

Bi dayîna van mînakan, bi ya min, têra xwe ron û aşkera ye ku wateyeke 

şabaşê jî spas bi xwe ye. Ji ber ku, ez wisan dihizirim ku mînak hingî zelal 

û ne hewceyê şîrovekirinê ne, ez êdî pêwîstî bi ravekirina zêde nabînim.Di 

pey dayîna van nimûne û gotinên der barê wateya spasê ya peyva 

"şabaş"ê de ez dixwazim careke din vegerim ser angaştên her du 

nivîskarên me yên hêja ku dibêjin "şabaş" ji "şad+baş"a farisî hatiye. Li 
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aliyê din min bi xwe, bi maîlê ji birêz Perwîz Cîhanî pirsî bê ka di zimanê 

farisî de çend wateyên şabaşê hene. Wî jî bi riya emaîlê ev bersiv da min. 

Ev e bersiva wî: "şabaş li ferhengên farsî da weha hatîye şirove kirinê: 

aferîn, dîyarî, ew zêr yan pereyên ku dawetî li ser serê bûk û zava, yan jî 

dîlankeran ra didin."  Ez çima li ser vê disekinim, ji ber ku gava mirov 

peyvekê ji aliyê etîmolojiyê ve hildide dest û bixwaze wê nas bike, bivê 

nevê wateyên wê jî bandor li ser nêrîn û ramanên mirov, li ser angaşt û 

îdiayê mirov, li ser azîna dahûrîna (analîza) mirov dikin. Ji lew re divê ku 

haya meriv ji vê yekê hebe. 

Ez bi xwe bi şik û guman nêzîkatî li wê dahûrîna peyva şabaşê dikim, ku 

dibêje ji "şad+baş"ê hatiye û bi farisî ye. Li dawiyê ew jî tezek e, angaştek 

e. Lê angaşta min ew e ku şabaş û spas heman peyv in ku forma wê ya 

kurmancî "şabaş" e, lê belê bi qonaxa demê re guherîn di wateyên wê de 

çêbûne û ez wisan diramim ku wateyên mecazî serî ji wateya wê ya rastîn 

stendiye.Jixwe, li gorî encamên lêkolîn û lêpirsînan û pêzanînên li ber 

dest, di nav kurmancîaxêvan de peyva spasê tune ye. Helbet mebesta me 

ji ji zimanê devkî, ji zimanê nav xelkê ye. 

Lê di nav zimanê me yê nivîskî de dîsan, qet nebe ev sed sal e ku heye, ku 

ji bo  selmandina vê yekê me di nivîsa xwe ya navborî de hin belge û dane 

peşkêş kiribûn. Li aliyê dinê, ji ber ku ez îdia dikim ku ev her du peyv 

(şabaş û spas) heman peyv in, dîsan jî bi aşkerahî dibêjim ku hewcedarî 

bi lêkolîn û lêgerînên berfireh heye ku li ser van her du forman bê kirin, 

bê ka kîjan ji aliyê morfolojiyê ve guheriye, yan jî guherînên çawan di wan 

de çêbûne. Ji bo van xebatan jî nemaze divê ku di serî de haya meriv ji 

zimanên îranî çi yên zindî çi yên mirî hebe, ku ew ji bo me kan û 

çavkaniyên girîng û jêneger in. Her wiha ji bo ku mirov der barê etîmolojî 

û morfolojiyeke peyvekê de bigihîje encameke zanistî û rast, divê ku 

mirov van zimanan jî bide ber hev û ji vê hevberiyê encameke beraqil 
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derxe. Li encamê ez dikarim van bibêjim: Ji bilî wateyên dîtir ku me li jorê 

daxuyandin, mehneyeke din a şabaşê heye ku ew jî spas bi xwe ye û bi ya 

min ew wateya wê ya rast e û wateyên din jî jê çûne ku ew mecazî ne. 

Li hêla din, ji ber ku ziman organîzmeke candar û zindî ye tim diguhere, 

ango peyv guherbar in û ev guherîn hem di wateya peyvê de çêdibe hem 

jî di şêwe û teşeya wê de. Car heye ku, peyv bi qonax û domana demê re 

bi temamî wateya xwe ya rast winda dike û wateyên din lê bar dibin. Ji 

lew re gava ku mirov bixwaze peyvekê ji aliyê etîmolojî û morfolojîk ve 

hilde dest, divê ku haya meriv ji vê rewşê hebe û heta ji mirov tê divê 

karibe xwe bigihîne forma wê ya kevn û wateyên wê jî li ber çav bigire. 

Heke na, bi analîzkirina şêweya li ber dest û wateya wê ya berteng, dibe 

ku mirov xwe bigihîne encameke ne rast.    Nîşe: Birêz Jan Dost di cihekî 

nivîsa xwe de, ku me jê behs kir, wiha dibêje: "Ez ecêb dimînim ku çawa 

Perwîzê Cîhanî ev rastiya ku dê niha li ber destên xwendevanan raxînim 

nedabû destê Zana Farqînî!! Perwîz nivîskarekî têgihiştiye û bêguman ji 

min bêhtir haya wî ji wêjeya farisî heye!"Wekî ku min li dawiya nivîsa xwe 

ya "Spas û şabaş ma ne yek inş",  bi nîşeyekê xuya kiribû, min tenê ji bo 

teyîdkirinê peyva spasê ya di Farisî de serî li birêz Perwîz Cîhanî dabû. Min 

ji bo şabaşê tiştek jê nepirsîbû. Ji lew re, divê ku ez vê yekê aşkera bikim. 

Zana Farqînî 

Spas û şabaş ma ne yek inş 

Zana Farqînî 

Ji zû de min dil kiribû ku ez nivîsekê li ser koka peyva "spas"ê binivîsim. Ji 

ber ku gelek caran der barê esehiya reseniya wê de pirs ji min dihatin 

kirin. Her wiha di hin sohbetan de jî ez rastî gotegotên têvel ên li ser koka 

wê dihatim. Jixwe, a rast, mirov dikare bibêje ku ev peyv bi vî awayî ji bo 

kurmancîaxêvan peyveke nû ye, nemaze di zimanê devkî de; loma jî hin 
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nîqaş li serê tên kirin.Ji bo alaza (mexseda) min ronî û aşkera bê 

fehmkirin, min divê ez tiştekî jî zelal bikim. 

Mebesta min ji kurdî dê kurmancî be. Ji ber ku ez çarçoveya nivîsa xwe 

ya der barê peyva spasê de tenê bi zaravayê kurmancî bi sînor dikim. Îcar 

beriya ku ez li ser kok û eslê "spasê" rawestim, hez dikim pêşî behsa van 

riwayetên der heqê wê de bikim. Angaştek (îdiayek) jê ev e ku şagirt û 

xwendekarên ku Mîr Bedirxan ew şandibûn Rûsyayê, di dema vegera xwe 

de wan peyva "spas"ê ji zimanê rûsî aniye kiriye nav zimanê kurdî. 

Angaşta diduyan jî ev e: Gava rûsan hin deverên herêma Serhedê 

vegirtine (dagir kirine), ji aliyê ziman ve jî wan bandora xwe li herêmê 

kiriye û ev peyva navborî bi vî awayî ketiye nav zimanê kurdî. Angaşta 

sisiyan jî, dîsan vê peyvê bi bandora zimanê rûsî re têkildar nîşan didin. 

Tê gotin ku piştî nemir Mele Mistefa Berzanî di sala 1958’an de ji Ûrisatê 

(Rûsyayê) vegeriya welêt, ev pevya hanê bi xwe re aniye. 

Ango "spas" bi riya rêzdar Berzanî ketiye nav zimanê kurdî.Bala we 

kişandibe, her sê angaşt û gotegot jî bi zimanê rûsî ve eleqedar in. Bi 

kurmanciya gewr, angaşt ev e ku "spas" bi rûsî ye û ji zimanê rûsî hatiye 

ketiye nav zimanê kurdî.Ji ber van angaştan min divê ez pêşî li ser bêjeya 

"spas"ê rawestim û bidim xuyakirin ku ev peyv di zimanê rûsî de wek 

"spasîbo" ye. Her wiha ev peyva hanê di zimanê farisî de wek "spas" û 

"spasguzar" e. Dîsan di zimanê pehlewî de (ku jê re farisiya navîn jî tê 

gotin) heman bêje ango "spas" heye. Wekî tê dîtin, ev peyv ne tenê di 

rûsî de heye û şêweya (forma) wê ya rûsî ne wek ya di kurdî û di zimanên 

din de ye.Di pey van daxuyaniyan re, îcar ez dixwazim ji zimanê nivîskî yê 

kurdî du nimûneyan derpêş bikim ku di wan de peyva "spas" dibihure. 

Çavkaniya ku em ê pêşî serî lê bidin, dîwana şêx Ebdurehmanê Axtepî 

(1850-1905) ya bi navê "Rewdetuneîm" e. 
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Ev dîwan, di sala 1991’ê de li Stockholmê hatiye çapkirin û tîpguhêziya 

wê ya ji bo alfabeya kurdî ya latînî jî, ji aliyê birêz Zeynelebidîn Zinar ve 

hatiye kirin. Malika ku em ê wek nimûne hildin nivîsa xwe, di beşa 3’yan 

de û beyta 47’an e. Hejmara rûpelê jî 24 e. Piştî van agahiyan niha em 

malikê pêşkêş bikin.Bi wan cimleşan mumîn in sed sipasJi bo zatê mewla 

bitin bêqiyas     

Nimûneya me ya din jî, nivîseke nemir Celadet Bedirxan e, ku di hejmara 

10’an a Hawarê de derketiye û dema derçûna wê jî 23 Çiriya Berê 1932 

(ango 23.10.1932) ye. Navê nivîsê "Li Ser Yekîtiya Zimanê Kurdî" ye ku bi 

navê "Xweyiyê Hawarê" derketiye. Eslê nivîsê bi herfên erebî û di rûpela 

211’an a cîlda yekemîn a Hawarê de ye ku ew ji nav Weşanên Nûdemê 

derketiye. 

Tîpguhêziya wê ya ji alfabeya erebî ya ji bo tîpên latînî ya kurdî jî, ji hêla 

Emîn Narozî ve hatiye kirin. Halê tîpguhêzîkirî ya nivîsa ku em jê behs 

dikin, di rûpela 510’an a heman cîldê de ye û peyva dabaşa mijara me, di 

pragrafa dawî ya nivîsarê de ye."Gelek sipasan li Pîrotê delal dikim ko ev 

hinceta ha xiste destê min."Ji van mînakan em têdigihîjin ku îhtimala 

rastiya van angaştên me ji wan behs kir, gelek qels e. Yek, li gorî belge û 

delîlên li ber dest hene, qet nebe sed sal e peyva "spas" di zimanê me yê 

nivîskî de heye. Didu, eger peyv ji zimanê rûsî bihata biketa nav zimanê 

kurdî, çima kîteya (heceya) dawî ya peyva rûsî spasîbo /-bo/ an jî her sê 

dengên dawî /-îbo/ jê ketineş Li aliyê din jixwe dengê "o"yê ji kurdî re ne 

biyan e û rêjeya bikaranîna wê ya li dawiya peyvan jî pir û pir e. Eger em 

îleh jê re li kokekê bigerin, angaşta ku dibe ew ji farisî ketibe kurdî hîn 

beraqil e. 

Lê ez bi xwe, niha naxwazim tiştekî misoger û vebir der barê koka wê de 

bibêjim û biryarekê bidim. Ji ber ku hin sedemên min hene, ez ê paşê ji 

wan behs bikim.Li aliyê din, li gorî lêgeran û lêkolînên min ên zêde 
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neberfireh, ez rast lê nehatim ku ev peyv, bi vê şêweyê di zaravayê 

kurmancî yê devkî de heye. A rast, ez dikarim daxuyînim ku qet nebe nifşa 

me, ev peyv bi riya kesên kurd ên siyasî, şoreşger, neteweperwer û 

welatparêz nas kir. 

Di dema destpêka salên 70’yan de, ku niha jî wisan e, kesê ku peyva 

"spas"ê bi kar bianiya, pê dihat derxistin ku ew kesekî siyasî, şoreşger, 

welatparêz, neteweperwer û hwd. e. Ev peyv wek pênase û naskirina 

wan kesan e. Îro jî, ji vî aliyî ve zêde tiştek neguheriye. Ji bikaranîna peyv 

û şêwaza axaftinê mirov der barê nasname û helwesta kesan de dibe 

xwedî agahî û zanyarî. Digel van hemû tiştan, peyvek di kurmancî de heye 

ku mehneya wê ya rastî cih ji wateya wê ya mecazî re hiştî ye. Jixwe ev 

rewş ji ilmê ziman re ne tiştekî biyan û seyr e. Di ziman de rewşên wiha 

diqewimin. Carinan wateya peyvan berteng dibe, carinan fireh dibe, 

carinan mehneya rast bi temamî ji holê radibe û wateyek an jî wateyên 

din lê bar dibin. Her wiha guherîn ne tenê di wateyê de, di şêwe û şeklê 

wê de jî çêdibin. Ez zêde dirêjî bi gotinê nedim û peyva xwe bibêjim. Ev 

peyv "şabaş" e.  Min di ferhenga xwe ya Kurdî Tirkî de (ku çapa pêşîn di 

meha avrêla/nîsana 2004’an de hatiye kirin) wiha cih daye wate û 

berdewamiya peyva şabaşê:   

şabaş: m 1. teşekkür, şükran 2. bağış 3. mec armağan, hediye 4. düğünde 

çalgıcıların düğüne katılanlardan topladığı bahşiş 5. düğünde damat için 

toplanan para vs. bağışta bulunanların isimleri toplulukta söylenerek 

yapılan merasim 6. h aferin, bravo ~ ji Xwedê re Allaha (bin) şükür ~ kirin 

1) teşekkür etmek 2) armağan etmek, hediye etmek 

Ji min we ye ku peyva "spas" û "şabaş"ê heman tişt in. Ji aliyê wateyê ve 

hin guherîn tê de çêbûne. Ji bo ku bê zanîn ka kîjan form kevn e û kîjan ji 

eslê xwe dûr ketiye, hewce bi lêkolîneke berfireh heye. Tiştê ku ez niha 

dikarim bibêjim ku "şabaş"a di kurmancî de "spas" bi xwe ye. Min çend 
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sal berê nivîseke birêz Siraç Bîlgîn a li ser zimanê Avestayê xwendibû, tiştê 

ku di hiş û bîra min de maye, ev pevy di Avestayê de hebû û ez ne şaş bim 

wek "şuatr" wisan bû. Lê ez tam ne bawer im û ji ber ku min xwe 

negihand wê çavkaniyê, ez niha nikarim tiştekî misoger bibêjim.Ji bo 

encama nivîsa xwe ez dişêm van bibêjim. Bi ya min peyva "spas" (ku wek 

sipas, supas jî) di zimanê me yê nivîskî de heye, ji rûsî nayê. 

Jixwe îhtimala ku Mele Mistefa Berzanî yê rehmetî ew ji zimanê rûsî anîbe 

nav kurdî, pir dûrî aqil e. Ji ber ku beriya vegera wî ya ji mişextiyê ew di 

zimanê me yê nivîskî de heye. Her wiha, eger bi vegera şagirtên ku 

Bedirxan Begê Botî ew şandibûn Rûsyayê ji bo perwerdehiyê (ku ev yek 

di nîveka pêşîn a sedsala 19’an de ye), diviya ku di nav zimanê me yê 

devkî de jî hebûya. Angaşta din, ku dibêjin ev peyv di dema dagirkirina 

hin deverên Herêma Serhedê ketiye kurdî. ji rastiyê dûr xuya dike. Çimkî 

di nav zimanê devkî yê gelê herêmê de, bi qasî ku ez dizanim ev peyv tune 

ye.  Îcar eger em îleh jê re li kokekê bigerin, em dikarin bibêjin ku îhtimala 

hatina wê ya ji farisî yan jî ji pehlewî  beraqiltir e. 

Ev jî dîsan gerek bi belge û palpiştan bê îspatkirin. Lê tiştek heye ku ev 

pevya dabaşa mijara nivîsa me, bi riya şoreşgerên kurd, bi saya kesên me 

yên siyasî di nav gel de belav bû û cihekî zexm hem di nav zimanê devkî 

de hem jî di nav zimanê nivîskî de ji xwe re çêkir. Ligel vê yekê çendî forma 

"spas"ê ji me re nû be jî, ew "şabaş" bi xwe ye.   Zana 

Farqînîzana.farqini@amidakurd.comNîşe: Ji bo amadekirina vê nivîsê 

min serî li çend camêrên hêja da, da ku ez zanyariyên xwe teyîd bikim. Ji 

bo berginda spasê ya bi zimanê rûsî birêz Têmûrê Xelîl, ji bo berginda wê 

ya farisî birêz Perwîz Cîhanî û ji bo dîwana şêx Ebdurehmanê Axtepî jî 

birêz Mamoste Qedrî alîkarî dan min. Mala wan av û şabaş ji wan re. 

Dûrketina ji xwe 

Zana Farqînî 
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 Rewşa zimanê me, nemaze li bakur li ber çavan e. Ligel vê yekê, kêm be 

jî hişyariyeke di vî warî de çêbûye. 

Di van çend salên dawî de der barê çêkirina hişmendiya zimanê kurdî de 

û xwedîderketina li zimên, xebat û lebat hene. Hindik be jî, tam ne bi dilê 

me be jî tevger û rêxistin di vî warî de çêbûne. Hewce ye em vê rastiyê jî 

bibînin û li ber çavan bigirin. Lê min navê ku ez li ser naverok û armanca 

van xebatan rawestim. 

Her wiha, ne ji niha ve ye ku tê gotin du aliyê vê rewşa kanbax a zimanê 

me heye. Bi ya min tespît rast e û di cih de ye. Heta ku mirov bi awayekî 

rast teşxîsa rewşê neke, sedem û faktorên wê diyar neke, mirov nikare ji 

rewşa heyî re çare jî bibîne. Çimkî teşxîs nîvî çareseriyê ye.Belê, me got 

ku du aliyên vê rewşa heyî ya ku em jê ne xweş û razî ne, hene. Yek jê 

bişaftin (asîmilasyon) û ya din jî xwebişaftin (otoasîmilasyon) e. Bi zimanê 

xwe em dişên di şûna wan her du têgehan de ku min ew di nav kevanê 

de dan, kurdiya wan bi kar bînin. Îcar herçî bişaftin e, kî dike û ji ber çi 

dike, tê zanîn, ji lew re ez hewce pê nabînim ku bi kurtî be jî li ser wê 

rawestim, raman û nêrînên xwe aşkera bikim. Me got tê zanîn kî dike û ji 

ber çi dike. 

Lê xwebişaftin! Bersiva vê pirsê pir girîng e, heta kilîta çareserkirina gelş 

û pirsgirêkê ye.Em kurt lê bixin û bibêjin, em nikarin bibêjin ku faktora 

sereke ya vê rewşa qewimî, tenê û bi tenê siyaseta bişaftinê ya dewletê 

ye. Gelo em jî, hema hinek be jî, bi hemdê xwe kêfa xwe ji vê rewşa heyî 

re naynin, serî li riya hêsan û rihet nadin; ne riya zor û dijwar lê belê ya 

"xweş" ji xwe re hilnabijêrinşKes, komik, sazî yan jî rêxistin û partî digel 

di daxuyanî û helwestên xwe de diyar dikin ku ziman pir girîng e jî, lê 

dîsan di kardariyê (pratîkê) de bi piranî ne bi zimanê xwe, lê bi zimanê 

serdest kar û barên xwe, xebat û lebatên xwe, têkoşîn û micadeleya xwe 

dikin. 



Rêzimana kurdî | 1866  

 

Giraniya weşanên me, çi dîtbarî çi jî nivîskî , ma ne bi zimanê serdest eş 

Ma bi qasî ku rewşenbîr, siyasetkar, hunermend, nivîskar û pêşengên vî 

gelî pûte û girîngiyê didin zimanê serdest, didin zimanê xwe yê birîndar, 

tendedîtî û derbexwarî. 

Ma ji sedî çendî me yên ku bi zimanê serdest perwerde bûye, bûye 

xwendewar, di jiyana xwe di ya her warî de zimanê xwe bi kar tîneşLigel 

ku navên zarokên me li gorî berê, zêde bûbe bi kurdî jî, ma em di navbera 

wan û dapîr û bapîrên wan de, kal û pîrên wan de nebûne wergêr 

(tercûman)ş Xwendeyekî kurd, gelo dikare bibêje ku ew ji kesekî kurd ê 

nexwende bêhtir serdest û serwerê zimanê xwe ye. Çendî hejmara kesên 

ku bi kurdî dinivîsin zêde bûbe jî, berevajiyê vê zarokên me ku ew dahatû 

ayendeya me ne, bêhtir hînî zimanê tirkî nabin, ma zêdetir zimanê wan ê 

"dayikê" nabe tirkîş!Gelo li bakur tevgera kurdî ne bi zimanê serdest lê bi 

zimanê xwe yê kurdî dest bi xebat û têkoşîna xwe bikira, ango zimanê 

tevger, rêxistin û partiyên di me bi kurdî bûya, dê ev rewş ev çend xerab 

û kanbax bûyaş Ma di vê rewşê de gunehê îdeolojiya çepîtiya seqet û 

kulek nîn eş Heqeten em çi qas neteweperwer inş Ma heta me ji devê 

kesên xwe yên herî karbidest û rayedar nebihîst ku ziman ne ew qas 

girîng e, ji ber ku ew navgîn û amûr eş Ku digotin ya herî girîng ked, maf 

û azadî û hwd. e, tiştên din piştî şoreşê ye…. Heta radeyekê em bipejirînin 

ku ev rast e, ma em dikarin kêşe û arîşeya xwe ya zimên biavêjin paş û 

çareseriya vê taloq bikinş Derengmayîn, ma nabe derbeyeke kujendeş A 

rast pirs pir in û mirov dikare dirêj jî bike. Lê heta mirov ji xwe baş nepirse, 

ne gengaz e mirov bigihîje bersivên rast û nikare rewşa heyî berevajî bike. 

Halê hazir, tiştê ku mirov dide fikirandin û dike ku mirov zêde aciz û zivêr 

bibe, bi ya min mijara xwebişaftinê ye. 

Eger em dixwazin û eger em cidî ne, werin em pêşî tedbîran ji vê rewşê 

re bibînin. Heta em vê yekê ji riya wê averê nekin, em dê di vê rewşê de 
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nikaribin bi bişaftinê (asîmilasyonê) re serî bikine der. Em ji xwe dest pê 

bikin, em nehêlin ku ev ziman bibe zimanê nexwende û kesên gundewar 

ên kurd, nebe zimanê kalik û pîrikê, em xwe nekin rewşeke wisan ku ev 

ziman bi me re biqede. Ev emanetekî dêrin e, em xiyanet bi emanet re 

nekin û nebin kujerê vî zimanî. Ziman ne tenê amûr û navgîna axaftinê 

ye. Ziman çand e, huner e, muzîk e, dîrok e, raborî ye, şêwegirtina derûnî 

ya cemawer e… Bi gorî gotina şairê me ye hêja û hêgin Rojen Barnas, 

pasaporta me ye ku di devê me de ye. 

Pênas û zanava me ye ku me ji gel û neteweyên din cuda dike. Bi gotina 

nemir Celadet Bedirxan Zimanê me şertê heyînê yê pêşîn e ji bo me.Ji bo 

ku em mijarê dirêj nekin û ji riya xwe averê nebin, em gotinên encama vê 

nivîsarê bibêjin. Gerek ji du aliyan ve têkoşîna me tim li dar be: Divê yek 

li dijî polîtîkaya asîmilasyonê ya dewletê be û ji dewletê jî bê xwestin ku 

ew rîayetî qanûnên navnetewiyî bike, ku bi xwe îmzekiroxê wan 

peymanan e, pêwîstiya wan pêk bîne û rê li ber zimanê kurdî veke. Di 

çarçoveya peyman û qanûnên navneteweyî de ku Tirkiye bi xwe jî terefê 

wan e, tê bikoşe û jê bixwaze ku di zûtirîn demê de berpirsî û teahûdên 

xwe bîne cih. Li aliyê din divê xebat bê meşandin ku qadên jiyanê yên vî 

zimanî bên berfirehkirin. War û qad çi qas mezin be, berbelavbûna zimên 

jî pê re ew çend mezin dibe. Her wiha di vê ji bîra me neçe ku heta 

statuyeke îdarî yan jî siyasî çêne be, xetere ango metirsî ji holê 

ranabe.Xebata me ya din jî divê ku berê wê li me bi xwe be. Çawan tiştên 

ku em ji dewletê dixwazin hene, her wisan ji me bi xwe jî hene. Serê pêşîn 

divê ku em li xwe, li aîdiyeta xwe vegerin û lêborîna xwe ji zimanê xwe 

bixwazin. 

Ji ber ku me ew bi mirinê re rû bi rû hiştiye, em lê nebûne xwedî. Em çi 

qas lê bibin xwedî, em çi qas pê bipeyîvin, binivîsin, pê bifikirin û biramin, 

em çi qas pê çalakiyan bikin û berheman hilberînin, em çi qas wê ji xwe 
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re bikin xwemalî dê ew qas zû dawî li xwebişaftinê were. Serî em in. Em 

çi qas dixwazin ji vê rewşê bifilitin, rizagar û xelas bibin, em çi qas di 

mijara daxwaz û têkoşîna xwe de rast û jidil inş Biryardayîn têrnake, 

xwedîderketina li biryarê girîng e, ji ber a ku encamder e, ev e. 

Gotinên stranan û bilêvkirina stranbêjan 

Zana Farqînî 

 Gotinên stranên kurdî yên nû, dikin ku meriv xweziya xwe bi gotinên 

stran û kilamên gelêrî bîne. Mixabin, gotinên stranên nû û nûjen, mîna 

yên berê ne xurt û ciwan in, ne xweş û edebî ne. Mirov di wan de rastî 

şayesên (teswîrên) têr baş nayê. Piraniya gotinên stranan, dubarekirina 

qalibên berê ne. 

Hîn di destpêka hevokê de, meriv tê derdixe ku dê hevok çawan bi dawî 

bibe. Ev yek jarî û lewaziya gotinên stranên nû ne.Di nav gel de, ji 

dengbêjan re şair jî tê gotin. Sedema vê yekê heye. Ji ber ku ligel 

dengxweşî û hostatiya wan a bikaranîna deng, şairiya wan jî hebû loma. 

Ji lew re hinek kilam hene ku bi rastî, ew berhemên edebî ne. Afirînerên 

wan, gotinên sivik wisan xweş li hev anîne ku mirov bera hejmetkar 

dimîne. Dîsan, di stranên gelêrî de jî mirov leqayî şayesên gelek baş tê. 

Erê, gotin sivik in, lê lihevhatî ne, watedar û kurdî ne. Çîrokeke wan 

kilaman, wan stranan heye ku biserûber in. Serî û dawî jı wan re heye, 

Belê, ji ber ku her stranek xwedî çîrokekê ye.Îcar em dêhna xwe, bala xwe 

bidin ser gotinên stranbêjên hemdem. Çi heyf ku em nikarin bibêjin 

gotinên van stranan baş in, xweş in, lihevhatî ne, biserûber in, ciwan û 

edebî ne û xwedî şayesên xweser in. Tew, ser û binê gotinên stranan qet 

li hev nayên, tu nizanî bê çîroka stranê li ser çi ye, stran ji çi behs dike. Ji 

aliyê watenasî û rêziman ve jî karesat in. Devê min nagere ku ez bibêjim, 

lê cihê daxê ye ku rewşa gotinên stranan bi piranî wiha ye. Sedemên vê 

yekê hene. Em çend stranbêj û hunermendan jê derxin, bi awayekî giştî 
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stranbêj ji beste û newaya xwe re gotinan dinivîsin. Ango ew hem 

bestekar hem jî gotinnivîs in. Lê xwezî bi kurdî baş bizanibûna bila ev kar 

jî bikirina. Lê çi heyf ku hîn başebaş bi zimanê xwe nizanin, radibin ji 

besteyên xwe re gotinan dinivîsin, loma jî dikevin nav rewşeke wiha 

kambax. 

Gava ku tu bala xwe didî bilêvkirina van stranbêjan, tu bi hêsanî tê derdixî 

ku ew xwedî kurdiyeke şikestî ne. Xwedî kurdiyeke kêm in. Di jiyana xwe 

de, ne zimanê kurdî lê belê zimanê serdestê xwe bi kar tînin. Gava ku tu 

li nivîsarên (tekstên) wan dinêrî, tu dibînî ku hîn nizanin baş bi kurdî 

binivîsin û bi ser de alfabeya xwe jî nas nakin.Canê xwe yê şîrîn tehl nakin, 

xwe naêşînin ku çend berheman bi zimanê xwe bixwînin. Xwezî di nav 

wan de lêpirsînek bihata kirin û ji wan bihata pirsîn bê ka zimanê wan ê 

rojane kîjan e, gelo berhemên bi kurdî dixwînin, gava xebatên xwe, 

rahênan û meşqên xwe dikin bi kîjan zimanî dikin, gelo dikarin bi kurdî 

2/2 (du li ser du) çi ye bibêjin, ma bi zimanê xwe termînolojiya muzîkê 

dizanin, em perwerdehiya muzîk û notayê deynin wî alî û hwd.Ez li hêviya 

encamê nesekinim û bibêjim, ji ber ku ez gelek ji wan ji nêz ve dinasim, 

haya min ji wan heye û ji ber ku ez hinek jî di nav wan de me. 

Ew bi kurdî naxwînin, zimanê wan ê dan û stendinan ne bi kurdî ye. Bi 

zimanê xwe jî bi termînolojiya muzîkê nizanin.Hemin gotin heta vir hatiye 

ez bibêjim ku fîrmayên muzîkê jî şirîkên vê rewşa wan a xerab e. Hûn li 

nivîsên li ser kartonetan mêze bikin, hûn dê rewşê bibînin. Berhemhêner 

(produktor) û şirketên berhemhênanê jî li hember zimanê kurdî bêpaxav 

tev digerin. Gava ku berhem bi tirkî be, pûte û bayexeke zêde didin 

nivîsarên berheman da ku şaşî û çewtiyek çênebe. Lê gava bi kurdî be, 

şaş çêbûye, kêmasî tê de heye, qet ne xema wan e. Xwezila bi qasî zimanê 

tirkî, xemxurên zimanê kurdî bûna jî.Stranbêjên me ji aliyê bilêvkirinê 

(telafuzê) ve jî ne serketî ne. Yên ku kurdiya wan baş e, îcar zêde herêmî 
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ne. Berî ku bikevin studyoyê stranên xwe qeyd bikin, hewce ye ku li ser 

bilêvkirina xwe rawestin. 

Alîkarî ji derdora xwe bixwazin. Kesên ku kurdiya wan ne baş e, îcar mirov 

ji gotinên wan seh nake. Guhê xwe didiyê nadiyê, tu tê dernaxî ka çi 

dibêje. Zimanê wan ne fehmbar û fesîh e. Têgihîştina ji wan zor û dijwar 

e. An jî hin gotinan şaş telafuz dikin. Tu dibînî kesên ku ji wan ev stran 

guhdarî kirine, ew jî eynî wisan dibêjin. Haya wan ji wan nîn e ku bêhemdî 

be jî, ew dibin sedema belavbûna şaşiyê.Em kin lê bixin, em kurtasiya 

gotinê bibêjin û ya nav dilê xwe derbibin. Kesên baş bi zimanê xwe 

dizanin, xweş diaxivin û rast bi lêv dikin kesên hunermend in jî, stranbêj 

in jî. Ji lew re divê ku stranbêjên me jî, hunermendên me jî bi vê erk û 

peywira xwe rabin. Ma em tev nabêjin ku di zindîhiştina zimanê kurdî de 

para dengbêjan jî heye. Nexwe stranbêj jî xwedî vê rolê ne. Loma dibêjim 

stranbêjino bi rola xwe rabin.  Divê ku ji nav muzîkkaran (mûzîsyenan) 

gotinnivîs jî rabin, her stranbêj ne mecbûr e ji besteya xwe re gotinan 

binivîsîne. Yan hewce ye ji helbestan sûd wergirin an jî divê ku bi 

helbestkaran, bi gotinnivîsan ji besteyên xwe re gotinên nû bidin 

nivîsandin.Ji bo berhemhêneran jî bangeke min heye, qedirê zimanê xwe 

yê tehdedîtî, derbexwarî bigirin, jê re xizmetê bikin û xemxurên wî bin. Li 

aliyekî jî, hûn nanê xwe ji vî zimanî derdixin, loma şêkirdarê vî zimanî bin. 

Ev jî mafê me ye ku em ji we bixwazin. 

Ew dengbêjê min ê nûjen e 

Zana Farqînî 

Şivan Perwer, îro di nav kurdan de, di warê muzîkê de bûye perestoyek. 

Asta ku ew gihîştiyê xeyala gelek kesan e. Nav û dengê wî, ji nav sînor û 

tixûbên kurdan derketiye û ew hunermendekî cîhanî ye. 

A rast, meriv dikare li ser gelek aliyên Şivan Perwer raweste û vekolînên 

zanistî bike. Kalîteya dengê wî, firehiya navberê ya dengê wî, rengedengê 
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wî, helwesta wî ya siyasî, naveroka stranên wî, bandor û hîkariya stranên 

wî yên li ser gel, merc û şertên civaka ku ew ji nav rabûye, armanc û erkên 

ku daye pêşiya xwe, di bereya çandî ya şoreşa kurdan de rola wî û hwd. 

gişt hêjayî vekolînan in. Bi ya min tiştê girîng ev e: 

Bêmeyl û heml aşkerabûna diyardeya Şivan. Ev rastiyek e ku Şivan Perwer 

diyardeyeke sosyolojîk û siyasî ya civaka me ye.Şivan Perwer ne tenê 

stranbêjek an jî hunermendek e. Ew kesatiyeke siyasî ye jî. Bihemd 

bêhemd, bizanebûn ne bizanebûn, ji ber çi dibe bila bibe di civat û 

caxiyan de, ji aliyên pir kesan ve wek rêberekî siyasî yê kurd jî tê zanîn. 

Belim ev yek ji ber navê wî qewimîbe. Ji ber ku navê wî Şivan e. Ji lew re 

Şivanekî me yê din jî hebû. Erê, Dr. Şivan (navê wî yê rast Saît 

Kirmizitoprak). Çimkî ez bi xwe hê jî rast lê têm ku çi kurd û çi jî ne kurd, 

payeya pêşengiya tevgereke kurdî daye wî.Ez piçekê li ser vê meseleyê 

bisekinim. Dê bê bîra me gelek kesan, li bakurê welêt beriya derbeya 

leşkerî ya sala 1980’yî, tevgerên kurd bi navên wekî ‘Apocî’, ‘Şivancî’, 

‘Kawacî’, ‘Kukçî’ û hwd. dihatin naskirin. Kesên ku pêgirên Dr. Şivan bûn, 

bi navê ‘Şivancî’yan xwedî nav û deng bûn. A ji ber vê yekê Dr. Şivan û 

Şivan Perwer mîna kesekî hatin zanîn û nasîn. Dr. Şivan beriya derbeya 

leşkerî li başûrê welêt hate kuştin. Îcar kesên ku dizanibûn jixwe 

dizanibûn, ên ku haya wan ji vê bûyerê tune bûn, ji wan kirê ku Şivan 

Perwer, Dr. Şivan bi xwe bû. Bi baweriya min bandora vê rewşê jî kiriye 

ku Şivan Perwer hîn bêhtir bê naskirin û hezkirin. 

Her wiha, ev yek bûye sedem ku Şivan Perwer di warê siyasî de jî 

popîlertir bibe. Ez nabêjim ku bi tenê ev popîlerîtî ji ber şibîna navê wan 

tê. Lê ez xwedî wê ramanê me ku tesîra vê yekê bi awayekî erênî li ser gel 

çêbûye.Piştî ku ez li ser vî aliyê ku bi ya min balkêş e rawestiyam, îcar ez 

dixwazim bêm ser aliyê wî yê hunerî. Îro ne tenê di nav kurdan de, di nav 
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wan kesan de, yên ku ji netewe û gelên cihê ne jî hezker û girseyeke wî 

heye. 

Ez bi xwe şahid im ku hin kes hingî jê hez dikin hema maye pê biperisin. 

Ez ne bawer im ku hunermendekî kurd bi qandî wî di warê xwe de ev 

çend navdar bûbe. Ev çend xwedî guhdar û cemawereke mezin be. Ez 

wisan hezir dikim ku ev rewşa hanê hê nebûye nisîbê yekî dîtir!.Ez 

nikarim li ser muzîka wî rexne û nirxandinên zanistî bikim. Bila muzîsyen, 

bila kesên ku bi awayekî profesyonel li ser muzîka kurdî xebatê dikin, 

lêkolîna vê yekê bikin. Ev hem mafê wan e û hem jî bar e li ser milê wan. 

Ê me para me ev e, bandora wî ya li ser me. Bandora wî ya li ser kesan. 

Em ancax dikarin çavdêrî û ramanên xwe derpêş û aşkera bikin.Hin kes 

hene li xwe mukir tên û dibêjin ku wan bi Şivan Perwer ji muzîka kurdî 

hez kir. Ê me rewşeke me ya welê nîn e. Jixwe em bi her awayî xwedî 

jiyaneke kurdewarî bûn. Ne wekî "welatê Serhedê" be jî, em jî bi dengbêj 

û stranbêjan re mezin bûn.Di jiyana min de zêde dengbêj hebûn. Kesê ku 

bajarê Farqînê nas dikin û haya wan jê heye dizanin bê Farqîn hem ji aliyê 

siyasî ve hem jî ji aliyê çandî ve çendî pêşketî bû. Ez dikarim bi sanahî 

bibêjim ku beriya salên heştêyî çi qas rêxistin û partiyên siyasî yên kurdan 

hebûna, miheqeq komeke wan a muzîkê jî hebû. Di nav endamên wan 

koman de jî, hema bi giştî Farqînî bûn. Ji ber ku Farqîn, ji aliyê stranbêj û 

hunermendan ve zengîn bû. Kesên mîna rehmetî şiyar, Azad (Salo), 

Cotyar û hwd. di dîlan û dawetan de karê wan ew bû stranên şoreşgerî 

digotin. 

Kasetên wan li nav gel berbelav bûn. Keda wan jî li ser me pir û pir e.Ji 

bîra min naçe, wekî do be, gava ku min cara pêşîn li Şivan Perwer guhdarî 

kir û hisand. Ev jî bextê min ê xweş e, stran jî strana ‘Kî ne Em’ bû. Dengê 

wî yê qube kiribû ku pirçûk canê min hilîne. Ew çend tesîr li min kiribû. 

Bere bere me li stranên wî yên din jî guhdarî kir, hem jî ligel Gulistanê. 
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Ew her du êdî bêyî hev nedibûn. Ew strana bi navê ‘Kurdistanê Kurdistan’, 

gelo kes maye ku ji dengê wan guhdarî nekiribe.Ez dixwazim balê 

bikişînin ser tiştekî gelekî seyr û ew çend jî girîng û balkêş. Di nav gel de 

bi pêşketina stranên şoreşgerî û yên sivik (ên ku di dîlanan de tên gotin) 

re, hema bibêje kesên şoreşger, rewşenbîr, welatperwer, pêşverû, çepgir 

û yên mîna wan nema li stranên dengbêjkî guhdarî dikir. Bi vê jî bimana 

baş bû, şerekî veşarî li hemberî wan stranên ku navê ‘heyfo heyfo’ jî li 

wan hatibû kirin, li daran ketibû. Ew stranên klasîk li cem kesê ‘nezan’, 

kesê ku ‘haya wan ji bayê felekê nîn bû’ biqedr û qîmet bûn. Wan bayex 

bi wan didan. A Şivan Perwer, bi strandina kilamên wekî ‘Xezal’, ‘Bavê 

Fexriya’, ‘şêxa Delal’, ‘Kirîvê’ û hwd. re ev tabû şikand. Wî bi vê helwestê 

careke din van kilaman bi me tevan da hezkirin. Dîsan ew stran bi me şîrîn 

bûn. 

Her wiha em li xwe vegeriyan. Êdî ne sûc û guneh bû ku kes li wan kilamên 

dîwankî, kilamên dengbêjkî guhdarî bike.Li aliyekî pêşengên gel li dijî 

qedexe û stema mêtingehkaran derdiketin, li hêla din jî wan bi xwe dikir 

ku gel ji hin nirx û hêjahiyên xwe re bibe neyar. Şivan di vî warî de jî bû 

pêşengê stranbêjan. Bala her kesî careke din kişande ser vê çavkaniya 

dewlemend, wê kaniya boş û gumreh.Min di destpêka nivîsa xwe de 

gotibû ku ‘ew dengbêjê min ê nûjen e’. Çimaş Ez hinekî vê rave bikim. Ê 

min, du dengan li min bandoreke xurt kiriye. Yek jê dengbêjê min rehmetî 

Salihê Beynatî yê Farqînî ye. Kes zêde wî nas nake. Lê ji bo min hebe tune 

be ew e. Ez di ser wî re ji aliyê deng ve dengbêj nas nakim. Şivan Perwer 

jî dengbêjê min ê dema nûjen e. Çimkî Şivan ne tenê ew kilam xweş 

gotine, her wiha wî şêwazeke nû jî daye wan stranan. Ligel ku ew 

serîkêşekî muzîka me ya protest û şoreşgerî ye, her wiha ew di vî warî de 

jî, ango di warê nûjenkirina kilamên dengbêjkî de ew serîkêşê rêbaza 
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nûjeniyê ye.   Zana Farqînîzana.farqini@amidakurd.comEv nivîs 906 car 

hat xwendin. 1175 bêje di nivîsê de hene. 

Dengbêjî: Xweseriyeke muzîka kurdî 

Zana Farqînî 

 Gava ji muzîka kurdî ya gelêrî tê behskirin, serê pêşîn dengbêj tên bîra 

mirov. Ev jî ne bêsedem e, ji ber ku dengbêj û dengbêjî di dîroka muzîka 

kurdî de xwedî cihekî taybet û resen in.&nbsp; 

Dengbêj ne tenê kesên stranbêj in, her wiha ew hilgirên çand û zargotina 

me ne ku ew xwedî reh û rîşalên dirêj in ku xwe berdane kûrahiya 

raboriya gelê kurd. Ji lew re em dikarin bibêjin ku ew rêwiyên dîrokê ne 

ku xwedî dengekî xurt, bîreke mezin in û loma jî ew hişên civakî ne. Ew 

hozanên gel in û em dikarin bibêjin ku ew Homerosên me ne.Me got ku 

ew ne tenê stranbêj in, her wiha ew destanbêj, çîrokbêj, waqenivîs, 

helbestkar, bestekar û hilberînerên berhemên muzîkê ne jî. Her tiştên ku 

bi mirov re eleqedar in, her tiştên ku di jiyanê de diqewimin, mijara 

berhemên wan in ku bi awayekî xweserî xwe wan bûyeran dihonin û 

pêşkêşî girseya gel dikin. 

Ji bûyernameyan heta bi helbestên lîrîk, ji destanan heta bi berhemên 

edebî, bi kurtasî wan her tişt wek stran gotiye û hewce ye em bidin 

xuyakirin ku, bi piranî dengbêj ne kesên xwendewar in û bi awayekî giştî 

jî mêr in.Taybetiyeke wan a din jî heye ku, ew kesên geştyar in û her li şar 

û şaristanan digerin, berhevkariyê dikin, tûrikên xwe tije dikin û paşê jî 

tînin li warên xwe, li deverên din distrên. Bi vê kira xwe, dikin ku berhem 

li her derê welêt belav bibin. Ji lew re, ji ber vî aliyê wan, em dikarin bi 

hêsanî û sanahî raboriya xwe di berhemên wan de bibînin û bibêjin ku 

dîroka me ya devkî hinek jî deyndarê vê damezraka dengbêjiyê ye.Çendî 

der barê dameziraka dengbêjiyê de em îro ne xwedî lêkolînên berfireh 

ên zanistî yên kûr û dûr bin jî, ji ber ku dengbêjiyê heta roja îro berdewam 
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kiriye hatiye, em der heqê wan de ew qas jî ne xwedî agahî û zanyariyên 

kêm in. Em dizanin ku ciwanên dengxweş wek şagirt li ber destê 

dengbêjên hosta hînî vê hunerê bûne û perwerdehiya van namzetên 

dengbêjiyê jî bi salan dom kiriye. şagirt li ba hostayên xwe mane, xizmeta 

wan a navmalê kirine, li ser dest û piyên wan çûne û hatine. Heta ku 

repertuara xwe zengîn nekiribin, stran û kilaman, destan û çîrokan ji ber 

nekiribin, hînî stîla hostayê xwe yan jî hînî stîleke cuda nebûbin, îcazet ji 

hostayên xwe nestendine. Van şagirtan çendî îcazet wergirtibin jî, di 

dîwanan de, di civat û caxiyan de, di şevbihêrkan de, wan tu carî bêyî 

destûra hostayên xwe qîr nekirine, stran û kilam negotine. Ev dîwan û 

civat jî bi piranî yên mîr, beg, axa û giregiran bûne û her wiha em dizanin 

ku gelek mîr û begên kurdan xwedî dengbêjên navdar bûne û di rojên bi 

nav û nîşan de dengbêj bi bendan avêtine ber hev, heta ku yekî ji yekî re 

mil daniye, vê yekê berdewam kiriye. 

Çendî bi piranî dengbêj mêr bin jî, dengbêjên jin ên jêhatî jî rabûne û heta 

zora dengbêjên mêr birine. Ji bo vê yekê nimûneya herî berbiçav ku em 

pê dizanin, leca di navbera şahê dengbêjan Evdalê Zeynikê û Gulê de ye. 

Evdal, ji Gulê re gava bi bendan çûne hev, mil daniye.Dengbêj hostayê 

deng in. Ji ber ku ew bêamûr û enstrûman hunera xwe îcra dikin xwedî 

deng û nefesên xurt in. Haya me giştan jê heye ku gotinên kilamên 

dîwankî, wekî lawikan, ne xwedî hejmarên kîteyên wekhev û rîtmeke 

tekûz in. Ji bo ku karibin misrayên dirêj zûzûka û li bêhnekê bibêjin, divê 

ku xwedî teknîkeke bikaranîna deng bin. Ji bo ku di dema kilamgotinê de 

bêhna wan neçike û karibin bêhna xwe têr baş bi kar bînin, wan 

diyaframa xwe xebitandiye. Wan ji bo vê yekê jî, bi zilikan pif kiriye ava 

di derdanekê de, heta ku pelqik bi ser avê ketiye. A sedemeke xurtbûna 

bêhna wan, ji vê yekê ye jî. Em tev pê dizanin, gava dengbêj dest pê dikin 
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distrên an destên xwe didin ber guhê xwe yan jî tiliya xwe ya nîşanê 

dikine kerika guhê xwe. 

Ew vê yekê ne ku bêhemdî dikin, bi vê kira xwe, dengên xwe dibihîzin û 

dikarin dengê xwe kontrol bikin. Bi gotineke din em bibêjin, çawan îro 

hunermend li sehneyê bi monîtoran dixwazin dengê xwe bibihîzin da ku 

detone nebin, a dengbêj jî, ji bo vê rewşa hanê serî li vê azîn û rêbazê 

didin.Ji ber ku dengbêj ji dengê serî distrên, bêyî ku dengê wan bikeve, 

dikarin bi rojan hunerên xwe pêşkêş bikin. Gava destanên kurdî dibêjin, 

ku ew hem bi gotinkî tên gotin hem jî bi newa (melodî) tên strandin, pir 

bi hostayî û bi zanebûn dengên xwe bi kar tînin. Loma ew şareza û 

hunermendên deng in û dengekî wan ê zîz, qube û zengilî heye. Qirika 

wan xurt e, paqij distrên û dengê wan jî rewan e. Bi gotina kin î kurt ku 

em ji vê rewşa wan behs bikin û bibêjin; ji ber ku giraniya karê wan li ser 

deng e, ew pispor û hostayê bikaranîna deng in, bi deng dileyîzin, dengên 

xwe bilind dikin, dadixin, belav dikin, kêm û zêde dikin. 

Li gorî naveroka berhema xwe reng didin dengê xwe. Wekî pêlên avê 

dengê xwe dimilmilînin û û d qirika xwe de dixulxulînin. Di heman kilamê 

de, bi dengê pes û tîz jî distrin.Wekî me li jorê jî diyar kir, dengbêjan bêyî 

enstrûman hunera xwe îcra dikir, lê di destpêka sedsala bîstan de, 

nemaze bi weşana beşên kurdî yên radyoyên Erîwan, Bexda û Tehranê re 

rêbazeke nû dest pê kir û dengbêjan ligel amûrên muzîkê berhemên xwe 

gotin. Lê di nav dengbêjan de kevneşopiya bikarneanîna amûrên muzîkê 

bi temamî ji rastê ranebûye û yên ku hişkehişk pêgirê vê kevneşopiyê ne, 

hîn jî ne kêm in. Li dawiyê ez hez dikim bibêjim ku, piştî salên 70’yî di 

warê muzîka kurdî de pêşveçûnek çêbû û em dikarin bibêjin ku tevgera 

azadiyê stranbêjên xwe afirandin, lê belê her çi qas hin nimûne hebin jî, 

em nikarin bibêjin ku bi qasî stranbêjan, dengbêjên xwe jî afirandine. 

Besiva ji bo 100 peyvên Selîm Temo  
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Zana Farqînî  

Der barê angaşta birêz Selîm Temo de, ku wî di konferansa li ser Mehmed 

Uzun de ya li Zanîngeha Bilgiyê kiribû, di malpera Diyarnameyê de 

gengeşiyek dest pê kir ku hîn jî berdewam e. Wî gotibû ku ji berhemên 

Mehmed Uzun hezar peyv berhev kirine ku di tu ferhengan de nîn in. 

Li ser gotina wî, birêz Dawid Rebiwar serî li fikir û nêrîna min jî xist. Min 

jî daxwaz kir ku birêz Selîm Temo wan hezar peyvan ji me re diyar bike ku 

em jî ji wan agahdar bibin, heta em karibin ji wan sûd wergirin û di çapa 

nû ya ferhengê de bi cih bikin. Li hêla din çend nivîskarên ku tevî vê nîqaşê 

bûn navê min û xebata min a ferhengê jî bi nav kirin û bi ser de ji min jî 

hat xwestin ku ez jî raman û hizirên xwe der barê vê angaştê de aşkera 

bikim. Piştî ku Selîm Temo di nivîsa xwe ya Diyarnameyê de "100" peyv 

weşandin, min jî rahişt ferhenga Kurdî-Tirkî ya ku min amade kiriye û ez 

li wan peyv û biwêjan geriyam. Min divê ez bibêjim ku hejmar ji bo min 

girîng e û dema ez rastî peyveke nû ya ku min hay jê nîn e têm, ji kêfan 

ez nizanim çi bikim.  

Te dît dibêjin, eger baskê min hebûna ez ê bifiriyama. Eynî wisan. Carek 

ew lîste ne sed peyv e. Di lîsteyê de 99 made hene ku sê jê jî dubare ne û 

li rastê dimîne 96 made. Yeka din jî bi awayê "dipandin" heye ku bi ya me 

ew jî awê kişandî ya lêkera "pandin, pan an jî payîn" e. Bi vî awayî li rastê 

dimîne 95 made.Niha jî ez dê li gorî rêza alfabetîk li ser van "bêje"yan 

rawestim û yên ku min ew di ferhenga xwe de dîtine aşkera bikim. Paşê 

jî ew awayên destnîşankirî ku di ferhengê de nîn in diyar bikim. Lê ji ber 

ku peyv tenê li ber destê me ne û bi awayê bikarhatî yê di nav hevokê de 

ne tune ne, heye ku em şaşiyan jî bikin. Ligel vê rewşê jî dîsan ez dixwazim 

wan bêjeyan diyar bikim. Lê ez dê di çar beşan de li ser vê lîsteyê 

rawestim û pêşî ji peyvên ku bi şêwe û teşeyên hatine pêşkêşkirin dest 

pê bikim. 
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Beşa yekemîn 

Di vê beşê de ez ê wan bêjeyên ku wekî hatine destnîşankirin di ferhengê 

de hene, derpêş bikim: Bêrê, berik, bûr, cax, cêrî, cobir, dijberî, girs, 

gokmeydan, helsor, heste, hewa, hoy, hurme, jûr, kab, kelekel, kepîr, 

kepir, kewandî, kud, kurtedem, mak, max, mêkewEv 25 peyv bi vî awayî 

di ferhengê de min dîtin. Li ser peyva "berik" ku wek "berrik" hatiye 

destnîşankirin hewcedarî bi çend gotinan heye. Di zimanê me yê nivîskî 

de der barê tîpa dubare de nelihevkirinek heye. 

Ez di xebatên xwe de tîpa dubare (şede) bi kar naynim. Loma ne wek 

"berrik" lê belê mîna "berik" ev peyv heye ku min di pênc xalan de cih 

daye vê peyvê ku ew ji aliyê bilêvkirinê û wateyê ve ji hev cihê ne.Li hêla 

din, di ferhengê de peyva "girs" cih girtiye, lê belê di wateya "yığın" de 

"girse" heye. Dîsan peyva "kepîr" heye, lê ne di wateya "uçurum" de 

"kepir" cih girtiye. 

Beşa duyemîn 

Ez niha jî dixwazim li ser wan peyvan bisekinim ku îcar bi şêweyeke din di 

ferhenga min de cih girtine.bingorî: Bi vî awayî di ferhengê de cih 

negirtiye. Lê wek bingor kirin heye.binikî: Peyvên binik û binkî 

hene.bîrkok: Ez nizanim gelo ev peyv di çi wateyê de ye. 

Eger ew di wateya bîra avê de be, wek "bîr" û "bîrik" di ferhengê de cih 

girtiye. Lê ger xwedî wateya kesê ku tiştan zû ji bîr dike be, îcar mîna 

"bîrok, bîrker, bîrkor, bîrsar" di ferhengê de heye. 

celab: Eger ew ne peyveke din be; wek celeb heyecawtarî: Ev peyv heke 

navê cureyekî baharatan be, di ferhengê de wek "cehterî, catirî" heye. 

çarpî: Heke ev peyv ji aliyê wateyê ve çarling be, awayê wê yê rast çarpê 

heye, lê belê ku di wateya çarlepkan de be îcar wek çarpîk di ferhengê de 

heye.çav bi çav: Mîna "çav bi çav li hev nihêrtin" heye. 
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çîqeçîk: wekî çîq heye, lê ger mebest ji vê peyvê teqlîda dengê çûk û 

çivîkan be, awayên çîk, çîveçîv û wîçewîç di ferhengê de hene. 

çevbêtirs: Di ferhengê de bi awayê çavnetirs heye ku di zargotina me de 

bi hêsanî em rast lê tên. Ji şêweya çavbêtirs bêhna tirkî tê. 

çinçinkirî: Bi şeklê çînçînkirî di ferhengê de heye. Ez bi xwe rastî awayê 

"çin" an jî "çinçin" nehatime. Ji min kirê ew şaş hatiye bikaranîn û îhtimal 

e ku ew "çînçînkirî" be. 

destxwîn: Awayê destbixwîn di ferhengê de cih girtiye ku ev di zargotina 

me de heye û rasttir e ji şêweya "destxwîn". 

devhesp: Ku di heman wateyî de bin, mîna devhespok heye. 

dilronî: wek "dilronîker" heyedipandin: Eger ev halê kişandî ya lêkera 

"pan"a gerguhêz be, wek "pandin" di ferhengê de heye. 

dirbî: Eger ev jî hemwateya "derpê, derpî" be di ferhengê de heye. 

fehîdkar: Di ferhengê de wek fihêdkar, fedîkar heye. Her wiha em di 

devokên kurmancî de rastî van awayên bilêvkirinê jî tên: Fehît, fehîtok, 

fehîtoyî, fehêt, fêhêt, fêhêtayî, fêhêtoyî, fihêd, fedok û fedî. 

ferkizandin: Wek "ferqizandin" heye. Ez wisan texmîn dikim ku di vê 

lêkerê de dengên "k" û "q" bi hev hatine guhartin. Bi gotina kurt, wek 

şaşiyeke rastnivîsê ji min re xuya dike. 

ferkizî: Wek "ferqizî" heye. 

ferxecewr: Peyvên "ferx" û "cewr" cuda hene. Ev gotina hevedudanî ji 

min re xerîb tê. 

gihîjok: Bi şêweyên "guhîj, givîj û gîjok" di ferhengê de hene. 

guvîj: wek givîj û guhîj heye. 

heşînok: Eger ev navê reng û morîka nezerê be wek "hêşînok" heye. 

Ji ber çi ez wisan dibêjim, ez dixwazim diyar bikim. Ez pir rast lê têm ku di 

zimanê nivîskî de jî hin kes dengê "ê" û "e" tevî hev dikin, an jî li gorî 
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devoka xwe dinivîsin. Mînak: hejmar û hêjmar, hejar û hêjar, nêrîn û 

nerîn….hevirge (hevêrk):  Di ferhengê de hevêrk û hevêrke heye. 

jêkdûrî: Tenê wek "jêk" heye ku ev jî peyveke hevedudanî ya "ji+êk" 

hatiye pê. Her wiha "jêkdûrî" jî sînonîma "jihevdûrî" yan jî "jevdûrî" ye û 

di ferhengê de tenê "jevdûrî" heye. 

kavcal: Di ferhengê de "kevjal, kêvjar, kêfşing" hene ku sînonîmên hev 

in.kevûk: wek "kevok" heye ku ev şêwe di zimanê devkî û nivîskî de zêde 

berbelav e.koşek: (Eger sînonîmê hev bin) di ferhengê de "koşik" heye. 

kupik: Gelo ev ne "kûpik" beşkurdunde: Sînonîmên wê yên wekî 

"kurdonde, kurdûnde û kordunde" di ferhengê de hene. 

kurkirik: Di ferhengê de "kurkurik" heye. Lê ji ber ez wateya peyvê 

nizanim, nikarim bibêjim ev jî sînonîma wê ye. Her wiha dibe ku 

hemwateya "kirkirk" be jî. 

lêvbûn: Gelo heye ku ev berginda "bilêvbûn"ê ango telafûzkirinê be, yan 

jî , ne "levabûn" ango parîkirin beş!lojin: Di ferhengê de hemwateyên wê 

"rojing û rojîn" hene. Lê ew nîn e. Em dizanin ku di zimanê me de dengên 

"l" û "r" bi hev diguherin. Mîna alîkarî û arîkarî. Jixwe ji bo kuleka 

ronîkirinê di kurmancî de "rojîn" jî tê gotin. Ew cihê ku roj tê re dikeve 

hundirû. Lewma rojîn, an jî rojing ji awayê "lojin" rasttir e. Bi ya min qet 

nebe di zimanê nivîskî de divê ku ew bê tercihkirin.Kurtasiya gotinê, 32 

made ji vê lîsteya hanê jî, bi vî awayî di ferhengê de cih girtine. 

Beşa sêyemîn 

Di vê beşê de jî ez dê li ser navên hevedudanî û terkîban rawestim û 

nêrîna xwe bibêjim.bîhnfurî: di ferhengê de ev gotina hevedudanî nîn e, 

Lê divê ku ez balê bikêşim ser du aliyên wê. Yek; peyva "bîhn". Ev bêje di 

zimanê me yê devkî û yê nivîskî de bi çend şeklan derdikeve pêşberî me. 

Mîna "bîn, bihn, bihin,bêhn û bîhn". Aliyê duyemîn jî ev e. Di zimanê me 

de lêkera "fûrîn" heye, bi ya min  îcar ji aliyê rastnivîs û vekîtê ve li rastê 
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şaşiyek heye ku ew ne "furî", lê divê "fûrî" be. Îcar ku peyveke 

hevedudanî ji van bê çêkirin, divê mirov zimanê nivîskî li ber çav bigire û 

biryarê li ser "bêhnfûrî" bide. Dimîne ka ev peyv ji aliyê semantîk ve rast 

e an na.dûvkaniya çav: Di zargotina me de "dûvçik û kanika çav" heye û 

ev her du peyv jî di ferhengê de hene. Dûvçik ango qemçika çav e û kanik 

jî ew cih e ku hêstir û rondikên çavên mirov jê derdibin. Îcar ev peyveke 

hevedudanî "dûvkaniya çav" çêkirî û şaş e.haşer û maşer: Wek "heşir û 

meşer" cuda hene: Awayên "haşer û maşer" bi ya min bilêvkirina zimanê 

tirkî ye.karên nehînî: Wek peyv "nehênî" heye, lê bi awayê terkîb bi vî 

awayî nîn e, îcar di şûnê de "karên nelirê" heye ku ev jî biwêjeke zargotina 

me ye.kêfa Gurê Manco kirin: "Kêfa gurê pîr kirin" heye û ev rast e: Wek 

tê zanîn "Gurê Manco" afirandiyekî xeyalî yê zargotina me ye.kewgîrvan: 

Di zargotina me de "kewgir" heye, lê belê ev şeklê "kewgîrvan" şaş e. 

Jixwe carek bi paşgira "gir"ê  kirdenav (îsmê fail) hatiye çêkirin, êdî hewce 

nake ku em parkîta "van"ê jî lê zêde bikin. Lê çi heyf ku di zimanê me yê 

nivîskî de em rast lê tên xetayên wiha girîng ên tên kirin û hema kî bikeve 

tengasiyê radihêje paşgira "van"ê û li dawiya peyvekê datîne, bêyî 

bizanibe bê lê tê an na. Wekî "guhdarvan" û "beşdarvan". Ev 

nabe…..malraxistin: Di ferhengê de xanî raxistin heye. Eger qest ji vê 

peyvê hazirkirina nav malê be, bi kurmanciya gewr jê re hazirkirina malê, 

mala hazir jî tê gotin. Lê raxistina xanî an jî malê, tê wateya bikeyskirina 

têkberên navmalê, nemaze raxistina cîraxan.marên cû: Ez bi xwe rastî 

gotina "marê sercûn" hatime û min di ferhengê de, di xala "sercûn" de 

cih daye vê gotinê. Her wiha bêjeya "cûn" jî di ferhengê de heye. Lê ez 

rastî awayê "cû" nehatime. Bi ya min, ev "cû" ji "cûn"ê tê.Ev her 8’ên 

(heştên) hanê jî, ez bi vî çavî li wan dinêrim û dinirxînim 

Beşa çaremîn 
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A rast min dixwest ez li ser van peyvên mayî jî, nemaze hin ji wan ên 

hevedudanî jî çend tiştan binivîsim, lê ji ber ku nivîs dirêj nebe, ez 

hewcedarî pê nabînim. Hema ez bi awayekî kin û kurt bibêjim ku ev 

peyvên li jêrê di ferhenga ku min amade kiriye de, nîn in:Alega, bacanî, 

bahûn, balşox, bêguhêr, bêhnatî, bêrkevanî, besttijî, cotedil, çermkerî, 

damîş, dengsar, dêqehp, diqilandin, ezreqî, garisî, gelevînî, girane, gula 

mihemedî, gulmêw, hefrî, helekesk, hemdanî, hûlîlk, înik, îşkencehez, 

îşkencexwaz, kezebxur, kurtqusiyayî, lêvtarî, meretest:Li ber destê min 5 

hezar peyv hene ku min ew di ferhengê de bi cih nekirine û ez misêwa 

peyvan li wan zêde dikim. Min ev peyv jî ji nivîsar, berhem û zargotinê 

berhev kirine. Lê ji ber ku der barê wateya wan de ez xwedî guman bûme 

yan jî min başebaş bi mehneya wan nizanibûye min ew di ferhengê de bi 

cih nekiribûn. Min peyva bahûn (bahûn: kevçiyekî bahûn) û gula 

mihemedî jî di nav vê lîsteya banka xwe ya peyvan de dîtin.Di encamê de 

ez hez dikim ku der barê çend xalên ku ji bo min girîng in, tiştinan bibêjim. 

Gelo gava ku em ferhengên xwe amade bikin em dê zimanê nivîskî ji xwe 

re hîm û bingeh bibînin an jî zimanê devkîş Eger em ferhengên 

berhevkariyê saz bikin bi ya min hewce ye ku em devokên zimanê xwe li 

ber çav bigirin û navê ferhenga berhevkariyê lê deynin. Li hêla din îcar 

em tenê ferhenga vesehîkirinê (ku tirk jê re dibêjin tarama sözlüğü) durist 

bikin pêwîst e ku em peyvên nivîskar tomar û qeyd bikin.Gava ku ez 

berhemeke nivîskarekî dixwînim û peyv û biwêjan, gotinên pêşiyan ji wan 

derdixim ez bi hendaze nêzîkî li wan dikim û heta ji min tê, helbet li gor 

zanîn û tecrûbeya xwe, bi hûrbînî û nişmîtî li ser wan radiwestim. Ji lew 

re nemaze li ser nivîskarên me yên bakur bandor û hînkariya zimanê tirkî 

gelek heye. Kêm nivîskar ji vê rewşê xwe filitandine. Her wiha nivîskarên 

me gelek peyvan (cureyên wan çi dibe ew zane, nemaze peyvên 

hevedudanî û yên kirdenav) çêdikin, bêyî ku ew ji taybetî û teknîka 
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zimanê kurdî agahdar bin. Ez nabêjim bila qet peyvan çênekin, na, jixwe 

gava mirov dest avêt nivîsandinê bivê nevê mirov dibe midaxilê 

zimên.Birêz Mehmed Uzun jî ji wan kesan e ku tesîra zimanê tirkî li ser 

heye. Min di hejmara 13’an a kovara W’yê de nivîsek bi navê "Der barê 

zimanê Mehmed Uzun de çend têbinî" weşand û ji romana wî ya "Hawara 

Dîcleyê II" gelek nimûne wergirtin, bi tevî nîşandana hejmara rûpelan û 

ez li ser wan hûr bûm. Min bi awayekî aşkera tesîra zimanê tirkî ya li ser 

şêwaz û fikirîna wî ya bi zimanê kurdî xuya û destnîşan kir. Ez naxwazim 

zêde dirêj bikim, kesê ku meraq dike dikare û dişê dêhn û bala xwe bide 

wê nivîsara min.  Tengasî û alaziyên me hene. Jixwe baş tê zanîn ku hîn 

zimanê me yê nivîskî ji hêla rastnivîs û vekîtê ve nekemiliye û xwedî gelş 

û gelemşeyan e. Li vir ez naxwazim bikevin nav kitekitan behs ji 

hewcedariyên ji bo pêkanîna ferhengan bikim. Kesên ku serê xwe bi vî 

warî diêşînin pir hindik ji wan pîvaneyan haydar û agahdar in. Rê û dirb 

diyar û aşkera ne.Li dawiyê ez dixwazim bibêjim ku min bi xwe ji vê 

gengeşiya navborî gelek sûd û kelk wergirt. Ev yek bikêrî min hat. Ez ji 

hemû kesên ku tevî vê nîqaşê bûne, digel ku ez ji şêwaz û islûba hin kesan 

ne razî me jî, spasên xwe pêşkêşî wan dikim. Her wiha, her kesê ku bi vî 

zimanê tehdedîtî û qedexekirî dinivîse û berheman diafirîne, xizmetê ji 

zimanê kurdî re dike û ji bo bipêşxistin, peresandin, geşepêdan û 

standardkirina wî xwedî ked û hedê ye. Derdê me pir e, loma gotinên ku 

hewce ye bên gotin jî zêde ne. Ez bi ew qasî qîma xwe tînim. Paşê eger 

hewce bike em dikanin ji tiştên din ên bi vê mijar û dabaşê re eleqedar 

in, bibêjin û vebêjin. 

Di Kurdî de Cure û Avaniya Lêkeran 

Zana Farqînî 

Lêker, ew cure peyv in ku em bi saya wan ligel têgîna dem û kes ji rewş, 

kirin, qewimîn, tevger û bûna tiştekî agahdar dibin. A ev cure peyv, ji ber 
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taybetiyên xwe ji çend aliyan ve tên senifandin. Ev senifandin jî, ji aliyê 

binyadî, erkî, kirdeyî û teşeyî ve ye. Em niha jî yek bi yek li ser van 

rawestin, lê bêyî ku em em bikevin kitekitên wan. 

a) Ji aliyê binyadî ve lêker 

Heta niha di kurdî de, bi qasî ku ez dizanim û ez lê rast hatime, ji aliyê 

binyadî ve li ser çar xalan tê rawestandin. Lê bi ya min xaleke din jî divê li 

van xalan zêde bibe. Ji aliyê binyadî ve lêker ev in: 

1. Lêkerên sade 2. Lêkerên çêkirî (dariştî/pêkhatî) 3. Lêkerên hevedudanî 

4. Lêkerên ku ji hev dibin 5. Lêkerên biwêjî 

Ji vê senifanê, navê "lêkerên ku ji hev dibin" aîdî min e û ez dê di 

nivîsareke taybet de li ser vê mijarê rawestim, ku tiştê ez pê dizanim heta 

niha di kurdî de kes li ser vê yekê nesekiniye. 

b) Ji aliyê erkî ve lêker 

Di zimanê me de lêker ji hêla erkî ango peywirî ve li du xalan pareve dibin. 

Ev levabûn, li gorî stendin an jî nestendina serveyê ango bireserê ye: 

1. Lêkerên gerguhêz (têper/derbasî) 2. Lêkerên negerguhêz 

(têneper/nederbasî) 

c) Ji aliyê kirdeyî ve lêker 

Ji vê hêlê ve lêker li çar beşan dabeş dibin. Em niha wan jî di rewşa xalan 

de derpêş bikin: 

1. Lêkerên lebatî 2. Lêkerên tebatî 3. Lêkerên berbihevîn 4. Lêkerên 

vegerok 

Lêkerên berbihevîn di zimanê me de bi alîkariya "hev" û "êk"ê tên 

kişandin. Her wiha, lêkerên vegerok jî ne bi tena serê xwe, lê belê dîsan 

bi alîkariyê, ango bi alîkariya "xwe"yê tên kişandin. 

d) Ji aliyê teşeyî ve lêker 

Ev cure lêker jî di nav xwe de, dibin du beş. 
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1. Lêkerên rêzikî (rêzgîn/bêqayde) 2. Lêkerên nerêzikî 

(nerêzgîn/bêqayde) 

Avaniya lêkeranLêker, ji aliyê avaniyê ve jî tên senifandin. Niha jî em bala 

xwe bidin vî awayî. Ji hêla avaniya lêkeran ve, lêker li pênc xalan dabeş 

dibin. 1. Lêkerên gerguhêz (têper/derbasî) 2. Lêkerên negerguhêz 

(têneper/nederbasî) 3. Lêkerên lebatî 4. Lêkerên tebatî 5. Lêkerên 

dançêkir 

Îcar jî em ji aliyê avaniyê ve hinekî bi kitekit li ser lêkeran rawestin. Em ji 

xala pêşîn dest pê bikin û ji berêvkî ve bi mijara xwe de herin. Em serê 

pêşîn li lêkerên gerguhêz rawestin û xal bi xal em terîfa wan bikin. 

1. Lêkerên gerguhêz: Ji wan lêkeran re tê gotin ku heyberên candar an jî 

necandar ji kir û karê kirdeyê bandor digirin. Bi gotineke din ku em 

bibêjin; lêkerên xwedî bireser/serve, lêkerên ku dikevin bin hîkarî û 

bandora kar û kirên kirdeyê, lêkerên gerguhêz in. 

2. Lêkerên negerguhêz: Di dema kêşanê de eger heyberekî candar an jî 

necandar ji kir û karê kirdeyê bandor negire, ew lêker lêkereke 

negerguhêz e. Ango di dema kêşana lêkerê de kirde bi tenê heye, bireser 

tune ye. Yê ku dike û yê ji kirinê bandor digire eynî ye. Bi awayê kin ku 

em bibêjin, lêkerên ku di dema kêşanê de serve ango bireser nagirin, 

lêkerên negerguhêz in. 

3. Lêkerên lebatî: Ji wan lêkeran re tê gotin ku kirdeya wan kirox û diyar 

e. Eger em bi awayekî din bibêjin, yê ku çalakiya heyî dike kirde ye. 

4. Lêkerên tebatî: Lêkerên ku kirdeya wan a bera ne diyar be ji wan re tê 

gotin lêkerên tebatî. An jî, ji ber çalakiya ku tê kirin eger bandor li kirdeyê 

bibe ji van çeşîdên lêkaran rê lêkerên tebatî tê gotin. 

5. Lêkerên dançêkir: Ji wan lêkeran re tê gotin ku kirdeya wan kar û kirekê 

bi yekî an jî bi alîkariya tiştekî dide kirin. Ev kirin an rasterast e an jî bi 

navgîna kes an jî tiştekî ye. 
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Gava em têr baş di avaniya lêkeran bifikirin, em dê tê bigihîjin ku, bê di 

kurdî de (nemaze di kurmancî û kirmanckî/zazakî de), lêkerên lebatî û 

dançêkir, bi alîkariya lêkeran tên çêkirin. Lê em vê taybetiya hanê di 

kurmanciya naverast (soranî) de nabînin. Eger em bi zelalî li ser van cure 

lêkerên ku navên wan li jorê derbas bûn û ku dabaşa me jî bi giranî li ser 

wan e, rawestin, divê em bînin bîra xwe ku bi alîkariya lêkerên alîkar, 

lêkerên tebatî û lêkerên dançekir tên çêkirin û lêkerên alîkar di dema 

kêşanê de li gorî demê tên kişandin, lê lêkera ku esil kar û erk li ser e, di 

rewşa rader (mesder) de û her wiha di halê gerguhêz de ye. 

Rewşa tebatî bi alîkariya lêkera "hatin" tê çêkirin û ev lêker li gorî deman 

tê kişandin. Lêkera ku esas kar li ser e, di rewşa gerguhêz û awayê raderîn 

de ye. Mînak; hatin gotin: hat gotin, dihat gotin, dê bê gotin, hatiye gotin, 

hatibû gotin, hatibûba gotin, bê gotin, bihatiba gotin û hwd. 

Çawan me berê jî got, em nikarin lêkerên negerguhêz bi alîkariya lêkera 

"hatin"ê bikêşin û biçivînin. Ji bo nimûne; em nikarin bibêjin hate 

rawestîn, hate çêbûn, hatibû xemilîn, dê bihata bestîn û hwd. Lê mixabin 

ku em di çapemeniya kurdî de çi nivîskî û çi jî dîtbarî rast lê tên ku bi 

awayekî çewt û derî rêzika heyî ya rêzimanî, wekî mînakên ku me li jorê 

derpêş kirin, rewşa tebatî tê çêkirin. 

Dîsan awayê dançêker jî, bi alîkariya lêkera "dan"ê tê çêkirin û eynî mîna 

lêkera alîkar a "hatin"ê tê kişandin. Rêzikên ji bo pêkhatina rewşa tebatî 

çi bin, ji bo rewşa dançêkir jî eynî ne. Nimûne; dan nivîsandin: da 

nivîsandin, dihat nivîsandin, dê bide nivîsandin, daye nivîsandin, dabû 

nivîsandin, dabûbû nivîsandin, bide nivîsandin, bida nivîsandin û hwd.Ev 

her du lêkerên alîkar "hatin" û "dan" ji bo rewşa tebatî û dançêkir bi 

lêkerên "hatin" û "dan" re nayên kişandin. Ku em bi gotineke din bibêjin, 

careke din bi xwe re nayên bikaranîn. Ango em nikarin bibêjin ku "dabûn 

dan", " hatibûn hatin" û her wekî din. Digel vê rewşê lêkerên hevedudanî 
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yên ku bi lêkera alîkar "dan"ê hatine çêkirin, tev de nebin jî dîsan hin jê 

di rewşa dançêkir de tên kişandin. Mînak: Wê bide xeberdan bê ka çi di 

binê zimanê wê de heye. 

Lê belê em nikarin hin lêkerên hevedudanî ku bi lêkera "dan"ê hatine 

çêkirin, bi awayê dançêkir biçivînin. Ji bo nimûne em nikarin bibêjin "min 

ew da xwêdan" , an jî "min ew da hewldan"Li aliyê din, divê ku em bibêjin 

zimanê kurdî zimanekî lebatî (aktîf) ye, rasterê ye. Jı vî aliyî ve, ji hin 

zimanan cihê ye. Riyên wê yên vegotinê cuda ne. Ji lew re ji bilî rewşa 

tebatî û dançêkir, di dema kêşana lêkeran de û ji bo diyarkirina rewşê, 

mirov serî li riyên din jî dixe. Îcar lêkerên alîkar "kirin" û dîsan "hatin" tên 

hawara meriv. Lê rewşa kişandina van îcar cihê û cuda ye. 

Di dema kişana van lêkeran de, ku gihaneke "ku" dikeve navbera wan, 

her du lêker jî tên kişandin û sabît an jî di rewşa raderê de namînin. Bi 

dana nimûne û mînakan em mijarê zelal û ronîtir bikin: 

Ji qehiran dikir ku biteqiya, Pirî hêrs bûbû dikara ku xwe bixwara, Bike ku 

lawik vegere malê Hat ku xwe bixwe Dihat ku di cih de ji girînan ziwa bibe 

Îcar ew lêkerên ku li jorê dabaşa me li ser wan bû me mîna "xwê dan", 

"hewl dan" bi azîna li jorê û bi awayên din tên kişandin: 

Min kir ku xwê bide (an jî ku em navdêr "xwêdan" û "dan" jî wek lêkera 

alîkar bipejirînin kir ku xwêdan bide), Min kir ku hewl bide,Li vir 

hewcedarî bi aşkerakirina rewşekê heye. Me li jorê behs ji curelêkerên 

hevedudanî kiribû, ev lêker bi alîkariya lêkerên alîkar tên kişandin. Ji van 

lêkerên alîkar yek jî lêkera "dan" e. Ev lêker hem wek lêkera alîkar ku pê 

lêkerên hevedudanî tên dariştin, û hem jî wek lêkera alîkar ku pê rewşa 

dançêkir tê çêkirin, derdikeve pêşiya me. A ji ber vê taybetiya wê em di 

rewşa avaniya dançêkir de dikevin tengasiyê. Her wiha em dikarin bi 

"dan"ê navên hevedudanî jî çêkin. Mîna xwêdan, xeberdan, hewldan, 

rêdan...A ev rewşa hanê carinan nahêle ku em lêkerên hevedudanî yên 
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ku bi "dan"ê hatine çêkirin di rewşa avaniya dançêkir de bikêşin. Loma jî 

em ji bo diyarkirin û daxuyakirina rewşê serî li azîn û formeke din dixin. 

Mînak em nabêjin "ez ê niha sobayê dadim û we bidim xwêdan/ an jî 

xwêdandan" lê em dikarin vê hevokê li gorî mantiqa zimanê xwe û bi 

riyên vegotina vî zimanî wiha saz bikin: "Ez ê niha sobayê dadim û bikim 

ku hûn xwê bidin/ an jî xwêdan bidin."Min divê lı dawıyê ez bidime 

xuyakirin ku her zimanek xwedî taybetmendiyan e, her ziman xwedî riyên 

vegotinê yên cuda ne, hin ziman wekî zimanê tirkî xwedî vegotinên 

nerasterê ne (endîrekt in), hin ziman jî mîna kurdî xwedî vegotin û riyên 

rasterê ne (dîrekt in). Ji lew re divê haya me ji taybetî û rewşa her zimanî 

hebe ku her yek bi xwe, dinyayek e. Cihêtî û cudayên girîng di navbera 

zimanan de hene. Hewce ye ku em wan ji hev cihê bifikirin û bînin bîra 

xwe ku ruhiyeta her zimanî cihê û bi serê xwe ye. Loma gava em di nav 

çarçoveya taybetmendiya zimanê xwe de biramin em dê tengasiyê 

nekêşin lê gava ku em bi qalibên zimanekî din biramin û bixwazin bi wan 

qaliban hevokan saz bikin, em dê bikevin tengasiyan. 

Min Ev Gotin Ji Ferhat Şakelî Hêvî Nedikirin 

Zana Farqînî    

Bi derengî be jî, ez dixwazim li ser gotin û daxuyaniyên Ferhad Şakelî çend 

gotinan bibêjim. Ez hîn jî naxwazim bawer bikim ku Ferhad Şakelî ev gotin 

kirine, ji lew re wek ku bêhemdî ev gotin ji devê wî derketibin dibînim û 

vê yekê wek bêtalihiyekê bi nav dikim. 

Bi rastî, mirov nikare van gotin û daxuyaniyan wek raman û nêrîn, wek 

nirxandin û rexne bibîne. Ji ber ku ev gotinên ku ji aliyê Ferhad Şakelî ve 

hatine gotin, derî sînor û tixûbên van têgînan in. Heqaret û nebî ne, îftira 

ne. Tiştên bêbingeh û palpişt in. Nêrîn û boçûnên beredayî û yên ne aîdî 

kesên zana, bîrbir, têgihîştî, rewşenbîr ... û zanyaran in. 
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Mafê her kesî heye ku der barê alfabe û zaravayan de ramana xwe 

derbibe, ya dilê xwe bibêje û meyla xwe diyar bike. Ev yek. A diduyan, 

mafê her kesî heye ku rexne li kes û malbatan bike, wan û kirên wan 

neecibîne, lê mafê kesî nîn e ku heqaretê li kes û malbatan bike û wan bi 

tiştên bêbinî sûcdar û tewanbar bike, îcar ku ew kes û malbat bûbin malê 

gelekî. 

Ew gotin û daxuyaniyên Ferhad Şakelî yên der barê alfabeya latînî ya 

kurdî û zaravayê kurmancî de û her wiha yên der barê bedirxaniyan de, 

bi tu awayî nayên pejirandin û ev gotin û daxuyanî wek mafê derbirina 

ramanê jî nikarin bên binavkirin. Ji lew re ez bi tundî li dij van gotinên wî 

yên pûç û bêbinî derdikevim û jê dixwazim ku ji demekê zûtir lêborîna 

xwe ji gelê xwe bixwaze û careke din dev neavêje van nirxan û 

zimandirêjiyan meke. 

A rast, zikê min tije gotin û xeberdan in, lê devê min nagere ku ez bibêjim 

û devê xwe lê vekim. Bila ew careke din bi aqilekî selîm li gotin û 

daxuyaniyên xwe hûr bibe û tê bigihîje bê çi gotine û çima ew qas kes li 

dij rabûne û nerazîbûnên xwe diyar dikin. 

Dîsan qertafa dema bê 

Zana Farqînî 

    Min berê, di hejmara 30yî de, ya bi jimara 4-10 Rezber 2005 a Tûrik (ku 

vesera Azadiya Welat a hefteyî ye), nivîsarek bi sernavê "Awayê nivîsîna 

qertafa dema bê" nivîsîbû. Piştre, piştî ku birêz Amed Tîgrîs di Malpera 

Amîda de, bi sernavê "Lêkera ‘dê’ û rastnivîsîna wê" nivîsarek nivîsî, ji ber 

ku li ser heman mijarê bû, min jî xwest ku heman nivîsa xwe bêyî ez tu 

guherînan tê de bikim, di Amîda Kurd de biweşînim. Lê beriya min birêz 

Samî Berbang, bi navê "Gelo ‘dê’ lêker e yan daçek eş" di Malpera Amîda 

de bersiv da mamoste Amed Tîgrîs. 
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Bi gotina kin û kurt, min heman nivîsara xwe di Amîda de weşand.Li aliyê 

din, jixwe min nivîseke din jî li ser heman mijarê ango li ser qertafa dema 

bê dinivîsand. Lê mamoste Amed Tîgrîs destê xwe zû girt û bi sernavê 

"Lêkera ‘dê’ li daçekên zimanên tirkî û erebî naçe, li lêkerên alîkar ên 

zimanê hînd û ewropî diçe" nivîsarek di Amîda Kurd de weşand. Tê de li 

min û Samî Berbang rexne digire û li ser îdiaya xwe isrardar e ku /dê/ ne 

qertaf û ne jî daçek e.Ligel vê yekê, ez ji şêwaza (uslûba) wî ya nivîsa 

navborî ku tê de bersiv dide min û Samî Berbang û her wiha rexne li me 

digire, bigilî û gazin im. 

Tenê dixwazim vê yekê bidim xuyakirin û hew.Ez bêm ser mijarê. Em her 

sê jî li ser ku divê /dê/ an jî /ê/ ji cînavkê cihê û bi serê xwe bê nivîsandin, 

hemfikir in. Tiştê ku em her sê ji hev cuda diramin navlêkirina li /dê/yê 

ye, ku ew mîna /ê/, /wê/ û /yê/ jî tê gotin û nivîsandin.Min di nivîsara 

xwe de ji /dê/yê re gotibû qertafa dema bê, Samî Berbang jî gotibû daçek. 

Mamoste jî jê re dibêje lêker.Min lêkolîneke biçûk kir ku bê ka 

gramerzanên me ji vê /dê/yê re çi gotine û çi nav lê kirine. Ez dixwazim 

pêşî jêgiran (îqtibasan) ji wan bikim û paşê bi mijara xwe de herim. Ez 

serê pêşîn ji xebata nemir Celadet Bedirxan û Roger Lescot dest pê bikim: 

"ezê, tuê (tiwê ve tê dahi), ewê, vb. biçimleri çeşitli zamirlerin dê 

belirteciyle birleşip büzülmesinden gelir; dê belirteci ise her halde 

başlangıçta dilek-şart kipi için normal bir kullanımdı." 1Em vê jêgiriyê 

wergerînin û paşê jî bala xwe bidinê bê ka wan çi gotiye: "Teşeyên ezê, 

tuê (tiwê û tê jî), ewê û hwd. ji têkilhevbûn û çûna bi ser hev de ya hokera 

dê ya bi hin cînavkan re pêk tê; hokera dê jî dibe ku berê ji bo raweya 

şert-daxwazê bikaranîneke normal bû."Wek ku tê dîtin wan ji bo /dê/yê 

hoker gotiye. 

Ez niha der barê vê yekê de tiştekî nebêjim û jêgiriyên xwe bidomînim. 

Paşê ez dê yeko yeko li ser terîfan rawestim û raman û nêrînên xwe 
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derpêş bikim. Qanatê Kurdo di xebata xwe ya bi navê "Gramera Zmanê 

Kurdi (kurmanci-sorani) de, der barê vê /dê/yê de wiha dibêjê: "Wextê 

paşwext bı vi teheri tê çêkırınê: pêşpırtıka ‘bı’ dıgıhije pêşkoka bınyata 

nıha, nişanên dêman (kesan) ji dıgıhijne paşkoka bınyata nıha, lı paşi wê 

pırtıka ‘ê’ ji dıgıhije paşkoka cinavên dêman." 2Min dest neda rastnivîsê 

û min ew wekî wê hişt. Ji daxuyaniyê Profesor Qanatê Kurdo dixuye ku, 

wî ji /ê/ re ango ji /dê/yê re, pirtik gotiye.Piştî Qanatê Kurdo, em binêrin 

bê rehmetî Kemal Badıllı der barê vê mıjarê de çi gotiye û çi navî lê kiriye: 

"Bu kipin yapım eki birinci şivede dê- ve ikinci şivede de ê/yê-dir. Bu ek 

çekimlenecek fiilin istek şeklinin hikayesi kipinde bı-lardan önce gelir." 

3Em van gotinan ji tirkî wergerînin kurmancî hîna em bala xwe bidinê bê 

Kemal Badıllı jê re çi gotiye: "Qertafa çêkirinê ya vê raweyê di şêweya 

pêşîn de dê û di ya duyemîn de jî ê/yê ye. Ev qertaf di dema kêşana 

lêkeran a di şeklê raweya daxwazî ya çîrokî ya lêkeran de, beriya bi-yan 

tê." Wekî di vê daxuyaniyê de aşkera dibe, rehmetî Kemal Badıllı ji /dê/yê 

re qertaf gotiye.Bi dû Kemal Badıllı re ez niha jî cih bidim daxuyaniyên 

nemir Feqî Huseyn Sagniç ku mamostetiya min kiriye: "Daçeka nımandına 

demê ‘ê’ ye. 

Gorê devokên herêman ‘ê’ ya daçek bı serê xwe ji tê bıkaranin. Weki: Ê 

bıxwe. Bı ‘w, d, t’yêve ji tê danin. Weki: Wê bıxwe, dê bıxwe, tê bıxwe." 

4Min dest neda vekîta rehmetî Feqî Huseyn jî û hema min wisan jê jêgirî 

kir. Rehmetî ji /dê/yê re jî navê "daçeka nimandina demê" guncan 

dîtiye.Ez ê jêgiriya xwe ya dawîn, ji Mûrad Ciwan bidim. Birêz Ciwan wiha 

dibêje: "Özneden sonra "dê" gelecek zaman çekim edatı (konuşma 

dilinde [ê], [yê], ya da [wê] gelebilir. En yaygın kullanılan biçim [ê] dir) 

getirilir." 5Em van gotinan jî wergerînin ser kurmancî û paşê bala xwe 

bidinê bê Mûrad Ciwan navê /dê/yê çi daniye: "Mirov piştî kirdeyê, 

daçeka kêşanê ya dema bê (di zimanê devkî de dikare [ê], [yê], an jî [wê] 
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were. şêweya bikaranînê ya berbelav [ê] ye) tîne."Mûrad Ciwan jî navê 

daçeka kêşanê ya dema bê ji "dê"yê re guncan û munasîb dîtiye. Em bi 

kurtî bibêjin ku her yekî jê re navek daniye. Em dîsan bînin bîra xwe bê 

kê çi gotiye:Di xebata hevpar a Celadet Bedirxan û Roger Lescot de jê re 

"hokera dê", Qanatê Kurdo jê re "pirtik (ango qertaf)", Kemal Badıllı jê re 

"qertaf", Feqî Huseyn jê re "daçeka nimandina demê" û Mûrad Ciwan jî 

jê re "daçeka kêşanê ya dema bê" gotiye.Em ji berêvkî de pê de herin û li 

ser terîfa lêker (ku birêz Amed Tîgrîs ji /dê/yê re lêker dibêje), hoker, 

daçek (Samî Berbang vî navî li /dê/yê dike) û qertafê rawestin. 

Pêşî em bi terîfa lêkerê dest pê bikin. Qanatê Kurdo ji bo lêkerê vê terîfê 

dike:"Jı wê xeberêra dıbêjin fêl, ya ku fêlên merıyan, kirê wan û bûyina 

wan nişan dike. Dema ku jı merıvekira dıbêjın ‘fêlê wi usanın’ dıxezın 

bêjın yanê kırına wi, rabûn û rûnıştına wî usane. Ew xeberên rabûn, 

rûnıştın, xeyset û kırına merıvan, tıştan nişan dıkın. Ji wan xeberanra dı 

rêzımanêda dıbêjın fêl." 6Ji van gotinên Prof. Dr. Qanatê kurdo jî xuya 

dibe, ji bo ku em ji peyvekê re bibêjin lêker gerek xwedî hin taybetiyan 

be. Divê ku karekî, bûyînekê, tevger û rewşekê ragihîne. Her wiha hin kes 

gotinên ku divê têgihên kes û demê jî bidin, li vê terîfê zêde dikin. Ji nav 

cureyên peyvan, hêmana herî girîng lêker e.Li gora vê terîfê, bi ya min em 

nikarin ji /dê/ re bibêjin lêker. Wek tê zanîn ku di zimanê me de, dema 

bê ya nêzik bi alîkariya lêkera "kirin"ê pêk tê. Mînak: "Ez dikim biçim." 

A li vir ji bo "kirin"ê mirov bi hêsanî dişê bibêje ku ew lekera dema bê ya 

nêzik, an jî lêkera alîkar a ji bo kişandina dema bê ya nêzik e. Lê ji bo /dê/ 

em nikarin navê lêkerê jê re guncan bibînin. Ji ber ku em qet nebe niha 

nikarin bibêjin ku /dê/ lêker e û eslê wê ev bûye û nizanim bi qonaxa 

demê re ev tişt bi serê wê de hatine, lewma bi ser hev de çûye, qunciviye 

ser hev û bûye mîna dê û hwd. Ji bo ku lêker be, divê radera (mesdera) 

wê hebe, li gorî deman bê kişandin û wateyeke wê ya ku gava bi serê xwe 
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ye, hebe.Niha jî em bên ser hokerê. Em terîfa wê jî ji xebata Qanatê Kurdo 

wergirin: "Jı wan xeberanra (şoranra) dıbêjın fêlniş, yên xwerûya fêlan 

nişan dıkın, yan ji nişan dıkın çı qeydeyi, bı çı teheri iş dıkın, yan çı dıbe, 

dıqewıme. Bı gıliki fêlniş nişankerê fêlane, yan fêlnişankere." 7Nemir 

Qanatê Kurdo ji bo hokerê fêlnîş dibêje (ku hinek jê re rengpîşe û 

hevalkar jî dibêjin) û terîfeke li gorî zimanê kurdî dike. Jixwe tiştê ku em 

pê dizanin ev e, hoker bandor û hîkarî li wateya lêker û rengdêran dikin. 

Ji aliyê dem, cih, pîvan, wesf û têgihên pirsê ve bi erka xwe radibin.Gelo 

li gorî vê terîfê mirov dikare ji /dê/ re bibêje hoker, ku di xebata Celadet 

Bedirxan û Roger Lescot de, ya bi navê Kürtçe Dilbilgisi (Kurmanci) ev nav 

lê hatiye kirinş Mixabin erk û peywira vê /dê/yê ne hokerî ye, belkî ji ber 

ku tê gotin hoker ji aliyê demê ve jî bi erka xwe radibe, serê hin kesan 

tevlihev bibe. Lê mebest ji demê ne dema kêşanê ya lêkeran e.Niha jî em 

bala xwe bidinê bê Samî Tan di berhema xwe ya bi navê Rêziman û 

Rastnivîsa Zaravayê kurmancî de, daçek çawan tarîf kiriye. Wî di nivîsa 

xwe ya navborî de ji /dê/yê re daçek gotibû: "Ev beşa hevokê bi serê xwe 

ne xwediyê tu wateyê ye. Lê di nava hevokê de beşên din ên peyvê ji aliyê 

wateyê ve sergihayî dike. 

Dîsa daçek ji aliyê wateyê ve (wekhevî, dijberî, sedem, cih û bergeh) di 

navbera peyvan de têkiliya wateyî pêk tîne." 8Belê daçek di navbera 

peyvan de pêwendiyê dibestîne, tekiliyê datîne. Nexwe li gorî vê pênasê 

em çawan dikarin ji /dê/yê re bibêjin daçekş Samî Berbang (Tan) li gorî 

terîfa di xebata xwe de kiriye, bi nivîsara xwe re ketiye nav nakokiyê. Ji 

ber ku kêşana dema bê, bi /dê/yê an jî, bi /ê/yê" (ku carinan di hin rewşan 

de mîna /wê/ û /yê/ jî tê gotin û bikaranîn) tê kişandin û bi vê jî di navbera 

peyvan de pêwendiyek nayê danîn, pê rewşa demê tê diyarkirin.Em bînin 

bîra xwe ku Feqî Huseyn ji /dê/yê re daçeka nimandina demê û Mûrad 

Ciwan jî jê re daçeka kêşanê ya dema bê gotiye. Lê em van navlêkirinan 
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rast nabînin.Piştî ku em li ser terîf û pênasa lêker, hoker û daçekê 

rawestiyan, niha jî em li ser terîfa qertafê rawestin. Prof. Dr. Muharrem 

Ergin ji bo qertafan (ango pirtikan) wiha dibêje: "Ek, kelime bünyesinde 

görülen, tek başına mânâsı olmayan ve kullanılmayan, ancak köklere 

birleşmek suretiyle kullanılan ve mânâ ile bir vazife gören şekillere denir. 

Kısacası ekler kelime bünyesindeki gramer vazifeli şekillerdir." 

Em serê pêşîn van gotinan wergerînin kurmancî û paşê berdewamî bi 

nirxandinên xwe bidin. "Qertaf ji wan şekilan re tê gotin ku, di binyata 

peyvan de tên dîtin û bi tena serê xwe ne xwedî wate ne û nayên 

bikaranîn, lê belê gava bi rayeka peyvan ve dibin tên bikaranîn û bi 

wateyê, bi peywirê radibin. Bi kurtasî qertaf, şeklên wezîfedar ên gramerî 

yên di binyata peyvan de ne."Ligel van gotinan em dikarin hin tiştên din 

jî li erk û peywira qertafan (pirtikan) zêde bikin. Qertaf ew dengê herî 

biçûk an jî pêkhata deng e ku wezîfeya peyvan diyar dike an jî bi kêrî 

çêkirina peyvên nû tê û xwedî wateyeke guherîner e.Em bidin bîra xwe 

ku Qanatê Kurdo û Kemal Badıllı ji "dê"yê re qertaf gotine. Ev gotin bi 

tena serê xwe têr nake. Çimkî qertaf bi tena serê xwe nayên bikaranîn û 

wateya peyvê diguherînin, her wiha wezîfeya peyvan diyar dikin.Min jî di 

nivîsara xwe ya navborî de ji /dê/yê re, qertafa dema bê gotibû. Feqî 

Huseyn ji /dê/ re daçeka nimandina demê û Mûrad Ciwan jî daçeka 

kêşanê ya dema bê gotiye. 

Li vir tiştê ku ez tevî wan nabim peyva daçek e. Eger nemir Feqî Huseyn 

di şûna daçekê de "qertafa nimandina demê" û birêz Mûrad Ciwan jî 

"qertafa dema bê" gotibûna, tu îtirazeke min çênedibû.Îcar em bên ser 

mijara qertafan û li ser cureyên qertafan bisekin. Celadet Bedirxan 

têgihên pêrkît (ne pêşkît) û parkît bi kar anîne. Lê peyveke giştî ku 

cureyên qertafan (pirtikan) bigire nav xwe bi kar neaniye. Eger bi kar 

bianîbûya, min dê di şûna qertaf de ew bi kar bianiya. Ji ber ku ez alîgir 
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im divê ku em têgihên rêziman ên Celadet Bedirxan bi kar bînin, da ku di 

warê termînolojiya têgihên rêzimana kurdî de tevlihevî û sergêjahî 

çênebin.Wek tê zanîn sê cure qertaf hene. Qertafên kêşanê, yên çêkirina 

peyvan û yên kesan (şexsan). Qertafên kêşanê tên pêşî an jî paşiya 

rayekên lêkeran û wateyên têgihên dem, pirs, pirejimarî, erênî, neyênî 

hwd. didin.Qertafên çêkirina peyvan; ev qertaf jî tên pêş û paşên rayek 

an jî gewdeyên peyvan an jî dikevin navbera wan û wateyeke nû li peyvê 

zêde dikin. Wek tê zanîn di zimanê kurdî de pêrkît, parkît û navkît (paşgir, 

pêşgir û navgir) hene. Ji ber ku mijara me ne li ser cure û çeşîdên qertafan 

e, ez dê bi van gotinan tenê qîma xwe bînim û nekevim nav kitekitan. 

Ev qertaf ji ber ku wateya peyvê diguhêrin divê ku bi peyvan ve bên 

nivîsandin.Qertafên kesan; di dema kêşana lêker, navdêr, rengdêr û hwd. 

de, em bi wan qertafan kesan nas dikin. Gelo ew kesê yekejimar ên 

yekemîn, duyemîn û sêyemîn in an jî kesên pirejimar ên yekemîn, 

duyemîn û sêyemîn in. Di dema kêşana lêkeran de em van qertafên kesîn 

bi lêkerê ve dinivîsin. Lê dema em ne lêker lê navdêr û rengdêran bikêşin 

em van qertafan cihê dinivîsin. Hin kes ji van qertafan re qertafên lêkera 

bûnê, hin kes qertafên kesîn û hinde kes jî cînavkên pêvebestî, cînavkên 

kesan, cînavkên paşgînkirî û hwd. dibêjin.Bi dû van gotin û daxuyaniyan, 

ez dixwazim bibêjim ku lewma min ji /dê/ re got qertafa dema bê. Qertaf 

tenê, bi serê xwe têgineke berfireh e û sê cure pirtikan (qertafan) digire 

nav xwe. Ez dubare dikim /dê/ ne qertaf, qerdafa dema bê ye. 

Bi vî awayî ancax mebest dikare bê fehmkirin û diyarkirin.Piştî ku min der 

barên cureyên qertafan de hin kurteagahî dan, îcar ez dixwazim bêm ser 

vê qertafa dema bê /dê/ ku çima cuda tê nivîsandin û heta bilêvkirin. 

Kesên ku bi alfabeya latînî ya kurdî dinivîsin, hema bêawarte vê qertafê 

(ango dê) ji cînavk û lêkerê cuda dinivîsin. Ev /dê/ wek /tê/, /wê/ û -/yê/ 

jî derdikeve pêşberî me. Jixwe /tê/ şêweya xerabûyî ya /dê/ ye. Herçî 
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/wê/ ye, şeklê deformebûyî yê /ew ê, ewê/ ku bi ser hev de çûye, kurt 

bûye, /e/ya wê jê ketiye û ketiye rewşa /wê/. Jixwe ev /wê/ tenê ji bo 

kesên sêyemîn ên yekejimar û pirejimar tê gotin û bikaranîn. Ev /yê/ jî, 

îcar şeklê din î yê /ê/ ye. Li vir tîpa /y/ê tîpa kelijînê ye. Bi piranî ev qertaf 

ji lêker û cînavkan cuda tên nivîsandin.Lê belê kesên ku qertafa dema bê 

/ê/ bi kar tînin, di zimanê me yê nivîskî de em dibînin ku hema bibêjin bi 

piranî bi cînavkê re dinivîsin. Eger em dêhna xwe bidin zimanê xwe yê 

devkî em dê bibînin ku meyla bikaranîna qertafa /ê/ bi cînavkê ve heye. 

Ez wisan texmîn dikim ku di vî warî de, bandora zimanê devkî li 

gramerzanan û kesên ku serê xwe li ser vekîta zimanê kurdî diêşînin, 

heye.Ji vî aliyî ve ew ne neheq in jî. 

Bi rastî gava em li kêşana deman û raweyên lêkeran bifikirin em dê 

bibînin ku tenê di wexta kêşana dema bê û awayên wê yên din de du 

qertaf li dû hev tên ku bi wan dem û rawe çêdibin. Nimûne:Ez dê/ê biçim. 

Li vir /dê/ an jî /ê/ qertafa dema bê, /bi-/ qertafa raweya fermanî, /-ç-/ 

rayeka lêkerê ya dema niha û bê, /-im/ jî qertafa kesê yekemîn ê 

yekejimar e. Mînakeke din: Ez dê biçûma; li vir jî dîsan em dibînin ku hem 

/dê/ û hem jî /bi-/yê dane dû hev. Gava em neyîniya van demên ku bi 

"dê/ê" pêk tên çêdikin, tenê /bi-/ dikeve, /dê/ (an jî /ê/) nakeve. Lê di 

dema kişandina dema niha de em dibînin /di-/ dikeve û qertafa neyîniyê 

/na/ dikeve şûnê. Mînak: Ez diramim. Ez naramim. Lê gava ku em 

neyîniya dema boriya berdest (çîrokiya dema niha) çêkin rewş wiha ye. 

Min dixwar (min nedixwar). Divê bala we jî kişandibe, digel ku qertafa 

neyîniyê /ne-/ hate pêşiya /di-/yê jî ew neket. Lo gorî rêziman divê ku 

biketa û cihê xwe bida /ne-/yê, lê eger biketa ji aliyê demê ve rewş 

diguherî û wate têk diçû. Ev neyîniya çîrokiya dema niha diket rewşa 

neyîniya dema boriya têdeyî: Em gotinên xwe bi van mînakan zelaltir 

bikin.Min xwar (Min nexwar).Min dixwar (min nedixwar).Heke em /di-
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/yê biavêjin û tenê /ne-/yê bikar bînin, tevliheviya demê ya neyîniya 

dema boriya berdest û dema boriya têdeyî pêk tê.Wek bibîrxistinekê ez 

dixwazim bibêjim. Di wexta kêşana lêkeran ên ji bo dema niha, dema bê 

(demên din ên ku bi alîkariya qertafên wan jî tên kişandin) û raweyan de 

ev qertaf (/dê/, /di-/ û /bi-/) tên pêşiya lêkeran:Ez dixwim (ez 

naxwim)Min dixwar (min nedixwar)Ez dê bixwim (ez dê nexwim)Min dê 

bixwara (min dê nexwara)Bixwe (nexwe)Bixwara (nexwara)Ji bilî neyîniya 

dema boriya berdest, du qertafên demê li dû hev nayên. Bi ya min, a ji 

ber van sedeman e ku qertafa dema bê /dê/ bi tena serê xwe dimîne û ji 

lêkerê direve; her ber bi cînavkê ve diçe û dixwaze wekî pê ve bibe. Îcar 

di rastiya xwe de, diviya ku qertafa demê, tevî qertafa neyîniyê wekî 

qertafên demê yên din, bi lêkerê ve bihata nivîsandin. Lê belê wek 

awarteyek, hema em bibêjin hemû rêzimanzan û kesên ku li ser vekîtê 

serê xwe diêşînin, meyldar in ku /dê/ bi serê xwe be. 

Çi heye ku ji bo heman qertafa dema bê /ê/, ne xwedî eynî ramanî ne. Ji 

ber ku ev her du jî eynî tişt in, divê ku /ê/ jî bi serê xwe be, ne ku bi cînavkê 

ve be.Wek encam: Yek di warê navlêkirina /dê/yê de gelşek heye, divê ev 

çareser bibe. Didu, her kes /dê/yê ji cînavk û lêkerê cihê dinivîse. Ev rewş 

dilê mirov xweş dike ku her kes hemfikir e û heman helwestê nîşan dide. 

Lê gava ku wek /ê/ be dîsan ji lêkerê cuda lê belê îcar hin kes bi cînavkê 

ve û hin kes jî ne bi cînavkê ve dinivîsin. Divê ku ev tevlihevî ji holê rabe 

û gava wek /ê/ bê bikaranîn jî, divê ku ne bi cînavkê ve be. Çimkî cînavk 

cureyeke peyvê ne û bi tena serê xwe ne, tenê qertafên wan ên tewangê 

li wan zêde dibin û bi wan ve tên nivîsandin.Qet nebe, divê ku ji aliyê 

rastnivîsê ve hevgirtinek û standardek hebe, mesela navlêkirina li têgînên 

zimên meseleyeke din e û bivê nevê enflasyona navlêkirina li terîmên 

zimên hene. 
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Hêdî hêdî, bi qonaxa demê re dê berbihevhatinek çêbibe û em dê ber bi 

navlêkirineke tenê ve herin. Xwezî mesele bila tenê navdanîna li /dê/yê 

bûya. Ma em dê ji yên din çi bikinşÊn din, hin jê ev in: 

Gerguhêz: têper, derbasî, gerandîVekît: rênûs, rastnivîs 

Cînavk: cînav, pronav, bernav 

Parkît: paşgir, paşqertaf, paşpirtik, xurdepaş, paşdank, paşdanî, dawîne, 

dawînk, dûpaşk, paşkok 

Pêrkît: pêşgir, pêşqertaf, pêşpirtik, xurdepêş, pêşbend, pêşdan, pêşdanî, 

pêşgîn 

Lêker: kar, fêl, pîşkHoker: rengpîşe, hevalnav, fêlnîş, hevalkar.... 

Çavakanî1) Bedirxan; Emir Celadet & Lescot; Roger; Kürtçe Dilbilgisi 

(Kurmanci), Weşanên Doz, çapa pêncemîn, rûpel 161, Stenbol, 20002) 

Kurdo, Qanatê; Gramera Zmanê Kurdi (kurmanci-sorani), Koral Yayınları, 

çapa duyemîn, rûpel 202, Stenbol, 19913) Badıllı Kemal; Türkçe İzahlı 

Kürtçe Gramari (Kurmançça Lehçesi), Med Yayınları, çapa duyemîn, rûpel 

147, Stenbol, 19924) Sağnıç, Feqi Huseyn; Hêmana Rêzımanê Kurdi, 

Melsa Yayınları, Çapa Yekemîn, rûpel 141, Stenbol, 19915) Ciwan, 

Mûrad; Türkçe Açıklamalı Kürtçe Dilbilgisi – Kurmanci şivesi, Weşanên 

Jîna Nû, çapa yekemîn, rûpel 113, Balinge/Sweden, 19926) Kurdo, 

Qanatê; berhema navborî, rûpel 1177) Kurdo, Qanatê; berhema navborî, 

rûpel 2588) Tan, Samî; Rêziman û Rastnivîsa Zaravayê Kurmancî, 

Weşanên Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê, çapa yekemîn, rûpel 175, Stenbol, 

20059) Ergin, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, Bayrak basın-yayın, tanıtım, 

çapa 19’an, rûpel 114, Stenbol 

Awayê Nivîsîna Qertafa Dema Bê 

Zana Farqînî 
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    Di zimanê me yê niviskî de qertafa dema bê bi awayên ji hev cihe tê 

nivîsandin. Heta her redaksiyona weşanekê der barê awayê nivîsîna vê 

qertafê de xwedî biryarekê ye. 

Niviskar bi awayekî dinivîsîne, redaksiyon bi awayeki din ji xwe re 

sererast dike. Ev yek jî dibe sedema tevlîhevî û nerazîbûnan.Tiştekî balkêş 

e, tenê der bare vê qertafa hanê de du awayen nivîsînê hene. Qertafên 

demê yên din hemû bi lêkerê ve tên nivîsandin. Tenê ev qertafa dema bê 

yan bi cînavkê ve yan jî bi tena sere xwe tê nivîsandin. Divê ev cudatî ji 

holê rabe.Niha em li ser ve yekê rawestin û ramana xwe derpêş bikin. Di 

zimanê me de deh cureyên peyvê hene ku nemir Celadet Bedirxan ew bi 

navê "birên qisetê" navandine. 

Em van cureyên peyvan (ango texlîtên bêjeyan) bidin xuyakirin: Navdêr, 

veqetandek, pronav (cînavk), jimarnav, lêker, rengdêr, hoker, daçek, 

gihanek û baneşan.Ji van her pêncên pêşîn guhêrbar û her pêncên din jî 

neguhêrbar in. Di nav van birên qisetê de tenê veqetandek bi tena sere 

xwe nayên nivîsandin. Lê her neh cureyên din bi sere xwe ne û bi peyvên 

din ve nayên nivîsandin. Ji bilî ku gava bi wan navên hevedudanî û dariştî 

bên çêkirin. Wekî din jî hin awarte hene. Li aliyê din, ew ji cureyên peyvan 

cuda tên nivîsandin. Vekîta wan ango rastnivîsa wan wiha ye. Ligel vê 

yekê, gava terkîb bên çêkirin, an jî peyv bên tewandin, dengin bi hin 

cureyên peyvan ve dibin.Em dikarin encameke wiha ji ve rewşê derxin. 

Nexwe ji ber ku cînavk jî cureyeke peyvê ye,  ji bilî ku di hin rewşan de 

qertafa tewangê lê zêde dibe, dive ku ew bi tena serê xwe be. Lê  mixabin 

nemir Celadet Bedirxan qertafa dema bê "ê" bi cinavkê ve nivîsiye, îcar 

gava ku qertafa dema bê mina "dê" bi kar aniye, ji cînavkê cuda nivîsiye. 

Her wiha gava ku ev qertafa dema bê wekî "wê" tê bikaranîn jî dîsan, bi 

tena serê xwe tê nivîsandin. 
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Em wiha bibêjin: Qertafa dema bê di rastiya xwe de "dê" ye, lê bi awayeki 

giştî mîna "ê" tê bikaranîn. Îcar carinan mîna "wê" jî tê bilêvkirin ku ev 

şêwe tenê ji bo kesê sêyemin ê yekejimar û yê pirejimar tê bikaranîn.Li 

vir pirs ev e, gava ev qertaf wek "ê" tê bikaranîn bi cînavkê ve, lê belê 

gava wek "dê" û  "wê" tê bikaranîn, îcar ji cînavkê cuda tê 

nivîsandin.Çimaş Bi ya min tu sedemeke rêzimanî  û ya wateyî nîn e. 

Ji bo hin kesan bûye adet an jî, li gorî hin kesan di zimanê devkî de gava 

ev qertaf mîna "ê" tê bikaranîn, wekî bi cînavkê ve be, tê bilêvkirin, loma 

jî bi cinavkê ve tê nivîsandin.Vekita zimanekî li gorî zimanê devkî nabe ku 

bê tespîtkirin. Ji bo vekîtê divê ku rêziman esas  be. Jixwe pîrê vî karî 

Celadet Bedirxan bi xwe jî di Hawarê de, (hejmara 28, rûpel 11) der barê 

vekitê de wiha dibêje: "Qeydeyên vekîtê ji tevayiya gramêrê dertên. 

Di bihevebûna bêjeyan de qeyda gelemper ew e ko her bêje bi serê xwe 

tête nivîsandin û bi bêjeyên din ve nabin; ji hin awartan pê ve." Bi rastî jî 

gava em li gorî zimanê devkî vekîta xwe tespît bikin, gerek em niha dev ji 

gelek  rêzik û qaydeyên xwe yên vekitê berdin. 

Hema bala xwe bidinê ku hemû qertafên lêkera bûnê,  em di dema 

kişandina navdêr û rengdêran de cuda dinivîsin, lê di wexta bilêvkirinê de 

mîna ku pê ve bin, em dixwînin û bi lêv dikin. Nexwe, divê em xwe 

bispêrin gramerê, ne ku awayê zimanê devkî ji xwe re rast û durist 

bibînin.Wek encam; hewce ye ku em qertafa dema bê (ê, dê û wê) ji 

cînavkê cuda binivîsin. Jixwe em tev qertafa dema bê "dê" û "wê" (ku ev 

ji "ew ê" pêk hatiye) ji cînavkê cihê dinivîsin. 

Lê bi tenê di warê awayê nivîsîna qertafa dema bê "ê" de cudahî heye. 

Hin ji me bi cînavkê ve û hin ji me jî, ji cînavkê cihê dinivîsin. Bi ya min 

gerek ew jî, ji cînavkê cuda bê nivîsandin. Ji bo ku bi cînavkê ve bê 

nivîsandin ez sedemeke mantiqî nabînim. Eger "dê" be jixwe em cuda 

dinivîsin, lê eger bi awaye "ê" be em bi cînavkê ve dinivîsin, gava pê ve 
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be gelo wateyeke  din jê diçeş Na. Hinceta ku ji aliyê telafûzê ve wisan 

sivik e jî, bi ya min ne rast e. Çimkî em nikarin xwe bispêrin rêzik û 

qaydeyên zimanê devkî.Sûd û kelk di dubarekirinê de heye. 

Ji bo mijar û dabaşa vekît û rastnîvîsê jî, divê ku em xwe bisperin rezikên 

rêziman û gramerê. Rênîşander û rênima divê ku ev rêziken rêzimanê bin. 

Ne tiştên tercîhî û subjektîf bin ku ev li gorî kesan guhêrbar in. 

Peyvên ku zayenda wan nêr lê wekî mê tên tewandin 

Zana Farqînî 

    Mebest ji peyva nêtar jî ev e: Peyvek dibe ku hem nêr û hem jî mê be. 

Peyv gava ji bo kesê ku zayenda wî mêr be dê wekî nêr û gava ji bo kesa 

ku zayenda wê mê be jî, dê mîna mê bê bikaranîn. Ji bo nimûne, em 

bêjeya heval hildin dest:  

Wek tê zanîn, zimanê kurdî zimanekî zayendî ye. 

Ji lew re peyv an nêr an mê an jî nêtar in. Mebest ji peyva nêtar jî ev e: 

Peyvek dibe ku hem nêr û hem jî mê be. Peyv gava ji bo kesê ku zayenda 

wî mêr be dê wekî nêr û gava ji bo kesa ku zayenda wê mê be jî, dê mîna 

mê bê bikaranîn. Ji bo nimûne, em bêjeya heval hildin dest: 

Eger em vê peyvê ji bo jin û keçan bi kar bînin, divê em peyvê wek ku mê 

be bipejirînin û veqetandeka yekejimariyê ya binavkirî ya zayenda mêtiyê 

/-a/yê bînin paşiyê, na eger em kesê heval wek kurik û mêr hesab bikin, 

îcar divê em veqetandeka yekejimariyê ya binavkirî ya zayenda nêrîtiyê 

/-ê/yê bînin paşiya wê: Hevala delal ji kerema xwe re, hinek bêdeng be. 

Hevalê delal ji kerema xwe re, hinek bêdeng be.Digel vê yekê di zimanê 

me de, ji aliyê zayendê ve li ser hin peyvan jî lihevnekirinek heye. Li 

herêmeke ku peyv wek ku nêr be hatibe pejirandin, tu dibînî li herêmeke 

din îcar wek ku ew mê be hatiye qebûlkirin. Tew tiştekî din î balkêş heye. 

Di heman herêmê de tu rast lê têyî ku peyvin hene carinan wek mê û 

carinan jî wek nêr tên bikaranîn. Der barê vê yekê de ez dixwazim çend 
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nimûneyên balkêş derpêş bikim. Ji bo mînak, di kurmancî de bi awayekî 

piranî peyva por wek nêr hatiye tercîhkirin. Lê li hin herêman îcar ew 

mîna ku mê be hatiye tercîhkirin: 

Porê min dirêj e. 

Pora min  kurt e. Rihê min kin e, hewce nake ez kur bikim. 

Riha min dirêj bûye divê ez kur bikim. 

Birincê Qerecdaxê meşhûr e. 

Birinca ku te çêkiriye rijî û kelê ye. 

Îcar min divê ez çend peyvên ku li heman dever û herêmê hem wekî nêr 

û hem jî wekî ku mê bin tên bikaranîn, wek mînak bidim: çax, wext, 

sedem, soz, qanûn, savar... 

Tiştê ez dixwazim jê çêl ango behs bikim, ne ev rewşa hanê ye. Ev jî 

aloziyek e ku divê çareserî jê re bê dîtin. Ji ber ku ev ne peyvên nêtar in û 

lewma jî divê ku "nêremê" bin. Ji lew re, ji bo ku ji aliyê zayenda peyvan 

ve jî standardek, hevgirtinek, pîvaneyek pêk were, hewcedariya me 

biserûberkirina vê yekê jî heye. Peyvên wiha an nêr an jî divê mê bin. 

Biryardayîna li ser zayenda wan tiştekî pêwîst û jêneger e, loma em 

nikarin biavêjin pişt guhê xwe.. 

Lê çawan min di paragrafa li jorê de jî got, mijara nivîsê tiştekî din e. Mijar 

û dabaş ev e: Di zimanê me de peyvin hene ku zayenda wan bi awayekî 

gelemper ji aliyê raya giştî ve wek nêr hatine pejirandin, lê îcar di dema 

tewangê de wek ku ew mê bin tên tewandin. Ez dixwazim sedemê vê 

yekê bizanibim, lewma serê xwe li ser vê rewşê diêşînim. 

Em di zimanê nivîskî de çendî bixwazin vê çewtiyê sererast bikin jî, di hin 

peyvan de ew yek dijwar dibe. Ew peyv rê nadin ku mirov têkilî zayenda 

wan a tewangê bibe. Di çaxê tewangê de te bivê û nevê tu neçar dimînî 

û şaşiya tewangê dikî. Ji ber ku ev awa bûye mîna xeletê meşhûr. Îcar 

dibe ku ji ber zimanê me hînî vê şêweya devkî bûye lewma awayê rastkirî 
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ji me re xerîb tê. Lê bi rastî  min di lêgerîn û lêkolînên xwe de dît ku 

deverên awayê ergatîfî û tewangê baş bi kar tînin jî, di wextê çêkirina hin 

terkîban de, digel ku peyv di devoka wan de nêr in jî, wekî ku mê bin 

ditewînin. 

Em bi nimûneyan li ser van çend peyvên ku zayenda wan nêr e lê di çaxê 

tewangê de wek mê tên tewandin, rawestin. Bila peyva me ya pêşîn hesp 

be. Her kes dizane ku peyv nêr e, lê di dema çêkirina terkîban (ravekan) 

de, li hin dever û herêman mîna ku hesp peyveke mê be ditewe û /-ê/ya 

tewanga yekejimariyê ya binavkirî tê paşiyê. Mînak: Barê hespê giran e. 

Ev hevok bi awayê rêzimanî dikare bi sê şêweyan bê sazkirin: Barê hespî 

giran e.Barê hêsp giran e.Barê hesp giran e. Hevoka dawîn, peyva hêsp 

(ku zayenda vê peyvê nêr e), dikare li gorî rêzika tewangê ya ji bo peyvên 

zayendnêr neyê tewandin. Ji ber ku di zimanê me yê devkî de, tewanga 

nêrîtiyê li hin herêman hema bibêje ji bilî çend peyvan bi temamî ji holê 

rabûye. Lê hin peyv hene ku em bixwazin li gorî rêzika rêzimanê ya der 

barê zayenda peyvan û tewanga wan de bi awayekî sererast bi kar bînin 

jî, lê em nikarin. Bêjeya çep, an jî peyva rast ji wan bêjeyan in. Mînak:Li 

milê xwe yê çepê nihart. 

Bi aliyê rastê ve çû.Wek tê dîtin, di her du hevokan de jî bêjeyên çep û 

rast bi /-ê/yê hatine tewandin, lê peyv wek ku zayendên wan nêr be, ji 

aliyê gel ve hatine pejirandin. Em bi dana çend peyvên din, berdewamî bi 

nivîsara xwe bidin. Nimûna pêşîn ji bo nîşandana veqetandeka 

yekejimariyê ya zayenda nêr a binavkirî ye û nimûneya duyemîn jî, ji bo 

tewanga yekejilariyê ya zayenda mê ya binavkirî ye.Li rast û çepê xwe 

binêre.Tu li aliyê çepê here ez jî li hêla rastê biçim. Xelkê kurd doza mafên 

xwe dike.Ji xelkê re bibêjin ku bila teşqeleyan çênekin.Barê xwe li kerê 

bike. 
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Ew li ber aşê ye.Agir berdaye kayê xwe daye ber bayê.Gazî bavê kurikê 

(an jî lawikê) bike.Ev rewş ne di nav hemû kurmancîaxêvan de wisan e, 

herêmên ku tewanga wan jî rast bi kar tînin hene. Mesela herêma ku 

tewanga nêrîtiyê ya yekejimariya diyar bi /-î/yê pêk tînin, di şûna qertafa 

tewangê ya yekejimariya binavkirî /-ê/yê de, wê datînin û meseleyê 

çareser dikin, lê herêmên ku tewanga yekejimariyê bi guhartina /a/ an jî 

/e/yê ya di binyata peyvê de pêk tînin, hema bibêje bi awayekî giştî vê 

şaşiyê dikin.Barê xwe li kerî bike.Ew li ber aşî ye.Ew li ber êş e.Xwe daye 

ber bayî. 

Xwe daye ber bê.Gazî bavê kurikî (lawikî) bike.Gazî bavê lêwik bike Ez rast 

lê nehatim ku kes peyvên çep û rast bi awayên çepî/rastî an jî çêp/rêst di 

dema çêkirina terkîban (ravekan) de ditewînin: Li milê xwe yê çepî (çêp) 

nihart. 

Bi aliyê rastî (rêst) ve çû.Çendî bi awayê gramatîk ev şêwe bikaranîn rast 

bin jî, digel pirs û lêpirsînan jî ez bi xwe rast li van awayan nehatim û bi 

ser wan ve nebûm. 

Ev peyvên ku me di van hevokên nimûneyî de bi kar anîne, hemen hemen 

her kes li ser wan hemfikir e ku zayenda wan nêr e, lê di wextê kişandinê 

de ku bi wan terkîb çêdibin, zayenda wan diguhere, dibin mîna peyvên 

zayendmê. Ev ne rêzikek ango qaydeyeke ku peyvên zayendnêr di dema 

pêkhatina terkîban de dibin peyvên zayendmê. Na ez tiştekî wisan 

nabêjim. Min tenê xwest di vê nivîsarê de balê bikişînim ser vê rewşa heyî 

û em bi hev re serê xwe li ser sedemên vê yekê biêşînin da ku em rastiya 

wan fehm bikin. Mirov dikare bêyî ku baş di sedemên vê yekê bifikire û 

bibêje, dibe ku berê zayenda wan mê bûye îcar paşê bûye nêr. Lê bi ya 

min ev gotineke bêserûber e û dûrî rastiya zanistî ye. Ji ber em dibînin, 

peyvên ku ji bo tiştên zayenda wan bi xwe nêr e, tên bikaranîn, di dema 

terkîban de wekî ku mê bin tên hesibandin û ev rewş di wan de 
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diqewime. Mesela peyva hesp, peyva kurik (lawik). Temam, em bibêjin 

ku peyva "ker" ji ber ku hem ji bo nêreker û hem jî ji bo manker ango kera 

mê tê bikaranîn lewma tevliheviyek çêdibe, ji lew re ew wek peyveke 

nêtar dikare bê qebûlkirin. Lê peyvên dinş!Lê tenê, niha ev yek tê bîra 

min û dixwazim bibêjim. Îhtimal heye ku di dema çêkirina terkîban de, li 

hin deveran /-î/ya tewanga yekejimariyê ya binavkirî ya nêrîtiyê li /-ê/ya 

tewanga mêyîtiyê ya yekejimar a binavkirî dageriyabe. Ango di şûna 

awayê tewanga peyva "xelkî" awayê "xelkê" cih girtibe. Ev yek ji bo 

peyvên din jî dibe ku wisan be. Bi dana çend nimûneyan em roniyê bixin 

ser mijar û dabaşê: 

Li milê çepê bizivire û here (ango li milê çepî bizivire û here). 

Ji xelkê re çi yeş (ango ji xelkî re çi yeş.) 

Barê xwe li kerê bike (ango barê xwe li kerî bike.) 

Ew li ber aşê ye (ango ew li ber aşî ye.) 

xwe nede ber bayê (ango xwe nede ber bayî.) 

Gazî bavê lawikê bike (ango gazî bavê lawikî bike.) 

Helbet ez naxwazim bibêjim bi awayekî misoger û vebirî ev yek wisan 

qewimiye û awayên wan ên rast berê ev bûne. Ango tewanga wan bi /-

î/yê bûye û paşê li /-ê/yê dageriyaye. Ev yek ji min re niha rast tê, dibe ku 

rastî tiştekî din be jî. 

Tîpa Dubare 

Zana Farqînî 

    Hîmdarê alfabeya latînî ya kurdî Celadet Bedirxan, alfabeya xwe li ser 

dengên serbixwe daniye. Ew bi xwe dibêje wî ji bo dengan lê belê ne ji bo 

rengedengan şekil danîne û lewma alfabeya kurdî ya latînî alfabeyeke 

denganî ango fonetîk e. 

Celadet Bedirxan der barê vê yekê de wiha dibêje: "Her dengî bi herfeke 

cida nîşan kirin, yanî ji awayê nîşankirina çend dengan bi herfekê an 
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dengekî bi çend herfan xwe dan alî.Ev awa ji fikra çêkirina elfabêkê bi 

hindik herfan an ji qesda qenc lisersekinandina denganiyê bizê.Lê pê her 

du jî nakevin dest û di zmanî de bila sebeb pirsinen di şiklî de ciyok peyda 

dibin û di nivîsandinê de tevlîhevîke mezin berpê dibe.Ji xwe di tu zmanî 

de denganî û nivîsandin ne lêvên yek in, û nivîsandin nikare bi tevayî li 

denganiya wî zmanî bê. Lewre ko kitkit û rengên denganiyê bi elfabêyê 

nayin nîşan kirin û li ser kaxezê sekinandin. 

Welê bûwa diviya bû elfabêya her zimanî ji 50-60 herfan hevedudanî 

bibe." 

1) Min destê xwe neda vekîta Celadet Bedirxan, tenê tîpên /k/ û /q/yê ku 

ne mîna îro di cihên hev de hatine bikaranîn, min cihên wan bi hev 

guhartin; wekî ku îro çawan tên bikaranîn.Ji van gotin û daxuyaniyên 

nemir Celadet Bedirxan xweş diyar dibe ku, wî alfabeyeke denganî saz 

kiriye û ji bo dengên serbixwe tîp tespît kirine. Xwe ji rengên dengan dûr 

daye û guh bi wan nekiriye. Bi rastî jî, dengin hene ku cihderka wan yek 

e, lê carinan ew deng hem nerm hem hişk in, hem zirav û hem jî stûr in. 

Di alfabeyê de ji bo her rengê dengekî eger mirov rabe tîpekê an jî bi çend 

tîpan dengekê nîşan bike, ev yek dibe sedemê tevlihevî û serêşiyê. 

Ev jî, ji aliyê hînbûnê ve jî, dijwariyeke mezin bi xwe re tîne. Bi gotina kurt, 

wê çaxê ev alfabe ji pedagojîkbûnê dûr dikeve. Lewma jî Celadet Bedirxan 

"Her dengî bi herfeke cida nîşan kirin, yanî ji awayê nîşankirina çend 

dengan bi herfekê an dengekî bi çend herfan xwe dan alî", dibêje.Ev 

tercîha hanê, bi ya min tercîheke rast e, nemaze ji bo alfabeyên fonetîk. 

Tu çi binivîsî tu dê wî bixwînî. Rêzik ev e.Wek tê zanîn, di zimanê me de 

rengên dengan jî hene, ku Celadet Bedirxan ev rewşa hanê wisan bi nav 

kiriye û ji bo wan tîpên xweser nîşan nekirine. Rengedengên ku bi piranî 

tên zanîn jî ev in: ç, k, p, l, r, t.Ji nav van rengedengan, bi piranî kesin hene 

ku cot ‘l’ û cot ‘r’yan bi kar tînin. 
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Mîna gellek, millet, gerîlla, pirr, sirr, gurr û hwd. Baş tê zanîn ku, Celadet 

Bedirxan ev yek nepejirandiye û serî li cot dengan, mîna cot ‘r’ û cot ‘l’yê 

nedaye. Der barê vê yekê de em serî li Celadet Bedirxan bixin, bê ka çi 

dibêje:"Ji xwe di tu zmanî de denganî û nivîsandin ne lêvên yek in, û 

nivîsandin nikare bi tevayî li denganiya wî zmanî bê. Lewre ko kitkit û 

rengên denganiyê bi elfabêyê nayin nîşan kirin û li ser kaxezê sekinandin. 

Welê bûwa diviya bû elfabêya her zimanî ji 50-60 herfan hevedudanî 

bibe" 

2) Bi ya min, mebest bi awayekî zelal hatiye xuyakirin. Hewce nake mirov 

zêde tiştên din li van gotinan zêde bike. 

Lê tiştek heye ku, min divê ez bidim xuyakirin. Dengekî ku di devokekê de 

mîna rengedengekî ye, di devokeke din de ne wisan e. Mînak: Li Farqînê 

gava em dibêjin hêjîr, em ji bo dengdara ‘h’yê dengekî adetî derdixin, lê 

li herêma Torê, di devoka toriyan de ew mîna rengekedengekî an jî 

dengekî serbixwe ye ku berê di alfabeyê de, bi şeklê danîna du deqan 

(niqteyan) li ser tîpa ‘h’yê, hatiye bikaranîn. An jî hinek gava dibêjin pere, 

dengdara ‘p’yê stûr bi lêv dikin û hinek jî zirav û nerm bi lêv dikin. 

Mînakeke din, hin herêm çaxa dengdara ‘w’yê bi lêv dikin, bi şid li ser wê 

radiwestin û mîna ‘w’ya stûr wê bi lêv dikin.A ji ber van sedeman jî hin 

herêmên kurmancîaxêv ji hev cuda dikevin. 

Ji ber mijara me ya esasî ne ev e, ez naxwazim zêde pê de herim û bi 

awayekî kûr li ser dabaşa denganiya zimanê kurdî rawestim. Lê min divê 

ez der barê vê mijarê de çend tiştan jî bibêjim. Çawan em ji bo 

rengedengan serî li pevdengan (dîftongan) naxin, nexwe divê em dengên 

cêwî jî bi kar neynin. Em ji bîr nekin ku, tu alfabe ji sedî sed hemû 

denganiya zimanekî nikare binimîne (ango temsîl bike). Rastî ev e, divê 

mirov alfabeyê li zimanê xwe bîne, ne ku zimanê xwe li alfabeyê. Ev yek, 

ya duyemîn, ji bo ku mirov hemû rengedengên zimanê xwe jî nîşan bide, 
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nikare alfabeyeke denganî bîne pê. Nexwe êdî ew alfabe nabe alfabeyeke 

denganî.Ji bo ku mijara me li ser tîpa dubare ye, ez naxwazim gotinên 

xwe yên der barê alfabeyê de zêde bikim. 

Ev agahî bi ya min têra xwe bes in. Ji ber ku Celadet Bedirxan dibêje di 

kurdî de tîpa dubare nîn e, hin kes li gorî vê rêzikê (qaydeyê) tevdigerin û 

tîpeke dubare jê digirin diavêjin, ango wê bi kar naynin. Ji bo ku mebesta 

me rast bê fehmkirin, em dîsan jêgiriyê ji destê yekemîn, ji Celadet 

Bedirxan bikin û berdewamî bidin dabaşa nivîsara xwe:"Di zimanê 

kurdmancî de tîpa dubare nîne. Ji lewre heke di bêjeyekê de tîpek dubare 

bû, yeke wan ji ber xwe de dikeve û tîpek bi tenê dimîne. Wekî niho, 

parkîta (tir) gava dikeve paşiya bêjeyên ko bi (t) yê temam dibin yek ji 

wan her du < t > yan dikeve. Ji lewre di nivîsandinê de jî (t) yek bi tenê 

tête nivîsandin. Ji ber ko di vekîta kurdmancî de tîpa ko nayê xwendin, 

nayê nivîsandin. Ev in çend mîsal: 

xurt xurt-tir xurtirrast rast-tir rastirkurt kurt-tir kurtir 

Çend mîsalên din. 

Paş-şîv paşîv 

Baş-şev başev 

Yek-kîte yekîte 

Tîpên têvel, lê ji yek cihderkê, an ji cihderkên nîzingî hev jî nadin pey hev: 

Rind-tir rintir 

Pişt-dawî pişdawî 

Bilind-tir bilintir 

Dewlemend-tir dewlementir" 

3) Em bi dorê li ser van her sê nimûneyan rawestin. Ev peyvên ku parkîta 

/-tir/ bi wan ve bûne, ketine rewşa dereceya rengdêrê. Bi gotineke din, 

bi vê parkîtê dereceya hevrûkirinê ya rengdêrê tên çêkirin û êdî ew peyv 

ne peyvên xwerû ango sade ne. 
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Bêjeya "xurt" rengdêr e, lê gava parkîta /-tir/ lê zêde dibe, ew dibe xurttir 

û pileya hevrûkirinê nîşan dide. Her wiha rasttir û kurttir jî wisan in.Îcar jî 

em bên ser mînaka diduyan ku, ew peyvên hevedudanî ne, du bêje hatine 

cem hev û bi wan peyveke cuda ya hevedudanî hatiye pê. Bêjeyên paş-

şîv (paşîv), baş-şev (başev) û yek-kîte (yekîte), bi rêbaza peyvên 

hevedudanî çêbûne. Mînaka dawîn jî ku ji peyvên hevedudanî ne û ji 

parkîta /-tir/ çêbûne, bala we kişandibe, cihderkên wan ên tîpan ne eynî 

ne, yên ku cihderka wan nêzî hev in, ew in. 

Di zimanê devkî de, hêmanên peyvan carinan dikevin, guherînên dengan 

di wan de diqewimin. Ev yek êdî mijara bûyer û qewamên dengan in. Li 

aliyê din, di her devokê de jî mirov rastî heman guherînê nayê. Eger wisan 

bûya, ango guherînên dengan li hemû herêm û di hemû devokan de, bi 

awayekî tenê pêk bihatiya, karê me hêsan û rihet bû. Lê em dizanin, di 

zimanê devkî de, standardeke zimên nîn e. Taybetiyên herêman hene. 

Lewma zimanê devkî ji mirov re, ji bo rênimayê, ji bo vekît û rastnivîsê 

nikare bibe rêber û rênîşander. Ji ber ku cudahî di navbera guherîn û 

pêkhatina denganiyê ya di zimanê devkî de heye.Ji lew re Celadet 

Bedirxan bi xwe jî, ji bo vekîtê wiha dibêje:"Qeydeyên vekîtê ji tevayiya 

gramêrê dertên. Di bihevebûna bêjeyan de qeyda gelemper ew e ko her 

bêje bi serê xwe tête nivîsandin û bi bêjeyên din ve nabin; ji hin awartan 

pê ve." 

4) Eger em bibêjin ku "qeydeyên vekîtê ji tevayiya gramêrê dertên", 

nexwe divê em rêzikên rêzimanê ji xwe re hîm û bingeh bibînin, ne ku di 

zimanê devkî de ji aliyê denganiyê ve çi bi serê bêjeyan tê, ji xwe re esas 

bibînin. Eger em zimanê devkî, ji bo vekîtê ji xwe re bikin hîm û bingeh, 

wê çaxê em dê rastî gelek gelş û arîşeyan bên. Ji ber ku di zimanê devkî 

de hevgirtinek nîn e. Ji lew re gotina ku ‘rêzikên vekîtê xwe dispêrin 
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gramerê’ rast û di cih de ye. Em jî divê ne zimanê devkî, lê belê rêzikên 

rêzimanê ji xwe re rast bibînin. 

Di çarçoveya van gotinan de, em careke din li ser mînakên dayî, yên 

Celadet Bedirxan bisekinin: Rast, xurt û kurt; ev peyvên yekkîteyî ne û 

kirpandin û derbdan jî li ser dengê dawî yê peyvan e. Gava parkîta /-tir/ 

bi wan ve dibe, cihê kirpandinê diguhere û dengê ‘t’ya parkîta /-tir/ê, cih 

ji dengdara dawîn a peyvê (rast, xurt û kurt) distîne. Di zimanê devkî de 

wisan dibe ku li hin herêman û di hin devokan de hema bibêje mirov rastî 

wan êdî nayê. Gava di şeklê rasttir, xurttir û kurttirê de tên bikaranîn, îcar 

wekî ras-tir, xur-tir û kur-tir tên bilêvkirin. Jixwe di vî şeklî de cihê 

kirpandinê êdî guheriye. Sedema "ketina dengê ‘t’yê" ev e. Îcar hin 

herêm jî mîna ku ev deng hebe, lê bi awayekî sivik bi lêv dikin û dengê 

xwe li ser parkîta /-tir/ê dişidînin. Em biryar bidin ku divê em vî awayê 

zimanê devkî ji xwe re bipejirînin. De baş e, ez çend nimûneyan bidim û 

em tê bifikirin: Ew yekî ji min kurtir e (Ew yekî ji min kurttir e). 

Ew yekî ji min kurtir e (Ew yekî ji min kurdtir e). Ez mirovekî giyanas 

dinasim (Ez mirovekî giyannas dinasim)Ez mirovekî giyanas dinasim (Ez 

mirovekî giyanas dinasim)Navê pirtûka wî evîname ye (Navê pirtûka wî 

evînname ye). Hişkirin (Hişkkirin).Hişkirin (Hişkirin).Eger hûn dêhna xwe 

bidin hevokên di nav kevanê de, hûn dê bibînin ku bi ketina tîpê çi tê serê 

peyv û hevokan û ji aliyê wateyê ve çi guherîn di wan de çêdibe. Çawan 

bi hindikkirina tîpan mebest zû hînbûn û têgihîştin be, divê ji aliyê 

rastnivîsê ve jî sivikbûn, hêsanbûn û zû serwextbûn ji bo me girîng û 

tiştekî jêneger be. 

Em dikarin gelek nimûneyan derpêş bikin ku li gorî rêzika Celadet 

Bedirxan dest nîşan kiriye, bên nivîsandin, dê ji aliyê têgihîştinê ve 

sergêjiyan bi xwe re bîne. Em gotinê zêde dirêj nekin û em bala xwe bidin 

birêz Mistefa Reşîd jî, ku di nivîsa xwe ya bi navê "Rastnivîs û 
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Standardkirina Kurmanciya Bakur" de, li ser heman pirsgirêkê ango li ser 

tîpa dubare sekiniye û wiha dibêje: "Wek tê zanîn, mîr Celadet Bedirxan 

dibêje ku di zimanê me de tîpa dubare yan jî "şedde" nîn e. Û ne bi tenê 

ev jî, ew dibêje, gava du tîpên ji yek cihderkê jî bidin pey hev, tîpa pêşîn 

tête avêtin. Ji lew re peyvên wek: xurttir, rasttir, yan jî bilindtir, rindtir, bi 

awayê xurtir, rastir, û bilintir, rintir, dinivîse.Rast e ku di zimanê devkî de 

wisa tê gotin, lê belê di zimanê nivîskî de avêtina van tîpan ne baş e. Tevî 

ku di zimanê devkî de li cihê dengkirin mirov denkirin dibihîze, lê dîsa jî 

divêt dengkirin bê nivîsandin û tîpa rayekî neyê avêtin." 

5) Ez bi tevahî, li ser fikira Mistefa Reşîd im. Ev yek ne meseleya tîpa 

dubare ango şedeyê ye. Ev yek di peyvên hevedudanî û yên ne xwerû de 

çêdibe. Ji lew re divê ku hemû hêmanên peyvan bên nivîsandin. Heke na, 

dê ji aliyê hînbûn û perwerdehiyê de bibe sedemên tênegihîştin û 

tevliheviyan. Gava em van yek bi yek li gorî kîteyan ji hev bikin, dê peyv 

seqet bimîne û em nikarin bi awayekî hêsan bi serê xwendekar û şagirtan 

bixin, îcar şagirtên sawa û biçûk. Ji lew re divê em şêweya peyvê 

bihêvşînin û vê formê jî biparêzin. Çawan em awayê dirêj ên terkîba 

diparêzin. Rojnameya me, lê ne rojnama me, çayekê bîne lê belê ne 

çaykê/çaykî bîne, deriyê hewşê lê ne derê hewşê... Rast e, di zimanê me 

de tîpa dubare nîn e. Lê ev rêzik ji bo peyvên sade, ji bo bêjeyên xwerû 

ne ku, ji peyv û qertafan nehatine pê. Em dizanin ku ne tenê du 

dengdarên cêwî an jî heman dengdar nayêne cem hev, her wisan du 

dengdêr jî nayêne cem hev. Lê ev rêzik ji bo peyvên xwerû ne. 

Gava em peyvên hevedudanî, peyvên dariştî çêkin û em lêkeran li gorî 

demê bikişînin û her wisan em rengdêran çêkin, ev rêzika hanê têk diçe. 

Mînak: Bêav, biav, diavêjim, bialêse, meîne (meyne), neafirîne, destteng, 

serreş, devvekirî, serokkomar, yekkîte, zimannas û hwd.Tenê di dema 

ravekan (terkîban) de, gava veqetandek bê paşiya peyva ku dawiya wê bi 



Rêzimana kurdî | 1912  

 

dengdêrekê diqede, tîpa kelijandinê (ku ew h, w û y ne û rêjeya 

bikaranînê ya tîpa ‘y’yê zêde ye) dikeve navbera wan. Nimûne: Tu çêya 

xwe dibêjî, masiyê perbelek, riya biniya malê, parsûwê stûr, çilowê 

ter...Wek encam; di zimanê me de tîpa dubare nîn e, tew jixwe li gorî 

azîneya alfabeya denganiyê qet tune ye. Çawan di zimanê me de, du 

dengdêr di peyva sade ango xwerû de nayêne cem hev, a wisan du 

dengên cêwî, du heman tîp, ango tîpa dubare jî nayê ba hev. Tenê ev 

rêzik, di dema çêkirina peyvên hevedudanî, yên dariştî (çêkirî) û 

kişandina lêkeran de têk diçe. Ji lew re em dikarin vê rêzikê wiha formûle 

bikin. Di peyvên xwerû û sade de tîpa dubare nîn e. Lê gava peyveke 

hevedudanî û bêjeyeke dariştî bê çêkirin, tîpa dubare pêk tê.Lewma 

awayên xurttir, kurttir, bilindtir, rindtir, Şerrawestandin, serreş, 

zimannas, derûnnas, serekkomar, yekkîte, devvekirî, bihevveyî rast in û 

divê wisan jî bên nnivîsandin. Tenê di vê rewşê de, cihê kirpandina wan 

diguhere. Em li gorî zimanê devkî tevgerin gerek em nebêjin mezintir, 

hewce ye em bibêjin meztir, an jî pêwîst e em ez jî têm nebêjin û bibêjin 

e jî têm. 

Çavkanî: 

1) Bedirxan; Celadet, "Elfabêya Kurdî", Hawar, hejmar 2, rûpel 6 

2) Bedirxan; Celadet, "Elfabêya Kurdî", heman nivîs 

3) Bedirxan; Celadet, "Bingehên Gramêra Kurdmancî", Hawar, hejmar 28, 

rûpel 10 

4) Bedirxan; Celadet, "Bingehên Gramêra Kurdmancî", Hawar, hejmar 28, 

rûpel 11 

5) Reşîd; Mistefa, "Rastnivîs û Standardkirina Kurmanciya Bakur", Vesta, 

hejmar 6, rûpel 218 

Zayend û Tewanga Jimarnavan 

Zana Farqînî 
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Di zaravayê kurmancî de, di warê zayend û tewanga jimarnavan de, li gorî 

herêman tevliheviyek heye. Eger ez bi awayekî giştî bibêjim, bi taybetî 

der barê mijara tewanga jimarnavan de, du herêm ji hev cihê ne. 

Bi awayekî gelemper herêma Behdînan tewangan jimarnavan ji herêmen 

din cihêtir bi kar tîne. Lê belê çendî ku herêmên kurmancîaxêv ji bilî du 

sê awerteyan, zayenda jimarnavan mîna hev bi kar tînin jî, der barê 

zayenda hejmara "yek"ê de gelşek heye. 

Her çi qas tewanga hejmara yekê, wek /-ê/ be jî, ku ev tewanga yekejimar 

a binavkirî (diyariyê) ye, lê di terkîban (ravekan) de ev hejmar wek nêr tê 

pejirandin û ji bo yekejimariyê veqetandeka /-ê/ tê paşiyê. Em bi berêvkî 

bi mijara xwe de herin û pêşî li ser mijara zayend û tewanga hejmara 

"yek"ê rawestin, pişt re jî derbasî mjira der barê jimarnavên din bibin. 

Çawan me got, tewanga hejmara "yek"ê em wek /-ê/ dipejirînin, ku ew jî 

tê dawiya wê. Lê belê gava em vê hejmarê di terkîbê de bi kar tînin, îcar 

em zayenda wê nêr ji xwe re qebûl dikin, ku Celadet Bedirxan li ser vê 

fikirê ye û di xebatên xwe de ev yek wisan diyar kiriye. Bi dayîna mînakan 

em mijara xwe ronî û zelaltir bikin:Ez dê di yekê mehê de bêm.Îroj yekê 

Gulanê ye. 

Di bîst û yekê mehê de hat.Niha em baş bala xwe bidin veqetandeka /-

ê/yê ku me ew di mînakan de bi awayê reşkirî daye. Di van her sê 

hevokên nimûneyî de, bi hejmara yekê terkîb hatine çêkirin û bi 

veqetandeka /-ê/yê jî xuya dibe ku zayenda vê jimarnavê nêr e. Eger 

zayenda wê mê bûya, dê veqetandeka /-a/yê bihata paşiya wê. Ev aliyekî 

vê jimarnavê ye. Niha em bên ser aliyê wê yê din, ku di dema tewangê 

de ev jimarnav îcar li gorî ku mê be, tewanga mêtiyê ya yekejimar a 

binavkirî digire. Ji bo mijar têr baş ronî bibe, em çend mînakan ji bo vê 

rewşê jî bidin. 

Di yekê Gulanê de.Sala hezar û yekê. 
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Ji yekê heta çilî bijimêre.Di van nimûneyan de jî me qertafa tewangê ya 

mêtiyê ya yekejimar reş kir, da ku bê ber çav. Li vir mirov dikare pirseke 

wiha bike, li gorî rêzik û qaydeyên gelemper ên rêzimana kurdî şaşiyek, 

çewtiyek heye. Ev çi ma wisan e û ji ber çi yeşRêzika giştî ev e: 

Veqetandeka peyva nêr /-ê/, ya mê /-a/ û ji bo gelejimariya her du 

zayendan jî /-an/ e, ku ev veqetandek jî bi peyvan ve dibûn, bi gotineke 

din bi wan ve tên nivîsandin. Ev veqetandek jî, veqetandekên binavkirî 

ne. Îcar ji bo tewangê, rêzika gelemper ev e: Navdêr hevenav bin, serenav 

bin, ew li gorî mêjer û zayenda xwe ditewin. Bi giştî navdêrên mê bi /-

ê/yê, navdêrên nêr bi /-î/yê û gelejimariya her duyan jî bi /-an/ê tên 

tewandin. Çendî li hin herêman li cihê ku navdêra nêr bi /-î/yê bitewînin, 

di şûna wê de /a/ an jî /e/ya di peyvê de dikin /ê/ û tewangê di bastûra 

peyvê de çêdikin. Her wiha hin herêm jî bi her du awayan jî emel nakin, 

hêdî hêdî tewanga nêrîtiyê ji devoka xwe derdixin. 

Li gorî vê rêzikê diviya ku hejmara yek, bi /-î/yê bihata tewandin, ango 

parkîta tewangê /-î/ bihata paşiya hejmara "yek"ê. Lê wisan nebûye û ji 

rêzika giştî averê bûye. 

Berî ez derbasî mijara der barê jimarnavên din de bibim, min divê ku ez 

li ser taybetiyeke din a hejmara "yek"ê rawestim. Ev jimarnav, xwedî erk 

û peywirên cihê ye. Jimarnav e, rengdêr e, cînavk e, cînavka nebinavkirî 

ye. A ji ber vê rewşa wê, ku cînavkeke nebinavkirî ye, dikeve şûna tiştên 

nêr û mê jî. Lewma ew peyveke nêtar e. Mînak:Yekî li te pirsî (ê ku pirsiye 

mêr e). 

Yekê gote min (a ku gotiye jin e). 

Yeka te yeka min (tişta ku jê behs tê kirin mê ye) 

Yekî te yekî min (tiştê ku jê behs tê kirin nêr e) 

Yeko yeko (tiştê ku dê bê levakirin nêr e) 
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A ji ber ku ev hejmara hanê (yek) dikeve şûna cînavka nebinavkirî û nêtar 

dibe, bûye sedem ku der barê zayenda wê de tevlihevî çêbe. Eger bala 

we kişandibe, min di nivîsara xwe de zayenda wê wek mê pejirandiye û 

rîayetî rêzika ku Celadet Bedirxan daniye, kiriye. 

Piştî van gotinên li ser jimarnava "yek"ê îcar ez bêm ser jimarnavên me 

yên din. Hemû kurmancîaxêv ji bilî hejmara "yek"ê û milyon, milyar, 

trilyon û katrilyonê, zayenda hejmarên din wek nêr dipejirînin û wisan bi 

kar tînin. Nimûne: Saet di duduyê şevê de.Di sisiyê mehê de.Nehê te jî li 

ser dehê wî.Bîstê min li te.Ji veqetandeka /-ê/yê ya van nimûneyan xuya 

dibe ku, zayenda van hejmaran nêr e. Ji bilî hejmara "yek"ê, ji hejmara 

duduyan heta bi hejmara hezarî zayenda jimarnavan nêr e. Lê der barê 

zayenda hejmara milyon, milyar, trilyon û wekî katrilyonî de dîsan li gorî 

herêman dikare cihêrengî hebe. Hin kes wek nêr bin û hin kes jî wekî ku 

mê bin, van jimarnavan bi kar tînin. 

Ka milyonê min bide min (an jî ka milyona min bide min). 

Mîryarekî min lê ye (milyareke min lê ye). Ji derî vê rewşê, der barê 

tewanga van jimarnavan de jî nehevgirtinek heye. Kesên kurmancîaxêv 

tewanga van jimarnavan jî bi awayekî ji hev cuda, çêdikin. Em dikarin 

bibêjin ku herêma Behdînan (hinek be jî Culemêrg û Botan) ji herêmên 

din cihê nêzikî li mijara tewanga jimarnavan dikin. Celadet Bedirxan, di 

xebatên xwe yên der barê rêzimana kurdî de, tewanga jimarnavan diyar 

dike û dide xuyakirin ku tewanga jimarnava yek /-ê/, ji duduyan heta 

bîstan /-an/ û tewanga jimarnavên sî, çil, pêncî, şêst, heftê, heştê, not, 

sed û hezarî jî /-î/ ye. Zimanzanê me yê hêja, çendî li ser tewanga milyon, 

milyar û yên din nesekinî be jî, em dêhna xwe didinê ku ew jî bi /-î/yê 

dikarin bitewin. 

Ji duduyan heta bîstan. 

Di sala sisiyan de ye. 
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Piştî hejmara pêncan şeş têHeta destpêka salên şêstîYek hêja ye hezarî, 

hejar ne hêja ye yekî 

Min bi bîst milyonî firoştê. 

Herêmên ku li gorî vê rêzikê tewanga jimarnavan çêdikin, der barê 

hejmara bîstî (bîstan) de ji hev cihê dikevin. Hin herêm bi qertafa 

tewangê /-an/ û hin jî bi /-î/yê ditewînin. 

Niha jî em bên ser qaydeyê herêma behdînan, ew hema bibêje tewanga 

hemû jimarnavan bi /-ê/yê dikin. Ji bo vê yekê jî em çend mînakan bidin. 

Saet ji pêncê kêm bîst û pênc deqe. 

Di sala 1996’ê de hatiye dinyayê 

Ji milyarê kêm nakeKa ji êkê heta şeşê bihejmêre. 

Piştî van agahiyan, ku ew li ser  tespîta rewşa heyî ya di zaravayê 

kurmancî de ne, ez dixwazim balê bikişînin ser tiştekî din. Wekî li jorê 

diyar û aşkera bû, çendî ku jimarnav, ji bilî çend awerteyan (îstisnayan), 

di kurmancî de wekî nêr tên bikaranîn jî, lê belê tewanga wan ne li gorî 

rêzika giştî ya tewanga navdêrên nêr e. Ji bo bibîrxistinê, min divê ez 

careke din li ser rawestim û bidim xuyakirin ku rêzika gelemper a di 

rêzimana me de ev e. Tewanga yekejimariyê ya peyva mê /-ê/, ya nêr /-

î/ û ya gelejimariyê jî /-an/ e.  Herêmên ku peyvên nêr bi parkîta /-î/yê 

natewînin îcar di bastûra (binyata) peyvê de dengê /a/ an jî /e/ diqelêbin 

dikin /ê/ û wisan tewanga nêrîtiyê ya yekejimariyê çêdikin. An jî wekî tê 

zanîn, li hin herêman tewanga navdêra nêr ber bi tunebûnê ve çûye, ji 

xeynî çend peyvan êdî tewang nemaye. 

Mînak: 

Lawê Osmên (lawê Osmanî, lawê Osman) 

Ez diçim bajêr (ez diçim bajarî) 

Ez nên dixwim (Ez nanî dixwim, ez nan dixwim) 

Nivîskêr gote min (nivîskarî gote min, nivîskar gote min) 
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Me diyar kiribû ku çendî hejmara "yek" wek jimarnaveke mê hatibe 

pejirandin jî, heye ji ber ku ew bi erka cînavka nebinavkirî radibe û dikeve 

rewşa nêtariyê, ev yek bi serê wê de hatibe û bûbe mê, ji ber ku em 

dikarin bibêjin hemû jimarnavên din nêr in. Eger em "yek" mê qebûl bikin 

divê ku tewanga wê, li gorî rêzika gelemper a rêzimanî, /-ê/ be, lê em di 

rewşa terkîbê (ravekê) de wê nêr bi kar tînîn. Mînak: roja yekê mehê, di 

yekê gulanê de... Li vir rewşeke tevlihev, ango gelemşeyek, arîşeyek heye 

ku derî rêzika rêzimanî ye. Heke "yek" nêr be, divê ku tewanga wê jî li 

gorî nêrîtiyê be û bi /-î/yê bê tewandin, lê ew li gorî ku mê be tê tewandin 

û wekî ku nêr be jî terkîb pê tê çêkirin.Ji bo hejmarên ji duduyan heta 

19’an, îcar jimarnav wekî ku pirejimar bin bi tewanga /-an/ê ditewin. Ev 

jî derî rêzik e, diviya ku bi /-î/yê bitewiyana. Ji hejmara bîstî heta dawiyê 

îcar bi /-î/yî ditewin. Ev yek li gorî qaydeyê gelemper ê rêzimanê ye. Lê 

belê, divê ku em bidin daxuyandin ku hin kes hejmara bîstan bi /-an/ê û 

hin kes jî bi /-î/yê ditewînin.Sergêjî û aloziya der barê tewang û zayenda 

jimarnavan de, aşkera li ber çavan e. Bê ev rewş ji ber çi wisan qewimiye, 

ez bixwe niha nizanim û ez jî li bersîva wê digerim. Nemaze rêzika 

tewanga jimarnavan ji hin aliyan ve derî tewanga navdêran e. Ev yek jî 

serê mirov diêşîne. Mirov halê hazir nikare formûle bike da ku kesên 

dixwazin zimanê kurdî hîn bibin, di zûtir demê de jê serwext bibin. Niha 

tenê çarek li ber wan heye û bi awayê ku Celadet amaje pê kiriye, ji ber 

bikin û wisan hem di zimanê devkî de û hem jî di yê nivîskî de bi kar bînîn. 

Em careke din dubare bikin û bidin xuyakirin ku tewanga jimarnavan ne 

li gorî zayenda jimarnavan e. Ev rewşa heyî ya di jimarnavan de, ji hin 

aliyan ve derî rêzika gelemper a tewanga di zaravayê me de ye. 

Der barê lêkera hebûnê de 

Zana Farqînî 
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Ji bo ku mebesta min a der barê lêkera "hebûn"ê de baş were fehmkirin, 

min divê ez bidim xuyakirin ku lêker ne ji aliyekî ve lê bele ji çend aliyan 

ve tên senifandin. Wekî senifandina lêkeran ji aliyê erkî, kirdeyî, şêweşî 

(şeklî) û binyadî ve. 

Gava em li ser lêkera "hebûn"ê radiwestin û kûr û dûr tê difikirin, em 

dibînin ku ev lêker ji aliyê binyadî ve, ne lêkereke sade ango xwerû an jî 

ya çêkirî (daraştî, pêkhatî) ye. Ev, ne lêkereke hevedudanî ye jî. Digel vê 

rastiyê, em di warê rastnivîsê de wê wek lêkereke sade an jî ya çêkirî 

dibînin û wisan dinivîsin. 

Ji bo ku gotinên me zelaltir bibin em balê bikişînin ser awayê rastnivîsîna 

wê. Wekî tê zanîn du cure qertaf di zimanê me de hene: Yek erk û peywira 

kêşana lêkerê pêk tîne, ku jê re bi kurtî qertafên kêşanê tê gotin. A din jî, 

qertafên daraştinê ango çêkirinê ne. Bi van qertafan hin cureyên peyvan 

bi dest tên xistin. 

Li vir ez dê tenê balê bikişînin ser qertafên kêşanê. Ev qertaf hem 

qertafên kesîn û hem jî yên demê di nav xwe de dihewînin. Gava lêker 

tên çivandin, ev qertaf bi wan ve tên nivîsandin. Lêkerên sade û yên çêkirî 

di her rewşê de bi hev ve tên nivîsandin û tu qertaf ji wan cuda nayê 

nivîsandin. Lê lêkerê hevedudanî û yên biwêjî, gava wek lêker bên 

kişandin, her hêmaneke wan ji hev cihê û ev qertaf jî dîsan bi lêkerê ve 

tên nivîsandin. 

Lê dema navdêr bên kişandin, qertafê lêkera "bûn"ê îcar ji navdêrê cihê 

tên nivîsandin. Jixwe mijara me ev e. Çendî ku em "hebûn"ê wek lêkerek 

bibînin jî, di rastiya xwe de ew ne lêkereke sade, çêkirî an jî hevedudanî 

ye. Lê di zimanê me yê nivîskî de wek xeletê meşhûr mîna lêker hatiye 

pejirandin. 

Niha em bi kêşana lêkera "bûn"ê li ser "hebûn"ê rawestin û mijara xwe 

ronî bikin. Hebûn, di rastiya xwe de navdêr e û ji "he" û "bûn"ê hatiye pê. 
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Çendî di kurmancî de ev wek "he" mabe jî, di zaravayê kirmanckî (zazakî) 

de wek "est" e. Bi îhtimaleke mezin di ya kurmancî de "st" ji "hest"ê 

ketiye û mîna "he" maye. Bi gotineke din em dikarin bibêjin ku bi 

îhtimaleke mezin ew "hest" bûye û "st" jê ketiye wek "he" maye. 

Li vir em bi bûyera dengan re rû bi rû ne. Di zimanê me de qewimînên 

dengan zehf e. Ji bo ku em ji mebesta xwe averê nebin, ez naxwazim 

bikevim nav kitekitên bûyerên dengan. Lê min divê ez bidim xuyakirin ku, 

di zimanê me de dengê "h"yê pir ji serê peyvê dikeve. Mîna haşt û aşt, 

hişyar û şiyar, hestî û estî... 

Îcar em vê peyvê ango "he"yê bi alîkariya lêkera bûnê bikişînin: Ez he me, 

tu he yî, ew he ye, em he ne, hûn he ne, ew he ne. 

Min bi zanebûn qertafên lêkera bûnê ku hinek jê re dibêjin qertafên 

lêkera pêvebestî, jê cuda nivîsîn da ku mebesta min bê fehmkirin. Em 

bînin bîra xwe ku di kêşana navdêran de gava dawiya peyvê bi dendarê 

biqede, qertafên lêkera bûnê ev in: im, î, e, in, in û in in. Lê belê çaxa peyv 

bi dendêr biqede îcar qertafên lêkera bûnê dibin ev: me, yî, ye, ne, ne û 

ne. 

Ez ji bo vê yekê du nimûneyan rapêş bikim: 

Ez baş im, tu baş î, ew baş e, em baş in, hûn baş in, ew baş in. 

Ez mamoste me, tu mamoste yî, ew mamoste ye, em mamoste ne, hûn 

mamoste ne, ew mamoste ne. 

Ji van nimûneyan jî dixuyê ku "hebûn" ne lêker e, lê navdêr e û gava em 

dixwazin wê wek lêker bikişînin, em bi nezanî vê yekê dikin. Çendî ku ew 

di rastiya xwe de navdêr e jî, gava em wê dikişînin, em wê li gorî kêşana 

navdêrê dikişînin. Lê ji aliyê rastnivîsê ve, wek ku bûye adet, mîna 

cureyeke lêkerê lê dinêrin û wisan dinivîsin. Vê şaşiyê em tev dikin. 

Raza di Mem û Zînê de 

Zana Farqînî 
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Pişt re min ev berhem wergerande ser zimanê kurdî (kurmancî) û di meha 

rezbera sala 2004'an de dîsan ji aliyê heman enstîtuyê ve hate weşandin. 

Piştî wergera wê ya li kurdî, ez careke din li ser nivîsara xwe rawestiyam 

û min hin guherînên pêwist tê de kirin û min ew rojane kir. Piştî vê 

kurtedaxuyanê, em bên ser berhema mamosteyê Sêyemîn Xanî. H. Mem 

berî "Mamosteyê Sêyemîn Xanî" du berhemên din li ser Xanî amade 

kiriye. Ev xebata wî ji yên din cuda ye. Çendî ku ji hêla naverokê ve wan 

berheman temam dike jî, lê belê H. Mem raman û nêrînên xwe yên li ser 

Ehmedê Xanî di vê berhema xwe de bikeystir û baştir formûle kiriye. 

Nivîskar H. Mem, bi şêwazeke xweserî xwe, bi zimanekî sivik û rewan, bi 

awayê zimanê romanê, bi ser hêma û şîfreyên di Destana Mem û Zînê de 

vebûye. Bi peyt û tespîtên cihêreng û ew çend jî balkêş, berhema 

bêhempa ya Xanî hildaye dest. Bi van peytên xwe, mirovan şaşwaz dike 

û diheyirîne. Ew wek pisporekî perdeya tesawifê li ser raman û fikrên Xanî 

hiltîne û dike ku em bi hêsanî bîr bibin vê berhema yekta. H. Mem, li 

naveroka Mem û Zînê dinêre û wisan şîrove dike. Yanê ji aliyê naverokê 

ve nêzîkayî li berhemê dike û wê dadihûrîne. Bi çavê kesên pisporên 

civaknasî û zanista siyasetê lê dinêre. Ji ber ku ev azîn ji xwe re 

hilbijartiye, bi ser ketiye. Loma jî, kiriye ku em bi Xaniyekî din re rû bi rû 

bimînin. 

Nivîskar, destana Mem û Zînê, ku Xanî bi kêşa arûzê û şêweya mesnewiyê 

ew ristibû, li teknîka romanê dadigerîne û dike ku em hem rûyê cewherê 

bibînin û hem jî der barê bihayê wê de agahdar bibin. Gava meriv 

berhema H. Mem dixwîne, pê de diçe û bir ser Xanî vedibe, mirov nikare 

xwe ragire ku li ber vî dehayê mezin bejna xwe netewîne. Mirov ji xwe re 

diheyîre ku bi kîjan nasnavî wî binavîne. Ew dahî ye, feylesof e, stêrnas e, 

civaknas e, mutesawif e, muzîkolog e, serek mamoste ye, avakarê civakê 

ye, çi yeş Em bi dudilî bibêjin ew, ew tev in.... 
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Gava ku mirov xebata H. Mem bi baldarî dixwîne, hîn baştir têdigihîje ku 

Xanî ew zanist tev de zanibûne, heta li gorî serdema xwe hîn bêhtir der 

barê wan de agahdar bûye. Çimkî bi awayekî bêkêmasî ew zanist di 

berhema xwe de bi kar anîne. Lewma jî em bi çi çavî lê binêrin em binêrin, 

ji aliyî kijan zanistî ve nêzîkayî lê bikin em bikin, miheqeq tiştekî ku em ji 

vê karpêkê bi dest bixin, dê hebe. 

Her çi qas Mem û Zîn berhemeke wêjeyî be jî, ew çend berhemeke zanistî 

ye jî. 

Tiştê ku em pê dizanin, li ser Ehmedê Xanî bi dehan pirtûk hatine 

nivîsandin. Ji gelek aliyan ve nivîskar, lêkolîner li ser Xanî û berhemên wî 

rawestiyane. Lê belê, bi vê berhemê ez gihîştim wê baweriyê ku tu kesî 

mîna H. Mem bi kûrayî û bi dûrayî li ser Xanî nesekiniye û tenê karibûne 

bi awayekî serkî jê behs bikin. Bi gotineke din serkî mane, ji Ehmedê Xanî 

tênegihîştine. Bi gotina kin û kurt vê berhemê ez hingaftim. 

Gelo dibe ku sedemên tênegihîştina ji Ehmedê Xanî, zimanê kurdî be, ku 

Xaniyê mezin ew bi zanebûn tercîh kiribûş... Xanî, li gor serdema xwe 

helwesteke cuda nîşan daye. Wî paxav bi navdarî, şohret, pol û pere 

nekiriye. Gel tercîh kiriye, girîngî bi zanist û zanînê daye. Bi awayekî derî 

adet tevgeriyaye. 

Haya Xanî ji girîngiya zimên hebûye. Wî dizanibû yê ku neteweyan dike 

netewe ziman e. Ji xwe wî di destpêka destana xwe de sedemên 

nivîsandina bi zimanê kurdî, bi aşkerayî gotiye. 

Ev helwesta Xanî, helwesteke wêrekane ye. Wê serdemê, zimanên ku di 

rewacê de bûn, erebî û farisî bûn. Têne mirov ancax bi wan zimanan 

karibûn pê biavêtana gorapana wêje û zanistê. Eynî weke roja îro, wê 

gavê jî kurdî mîna zimanê gundiyan, zimanê kesên qata bindestan dihate 

dîtin. Eger tu bi zimanê serdestan binivîsî wê peşiya te vebe. Bi gotina 
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Xanî eger tu bi kurdî binivîsî, dê te "kenarî" bi nav bikin û tu qedr û qîmet 

jî nadin te. 

Ligel vê rewşe, Xanî her tiştî dan pêş çavên xwe û ne bi zimanên ku wê 

çaxê di rewacê de bûn, bi zimanê gelê xwe yê bindest nivîsî. Di pêşeka 

destana xwe de, bi dengekî bilind û bi kirpandin dide xuyakirin ku ew 

çima bi kurdî dinivîse. 

Lê divê ku em tiştekî ji bîr nekin. Xanî ne ji ber eks û rika hin kesan, 

destana xwe bi kurdî nivîsand. Ji ber ku ew li ayendeya kurdan fikirî, dest 

avête vî karê hêja û ew çend jî pîroz. Ji lew re Ehmedê Xanî, di bin perdeya 

edebiyata dîwanê de, manîfestoya rizgariyê ya kurdan darastiye. 

Sêwirana avakirin û damezirandina gelekî di berhema xwe de 

neqişandiye. Wî bi zanebûn lehengên xwe hilbijartine û her yekê li gora 

wî/wê rol daye wan. Her lehengekî berhema wî, xwedî têgînek û xwedî 

mefhûmekê ye. 

Me got ku sedemê nefehmkirina ji Xanî nivîsandina kurdî ye. Çimkî 

rewşenbîrên me yên ji nifşa nû, bi piranî ji raboriya xwe bêhay û agah in. 

Bendên wan ên xurt bi raboriya wan re nîn in. Ev yek jî, ji wan naqewime. 

Ji ber ku ji nav sîstemeke nû ya perwerdehiyê, ji nav sîstemeke nû ya 

alfabeyê hatin. Bi ser de jî bi zimanekî biyan perwerde bûn. Loma jî 

bêraborî man û negihîştin wê behreyê (qabiliyetê) ku karibin ji 

ramanwerê me yê hêja fehm bikin. Raz û sira di berhema wî de kifş bikin. 

Tenê Xanî wek helbestkarekî ku bi kurdî nivisandiye û ramanwerekî 

neteweperwer, bi nav kirin. 

Li vir me divê ku em balê bikişînin ser rastiyekê. Ev gotinên me ne ji bo 

hemû ronakbîrên ji nifşa nû ne. Em wan kesên ku hay ji xwe, ji raborî û 

ayendeya xwe hene, ji nav vê katagoriyê derdixin. Çi heyf ku rewşa 

gelekan xerab e. 
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Çawan ku nivîskar H. Mem jî daye xuyakirin, mele û seydayê me jî wê 

behreyê ango qabiliyetê nîşan nedan û negihîştin raza esera Ehmedê 

Xanî. Bi çavekî mutesewif li Xanî û li berhema wî jî wek berhemeke 

menzûm a evînî mêze kirin. Heta hin jê Yûsiv û Zuleyxayê tercîhî Mem û 

Zîna Ehmedê Xanî kirin. Zêde qîmet bi wê nedan. Ew îhmal kirin. Bi ser 

sembol û razên Ehmedê Xanî ve nebûn, Ev kifş nekirin. 

Lê Xanî ne tenê helbestkarekî neteweyî ye. Ew ramanwerekî pirhêl û 

teorîsyen e. Teoriya rizgarkirana gelekî di esera xwe de formûle kiriye. 

Xanî dide xuyakirin ku, bi beg û mîran, bi şah û padîşahan sazûmaneke 

biedalet, wekhevîparêz û azadîparêz nayê damezirandin. Vê yekê di 

berhema xwe ya bêhempa de, diqîre. Diyar dike ku gerek vîn û îrade di 

destê hêzekê tenê de be. Ancax bi vî awayî serkeftin pêk tê. 

Xanî, berhema xwe ya nemir bi hunerên gotinê mîna telmîh, îstiare, 

teşbîh û mecazê xemelandiye. A hemû tişt di van senetan de veşarî ye. 

şîfre ev in. Ehmedê Xanî di tesewifê de jî azîna zahiriyê na lê ya batiniyê 

bijartiye. Hunera xwe bi van rê û dirban îcra kiriye. Çimkî Xanî xwestiye 

xwe ji hişma beg, şêx, mele, seyda û kesên hişkbawer biparêze. Lewma 

serî li van riyan daye û bi awayekî sergirtî daxwaz û ramênên xwe dane 

diyarkirin. 

Em cihê bêsedem nabêjin Mem û Zîn berhemeke yekta ye. Berhem hem 

ji hêla edebî ve û hem jî, ji aliyê honak û bûyeran ve tekûz e, mukemel e. 

Xanî di şahkara xwe de gelek diyardeyên ku ji civaka me re biyan in, tersî 

jiyana me ya olî û li dijî dab û nêrîtên me yên wê gava ne, bi kar anîne. Lê 

wisan bi awayekî hunerweran e ev yek pêk anîne, mirov ne pê dihese û 

ne jî bi wan tehl dibe. Wek nimüne roja Newrozê cilên mêran li Stî û Zînê 

û kincên jinan jî li Mem û Tacdîn dike û wisan wan berî nava gel dide. Ev 

tiştekî seyr û ew çend jî balkêş e. 
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Hîmdarê ramana neteweyî Xanî, dîsan bi zanebûn roja Newrozê, bi vê 

timtêlê her çar lehengên xwe yên sereke tîne hemberî hev. Çimkî hemû 

qat û tebeqeyên civakê wê rojê li derve ne û beşdarî pîrozbahiyên 

Newrozê bûne. Hem civakê bi wan dide naskirin û hem jî bayê azadiyê, 

wekhevî û dadê bi ber bêvil û difnên wan dixe. Her wiha bi vê yekê dike 

ku leheng bêyî bên naskirin bikaribin bi hêsanî çavdêriyên xwe bikin û 

xwe bigihînin raz û siran. Xaniyê nemir bi honakeke gelek balkêş, a dilê 

xwe bi lehengên destanê daye kirin. 

Melûmî me tevan e, berê beg û mîr, şah û padîşahan cilên derwêşan li 

xwe dikirin û diketin nav gel, rewş û halê welêt raçav dikirin. Lê mêr dîsan 

bi kincên mêran ev yek pêk dianîn. 

Diyardeyeke din, ku ew jî ne li gorî dab û nêrîtên me ye, li şûna birayê 

mezin, birayê biçûk diçe ji Mîr Zeydîn Stiyê dixwaze. Xanî li şûna Arif, Çeko 

disîne hizûra Mîr. Xanî, di destana xwe de her me diheyirîne. Me dabû 

xuyakirin ku Ehmedê Xanî her lehengekî/ê xwe rolek dabûyê. Arif 

şêwirmend e, wek navê xwe arif e. Ji lew re nedibû ku ew biçûye dest û 

lingê mîr. Rol rola Çeko bû û pêwîst bû ku Çeko bi vê rolê rabûya. 

Xanî Baba her tiştî bi zanebûn dike. Hem berhema xwe bi hunermendane 

dixemilîne û dihone hem jî peyam û mesajan dide xwîneran 

(xwendevanan). 

Ji bo van peyaman nimûneyek. Xanî di destana xwe de îlac û mecûnê ne 

bi destê Hîpokrat lê belê bi destê Eflatûn dide nexweşan. Helwesteke derî 

adet e, ne wisanş Em bînin bîra xwe ku Hîpokrat hekîm û Eflatûn (Platon) 

jî ramanwer e. 

Em gişt pê dizanin ku di wexta xwestinê de zava naçe mala bavê keçikê. 

Lê Ehmedê Xanî guh bi gerdîş û kevneşopiyan nekiriye. Zava Tacdîn ligel 

Memo bi xwezgîniyan re derdixe hizûra mîr. Em hema bi ser re ji van 

helwestên derî adet ên Xanî behs bikin. Stî bêqelen û next dide Tacdîn, 
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di ser re jî wek rihel û cihêz bi baran zêran, yaqût, dur û mirariyan bi Stiyê 

re verê dike. Ev kirinên ku Ehmedê Xanî di destana xwe de bi lehengên 

xwe dide kirin, hîna îro jî ji civaka me re biyan in. 

De îcar bifikirin ku sê sed sal berê Xanî ev kirin pêk anîne. Lê em îro hîna 

di jiyana xwe ya rastîn de nikarin van daxwazên Xanî bînin cih. Ji vî aliyî 

ve jî Xanî nûxwaz e. 

Di felsefeya Xanî de dualîte heye. Ew bawerî bi yekîtiya dijberan tîne. Xanî 

diyar dike ku ew bêyî hev nabin. Xanî dualîst e û yek ji pêşengê dualîzmê 

ye. 

Piştî ku min ev berhem xwend, min piçekî din jî, ji Ehmedê Xanî fehm kir 

û ez pê ronî bûm. Ew mînakên ku me li jorê rapêş kirin, nivîskar di xebata 

xwe de bi dorfirehî li ser wan sekiniye. 

Niha jî, piştî van agahiyan, em dixwazin hin peyt û tespîtên nivîskar bidin. 

H. Mem tezên balkêş derpêş dike. Gava ku van tezên xwe pêşkêş dike, ne 

bêpalpişt û delîl e. Bervajî, ew bi palpiştên xurt van tezên xwe xurt dike. 

H. Mem dibêje ku yê cara pêşîn ramana dewleta neteweyî, dewleta 

sosyal kiriye Ehmedê Xanî ye. H. Mem ji bo destanê jî vê peytandinê dike. 

Mem û Zîn yek ji destanên pêşîn ên serxwebûna neteweyî ne. Loma jî, ji 

bo Xanî vê gotinê dibêje: "Xanî wek Mûsa neteweperwer û wek Platon jî 

sazûmankar e." 

H. Mem diyar dike ku Xanî Mûsayê kurdan e û ew di bin tesîra Deh 

Fermanên Hz. Mûsa de maye loma, di destana xwe de helbesta dehan 

nivîsiye. Pê jî nemaye û helbestên xwe li ser deh movikan ristine. Her 

wiha deh lehengên sereke yên destanê hene. Ev îspatên vê yekê ne. 

Lêkoler H. Mem vedîtiye ku Ehmedê Xanî di berhema xwe de reqamên 

şîfredar bi kar anîne. Wek jimarên yek, sê, çar, deh, du sed... Nivîskar di 

xebata xwe ya bi navê Mamosteyê Sêyemîn Xanî de, bi berfirehî li ser van 
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şîfreyan sekiniye û ravekên balkêş der barê wan de kirine. H. Mem jimara 

dehan wiha rave kiriye: 

1) Stî (hiqûq) 2) Zîn (azadî) 3) Tacdîn (otorîte) 4) Arif (şêwirmend) 5) Çeko 

(hêz û çek) 6) Memo (gel) 7) Beko (nepakî) 8) Heyzebûn (rewşenbîr, 

mamoste) 9) Mîr Zeydîn (desthilat) 10) Gurgîn (nifşa ku dê bê)... 

Birêz Mem dibêje ku Ehmedê Xanî di berhema xwe de zanist, zanyar, 

edalet, azadî wek otorîteya mêhik; desthilatî, hêza leşkerî û hêmanên 

tirsê jî wek otorîteya mêr bi nav kiriye. 

Meriv ji xwe re hinek heyret dike ku bê çima ji teorîsyen û fîlozofekî wek 

Xanî nehatiye fehmkirin. Gelo ji ber ku em berhema wî tenê wek 

berhemeke helbestî dibînin û wê wek terza romana rojhilat nabînîn 

lomaş Bi ya min ev pêkerek e, lê hinên din hene: 

1) nebûna desthilatiya kurd 

2) ji herfên kevn derbasbûna herfên nû, ji sîstema perwerdehiya kevn 

derbasbûna sîstema nû. Bincilkirina raboriyê û redî mîras.. 

3) Ji ber ku Ehmedê Xanî bi kurdî nivisîye rewşenbîrên me yên ji nifşa nû, 

nikarin wî nas bikin û hilsengînin. Gava berhema hêja Mem û Zîn li tirkî û 

zimanekî din tê wergerandin hîna giranbihatiya wê xuya dibe. 

Em dikarin bi dehan tezên balkêş di xebata H. Mem de bibînin. Ji van 

tezan jî xuya dibe ku lêkolîner serê xwe gelek hem bi vê xebatê û hem jî 

li ser Ehmedê Xanî êşandiye. Çawan me di serî de jî got, gelek aliyên Xanî 

yên ku nedihatin zanîn, bi dorfirehî radixe ber çavên xwendevanan. Her 

wiha sedemê nivîsandina Mem û Zînê, sembolên ku di destanê de hene, 

sedemê nivîsandina bi kurdî û gelek aliyên din nivîskar H. Mem formûle 

kirine û wek tez pêşkêş dike. Wek encam em vê bibêjin: Nivîskar bi 

şîfreyên Xanî derxistiye û bi awayekî gelek baş jî şîrove kiriye. 

Zana Farqînî 

zana.farqini@amidakurd.com 
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Zimanê Akademîk 

Zana Farqînî 

Min bi zanebûn ev nav bi kar anî û wekî sernav ji nivîsara xwe hilbijart. Ji 

ber ku gelek caran ev sernav wek pirs ji min hat pirskirin û hîn jî tê pirsîn. 

Wek tê zanîn, zimanê me xwedî zarava û devokên sereke ne. 

Di zaravayê kurmancî de jî devokên sereke hene. Mîna botî, silîvî û 

mehmedî. Îcar kî ji kîjan herêmê be, devoka xwe ji devokên din paqijtir û 

fesîhtir bi nav dike. Bi gotina kin û kurt, her kes devoka xwe diecibîne û 

devokên din kêm û xwedî kêmasî dibîne. Ji ber ku Celadet Bedirxan 

devoka botî ji bo bilêvkirina zaravayê kurmancî wek bingeh dîtiye, ku em 

jî qet nebe ji aliyê teorîk ve vê dipejirînin, kesên ji vê herêmê devoka xwe 

wek bingeha zaravayê kurmancî qebûl dikin û rastir dibînin. Nemir 

Celadet Bedirxan bi xwe di Hawarê de, dide diyarkirin ku ew ne bi devoka 

botî lê belê bi kurdmancî dinivîse. Ji lew re di şûna "çêbî"ya botiyan de 

"çêbû" bi kar tîne û bi zanebûn tercîh dike û aşkera dike ku ew bi botîkî 

nanivîse. 

Bi rastî jî Celadet Bedirxan, ji bo rastnivîsê devoka tu herêmê bêkêmasî 

ranegihandiye. Ji bo wî, ya girîng rêziman e. Bi alîkariya rêzikên rêziman 

lê xebitiye ku vekîteke tekûz ji kurmancî re peyde bike. Ji lew re, tu herêm 

nikare bibêje ku ji bo zimanê akademîk devoka aliyê wan esas e. Na, her 

herêm, her devoka kurmancî xwedî şaşî û kêmasiyên rêzimanî ye. Yek bi 

tena serê xwe qîma zimanê nivîskî nake. Lewma ji bo pêkanîna zimanekî 

standard, ji me re rêziman rênîşander e. Pîvan ew e. 

Ji ber ku rêziman kilîlka zimên e.Digel van yekan, taybetiyan hin devokên 

me hene. Hin devok dikare bêhtir nêzî zimanê nivîskî be, hin devok jî dibe 

ku şaşîyên rêzimanê di wan de zêdetir be. An jî dibe ku li herêmekê 

bandora zimanê tirkî li ser kurdî zêdetir be. Ev rastiyek e, divê em 

bibînin.Ez dikarim bi dilekî rihet bibêjim ku tu devok nikare angast ango 
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îdia bike ku ew tekûz û paqij e. Ev hemû devok tevde zimanê me pêk 

tînin. Bi wan, gencîneya me ya peyvan temam dibe. Bi saya wan ancax 

em dikarin zimanê xwe yê standard çêkin.Rast e, her devokek, her 

herêmek xwedî hin taybetiyan e. Ez dixwazim bi vî çavî li van devok û 

herêmên me binêrim. 

Ji bo mînak, fonetîka Serhedê li min xweş tê. Dengê wan dengekî qube 

ye, dengekî mîkrofonîk e. Guhdar têr dike, dixe bin bandora xwe. Mesela 

devoka ku li Amed (nemaze rojavayê Dîcleyê), Batman û Mûşê tê 

bikaranîn, ji min re fesîhtir û fehmbartir e. Devoka ku li Sêrt, şirnex, Cîzîr 

û derdora van bajaran tê axaftin, ji bo bilêvkirina kurdî bi min jî tercîheke 

di cih de ye. Herêma Toran ji aliyê gencîneya peyvan ve dewlemend e. 

Devoka ku li hêla Ruha, semsûr, Mereş û Meletiyê tê qisekirin, xwedî çêj 

û tehmeke cuda ye.Bi kurtî, ez dikarim yeko yeko li ser herêm û devokan 

rawestim, ku tev jî ji bo me jêneger in, lê bi xalên sereke min xwest ez 

van deveran destnîşan bikim. 

Tecrûbeyên min ên bi salan ev gotin bi min dan gotin. Ev ramanên min. 

Dibe ku bi awayekî giştî rast neyên dîtin. Wek gotinên dawî, ez dixwazim 

van bibêjim. Zimanê me yê devkî ne homojen e. Her devok û her herêm 

xwedî hin taybetmendiyan in. Tev jî malên zimanê me ne. Em nikarin dev 

ji yekê jî berdin. Em ji yekê jî naqerin. Welê jî, wilo jî, wisan jî, wer jî, wito 

jî û hwd. bi min şîrîn û ezîz in. Ji bo zimanê standard, herêmparêzîtî 

nabe!!!Ji bo pêkanîna zimanê nivîskî, yê standard tek pîvane, rêziman e. 

Bi riya rêziman divê em zimanê xwe yê nivîskî çê û tekûz bikin. Ancax bi 

vê yekê em dikarin rengên devokên xwe tevî zimanê xwe yê standard 

bikin. 

Te kurdiya vê naverokê çiqasî eciband ? 1 2 3 4 5 

Zimanê Dayikê yan jî Zimanê Zikmakî 

Zana Farqînî 
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Di zimanê me yê nivîskî de, hin tebîr hene ku ji zimanê me yê devkî re nû 

ne û ji zimanên din hatine stendin. Her wiha bi heman gotinan jî li zimanê 

me hatine wergerandin. Heta ji van tebîran, hinek jê jî, bi gelek awayan 

tên gotin. 

Wekî gotinên "zimanê dê", "zimanê dayikê", "zimanê maderî" û "zimanê 

zikmakî". Di zimanê me yê devkî de, ji bo van gotinên li jorê, tebîra 

"zimanê bavkalan" (an jî bav û kalan) heye. Lê belê cihê daxê ye, ku her 

diçe ev awayê gotinê ber bi windabûnê ve diçe û li cihê wê, awayên 

"zimanê dê", "zimanê dayikê", "zimanê maderî" û "zimanê zikmakî" 

derdikevin pêş. 

Ligel vê rewşê em heta rastî awayê gotina "zimanê malê" û "zimanê nav 

malê" jî tên ku em hem di zimanê xwe yê devkî de hem jî di zimanê xwe 

yê nivîskî de, wan bi kar tînin. Divê bê gotin ku tebîra "zimanê malê" di 

hin zimanê biyanî de jî heye. 

Îcar wateyên "zimanê dê" û "zimanê fermî" (zimanê hevpar, zimanê 

muşterek) ji hev cuda ne. Lê min navê ku ez li ser wateya wan, li ser 

danasîna naveroka van tebîran rawestim. Tenê ez dixwazim ji aliyê 

semantîk ve li ser wan tebîrên ku dabaşa nivîsa min li ser wan e, bisekinim 

û wan dahûrînim. 

Çawan me berê li jorê jî diyar kir, awayên gotina "zimanê dê", "zimanê 

dayikê", "zimanê maderî" û "zimanê zikmakî" ji zimanê me re nû ne û me 

ew ji zimanên din wergerandine zimanê xwe. Îcar hemin ku em wan 

dixwazin bi kar bînin, divê ku em awayên wan ê herî rast tercîh bikin. 

Peyvên dê, dayik û zikmakî, peyvên kurdî ne. 

Peyva "mader" çendî di zimanê me de bê bikaranîn jî, ew bi farisî ye û 

peyveke çêkirî û dariştî ye. Di kurdî de, li şûna "mader", peyvên "ma", 

"mak" û "make" hene. Lê belê awayê "mader" di farisî de heye ku mirov 

dibîne di farisî de hin peyv bi parkîta /der/ û /-er/ê çêbûne. Mînak: 



Rêzimana kurdî | 1930  

 

bira+der, pe+der, ma+der, dot+er, pis+er. Berginda kurdiya van peyvan jî 

ev e: 

Em bi rêzê û yeko yeko li ser wan peyvan rawestin: bira, pî (bi 

kirmanckî/zazakî ye ku bav e û baba jî, ji pa+pa hatiye pê; dengên /p/ê jî 

li /b/yê dageriyane), ma (bi kirmanckî), mak û make (bi kurmancî), dot 

(peyva dot+mam) û pis (pis+mam). 

Ji lew re, bi min hewce ye ku awayê gotina "zimanê maderî" neyê 

bikaranîn. Ji ber ku peyva mader ne peyveke kurdî ye û divê mirov kurdiya 

wê çêtir bibîne. 

Em niha jî bên ser peyva "zikmakî"; ev bêje bêjeyeke kurdî ye ku ji 

bêjeyên "zik", ji "mak" û ji dengdêra /-î/ya ku munasebetê çêdike, hatiye 

pê. Wateya vê peyvê jî ev e: Tiştê ku mirov ji maka xwe de bi xwe re tîne, 

tiştê ku di hemla dê de pêk hatiye, çêbûye. Ew taybetî ye ku gava mirov 

ji diya xwe dibe nabe bi mirov re heye. Wekî nîşan, hêma, şan û xal, seqetî 

û nexweşînan. 

Çendî ku di zimanê nivîskî de, bi rêjeyeke pir jî gotina "zimanê zikmakî" 

tê bikaranîn jî, ez bi xwe rast nabînim. Ancax ji bo tiştê genetîk û irsî, tiştê 

mîna êş û nexweşînê, wekî şan û xalên li ser ten û can ku ji dema zayînê 

de bi mirov re hene, mirov ji wan re dibêje ev tiştekî zikmakî ye. Ji bo 

nimûne: Dibêjin ev şana li ser rûyê wî ye, ji zikmakî ve pê re heye. Lêva 

wî ji zikmakî ve qelaştî ye û hwd. 

Li vir dimîne peyvên "dê" û "dayik". Peyva "dê", rasterast berginda 

madera farisî ye. Ku bi kirmanckî jê re dibêjin "ma" û di hin gotin û çêran 

de jî em di kirmancî de jê re dibêjin "mak". Heywana ku zabe, têjikên wê 

hebin, em jê re jî dibêjin make. Herçî bêjeya "dayik" e ku wekî "dayîk" jî 

tê bilêvkirin, xwedî wateyeke cudatir e. Ji bo şîrîntirkirin û sempatîkkirinê 

em dibêjin dayik û ev jî, ji "da" û /-ik/a parkît (paşgir) hatiye pê. Ji aliyê 

wateyê ve "da" an jî "dê" û "dayik" ne heman tişt in, cudahiya wateyê di 
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navbera wan de heye. Li aliyê din, wek agahî em bibêjin ku, di zimanê 

zarokan de ji "dê" re "dada" jî tê gotin. 

Li rastê, peyva "dê" dimîne, ji vê peyvê re tu gotina min nîn e, ji ber ku 

ew peyveke xwerû ye û ji bêjeya "da"yê dageriyaye bûye "dê" û îro wisan 

tê bilêvkirin. Mîna bêjeyên "pa" û "pê", "ra" û "rê" ku çawan dengdêra 

wan a /a/yê dageriyaye bûye /ê/. 

Wek encam, li şûna tebîra "zimanê bavkalan" ku ev awa helal malê 

zimanê kurdî ye, eger em tebîrên transferkirî bi kar bînin, divê ku em an 

bibêjin "zimanê dê" yan jî "zimanê dayikê", lê gerek em nebêjin "zimanê 

zikmakî" yan jî "zimanê maderî". 

Nîşe: Ev nivîsar berê di vesera Azadiya Welat Tûrik de hatiye weşandin. 

** 

PAŞGIRÊN PEYVÊN KURDÎ  

Paşgir çi ye û ji çi karî dibe? Peyva “paşgir” ji peyva “paş” û lêkera “girtin” 

tê. Bixwe ev peyv jî peyveke bi paşgir hatiye afirandin û nûmane bûye. 

Paşgir ango paşdanî, dema ku tên paşiya peyvekê, maneyeke nû 

diafirînin. Ji wê demê şûn ve ew peyv dibe peyvek û maneyek nû. Di 

zimanê Kurdî de paşgir ango paşdanî, peyvên gelek xurt û bikêrhatî ne. 

Ev peyvan tên paşiya peyvên xwedîmane ango sade an jî tên paşiya 

peyvên hevdudanî û maneyeke nû dide van peyvan. Ev sazî hew ne di 

zimanê Kurdî de, di hemû zimanên ku paşdanî distînin de jî gelek giring 

e. Ji ber ku, ji peyvekê çend maneyên nû dikare derkeve. Ka em li jêr 

binêrin û bibînin ev paşgiran çi ne û kîjan peyvan ji wan diafire:  

PAŞGIRAN  

-a  

(I) : Ev paşgir tê dawiya hin qurmên lêkaran, yen dema niha yan jî borî, 

da ku merama ji lêkerê bide naveroka peyvê.  
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Nimûne : zana, beza, bîna, nebîna, fehma, xwenda, xura / xure (xwera / 

xwere)  

-a  

(II) : Tên dawiya hin rengdêran û wan dike navdêr.  

Nimûne : germa, serma  

-a  

(III) : Ji rengdêrekê rengdêreke nû diafirîne. Nimûne : xama  

-ahî / -ayî / -hî / -yî :  

Bi alîkariya vê pasgirê navdêrên abstrakt tên çêkirin. Peyv eger bi tîpeke 

dengdar xelas be (-a)ya wê dikeve û dibe (-hî / -yî). Lê eger peyv bi tîpeke 

bêdeng dawî bê, hingî (-a)ya vê paşgirê nakeve. Di devokên Kurmancî de 

du formên vê paşgirê hene : 1. -ahî, 2. -ayî. Heçî Kurdîya kurmancî ya 

nivîskî ye, rastnivîsa wê li ser bingeha klasîkên me, ku wê jî li ser bingeha 

devoka Botî bejn daye, qanûnek daye ber xwe. Ji ber vê yekê ye, ku forma 

serekî ya vê pasgirê (-ahî) ye.  

Nimûne : dûrahî, bilindahî, mezinahî, berahî, dirêjahî, germahî, bînahî, 

piçûkahî, sorahî, reşahî, zerahî, keskahî, hêsînahî, terahî, şilahî, kûrahî, 

avahî / avayî, şahî / yî, sênahî, şînahî, ronahî, korahî  

-ajo :  

Paşgira ji lêkera “ajotin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê ajotinê 

radibe” dide peyvê.  

Nimûne: kerajo, gaajo, dûajo  

-ak :  

Ji rengdêrekê rengdêreke nû diafirîne.  

Nimûne: ronak, -al :  

Bi alîkariya vê paşgirê navdêr têne çêkirin.  

Nimûne: heval, kortal, tengal, kendal  

2  
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-an /-yan  

(I) : Nîşana piraniyê ye. Piraniya forma nebinavkirî ye û tê dawiya 

navdêrên hem mê û hem jî nêr.  

Nimûne: kofîya jinan, kumê mêran, erdê gundîyan, welatê kurdan  

-an /-yan  

(II) : Wek nîşana piraniyê navê êl û eşîretekê dide xuya kirin.  

Nimûne: heyderan, demenan, kîkan, milan, reşkotan, celalîyan, 

gawestîyan, Goyiyan  

-an /-yan  

(III) : Navê herêmekê ku êl û eşîreta navkirî lê dijî yan jî lê dima nîşan dide.  

Nimûne: Botan, Soran, Mukriyan, Behdînan  

-an /-yan  

(IV) : Wek nîşana piraniyê ji navdêran navdereke nû û xwedan maneyeke 

nû diafirîne.  

Nimûne : gulan, xalan, apan  

-ane  

(I) : Paşgirek e ku pê hoker têne çêkirin û maneya “bi awayê, bi rengê, bi 

tehrê, bi siklê” dide peyvê. Nimûne: kurdane, serxweşane, mîrane, 

dostane, sêrane, mêrane, yekane, tekane, jinane, sextekarane, şahane, 

merdane  

-ane  

(II) : Hokera dem û zemanan çêdike û maneya  

“her…, wek her…,” dide peyva ku ew pê ve tê  

girêdanê.  

Nimûne: rojane, mehane/ heyvane, heftane, salane.  

-ane  

(III): Bi alîkariya vê pirtikê hoker yan jî navdêr  

tên çêkirin.  
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Nimûne: yekane, perane, tekane  

-anê / -anî:  

Bi alîkarîya vê pirtikê navên lîstik û yariyan tên çêkirin.  

Nimûne: topanê (talanê), goganê / goganî, kêlanê / kêlanî, bersinganê, 

çoganê, hêlanê, beranê  

-anî  

(I) : Bi alîkariya vê paşgirê hem ji navdêr û hem jî ji rengdêran navdêrên 

abstrakt tên çêkirin. Nimûne: piranî, mêranî, xortanî, koranî, kêmanî, 

keçanî, qîzanî, jinanî  

-anî  

(II) : Bi alîkariya vê paşgirê navên hin xwarinan û hwd tên çêkirin.  

Nimûne: boranî, çortanî, şîranî, doşanî  

-anok :  

Bi alîkariya vê pasgirê navdêr tên çêkirin.  

Nimûne: tiştanok, çivanok  

-ar  

(I): Ji bo çêkirina navê tiştekî bi kar tê.  

Nimûne: destar, guhar  

-ar  

3  

(II): Tê dawiya peyvên ji qurma lêkeran afirî û heyset û rengekî dide 

gotinê. Heye ku ji kurtbûna paşgira “-dar“ be.  

Nimûne: nivîsar, gotar, dîdar, reftar, kuştar, kirdar, mirar  

-ar  

(III): Ji bo çêkirina navê kesê ku karekî dike û pê radibe” tê bi kar anîn. 

Heye ku ji kurtbûna paşgira “-yar” be.  

Nimûne: cotar / cotyar, xewar, mirar, kirar  

-ar  
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(IV) : Ji rengdêran rengdêreke nû çêdike.  

Nimûne: kevnar, jengar / jingar / zengar / zingar  

-asa :  

Bi maneya “wek, mîna, fena, mînanî, şitî, şubhe” de hokeran çêdike.  

Nimûne: dêwasa, hûtasa  

-asî :  

Ji rengdêr yan jî ji navekî navdereke abstrakt çêdike. Heye ku ev pirtik ji 

guhirîna “-asa” ya bi maneya “wek, mîna, fena, mînanî, şitî, şubhe” de 

be.  

Nimûne: kêmasî, kurtasî, kurdasî  

-atî /-yatî :  

Bi alîkariya vê paşgirê navdêrên abstrakt tên çêkirin.  

Nimûne : kirîvatî, êzdîyatî, mirovatî, xizmatî  

-avêj :  

Paşgira jl lêkera “avêtin, havêjtin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê 

avêtinê radibe” dide peyvê. Nimûne : topavêj, bombeavêj, tîravêj, 

dûravêj, gûavêj  

-awer :  

Paşgira ji lêkera “awerden”a farisî û ” awirden, hawirden”a kurdîya jêrin 

e, ango “anîn, hanîn, înan, hînan”. Lê wek paşgir ji maneya bingehîn ya 

lêkerê bi dûr ketiye, bûye xwedî maneyeke duyemîn, ku ew jî maneya 

“xwedîbûn, têdehebûn”ê ye.  

Nimûne: cengawer, dilawer  

-bar  

(I) : Ev paşgir bi maneya “destûr heye ku bikî,  

Nimûne: guhêrbar, guhêzbar, birbar, dîtbar/dîbar, nedîbar, xwarbar  

-bar  
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(II) : Ev ji lêkera “barîn”ê afirîye û wekî paşgir bi maneya “tijî (bi), dagirtî 

(bi)” de ye.  

Nimûne: gunehbar, tawanbar, xembar, çavnebar, zîyanbar, xetabar  

-bar  

(III) : Ev pas gir ji zimanê pehlewî hatîye û bi maneya “perav, qirax, kenar, 

rêya avê” ye.  

Nimûne: rûbar, cobar, zêbar  

-baz :  

Paşgira ji lêkera “bazdan”ê, ango “lîstin”ê tê ye. Di Kurmanciya bo 

nimûne Beraziyan û ya hêla Rihayê de, ji bo lîstina bi maneya “dîl kirin û 

reqs”ê de, dibêjin “bazdan”. Ji ber vê yekê, gava ku ev paşgir tê dawiya 

peyvekê, maneya “kesê ku bi karê lîstinê radibe” dide peyvê. Peywendiya 

vê lêkerê bi “bazdan”a ku bi maneya “revîn, xwe nedan dest, xwe 

hilavêtin, xwe çeng kirin, hop kirin û hwd”ê tune ye. Nimûne: fêlbaz, 

qumarbaz, canbaz, kindirbaz, serbaz, şûrbaz, rimbaz, jinbaz, kiçbaz, 

dilbaz, sêhrbaz, hîlebaz, hoqebaz, dekbaz, tewlebaz (fêlbaz), çenebaz  

-bêj :  

4  

Paşgira ji lêkera “gotin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê gotinê 

radibe” dide peyvê.  

Nimûne: dengbêj, stranbêj, çîrokbêj, henekbêj, xwesbêj (xosbês), 

gotûbêj, gotinbêj, Pirbêj, ezberbêj  

-bend  

(I) : Paşgira ji lêkera “bestin”ê, ango “girêdan”ê de ye.  

Nimûne: bazbend, derbend, girêbend, çiçikbend, terkîbend, destbend, 

dolbend, rûbend  

-bend  

(II) : Bi maneya “girêdan û bestin”ê de kar û pêseyekê nîşan dide.  
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Nimûne: solbend, nalben  

-bend  

(III) : Bi maneya “xwe bi tiştekî ve girêdayî dîtinê dide.  

Nimûne: sazbend, hevalbend  

-ber  

(I) : Paşgira ji lêkera “burden”a farisî û “birin”a kurdî ye ku maneya “kesê 

/ tiştê ku bi karê birinê radibe” dide peyvê.  

Nimûne: rêber, dilber, rêveber, emirber, nameber, fermanber, penaber, 

pêxamber/ pêxember/peyamber, ajneber  

-ber (II) : Bi maneya “hebûn”ê de ye.  

Nimûne: sîber, ruhber  

-best : Paşgira ji lêkera “bestin”ê, ango “girêdar’ê ye ku maneya “kesê / 

tiştê ku bi karê girêdanê radibe dide peyvê.  

Nimûne:darbest, serbest, benbest, helbest  

-bîn :  

Paşgira ji lêkera “dîtin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê dîtinê 

radibe” dide peyvê.  

Nimûne: dûrbîn /dûrebîn, bedbîn, hûrbîn, xweşbîn, nebîn, geşbîn, rastbîn  

-ce :  

Paşgira ji bo biçûk kirinê ye.  

Nimûne: alûçe, baxçe, parçe, boxçe, nîvçe (nîvcî, nîvco), kemançe, xalîçe, 

nalçe  

-çin :  

Paşgira ji lêkera “çinîn”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê çinînê 

radibe” dide peyvê.  

Nimûne: mazîçin, gulçin, pembûçin, titûnçin  

-çîn :  
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Paşgira ji lêkera “çandin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê çandinê 

radibe” dide peyvê.  

Nimûne: derewçîn, gulçîn  

-da :  

Paşgira ji lêkera “dan / dayîn”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê 

dayînê radibe” dide peyvê.  

Nimûne: nanda / nande, xwedêda  

-dan  

(I) : Derdana tiştekî nîşan dide.  

Nimûne: derdan, şimadan, mûmdan, agirdan, çaydan, guldan, kildan,  

-dank :  

Derdaneke biçûk ya tiştekî nîşan dide. Paşgireke hevdudanî ye û ji peyva 

“dan” û pirtika biçûk kirinê ya “k”yê pêk hatîye.  

5  

Nimûne: agirdank, avdank, avildank, çaydank, derdank, derzîdank, 

gulçîdank, kevçîdank, kildank,mîzdank, mûmdank, pifdank, pizdank, 

şekirdank, şimadank, xwêdank, xwelîdank  

-dar /-(e)dar  

(I) : Paşgira ji lêkera “daştin”a farisî ye ku di hin zaravayên kurdî de 

“darin” e û hevmaneya lêkera “hebûn”ê ye. Paşgira “dar” bi maneya 

“heye / heyî”yê de ye.  

Nimûne: agahdar, ahengdar, avdar, bêhndar, birîndar, çekdar, cindar, 

dêndar, derdedar, deyndar,dikandar, dîndar, evîndar, fermandar, kirdar, 

kirêdar, maldar, mêvandar, nandar, nedar, payedar,piştedar/ piştîdar, 

remildar, serdar, sermayedar, xwîndar, zordar,  

-dar  

(II) : Di zaravaya Kurmancî de bi tenê di peyva”guhdar” de, ku bi awayekî 

şaş , paşgira “dar” di maneya “dan / dayîn”ê de ye. Rastiya vê, her wekî 



Rêzimana kurdî | 1939  

 

di klasîkên me de jî derbas dibe, “dêr” e û ji lêkera “dêrîn /dêran”ê ye. Di 

klasîkên nivîskî de ev wek “guh bidêre” ye û peyva “guhdar” jî di 

edebîyata devkî de “guhdêr” e.  

Nimûne: guhdar/ guhdêr  

-dêr :  

Paşgira ji lêkera “dêran / dêrîn”ê ye û maneya dayînê dide peyvê.  

Nimûne: avdêr, guhdêr, çavdêr, kardêr, kirêdêr  

-e  

(I) : Tê dawiya peyvên ji qurma lêkeran afirî û heyset û rengekî dide 

gotinê.  

Nimûne: bijarte, bijare, bêje, jimare, bende, kêse, beste, hinare, şikeste, 

kirde, xwende, maie, awarte  

-e  

(II) : .Tê dawiya peyvên ku rengan nîşan dide û maneya “rengê ku ber bi 

wî rengî diçe, rengê ku dişibe wî rengî” dide peyvê.  

Nimûne: sore, keske, zere, gewre  

-e  

(III) : Tê dawiya hin peyvên ku peywendiya wan di gel dem heye yan jî 

dem nîşan didin û maneya “bi wê demê ve girêdayî, di wan wextan de” 

dide peyvê.  

Nimûne: bihare, êvare, payîze, sere, navsere, hefte, Çile (çele)  

-e  

(IV) : Ji peyvên navdêr yan jî rengdêr navdêreke nû û xwedan maneyeke 

nû û taybetî diafirîne.  

Nimûne: deste, dermale, çilmêre, sewate, sebze, kore, nerme  

-ek  

(I) : Gelek caran navên tiştan, nemaze navên hacet û alavan diafirîne.  
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Nimûne: destek, badek, rastek, piştek, birrek, xizek, nîvek, şeşek, heştek, 

heftek, fitlek, xwastek, kotek, xurek (xwarek / xwerek)  

-ek  

(II): Navên ku xuy û xeyseteke taybetî dide mirovan diafirîne.  

Nimûne : virrek, serek, kulek, silek, çilek, zirtek, fisek, tirrek, tirsek, mîrek, 

pîrek, wêrek, newêrek, fenek, parsek, kulek  

-end / -yend :  

Bi alîkarîya vê pasgirê hem ji navdêr û hem jî ji qurmên lêkeran navdêrên 

nû tên çêkirln. Nimûne: navend, revend, zayend, govend  

-er / -yer :  

Bi alîkariya vê paşgirê hem ji navdêr û hem jî ji qurmên lêkeran navdêrên 

nu tên çêkirin.  

6  

Nimûne: koçer, raxer, bûyer, parêzer, nivîser, têkoser, bîner, fıroşer  

-ezar / -zar :  

Paşgira -zar bi maneya cih e, cihê li çandina tiştekî ye. Tîpa “e”yê ji bo bi 

hevgirêdanê ye. Bi alîkariya wê rengdêr yan jî navdêr tên çêkirin.  

Nimûne: şermezar, tengezar  

-ewarî / -warî :  

Bi alîkariya vê paşgirê ji navdêr yan jî ji rengdêrekê navdêreke nû ya 

abstrakt tê çêkirin Nimûne: kurdewarî  

-firoş :  

Ev paşgira ji lêkera “firoştin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê 

firoştinê radibe” dide peyvê. Nimûne: gulfiroş, zembîlfiroş, xwefiroş, 

belafiroş, pirtîfiroş  

-gar :  

Ev paşgir maneya “kesê ku dike, kesê ku karekî tîne cih” dide peyvê.  
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Nimûne: pîgar, amojgar, rojgar (ev paşgira di vê peyvê de bi wext re 

mane guhartîye). Peyva rojgar di maneya “serdem, zeman, dewran, 

dewr”ê de ye.  

-geh :  

Ev paşgir maneya “cih, dever, şûn, war” dide.  

Nimûne: seyrangeh, havîngeh, şargeh, bingeh, tavgeh, çêregeh, bergeh, 

kêlangeh, wargeh,zanîngeh, çivgeh, hêwirgeh  

-ger  

(I): Paşgira ji lêkera “gerîn / geriyan”ê ye û maneya kese / tiştê ku bi karê 

gerînê radibe dide peyvê  

Nimûne: şevger, bager, banger, şopger / rêçger, peyger, temaşeger, 

dadger  

-ger  

(II): Ev paşgira maneya “kesê ku bi wî karî radibe” dide poyvê û navê 

pêseyekê nîşan dide.  

Nimûne: hesinger, zêrînger / zêrger, kîmyager  

-gêr :  

Paşgira ji lêkera “gêrîn (gêran / gêrandin)”ê ye û maneya “kesê ku karê 

binavkirî digerîne, dike” dide peyvê.  

Nimûne: şoreşgêr, wergêr, meygêr, govendgêr, çilingêr, pîlangêr, kargêr, 

civatgêr, dolabgêr  

-gir :  

Paşgira ji lêkera “girtin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê girtinê 

radibe” dide peyvê.  

Nimûne: masîgir, sawgir, alîgir, xûgir, hogir, dilgir, mîratgir, rexnegir, 

régir, piştgir, malgir  

-gîn :  

Ev paşgir maneya “tijî, tijî bi … “ê dide peyvê.  
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Nimûne: lezgîn, xemgîn, mizgîn, xwazgîn, şermgîn, sawgîn  

-guhêz :  

Paşgira ji lêkera “guhastin (neqil kirin)”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi 

karê guhastinê radibe” dide peyvê.  

Nimûne: xeberguhêz, warguhêz, barguhêz  

-hêl :  

Paşgira ji lêkera “hêlan (hilanîn, hiştin, terikandin, terkkirin)”ê ye û 

maneya “kesê / tiştê ku bi karê hiştinê radibe” dide peyvê.  

Nimûne: cîhêl, warhêl, meydanhêl, jinhêl, mêrhêl, êlhêl, gundhêl, pezhêl, 

dêhêl, bavhêl, kurhêl, keçhêl  
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-ik  

(I) : Pirtika ji bo biçûkkirina ji ber xweşik û narînnîşandanê ye.  

Nimûne: keçik, qîzik, lawik, kurik, pîrik, jinik, mêrik, pitik, bavik, kalik, 

reşik, zerik, sorik, gewrik, rindik,xweşik, cewrik, qirdik, berxik, karik 

/kehrik,  

-ik  

(II) : Pirtika ji bo navên tişt, hacet û alavan e.  

Nimûne: devik, destik, lepik, berçavik, kerik, pifïk, pirik, bêrik, berik, palik, 

çoçik, hestik, girik, boçik,elbik, kindik, kuxik, sîrik, qirsik, refik, pizik, rêçik, 

şimik, zendik  

-ik  

(III): Pirtika ji bo navên hin xwarinan e.  

Nimûne: avik / afik, tirşik, dolmik, lorik, çolik, xilorik, kilorik, nanik, pelik  

-ik  

(IV): Pirtika ji bo navên hin nexweşiyan e.  

Nimûne: zerik, sorik, xurik, kuxik, xeneqûtik, bûkik, efnik, kufik, kamik  

-ikî :  



Rêzimana kurdî | 1943  

 

Navdêrê abstrakt ya nexweşiyan e yan jî tişt û mirovê bi wê nexweşiyê 

ketîye.  

Nimûne: zerikî, efnikî, virikî, kufikî, kamikî, kasikî  

-il :  

Navê cihekî nîşan dide.  

Nimûne: pasil. pêsil, zenqil, xwazil (xwazî), paxil  

-ing / -ng / -wing :  

Pirtika ji bo biçûkkirina ji ber xweşik û narînnîşandanê ye.  

Nimûne: rojing, aring, soring, xweying, poşing, rêwing / rêwingî, birang, 

çîyang  

-ino / -no / -nino :  

Ji bo forma bangkirina zayenda hem mê û hem jî nêr ya piraniyê ye.  

Nimûne: xortino! (xortno), keçino! (keçno), kurino! (kurno), gundîno! 

(gundînino)  

-istan /-stan  

(I) : Bi maneya cih, dever û şûn e.  

Nimûne: goristan, gulistan, bostan (bustan, bîstan), mûristan, daristan, 

çolistan, qûmistan, şaristan /şehristan  

-istan  

(II) : Bi maneya welat e.  

Nimûne: Kurdistan, Afxanistan, Bulxaristan, Gurcistan  

-istan  

…  

Yılmaz Bağlar  

Amed News Agency  
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Wekî ku me di beşa yekemîn de dît, paşgir an jî paşdanî di Kurdî de zêde 

û zêde ne. Berdewama beşa yekemîna wan paşgiran li jêr in.  

(III) : Bi maneya dem û zeman e.  

Nimûne: germistan (havîn), zivistan,  

-î/-yî  

(I): Ev paşgira mensûbbûn û girêdana bi kom, eşîr, gel, netewe, ziman, 

zarava, devok, dîn yan jî’ mezhebekî nîşan dide.  

Nimûne: samî, arî (aryanî), ertoşî, botî, milî, kurdî, erebî, almanî, 

kurmancî, lurî, alewî, êzîdî, behayî, îslamî, henifî, şafi’î, caferî, isma’îlî, 

evangalî, lûterî  

-î/-yî  

(II): Mensûbbûn û girêdana bi cih, dever, herêm, gund, bajar û welatekî 

nîşan dide.  

Nimûne: deştî, çiyayî, gundî, bajarî, zozanî, serhedî, behdînî, diyarbekrî, 

wanî, mêrdînî, kurdistanî, îraqî, afrîkayî, asyayî. deverî  

-î/-yî  

(III): Ji rengdêrekê navdêreke abstrakt (mucered) çêdike.  

Nimûne; sorî, zerî, bozî, qencî, sarî, germî, çêyî, sistî. qelewî, reşî  

-î/-yî  

(IV): Ji rengdêr yan jî ji navdêrekê navdêreke abstrakt çêdike,  

Nimûne: carnêrî, azadî, serbestî, tolazî, serxwesî, rastî, dostî, nezanî, 

paqijî  

-î/-yî  

(V): Ji navê kar û pêşeyekê navdêreke abstrakt çêdike û mijûlahiyekê 

nîşan dide.  

Nimûne: karkerî, zîvkerî, cotkarî, gulfiroşî, bikirrî, dengbêjî  
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-î /-yî (VI): Ji navdêreke ku dem nîşan dide navdêreke nû ji bo peryodeke 

taybetî çêdike. Nimûne: rojî, sêmehî, nîvsalî, hefteyî, havînî, payîzî, 

zivistanî.  

-î  

(VII): Ji navdêran rengdêr çêdike.  

Nimûne: avî, bejî, xwînî, bengî  

-î  

(VIII): Ji rengdêran navdêrên konkret çêdike.  

Nimûne: şilî, gêrmî, germî  

-î  

(IX): Ji navdêran navdêrên nû yen di maneya alav û tiştekî ne çêdike.  

Nimûne: baranî, destî, derî, piştî, gulî  

-î  

(X): Ji hokeran navdêr çêdike.  

Nimûne: binî, serî, nîvî  

-în  

(I) : Ji çi yan jî ji çi madenê çêbûna tiştekî nîşan dide.  
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Nimûne: zêrîn, zîvîn, darîn, derewîn, rastîn  

-în  

(II) : Ji navdêran rengdêr çêdike.  

Nimûne: rengîn, zengîn, belgîn, ahîn, gurgîn, bengîn, dengîn, şermîn, 

nalîn, dilîn  

-în  

(III) : Ji navdêran navdêreke nû çêdike.  

Nimûne: berfîn, tirşîn, rojîn  

-în  

(IV) : Ev paşgir ji hokerekê hokereke nû çêdike.  
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Nimûne: pêşîn, paşîn, dawîn, jêrîn, jorîn, navîn,  

-inî /-yînî :  

Ev paşgir ji navdêreke navdêrên nû yen abstrakt çêdike.  

Nimûne: kurdînî, pîrînî, dêyînî, bavînî, hevalînî, dostînî, bengînî, mêrînî, 

kurînî, keçînî, bûkînî, lawinî  

-îş / -iş :  

Ev paşgir ji navdêran navdêreke nû çêdike û maneya “karê ku tê kirin” 

dide peyva nû.  

Nimûne: bexsîs, sparîş  

-îtî /-yîtî :  

Ev paşgir ji navdêreke navdêrên nû yen abstrakt çêdike.  

Nimûne: kerîtî, bavîtî, gundîtî, mîrîtî, dêyîtî, seyîtî  

-jen (I):  

Ji lêkera “jenîn, jendin”ê ya bi maneya lêdanê de ye. Wek paşgir maneya 

“kesê yan jî tiştê ku karê lêdana wî tiştî dike” dide peyva nû.  

Nimûne: kevanjen, avjen, bajen, agirjen, livajen, libûjen, kemanjen  

-jen  

(II): Ji lêkera “jenîn”ê ya bi maneya “dîwardanîn”ê de, wek paşgir “kesê 

ku bi wî karî radibe” dide peyvê. Nimûne: dîwarjen  

-o  

(I) : Ji bo çêkirina navên hem jin û hem jî mêran bi dawiya peyvê ve tê 

girê dan.  

Nimûne: Soro, Mendo, Bazo, Silo; Zeyno, Xeco, Eyşo, Weso.  

-o  

(II) : Ev paşgir ji bo biçûkxistina kesan, tişt, cih û deveran û gazin 

behskirinê, yan jî ji bo saloxdan û wesifdanê tê bi kar anîn. Ev dikare hem 

di forma dema rewşa gazîkirinê de be hem jî ji bo binavkirin û 

navlêdaninê be.  
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Nimûne: Hemo, Remo, Şemo, Heso, bavo, Silo, xalo, apo, gundo, çemo, 

guro, şahîno, hevalo, lico, liko, xwaro.  

-o / -yo  

(III) : Ji bo forma bangkirina zayenda nêr ya yekhejmar e.  

Nimûne: kuro!, bavo!, keko!, zavayo!, gêjo!, dîno!  

-ok / -yok  

(I) : Paşgirêk e, ku ji bo salox û wesifdana mirovekî ye.  

Nimûne: çepok, tirsok, kenok, mirovok, gerok, revok, şermok, zarok, 

giriyok, mizmizok, xapinok,xeydok, qarqarok, qehrok, dilbijok  
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-ok  

(II) : Bi alîkariya vê paşgirê ji navdêr an jî ji rengdêran rengderên nû tê 

afirandin.  

Nimûne : gulok, adarok, nîsanok, devok, nezok, pelok, kelok/kelek, 

miştok, peqpeqok, zelqok /zeliqok, kcçelok, şemitok, şînok, gezgezok, 

xemrevînok, pêkenok, payîzok, dîlok  

-ok / -yok  

(III) : Ev paşgira ji bo biçûkkirinê ye. Gava ku tê dawiya peyvekê, tiştê ku 

jê tê kad kirin, ji aliyê mezinahiyê ve biçûk dike.  

Nimûne: ferhengok, fetilok, hêjîrok, şekirok, şemamok, zengilok, xeberok, 

pîvazok, pifdanok, kanîyok / kanyok, hestîyok, axayok  

-okî :  

Ev paşgir ji navdêran rengdêrekê çêdike.  

Nimûne: qirêjokî, peritokî, zerikokî, reşkoki, gemarokî, pitpitokî, girînokî, 

gumgumokî, vinvinokî,xirnximokî  

-onek :  

Ev paşgira ji navdêrekê rengdêr yan jî navdêreke nû çêdike.  

Nimûne: tirsonek, zirtonek, bizdonek, fitlonek, zîvronek  
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-over :  

Bi vê paşgirê rengdêr tê afirandin.  

Nimûne: girover/ gilover, hilover.  

-ox :  

Ev paşgir bi maneya “çêker, kesê ku dike, kesê ku bi wî karî radibe” dide 

peyve. Paşgira “-ox” di zimanê pehlewî de heye û di farisiya îro de jî di 

hin peyvan de maye. Lê di kurdî de, herî zêde, di zaravayê dimilî(zazakî) 

de bi rengekî gelekî berfireh tê bi kar anîn. Wisa ye ku dikare bi maneya 

“çêker” ji bo her kar û pîşe bê bi kar anîn.  

Nimûne: çêkirox, kirrox, kirox (kiryox), salox (salix).  

-pare :  

Ev paşgir bi maneya “kerr, perçe, parçe” ye.  

Nimûne: yekpare, dilpare, cîgerpare,  

-perwer :  

Ji lêkera “perwerandin”a îranî ye ku di maneya “perwerde kirin, xwedî 

(xudan) kirin, jê re xwedî derketin, mezin kirin, terbiye kirin, hebandin”ê 

de ye. Ev paşgir maneya “kesê / tiştê ku dihebîne / hez dike, jê re xwedî 

derdikeve” dide peyvê.  

Nimûne: kurdperwer, mêvanperwer, niştimanperwer, mirovperwer  

-pêç :  

Paşgira ji lêkera “pêçandin”e ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê 

pêçandinê radibe” dide peyvê.  

Nimûne: birînpêç, serpêç, dorpêç, rupêç  

-parez :  

Paşgira ji lêkera “parastin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê parastinê 

radibe” dide peyvê.  

Nimûne: welatparêz, hawîrparêz  

-perest :  
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Paşgira ji lêkera “perestin”a ku di maneya “hebandin, jê re secde birin”ê 

de ye. Wekî paşgir maneya “kesê ku wî tiştî dihebîne, ji wî tiştî re secdeyê 

dibe” dide peyvê.  
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Nimûne: agirperest, putperest, xaçperest, keysperest, xweperest, 

kevneperest, pulperest, nijadperest  

-pêj :  

Paşgira ji lêkera “pehtin / pijandin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê 

pehtinê radibe” dide peyvê.  

Nimûne: xwarinpêj, nanpêj, rûnpêj, aşpêj  

-revîn :  

Paşgira ji lekera “revîn / revandin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê 

revînê radibe” dide peyvê.  

Nimûne: xemrevîn, dilrevîn, xewrevîn, hevalrevîn.  

-saz :  

Paşgira ji lêkera “saxten”a farisî ye ku dibe “cekirin“a kurdî û maneya 

“kesê / tiştê ku bi karê çêkirinê / sazkirinê” radibe dide peyvê.  

Nimûne: dermansaz, diransaz, demsaz, çeksaz, karsaz.  

-stîn:  

Paşgira ji lekera “standin”ê ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê standinê 

radibe” dide peyve.  

Nimûne: ruhstîn  

-şo :  

Paşgira ji lêkera “şuştin”e ye û maneya “kesê / tiştê ku bi karê şuştine 

radibe” dide peyvê.  

Nimûne: mirîşo, tenaşo (teneşo, teneşir), destşo, cilşo, çekşo, kincşo, 

kirasşo, serşo, firaqso, amanşo,  

-tî :  
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Paşgirek e ku ji bo çêkirina navderên abstrakt tê bi kar anîn.  

Nimûne: şivantî, gavantt, hostetî, hevaltî, biratî, mirovtî, zavatî, kurdîtî, 

kertî, hartî, beredayîtî, durûtî  

-van / -evan  

(I) : Ev paşgira ku di zimanê farisî de “-ban” e, di kurdî de bûye “-van” yan 

jî “- wan”. Di zimanê kurdî de ew bi van çend awayên jêrîn tê bi kar anîn. 

Wek di van nimûneyan de jî xuya dike, maneya bingehîn ya vê paşgira 

lêkerî “panêrî / çavnêriya heywanan kirin, çûna ber heywanan, heywan 

xwedî kirin” e. Li vir, hewce ye em bibejin, ku peyva “şivan”a kurdî di 

zimanê pehlewî de “şuban” e û peyva “şu” ya ku ji zimanê sanskrîtî ye, di 

vê peyvê de maneya “pez” wergirtiye. Bi vi rengî, ew di farisî de bûye 

“çûban”, lê di kurdî de dengê “ş”yê hatiye parastin û bûye “şivan”. Ev 

peyv çûye nav zimanê tirkî û bûye “çoban”. Herwekî ku xuya dike, mîna 

ku hinek kes dibêjin, têkiliya vê peyvê bi gotina “ço, çov, şiv” nîn e.  

Nimûne: şivan, gavan, berxvan, karvan / kehrikvan, golikvan, dikvan, 

masîvan  

-van / -evan  

(II) : Paşgira “-van”ê xwedî çend guhartoyên din e. Li vir, herwekî di 

nimûneyên jêrîn de jî diyar dibe, ji bo çêkirina navên hin kar û pîşeyan e. 

Ev paşgir maneya “ew kesê ku ji karê navbirî fêm û beşedike, ew şuxul ji 

destê wî tê û xwedan wî karî ye” dide.  

Nimûne: nêçîrvan, baxvan, lîstikvan, bêrîvan, aşvan, kelekvan, melevan, 

dîdevan, nêrevan, segvan,baxçevan, rezvan, melekvan (serpale), 

rnelûvan, qeflevan  

-van  

(III) : Paşgira “-van”ê ya di vê guhartoyê de bi maneya “kesê ku ji lêdana 

alaveke muzîkê fêm dike, dizane û bi wî kar û hunerî radibe” dide peyvê. 
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Li vir hewce ye bê gotin, ku di zaravayên din yên kurdî de ji bo saloxdana 

ev celeb karê hunerî paşgira “- jen”ê tê bi kar anîn, ku ji lekera “jenîn”ê  
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ye, ango “lê dan”. Bo nimûne, dibêjin “keça min kemanê xweş dijene”. 

Gava ku em bala xwe didin zaravaya kurmancî dibînin ku piraniya 

kurmancan ji dêl “jenîn”ê ve lêkera “lê dan”ê bi kar tînin. Ji ber hinde, vê 

nimûneya me gotî, bi awayê “keça min kemanê xweş lê dide / keça min 

xweş li kemanê dixe” dibêjin. Ji vê jî diyar dibe, ku kurmancî ji zaravayên 

din yên kurdî û herweha ji zimanên din yen îranî bi dûr ketiye.  

Nimûne: bilûrvan, zirnevan, tembûrvan  

-van / -evan  

(IV) : Paşgira “-van”ê ya di vê guhartoyê de bi maneya “kesê ku çavê wî li 

ser karê navbirî ye, kesê li tiştekî miqate ye, paner” e.  

Nimûne: dergehvan, piştevan  

-van  

(V) : Paşgira “-van”ê ya di vê guhartoyê de ji navdêrekê rengdêrekê 

diafirîne.  

Nimûne: dilovan  

Wekî me li jor dîtin ku ev paşgiran zêde û zêde giring e ji bo zimanê Kurdî. 

Bi sedan zêdetir paşgirên ku me hin nedîtine û nenivîsandine hene.  

Yılmaz Bağlar  

Amed News Agency 
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1. EV VEKOLÎN Û YÊN BERÎ WÊ 
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Di zimannasiyê de peyvsazî (bi inglîzî word formation) tê maneya çêkirina 

peyvan.[1] Ev ne yekem car e ku lêkolîn li ser peyvsaziya kurdî tê kirin. Di 

gelek kitêb û ferhengên kurdî de pêşpirtik (prefiks) û paşpirtik (sufiks) tên 

rêzkirin û – eger bi kurtî jî be – behsa erk û wezîfeyên wan hatiye kirin û 

hin nimûne ji wan hatine dan. Mirov dikare Rêzimana kurdî[2] ya Celadet 

Bedirxan û Roger Lescot (1971) ya bi fransî wek yekem rêzimannameyê 

bide ku bi rêjeyî bi berfirehî (bi qasî 10 rûpelan) behsa peyvsaziya 

kurmancî tê de hatiye kirin. Berfirehtirîn xebata çapkirî heta niha li ser 

peyvsaziya kurmancî hatî kirin, kitêboka Amed Tîgrîs Pêşkît û parkît[3] e. 

Giringtirîn berhema li ser vê mijarê bi soranî, kitêba Kamiran 

RehîmîBinemakanî wişesazî û wişeronan le zimanî kurdî da[4]. Peyvsaziya 

kurdiya başûrî (feylî, kelhurî, kirmaşanî) bi nisbî bi berfirehî ji aliyê Ismaîl 

Kemendar Fettah ve di kitêba wî ya rêzimana kurdiya başûrî bi fransî de 

hatiye vekolîn.[5] Ne haydar im ku ti xebateke berfireh li ser peyvsaziya 

zazakî hatibe kirin lê di gelek kitêbên rêzimanî yên zazakî de bi kurtî behsa 

peyvsaziyê tê kirin û xaseten paşpirtik û pêşpirtik tên rêzkirin û nimûne 

jê tên dan.[6] Dirêjtirîn lîsteya paşpirtik (nêzîkî 200 lib) û pêşpirtikên 

(zêdeyî 70 pêşpirtik) kurdî di Wîkîferhengê de hatine rêzkirin û ji aliyê 

nivîserê vê vekolînê ve hatine berhevkirin.[7] 

Ev xebatên hêja ne û di vê vekolînê de jî me sûd û feydeyekî mezin ji wan 

wergirtiye. Lê çendîn kêşe û pirsgirêkên cidî di van berhemên behskirî de 

hene: 

• Gelek ji wan (bo nimûne ya Amed Tîgrîs) bi qasî ku jê tê hewl didin 

hejmareke mezin ya paş- û pêşpirtikan didin lê erk û wateya wan yan qet 

nayê dan yan jî bi awayekî zêde giştî tê diyarkirin. Bo nimûne, Tîgrîs li ber 

hejmareke pir mezin ya ”parkît”ên (paşpirtikên) xwe dibêje ”rewş û 

taybetiyê dide diyarkirin”. Lê ji xwe her tişt rewş yan taybetiyekê dide 

diyarkirin! 
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• Bi piranî pirtikên dariştinê (yên ku peyvên serbixwe çêdikin, 

derivational) û yên çemandin û girêdanê (inflectional) ji hev nayên 

cudakirin. 

• Di piraniya xebatên heyî de sinorê paşpirtik û pêşpirtikan nayên 

diyarkirin anku nayê gotin ka ev paşpirtik li gel çi birrên peyvan tên 

bikaranîn û bi kîjan re bikaranîna wan ne mimkin e, ka tesîra dengnasî 

(fonolojî) yan dengrêzî (fonotaksî) li ser guherîna wan çi ye, bi wan 

paşpirtikan peyv ji kîjan birrên peyvan diçin kîjan yên din û hwd. 

• Gelek ji vekolerên peyvsaziya kurdî hewl daye ku heta jê bê hejmara 

pêş- û paşpirtikan zêde bikin û wisa “kurdî dewlemendtir” bikin. Hin ji 

wan kesan ev yek rasterast gotiye, hinan jî ev yek ji dizîkî ve kiriye. Lê 

zêdekirina pirtikan yan giştîkirina hin ji wan ne illeh tenê dikare zimanê 

kurdî zengîn bike lê dikare wî tevlihev jî bike, bo nimûne bi afirandina 

çendîn formên cuda bi heman maneyê, wek nivîskar, nivîser, nivîsevan, 

nivîsende, nûser, nûskar, nûsevan… 

• Di piraniya berheman de, rehên lêkeran jî wek “paşpirtik” hatine 

hesibandin. Bo nimûne, ji 138 “parkît”ên (paşpirtikên) xwe hejmareke pir 

mezin di rastiyê de lêker in, wek “-bêj, -gir, -zan”. Di zimannasiyê de 

peyvên wiha adeten ne wek paşpirtik lê wek lêker (yan rehê lêkeran) tên 

hejmartin û peyvên ji wan çêkirî (bo nimûne stranbêj, masîgir, kurdîzan) 

ne wek peyvên dariştî (bi paşpirtikan yan pêşpirtikan çêkirî) lê wek 

peyvên pêkhatî (hevedudanî, compound anku peyvên ji du peyvan 

navdêr+lêker çêkirî) tên hesibandin. 

• Berhemên heyî bi piranî tenê behsa pirtikên ”kurdiya resen” dikin. 

Bo nimûne, Tîgrîs di kitêba xwe de rexneyeke dijwar li hin kesên din dike 

ku paşpirtika ”-çî” ya esil-tirkî di berhemên xwe de daye. Tîgrîs çend 

pirtikên ji zimanên ewropî wergirtî di kitêba xwe de rêz dike lê behsa yek 

pirtikên esil-erebî yên di kurdî de berbelav jî nake. Bo nimûne, 
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pêşpirtikên -ayetî, -et, -iyet yan pêşpirtikên me-, mi-, mu-, xêr- / xeyr-. Li 

aliyekî din, piraniya van berheman gelek ji pirtikên bi zelalî farisî (û di 

kurdî de ne di nav xelkê de ne peyda) bê dudilî wek ”kurdiya resen” bi 

şanazî rêz dikin. 

• Gelek ji nivîsînên li ser peyvsaziyê ne li ser hindê radiwestin ka di 

zimanî de çi heye lê dixwazin wê bidin pêş ka li gor wan nivîseran divê 

mirov peyvan çawa çêke yan jî çawa çêneke. Anku ew ne li ser peyvsaziya 

heyî lê li ser awayên “meqbûl” yan “nemeqbûl” yên peyvsaziyê ne. 

Mixabin Rehîmî, ku berhema wî ya li jor behskirî berfirehtirîn û piralîtirîn 

vekolîna li ser peyvsaziya kurdî ye, ji vekolîna zimanê heyî zêdetir serê 

xwe bi rexnekirina neolojîzman anku peyvên nûçêkirî ve diêşîne û wan bi 

dijwarî rexne dike – gelek caran bi temamî bê heq. 

• Ji berhemên behskirî tenê kitêba Ismaîl Kemendar Fettahî ya 

rêzimana kurdiya başûrî bi fransî hewl dide ku bi awayekî objektîv nêzîkî 

meseleyê bibe û peyvsaziya kurdî wek heyî pêşkêş bike, ne wek “divê 

wiha bibe”. Kêşeyeke serekî ya vê berhemê ew e ku ew bi zimanekî hatiye 

nivîsîn ku piraniya kurdan nikarin jê sûdê wergirin: eger ew bi kurdî, 

erebî, farisî yan inglîzî bûya, rewşa dê baştir bûya. Pirsgirêka wê ya din jî 

sinordariya wê ye: ew behsa herdu zaravayên kurdî yên serekî û yên 

xwedî zimanên nivîskî yên standard (kurmancî û soranî) nake lê mijara 

wê tenê kurdiya başûrî ye ku heta niha ne xwedî zimanekî nivîskî yê gihiştî 

ye. 

Tevî kêmasiyên behskirî jî, vekolînên berî niha kereste û materyalên 

bihagiran in bo vekolîna me ya di destê we de. Lê em ê bi vê vekolînê 

hewl bidin sentezekê di navbera wan de û lêkolînên peyvsazî yên 

navneteweyî de pêk bînin. Çavkaniyên me yên navneteweyî yên 

serekîWord-Formation in the World’s Languages[8] (Peyvsazî di zimanên 

dinyayê de) ya P. Štauker, S. Valera û L. Körtvélyessy û herwiha Word-
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formation (Peyvsazî) ya P. Müller, I. Ohnheiser, S. Olsen û R. Rainer e.[9] 

Di Peyvsazî di zimanên dinyayê de behsa kurdî û zimanên nêzîk (ji aliyê 

binemalî ve anku farisî û zimanên din yên îranî yan jî ji aliyê cografî ve 

anku erebî û tirkî) nayê kirin[10] lê nimûneyên ji zimanên cuda-cuda rê û 

rêbazên giştî yên peyvsaziya kurdî û zimanên cîran (lê ne peyv û pirtikên 

wan) jî diyar dikin. 

Ji aliyê peyvsazî ve kurdî û farisî di gelek nuqteyan de wek hev in tevî ku 

hin nuqte hene ku di yekê ji wan de hene û di yê din de peyda nabin û di 

hin xalan de jî ji hev vediqetin. Berevajî kurdî, vekolînên berfireh li ser 

peyvsaziya farisî hatine kirin. Ev hem bi farisî[11] û hem jî bi çend 

zimanên ewropî hatine nivîsîn.[12] Ji ber ku gelek ji rê û rêbazên 

peyvsaziyê di kurdî û farisî de hevpar in, me sûd ji wan berheman jî 

wergirtiye lê tenê bi şertê ku ew rê û rêbaz bi rastî di zimanê kurdî de (bi 

devkî yan nivîskî) hebin. 

Ev lêkolîn dê hewl bide ku dîmenekî berfireh û piralî yê peyvsaziya kurdî 

bixe ber çavên xwandevanan. Armanc ew e ku em ji gelek hêlan ve li 

peyvên aloz anku kompleks (pêkhatî, dariştî, veguhastî û hwd.) binêrin. 

Armanca vê vekolînê ne ew e ku diyar bike ka ”divê kurdî çawa be” lê 

aşkere bike ka ”kurdî çawa ye”. Ev ne dîtinên vî vekolerî ne bo ku bibêje 

filan peyv yan awayê peyvê rast e û bêvan jî xelet e lê bi piranî diyar bike 

ka peyvên kurdî bi çi rê û rêbazan çêbûne û çawa çêdibin. 

Ev vekolîn û vekolerê wê herwiha xwe ji idia û armancên ”petîperistî” û 

”paqijkirina zimanî” didin alî û ne alîgirên wan in. Em ê behsa hemû 

rêbazên peyvsaziyê yên di kurdî de heyî û pirtikên wê bikin bêyî ku hin 

pirtikan tercîh bikin ji ber ”reseniya” wan û hinan jî paşguh bikin ji ber 

eslê wan (bo nimûne –çî ya ji tirkî yan me- ya ji erebî). Di heman demê, 

wek yekem carê, ev vekolîn dê hewl bide ku etîmolojiya pirtikên peyvsaz 
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(pêşpirtik û paşpirtik) pêşkêşî xwandevanan bike û hevrehên (cognate) 

wan anku ”xizmên wan” di zimanên lêzim û peywendîdar de jî bide. 

  

2. PEYVÊN SADE Û YÊN ALOZ 

Peyv (bêje, kelîme, wişe, bi inglîzî word) di zimannasiyê de ew şiklên 

gotinê ne ku ji yek yan zêdetir dengan (herfan) pêk tên û dikarin bi tenê 

bên gotin yan bên nivîsîn. Peyv dikarin watedar û binaverok bin, wek agir, 

hinar, muzîk. Lê ew dikarin bênaverok lê wezîfedar bin: hin erk û 

wezîfeyên rêzimanî pêk bînin, wek bi, ji, na. 

Di kurdî û zimanên din de jî peyv adeten ji çend dengan (herfan) pêk tên 

lê çend peyvên kurdî yên yekdengî jî hene:[13] 

• a: wek di gotina ”a min” anku ”ya min” de 

• e: wek di gotina ”e” anku ”erê” de yan di hevoka “ew kurd e” de 

• ê: wek di gotina “ê te” anku “yê te” de 

• î: wek di gotina ”tu kurd î” de 

• û: wek di gotina “ez û tu” de 

Peyv dikarin sade yan jî aloz bin. Peyvên sade (yan xwerû, bi inglîzî 

simple) peyvên wisan in ku ti beşên wê nikarin jê bên avêtin bêyî ku ew 

bibe peyveke bêmane. 

• mezin, gul, ji, zû… 

Adeten peyvên sade di kurdî de ji 2 – 5 dengan yan herfan pêk tên. Lê, 

wek ku li jor hat gotin, hin yên yekdengî jî hene. Herwiha yên 6-dengî jî 

peyda dibin, bo nimûne: 

• derman, mercan, ceyran… 

Peyvên aloz (pêkhatî, dariştî, çêkirî, hevedudanî, bi inglîzî complex) 

dikare ji du yan zêdetir peyvên sade pêk hatibe. Ew herwiha dikare ji 

peyveke sade û yek yan çend paşpirtik yan pêşpirtikan ava bûbe. Çend 

nimûne ji peyvên aloz: 
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• nîvro (ji du peyvên sade: nîv + ro[j]) 

• mezinahî (ji peyveke sade û paşpirtikekê: mezin+ahî) 

• bêhêvî (ji pêşpirtikekê û peyveke sade: bê+hêvî) 

• bêhêvîtî (pêşpirtik + peyveke sade + paşpirtik) 

• birîndarî (peyveke sade + 2 paşpirtik: birîn+dar+î) 

• bernedan (du pêşpirtik + peyveke sade: ber+ne+dan) 

Mijara vê vekolîna me li ser peyvsaziyê ye anku çêkirina peyvên aloz ji 

peyvên sade ye. Wek prensîp, peyvên aloz parvebar in anku beşên wan 

dikarin ji hev bên cudakirin yan jî yek yan çend beş jê bên avêtin û dîsa 

beşa mayî watedar be. 

• mezinahî à mezin 

• birîndarî à birîndar à birîn 

• bêhêvîtî à bêhêvî à hêvî 

Wek ku tê dîtin, piştî parvekirinê jî peyvên mayî bimane û beraqil in. 

Loma mirov dibêje ku peyvên aloz parvebar in anku dikarin bên 

parvekirin. 

Peyvên sade parvenebar in anku mirov nikare tiştekî ji wan bixe yan 

biavêje bêyî ku ew peyv xirab bibin û bêwate bibin. Bo nimûne, mirov 

nikare peyva mezin bike mezi/mez/ezin/zin ji ber ku ev peyv di kurdî de 

bêwate ne. 

Carinan peyvên sade jî wek prensîp dikarin bên parvekirin û dîsa jî wek 

peyvên xwerû û serbixwe kar bikin. Bo nimûne: 

• hêvî à hê (hê jî, hêşta, heta niha) 

• hêvî à vî (evî, ev) 

• derman à der (cih) + man (mayîn, sekinîn, rawestîn) 

• dar à da 

Lê peyvên wiha dîsa jî parvenebar in ji ber ku ev imkana parvekirinê tenê 

tesadifî ye: peyva “hêvî” ji aliyê etîmolojî û dîrokî ve ti têkilî bi peyvên 
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“hê” û “vî” ve nîne, peyva “derman” jî tarîxiyen ne ji peyvên “der” û 

“man” peyda bûye.[14] 

Carinan du peyvên pir şibî hev jî yek jê aloz û parvebar e û ya din jî wek 

prensîp parvebar e lê dîrokiyen peyveke xwerû û sade ye û nikare were 

parvekirin: 

• gulav (ji gul+av anku ava gulan) 

• kulav (ne ji kul+av anku “ava kulan”)[15] 

Berevajî nimûneyên li jor, hin peyv hebûn ku tarîxiyen aloz û parvebar 

bûn lê niha êdî bûne peyvên peyvên sade û parvenebar. Bo nimûne, baş 

tê zanîn ku paşpirtikeke bi şiklê -van di kurdî de heye ku navdêrên biker 

(agent nouns) çêdike anku navdêrên bi maneya ”kesa/ê ku tiştekî dike” 

dide. Ew paşpirtik xwedî gelek maneyan e lê ji hemûyan zêdetir wateya 

”nobedar, parêzvan, çavdêr” dide, wek di van peyvan de: 

• gavan, pasevan, şivan… 

Niha em bi hêsanî dikarin bibêjin ku gavan peyveke aloz û parvebar e: 

ga+van anku parêzvanên gayan (û heywanên din yên garanê: manga, 

golik). Ji vê, em bi hêsanî dikarin bibînin ku –van ya di peyva şivan de jî 

heman paşpirtik e. Madem wisa ye, şivan di rastiyê de peyveke aloz e. Lê 

gelo ew dikare were parvekirin? 

Tarîxiyen şivan peyveke parvebar bû. Bo nimûne, di avestayî de ew bi 

şiklê pşupane bû ku ji peyvên pşu- (pez) û pane- (-parêz) anku pezparêz 

pêk dihat û bi zelalî peyveke aloz û parvebar bû.[16] Lê di kurdî de ti 

peyveke serbixwe bi şiklê şi nîne û ti maneyê nade. Paşpirtika “-van” jî 

nikare bi tenê wek peyveke serbixwe be[17] loma peyva şivan di kurdî de 

êdî peyveke sade û parvenebar e. 

Şiklê aloz ji hin peyvên din jî diyar e lê mirov parvekirina wan dijwar e. Bo 

nimûne: 
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• hêlîn: Bi hêsanî mirov dikare bibêje ku têkilî peyva hêk Eger ne wisa 

hêsan be jî, dîsa bi lêhûrbûneke zêdetir mirov dikare pê bihese ku lîn ya 

wê hevreha peyva lan, lane ya bi maneya kunc, qunc, cih, war e.[18] Lê 

parvekirina wê wek hê+lîn ne mimkin e: hê bi tenê wek peyveke serbixwe 

ti maneyên têkilî peyva hêk nade.[19] Em peyva lîn jî ne wek peyveke 

serbixwe û û ji bilî di peyva hêlîn de wek paşpirtik jî nas nakin. 

• golik, goşt, guhan: Ji aliyê dîrokî ve ev hemû têkilî peyva ga ne, bi 

farisî gav, berê gaw, bi îraniya kevn gew-.[20] Berevajî kurdiya niha, di 

îraniya kevn de û heta niha jî di gelek zimanên îranî de, ga ne tenê 

maneya çêlekên nêr lê ya hemû wî cinsê heywanan (nêr û mê) dide, wek 

ku ji peyvên kurdî gar(r)an û manga/mange (gayên mê) jî diyar e. 

Paşpirtika –han di peyva guhan de bi eslê xwe –dan(k) e wek di peyvên 

guldank, şekirdank Lê di peyvên kevnar de d ji nava vokalan de ji kurdî 

ketiye (bo nimûne kurdîba, bû, za û farisî bad, bûd, zad) yan jî bûye h 

(meselen kurdî bahîv/behîv/be’îv û farisîbadam)[21]. Lê dîsa jî golik, goşt, 

guhan di kurdiya niha de bûne peyvên sade û parvenebar.[22] 

Mirov dikare lîsteyeke dirêj ya peyvên niha sade û parvenebar lê tarîxiyen 

aloz û parvebar bide.[23] Bo nimûne: 

• mirov, mêr: ji rehê mir- anku “mirin”, bi gotineke din = kesên 

mirbar, dimirin, ne nemir, ne xweda 

• stûn: ji rehê st- bi maneya “sekinîn, li ser piyan/lingan bûn, neketî” 

ku di peyva ra-we-stîn, ra-we-standin yên kurdî de jî maye 

• bext: avestayî bexte- ji beg+te ji beg- = parve kirin, dabeş kirin, lêk 

vekirin 

• ferman: fre- = pêş, ma- = pîvan, wek di peyva “peyman” de, paşî di 

kurmancî de “ey” bûye “ê”, wek soranî “pêwan” û taliyê bûye “î” û “m” 

jî bûye “v” û wisa “pîvan” ji “peyman” peyda bûye 

• embar: ji hem+bar anku “[cihê] birin ber hev” 
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Hin peyv ji zimanên din ketine kurdî ku di wan zimanan de aloz û parvebar 

in lê di kurdî de peyvên sade û parvenebar in: 

• rewş: ji farisî reviş ji rev- ku rehê peyva reften = çûn, meşîn, bi rê ve 

çûn e û –ş jî di farisî de paşpirtikek e.[24] 

• birnût: ji tirkî burunotu yan burun otu anku giyayê 

pozê/difinê/kepiyê ku ji burun = poz ûot = giya) 

• mekteb: ji erebî me+k-t-b. Pêşpirtika me- cihan diyar dike, wek ”-

geh” ya îranî û bo heman pêşpirtik di peyvên wek mekan, mesken, mehel, 

medrese de jî heye. “-kteb” ji rehê k-t-b yê maneya nivîsîn e ku di peyvên 

wek kitab, katib de jî heye. 

• demokrasî: ji yûnanî demos (gel, xelk, milet) û kratos (hêz, qiwet) 

anku demokrasî = hêza gel, hukimraniya xelkê. 

Hin peyvên xwemalî jî hene ku wek peyvên aloz û parvebar dixuyin lê di 

rastiyê de nikarin bên parvekirin anku divê wek peyvên sade bên 

hejmartin. Di van nimûneyên me de xetika – ya nav peyvê diyar dike ku 

wek prensîp parvekirin dikare wiha be lê di pratîkê de ne mimkin e: 

• kûçik (*kûç-ik), kitik (*kit-ik), pisîk / pisîk (*pisî-k), pişîk (pişî-k) 

Carinan peyv dikare li gor hin devokan were parvekirin ji ber ku forma 

sade di wan devokan de heye lê li gor hin devokên din ew ne mimkin e. 

Bo nimûne, di kurmanciya navendî de jî û di ya rojhilatî de jî peyva çêtir 

heye. Ew li gor kurmanciya navendî peyveke aloz û parvebar e ji ber ku 

mirov dikare wê bike çê+tir. Di kurmanciya rojhilatî de jî paşpirtika –tir 

heye lê ti peyveke serbixwe ya bi şiklê çê di kurmanciya rojhilatî de nîne 

yan nemaye. Loma peyva çêtir di van devokan de bûye peyveke 

parvenebar.[25] Bi heman awayî di hemû kurmancî de peyvên bi maneya 

zêdetir, zehftir yên bi şiklê bêhtir, bêtir, bihtir, pêhtir, pêtir, pitir êdî 

parvenebar in ji ber ku ti peyvên têkilî wan yên serbixwe (*bê, *bêh, *pê, 
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*pêh, *pi) nînin tevî ku mirov bi hêsanî dikare bibêje ku –tir ya dawiya 

wan paşpirtik e. 

Peyva mezintir aloz û parvebar e (mezin+tir) lê hevwateya wê ya devokî 

mestir êdî nikare were parvekirin. Tarîxiyen mestir parvebar bû ji ber ku 

mes-/mez- bi xwe peyveke sade bû derengtir –in lê hatiye zêdekirin.[26] 

Anku di dîrokê de peyva mezin jî aloz û parvebar bû (mez+in). Lê ji ber ku 

forma mez-/mes- wek peyveke serbixwe nemaye, hem mezin û hem jî 

mestir êdî peyvên sade û parvenebar in. 

3. NASANDINA MIJARÊ Û PEYVNASIYA WÊ 

Di zimannasiyê de peyvsazî (bi inglîzî word formation) tê maneya çêkirina 

peyvan. Çendîn rê û rêbazên çêkirina peyvan anku peyvsaziyê di kurdî û 

zimanên din de jî hene. Li vê derê em ê tê bikoşin wan bi awayekî tedarikî 

û sîstematîk peyvsaziya kurdî bidin nasîn. Piraniya van rê û rêbazan di 

peyvsaziyê de gerdûnî ne anku di gelek zimanên din de jî – lê ne hemû di 

her zimanî de – hene. 

Em ê pêşî van awayên cuda bi kurtî bidin nasîn û paşî bi kûrahî herin nav 

her yekê ji wan û bi hûrî behsa bikaranîna wan rê û rêbazan di peyvsaziya 

kurdî de bikin. Rêbazên peyvsaziyê li gor giringiya wan di kurdî de hatine 

rêzkirin: yên destpêkê di peyvsaziya kurdî de (û gelek zimanên din de jî) 

pir giring in, yên dawiyê roleke kêm heye yan hema-hema tine ye. Lê bila 

hejmarkirina van rêbazan ne wek tiştekî mutleq û absolut were 

hesibandin. Dibe ku, bo nimûne, di kurdî de niha wergirtin ji guhastinê 

giringtir be. 

1. Pêkanîn (bi inglîzî compounding) di peyvsaziyê de tê maneya 

çêkirina peyvan ji peyvên heyî bi girêdana du yan zêdetir peyvên 

serbixwe bi hev ve, bo nimûne serok+wezîr àserokwezîr, dest+pê+kirin à 

destpêkirin. Ji peyvên wiha re di kurdî de pêkhatî tê gotin (carinan 

hevedudanî/hevdanî/lêkdayî). 
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2. Dariştin (derivation) çêkirina peyvan e ji peyveke serbixwe bi 

pêvekirina yek yan çend pirtikên (morfemên) girêdayî (neserbixwe) bi 

peyveke serbixwe ve, bo nimûne: kurd+î àkurdî yan bê+hêvî+tî à bêhêvîtî. 

Pêkanîn û dariştin di kurdî û piraniya zimanan de gelek giring in. Di rastiyê 

de, gava ku behsa peyvsaziyê tê kirin, piranî caran zimannas û xaseten jî 

rêzimannas, tenê li ser pêkanîn û dariştinê radiwestin û behsa awayên 

din yên peyvsaziyê nakin. Lê çendîn awayên din jî yên peyvsaziyê hene 

ku rola wan jî di çêkirina peyvan de di kurdî û zimanên din de ne biçûk e. 

3. Guhastin (bi inglîzî conversion) neqilkirina peyvan ji birrekî peyvan 

(word class, part of speech) bo bikaranînê wek endamên birreke din ya 

peyvan e. Peyv wek xwe dimîne lê bergeha bikaranîna wê tê berfirehkirin 

yan jî guherandin. 

Bo nimûne, peyva mezin di kurmancî de rengdêr e (sifet e, bi inglîzî 

adjective), wek Kurik mezin bûye. Lê bi guhastinê peyva mezin dikare 

bibe navdêr jî (bi inglîzî noun): Ew mezinê malê ye.Peyva gotin di eslê 

xwe de lêker e (fiil, bi inglîzî verb), wek Te çi got? Lê bi guhastinê mirov 

dikare peyva gotin bike navdêr jî. Bo nimûne, Ez gotinekê jî bi çînî 

nizanim. Di vê hevokê degotin maneya peyv, kelîme dide anku dibe 

navdêr. 

4. Dubarekirin (reduplication) di peyvsaziyê de tê maneya çêkirina hin 

peyvan bi dubarekirina peyvekê bi temamî yan bi peyveke nêzîkî wê bi 

awayekî ku encama wê dubarekirinê peyveke yan gotineke bi maneyeke 

xweser bide. Bo nimûne, car-car bi maneya “hin caran, carinan”, zû-zû bi 

wateya “pir zû”, heta-heta yan herûher (bi edebî, bê dawî), tiştûmişt bi 

armanca “tişt û yên wek wan” ji hin awayên dubarekirinê ne. 

Dubarekirinê di kurdî de roleke giring heye. 
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5. Zarvekirin (onomatopoeia) di peyvsaziyê de tê maneya çêkirina hin 

peyvan li ber dengan. Bo nimûne: teqe-req, dinge-ding, nale-nal, xuşîn, 

gurmîn, qîrrîn, qîjîn hin ji nimûneyên peyvsaziya bi zarvekirinê ne. 

6. Wergirtin (borrowing) yan deynkirin di peyvnasiyê de tê maneya 

neqilkirina peyvekê ji zimanekî din bo nav zimanê xwe. Bo nimûne, kurdî 

vê dawiyê peyvên wek televizyon, Internet, radyo ji hin zimanên ewropî 

wergirtine (yekser yan jî bi rêya tirkî, erebî yan farisî). Peyvên wergirtî 

dibe ku li gor rastnivîsîn, rêziman û dengnasiya kurdî bên eyarkirin (bo 

nimûne televizyon ji fransî télévision yan inglîzî television) yan jî wek 

orijînala wan bên hiştin, bo nimûne [27] 

7. Wergerandin yekser (calque, loan translation) çêkirina peyvan li gor 

hevwateyên wan yên bi zimanekî din e. Anku peyva nû ji peyvên heyî yên 

xwemalî tê çêkirin lê li gor hevwateya wê peyvê ya bi zimanekî din tê 

avakirin. Bo nimûne, peyva çande, çand ya bi maneya kultûr ji peyva heyî 

ya xwemalî ya çandin hatiye çêkirin lê ew wergerandina peyva culture ya 

zimanên ewropî ye ku ji peyva cultūra ya latînî ya bi maneya çandin 

[28]Peyva pêvajo (prose, proses) ya vê dawiyê di medyaya kurmancî de 

berbelav, wergerandina peyva süreç ya tirkî ye ku ji peyva sür-mek 

(ajotin) ya tirkî hatiye çêkirin. Peyva zanîngeh (unîversîte) wergerandina 

peyva farisî danişgah e, hevwateya wê ya soranî zanko wergerandina 

cami’e ya erebî ye… 

  

8. Wergirtina wateyê (semantic loan) tê maneya berfirehkirina (yan 

guherandina) maneya peyvên xwemalî li ber modela zimanên din. Bo 

nimûne, di kurmancî de lê gerîn tê maneya hatin û çûn û nêrîn bi armanca 

peydakirina tiştekî, bi inglîzî to search, to look for, bi tirkî aramak. Lê di 

tirkî de aramak herwiha maneya bi telefonê axivîn jî dide. Di inglîzî de ev 

herdu peyv maneya axivîna bi telefonê nadin. Di nav kurdên ne ji Bakurê 
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Kurdistanê de, mirov bi mexseda axivîna bi telefonê, bi gotina lê gerîn bi 

kar naîne. Adeten mirov dibêje telefon kirin, bi soranî jî telefon kirdin, bi 

farisî têlêfûn kerden. Lê kurdên Bakurê Kurdistanê adeten li gor modela 

tirkî bi vê maneyê dibêjin lê gerîn. Ev nimûneyeke ji wergirtina wateyê 

9. Lihevanîna dengî-wateyî (phono-semantic matching) tê maneya 

wergirtina hin peyvên biyanî û eyarkirina wan li ber peyvên xwemalî 

heçku ew peyvên xwemalî bin. Bo nimûne, peyva bombebaran û 

hevwateya wê bombedûman[29] di kurdî de tên xebitandin heçku ew ji 

peyvên “bombe+baran” yan “bombe+dûman” bin. Lê di rastiyê de ev 

peyv ji fransîbombardement (bixwîne: bombardman) hatiye wergirtin lê 

li gor peyvên xwemalî hatiye eyarkirin. Ji vê diyarde û fenomenê re 

lihevanîna dengî-wateyî tê gotin. 

  

10. Qusandin (clipping) yan kurtkirin tê nameya avêtina yek yan çend 

dengan/herfan ji peyvekê. Qusandin dikare li destpêkê, navê yan dawiyê 

peyda bibe yan jî aloz be. Bo nimûne Miho ji Mihemed (kurtkirin li 

dawiyê), Aqûb ji Yaqûb (kurtkirin li destpêkê), bên jibêhn (kurtkirin li 

navê) û Mem ji Mihemed (kurtkirina aloz).[30] 

  

11. Paşvesazî (backformation) çêkirina peyveke nû bi kurtkirina 

peyveke heyî. Bo nimûne,nivîs ji peyva nivîsîn yan ajo[31] ji ajotin. Peyvên 

ajotin û nivîsîn ji mêj ve di nav gel de hebûne lê peyvên nivîs û ajo vê 

dawiyê ji wan hatine çêkirin. 

  

12. Têkilkirin (blending) tê maneya çêkirina peyvên nû ji hin beşên lê 

ne hemû beşên du yan çend peyvan. Di peyvsaziya kurdî û zimanên din 

de jî ev metod kêm li kar e yan qet peyda nabe. Lê vê dawiyê çend 

nimûneyên balkêş yên têkil di kurdî de hatine çêkirin. Ji wan yên herî 
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navdar tirkmancî (têkilkirina tirkî û kurmancî) û sormancî (têkilkirina 

soranî û kurmancî) ne. Mirov dikare herwiha peyva inglîzî brunch (taşta 

dereng yan firavîna zû) wek nimûne bide ku ji têkilkirina breakfast (taşt) 

û lunch (firavîn) hatiye çêkirin. Belkî di kurdî de mirov bikare peyva paşîv 

wek têkilkirineke peyva paş û şîv hesab bike lê dikare wê wek sivikkirina 

du dengên Ş bi Ş-yekê jî rave bike. Herwiha peyva devokî nîro dikare wek 

têkilkirina nîv+ro(j) were hejmartin. Lê têkilkirin adeten wek 

peyvsaziyeke bi zanîn tê hesibandin loma hejmartina van peyvên kurdî 

wek nimûne ji têkilkirinê hinekî biguman e. 

  

13. Sernavî (acronym) di peyvsaziyê de peyvên wisan in ku ji serherfên 

navê dezgehekê yan tiştekî pêk tê lê ne herf bi herf lê wek peyvekê tên 

gotin. Bo nimûne, radar ku kurtkirina peyvên inglîzî radio detection and 

ranging yan Hadep ku kurtkirina peyvên tirkî Halkın Demokrasi Partisi Di 

kurdî de hin sernaviyên di zimanên din de çêkirî tên bikaranîn lê 

sernaviyên xwemalî hema-hema peyda nabin. 

  

14. Saznavî (eponym) di peyvsaziyê de ew peyv in ku ji navê kesekî yan 

dezgehekî hatine çêkirin. Adeten hin keşf û îcadên nû bi navê wan kesan 

yan şirketan tên nasîn ku wan ew tişt afirandiye yan vedîtiye. Bo nimûne, 

aspîrîn peyveke saznavî ye ji ber ku şirketeke almanî ya bi navê Aspirin 

aspîrîn yekem car saz kiriye. Ev awayê peyvsaziyê jî di kurdî de kêm li kar 

e yan qet peyda nabe. 

4. CUDAHIYÊN PEYVSAZIYÊ Û ÇEMANDINÊ 

Di zimannasiyê de du beşên serekî yên nêzîkî hev peyvsazî (word-

formation) û çemandin/tewandin (inflection) in. Di herduyan de peyv û 

şiklê wê diguhere (ji bilî peyvsaziya bi awayê guhastinê). Lê encamên 

peyvsaziyê û çemandinê ne wek hev in: 
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Di peyvsaziyê de peyvên nû yên bi maneyên nû ji peyva serekî cuda tên 

afirandin. Bi çemandinê mirov peyvên nû yên bi maneya ji peyva 

bingehîn cuda çênake lê bo nimûne cinsê peyvê (mê yan nêr), hejmara 

wê (yek yan gelek), dema wê (niha yan berê), erênî yan neyînî (dike/nake, 

kir/nekir, bûye/nebûye…) diyar dike. 

Bi çemandinê birrê peyva bingehîn naguhere. Bo nimûne, “hat, nehat, 

hatiye, hatibû” bi çemandinê demên cuda diyar dikin lê dîsa jî ew hemû 

wek rehê bingehîn “hat” lêker in. Lê bi peyvsaziyê gelek caran (lê ne 

herdem) birrê peyva bingehîn jî diguhere. Bo nimûne, “azad” rengdêr e 

lê “azadî” navdêr e anku bi zêdekirina “î” li peyva bingehîn, peyveke ser 

bi birreke din yan peyvan peyda dibe. Ji heman peyvê mirov dikare 

“azadî-xwaz” jî çêke ku mebest jê ew kes in ku azadiyê dixwazin. Anku 

maneya peyvê diguhere, “azadî” tiştek e lê “azadîxwaz” mirov in. Anku 

maneya peyvê guheriye lê vê carê birrê peyvê her eynî dimîne. 

5. GUHASTIN 

Guhastin (conversion) yek ji awayên serekî yên peyvsaziya kurdî û hin 

zimanên din e. Mebest ji guhastinê bikaranîna peyvên bi eslê xwe 

endamên birreke peyvan wek endamên yek yan hin birrên din yên 

peyvan e. 

Di guhastinê de di rastiyê de ti peyvên nû ji peyva heyî nayên çêkirin. 

Tenê maneya peyvê û bergeha bikaranîna wê tê berfirehkirin yan jî 

guherandin. 

Di kurdî de, bi guhastinê her lêkera bi forma ferhengî (rader, infinitîv) 

dikare bibe navdêr.  Gelek navdêr dikarin bibin rengdêr. Rengdêr bi 

berfirehî dibin hoker lê gelek rengdêr dibin navdêr jî. 
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• Navdêr ji lêkeran 

Hemû lêkerên (fiil, verb) kurdî bi forma xwe ya ferhengî/rader (infinitîv, 

mesder) dikarin yekser bêyî ti guherînan wek navdêr (ism, noun, 

substantîv) bên bikaranîn. Gava ku ew wek navdêr tên bikaranîn, ew 

dikarin hemû taybetmendiyên navdêrên kurdî bigirin ser xwe 

(yekhejmar/pirhejmar, cins[32], diyarîtî/nediyarîtî, çemandina wek 

navdêrên din, girêdan/qertaf/izafe). 

Bo nimûne, gotin (wek min got) bi eslê xwe lêker e lê di van nimûneyan 

de ew wek navdêr û bi taybetiyên çemandina navdêran li kar e: 

• Gotin xweş in lê kirin xweştir e. 

• Bi gotinê û bi kirinê. 

• Gotina wî xweş bûn lê kirinên wan qirêj bûn. 

• Çend gotinên xweş 

• Gotineke bêwate. 

Eger lêker pêkhatî (hevedudanî, compound) be, hingê wek lêker beşên 

wê ji hev cuda tên nivîsîn lê wek navdêr bi hev re. 

Bo nimûne: 

• lêker: kar kirin, dest pê kirin, ji bîr bûn, wêne girtin 

• navdêr: karkirin, destpêkirin, jibîrbûn, wênegirtin. 

Ev diyarde di zimannasiyê de bi navê navdêrkirin (substantivization, 

nominalization) tê nasîn. 

Ji bilî lêkerên bi forma ferhengî, herwiha carinan rehê dema niha yan 

rehê dema borî jî yê lêkeran dikare wek navdêr bê bikaranîn: 

• rehê dema niha: ger(r) ji gerrîn, veger ji vegerîn, rev ji revîn, nivîs ji 

nivîsîn: Di nivîs-a wî de. 

• rehê dema borî: destkeft, hilkeft, kir (ji bi dest keftin, hilkeftin, 

kirin): kir û kiryar (kirin, tiştê ku hatiye kirin yan tê kirin, bi inglîzî deed, 

act, action) 
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• Navdêr ji rengdêran 

Gelek rengdêrên (sifet, hevalnav, adjective) kurdî jî dikarin bi guhastinê 

anku bêyî ti pirtikên rêzimanî, ji rengdêriyê veguhezin navdêriyê. Gava ku 

ew wek navdêr tên bikaranîn, ew dikarin hemû taybetmendiyên 

navdêrên kurdî bigirin ser xwe (yekhejmar/pirhejmar, cins[33], 

diyarîtî/nediyarîtî, çemandina wek navdêrên din, girêdan/qertaf/izafe). 

Bo nimûne, biçûk û mezin (wek fîl ji mişkan mezintir in) bi eslê xwe 

rengdêr in lê di van nimûneyan de ew wek navdêr û bi taybetiyên 

çemandina navdêran li kar e: 

• Biçûk şîrîn in. (= Zarok şîrîn in.) 

• mezina wan dehsalî ye. 

• mezinê malê 

• bilêtên biçûkan bi 10 ewro ne, bilêtên mezinan bi 20 ewroyan 

• Tenê mezinek û du biçûk li malê bûn. 

Ev diyarde jî di zimannasiyê de bi navê navdêrkirin (substantivization, 

nominalization) tê nasîn. 

• Rengdêr ji navdêran 

Gelek navdêr jî dikarin wek rengdêran bên bikaranîn. Hingê ew jî dikarin 

xusûsiyetên rengdêran bigirin ser xwe. Ker heywanek e lê gelek caran bi 

maneya bêaqil, bêhiş wek rengdêr tê bikaranîn. 

• Filan kes ker e. (bêaqil e) 

• Bêvan kes ji filan kesî kertir e. (hê jî bêaqiltir e.) 

• Ew kertirîn mirov e. (ji hemû mirovan bêaqiltir e.) 

Navê gelek heywanên din jî wek rengdêr di kurdî û hin zimanên din de li 

kar e: 

• şêr: wêrek 

• rovî/rûvî: 1) tirsok, tirsonek, newêrek 2) hîlebaz, xapîner 
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Gelek peyvên hewayî yên navdêr jî bêyî ti guherînan bi guhastinê wek 

rengdêr di hevokan de cih digirin. Bo zelalkirina cudahiya erkê wan, em 

ê maneyên wan yên bi inglîzî jî li gel wan bidin: 

• ewr (navdêr – cloud) à bikaranîna wek rengdêr: Îro ewr e. (It’s a 

cloudy day.) 

Ev diyarde di zimannasiyê de bi navê rengdêrkirin (adjectivization) tê 

nasîn. 

• Rengdêr ji lêkeran 

Lêkerên partîsîpî (rehê demên borî + -î/-yî) dikarin wek rengdêr û 

navdêran jî bên bikaranîn 

• ew girtî ye (girtî = rengdêr) 

• yê girtî hat berdan (girtî = navdêr) 

Adeten formên din yên lêkeran bi guhastinê nabin rengdêr. Lê bo nimûne 

peyva saz ya rengdêr (çêkirî, eyarkirî, tamîrkirî, dirist, likar, ava, tişta/ê ku 

baş kar dike, ne xirab, ne xirabe) bi eslê xwe lêker e, ew di farisî de rehê 

dema niha yê lêkera saxten (çêkirin, saz kirin) e lê wek peyveke serbixwe 

bi veguhastinê bûye rengdêr. 

• Hoker ji rengdêran 

Gelek ji rengdêrên kurdî bêyî ti guherandinê, bi guhastinê dibin hoker 

(zerf, adverb): 

• Dengê wê xweş e. (xweş = rengdêr) 

• Ew xweş stranan dibêje. (xweş = hoker) 

• Karê te baş bû. (baş = rengdêr) 

• Te baş kar kir. (baş = hoker) 

Ev diyarde di zimannasiyê de bi navê hokerkirin (adverbialization) tê 

nasîn. 

• Daçek ji navdêran 
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Gelek ji daçekên (adposition, preposition) kurdî yekser ji nav navdêran 

hatine guhastin. 

• Serê wî reş e. (ser = navdêr) 

• Kitêb danî ser maseyê. (ser = daçek) 

• Binê xanî riziye. (bin = navdêr) 

• Av ketiye bin. (bin = daçek) 

Navdêrên daçekkirî dikarin li gor qeyd û bendên navdêran bi çemandin 

yan jî – bi piranî – neçemin: 

• nava malê / gundî (nav = navdêr) 

• li nav / nava gundî (nav / nava = daçek) 

Ev diyarde di zimannasiyê de dikare bi navê daçekkirin 

(prepositionalization, adpositionalization) were nasandin. 

6. PÊKANÎN 

Pêkanîn tê maneya hevgihandina du yan zêdetir peyvên serbixwe û 

çêkirina peyveke pêkhatî ji wan. Maneya peyva pêkhatî dikare pêşbînîkirî 

be yan jî tiştekî bi temamî jê cuda be yan jî tiştekî di navbera wan de be. 

Bo nimûne: 

• pêşbînîkirî: por-zer (mirov yekser jê fehm dike ku mebest jê “por” 

e û rengê wî porî zer e.) 

• nepayî: destpêkirin (tenê bi hînbûnê mirov dizane ku maneya wê çi 

ye – ji peyvên pêkhatî ne yekser diyar e – ji peyvên wiha re îdyom/biwêj 

tê gotin) 

• Navdêr û navdêr 

Peyvên pêkhatî dikarin ji du navdêran pêk bên. Me li jor peyva serokwezîr 

daye ku ji du peyvên navdêrî (serok û wezîr) pêk hatiye. Ji heman mijarê 

mirov dikare peyvên wek serokdewlet, serokkomar, serokeşîr bide. 

Di kurmancî de bi giştî peyvên pêkhatî yên du-navdêrî bi qalibê raveber 

+ raveker pêk tên. Anku peyva yekem peyva bingehîn e ku peyva duyem 
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peyva yekem şirove dike. Bo nimûne:jinbab/jinbav jinek e anku peyva 

yekem peyva bingehîn e û bab/bav jî tenê wê şirove dike anku diyar dike 

ku ew jin ya babê/bavê kesekî ye. 

Ev qeydeke giştî ya formûlaya raveber + raveker ya peyvrêziya zimanê 

kurdî ye: jina bab(ê filan kesî). Anku di peyvên pêkhatî de tenê girêdek 

(jin-a) û tewang (bab-ê) hatine avêtin û tenêjinbab maye. 

Mirov dikare hin peyvên din jî yên malbatî yên bi vî qalibî bide: 

• jinmam/jinap, pismam/kurap, dotmam/keçap… 

Lê ev qeydeya giştî ne bêawarte ye. Di hin peyvên pêkhatî de peyvrêzî 

berevajî ye: 

• kitêb-xane ne kitêba xaniyan e lê xaniyê kitêban e anku raveker berî 

raveberê ye 

• kar-geh ne karê cihekî ye lê cihê karekî ye anku raveker berî 

raveberê ye 

• Kurd-istan ne kurdên welatekî (”stanekê”) ne lê welatê (”stana”) 

kurdan e anku raveker berî raveberê ye 

• xwarza/xwarzî ne xweha/xuşka zarokekî ye lê zarokê xuşkê ye anku 

raveker berî raveberê ye 

Çend sebebên dîrokî yên vê berojavîtiyê hene: 

• Beşên duyem yên van peyvan (-xane, -geh, -istan, -za) rêzimanî 

bûne (grammaticalized) anku êdî ne wek peyvên serbixwe lê wek 

paşpirtikan tên hejmartin loma em wek qeyda giştî nabêjin *xanekitêb, 

*Stankurd. Hêjayî gotinê ye ku bi kêmî *(i)stan û *xane di kurmancî de 

wek peyvên serbixwe di zimanê rojane de ne li kar in. 

• Ev dikare ji tesîra zimanên din, xaseten tesîra farisî be. Di gelek 

zimanên din de peyvrêziya komika navdêrî berevajî kurdî ye. Bo nimûne: 

• kurmancî: karta telefonan 

• tirkî: telefon kartı 
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• inglîzî: telephone card 

Wek ku tê dîtin, di van zimanan de peyvrêzî berevajî kurdî ye. Di farisî de 

peyvrêzî carinan wek kurdî lê hin caran jî wek van zimanên din e. Tesîra 

vê carinan li ser kurmancî heye lê hê jî zêdetir li ser soranî heye. Bo 

nimûne, peyva kurmancî jinbira (jina birayî) li gor qeyda giştî ya kurdî ya 

raveber + raveker e. Lê hevwateya wê ya soranî tam berevajî wê ye: 

• kurmancî: jinbira (jina birayî) 

• soranî: birajin (jinbira, jina birayî) 

Li gor mentiqa giştî ya peyvrêziya kurdî, “birajin”a soranî dê maneya 

“birayê jinê” bidaya lê di rastiyê de wateya “jina birayî” dide. 

Vê dawiyê gelek peyvên li gor vî qalibî hatine çêkirin wek wergerên 

yekser yên ji zimanên din: 

• malper (li ber inglîzî homepage ji home = mal, page= pel, perr, 

rûpel) 

• serleşker, serfermandar (ji tirkî başkomutan ji baş = ser, komutan = 

fermandar) 

• makezagon[34] (bi maneya qanûna bingehîn li ber tirkî anayasa ji 

ana = mak, dayik, yasa= qanûn) 

Wek ku tê dîtin, carinan du navdêr dikarin bi alîkariya navpirtika e jî 

bigihin hev. Mirov dikare wê herwiha bo nimûne di dest-e-bira de jî 

bibîne. Navpirtikên din yên ku dikarin du navdêran bigihînin hev ev in (li 

gor giringiya xwe di peyvsaziya kurmancî de): 

• û: karûbar, serûçav, devûlêv (rû, bi inglîzî face), dêûbab/dêûbav 

(parents), avûhewa (climate)… 

• bi: karbidest, darbidest, destbikar, destbişol, xwelîser… 

• an/a: sera(n)ser, bera(m)ber[35], şahinşah/şahînşah[36]… 

• o: serobin, taromar… 
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• aw: rengawreng (rengîn, pirrengî), corawcor (ji pir 

coran/cûnan/çeşîtan)… 

Ya yekem nimûneyek ji formûlaya navdêr + girêder + navdêr e. Ya duyem 

mîsalek ji formanavdêr + daçek + navdêr e. Ya sêyem mînakek ji qalibê 

navdêr + pirhejmar + navdêr e. Ya çarem varyanteke ji ya yekem e (û à o) 

û ya pêncem jî varyanteke ya duyem e (ji farisî ba à va à soranî wa/aw à 

kurmancî -aw- (tenê di herdu nimûneyên dayî de). 

Adeten di kurdî de di peyvên pêkhatî de tenê du navdêr li pey hev hene. 

Lê zêdetir navdêr li pey hev jî mimkin in. Bo nimûne 

• gulberoj (gul+ber+roj anku “gula berê wê li rojê”, bi inglîzî 

sunflower) 

• Navdêr û rengdêr 

Di kurdî de di çêkirina peyvên pêkhatî de herwiha qalibê navdêr + 

rengdêr jî bi berfirehî li kar e. Adeten ji wan rengdêrên nû tên çêkirin: 

• ser-bilind, mêr-xas, ser-reş, kezî-zer, rû-geş… 

Wek ku tê dîtin, ev peyv bi maneya we ya bingehîn rengdêr in. Lê ew 

herwiha dikarin bi hukmê guhastinê wek navdêr jî bên bikaranîn: 

• mêrxas-ên kurd, kezîzer-eke swêdî… 

Peyvrêziya komika “navdêr + rengdêr” jî wek peyvrêziya giştî ya kurdî 

adeten raveber berî raveker tê anku peyva serekî (bo nimûner “ser”) pêşî 

tê û peyva diyarkirina çawaniya peyva serekî (bo nimûne “reş”) li dûv 

peyva serekî ye. Dîsa ev jî ji ber wê ye ku peyva sereke di kurdî de di 

komikên girêdanê de jî yekem e û çawaniya wê li pey wê tê: 

• serê reş (ne “reş ser”) 

Bi hin zimanên din dîsa berevajî kurdî ye. Bo nimûne: 

• kurdî: por-reş / ser_reş 

• tirkî: siyah saçlı (peyv bi peyv “reş por-î”) 

• inglîzî: dark-hair-ed (“tarî-por-î”) 
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Di kurdî de jî di çend peyvan de peyvrêzî wek inglîzî û tirkî ye anku 

rengdêr berî navdêrê tê. Ev rengdêr dikevin berî navdêran: 

• xweş: xweşmirov, xweşheval, xweşmêr, xweşxeber… 

• têr: têrxwê, têrmû, têrşekir… 

• kêm: kêmxwê, kêmşekir… 

• pirr/pir: pir-rengî, piralî, pir_kultûrî…[37] 

Mirov peyva bihagiran gelek caran bi forma giranbiha/giranbuha ya bi 

qalibê rengdêr + navdêr jî dibîne. Herwiha vê dawiyê peyva bedbext jî ya 

dîsa rengdêr + navêr di kurmancî de dibîne. Ji ber ku bed (xirab, nebaş) ji 

xwe di kurdî de di zimanê de ne li kar e û wergirtineke ji farisî ye, divê 

formên giranbiha û bedbext jî wek neqilkirinên ji farisî bên hejmartin. Ji 

xwe berevajîbedbextê, hevwateya wê bextreş li gor qeyda giştî ya navdêr 

+ rengdêr e. 

Herwiha hejmareke biçûk ya rengdêran heye ku bi alîkariya navpirtika “-

e-“ dikeve berî navdêran. Wiha ne rengdêr lê navdêr tên çêkirin: 

• pîrejin, pîremêr, *pîrebûk à pîrebok à pîrevok à pîrhevok 

• kurteçîrok (kurt-e-çîrok) 

• kevnepêşmerge (kevn-e-pêşmerge: pêşmergeyên berê yan kesên ji 

mêj ve pêşmerge) 

Lê çend rengdêr jî wiha hatine sazkirin: 

• dûredest (dûr-e-dest: ne berdest) 

• Navdêr û hoker 

Me li jor diyar kiriye ku peyvên wek têr, kêm, pir(r) dikevin berî 

rengdêran. Di rastiyê de ew dikarin ne rengdêr lê hoker jî bin. Ji xwe pir, 

kêm adeten zêdetir wek hoker li kar in, tevî ku wek rengdêr jî mimkin in. 

Herçi hoker in, ew peyvsaziya pêkhatinê de dikevin berî navdêran, ne pey 

wan. 

• Navdêr û cînav 
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Peyvên pêkhatî yên bi qalibê navdêr + cînav di kurdî de peyda nabin. Lê 

yên bi qalibê cînav + navdêr hene. Xaseten cînavên hev- (û varyantên wê 

hem-, him-) û xwe-[38] di pêkanîna peyvan de tên xebitandin: 

• hevkar, hember, hevpeyman, heval (yên li aliyê hev) 

• xwehez 

Lê bi parawêzî û marjinalî herwiha hin cînavên din jî di pêkanîna 

• ezperistî (xweperistî, li ber egoîzmê ku ji latînî ego = ez hatiye 

darıtin) 

• bêtuyî, bêtuyîtî (bê hebûna te, dûrîtiya/xerîbiya ji te) 

• Navdêr û nîşanker 

Di nav nîşankeran (determiners) de xaseten her, ev, ew dikarin li gel 

navdêran peyvên pêkhatî çêkin: 

• herdem, hergav, hero (her roj), herkes (her kes), hertişt (her tişt) 

• evqas (hinde), evro (îro) 

• ewqas (hind), ewende (bi soranî, ji “ew hende” bi maneya “ewqas, 

hind”) 

• Navdêr û lêker 

Giringtirîn qalibê çêkirina peyvên pêkhatî di kurdî û zimanên din yên îranî 

de bi formûlayanavdêr + lêker e. Di van qaliban de navdêr neçemandî 

anku xwerû ye lê lêker dikare bi forma xwe ya ferhengî (rader, mesder, 

infinitive), bi rehê xwe yê dema niha yan jî – kêm caran – bi rehê xwe yê 

dema borî be. 

• Navdêr û lêkera bi forma ferhengî 

Piraniya lêkerên ku di hin zimanên din de bi peyvekê ne, di kurdî û 

zimanên din yên îranî de adeten bi navdêrekê û yek ji van lêkeran in (li 

gor mişetiya peydabûna xwe hatine rêzkirin): 

• kirin 

• bûn 
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• dan 

• girtin 

• ketin 

• xistin 

Bo nimûne: 

kurmancî soranî inglîzî erebî tirkî 

kar kirin kar kirdin work ‘emele çalışmak 

nîşan dan nîşan dan show ‘eredhe göstermek 

Wek ku tê dîtin, di kurdî (kurmancî û soranî) de, ev lêkerên bi zimanên 

din yekpeyvî ji peyvên pêkhatî ne. Peyvên pêkhatî yên wiha dikarin ji 

navdêrên xwemalî yan jî biyanî bin: 

• stran gotin (stran ji kurdî) 

• fehm kirin (fehm ji erebî) 

Ji hin lêkeran hem peyveke xwerû û hem jî peyveke pêkhatî heye: 

pêkhatî xwerû 

nas kirin nasîn 

şuxil kirin şuxilîn 

Carinan maneya wan hinekî ji hev cuda ye: 

• xebat kirin – xebitîn 

Hin caran maneya peyva xwerû û ya pêkhatî teqrîben bi temamî ji hev 

dûr ketiye:[39] 

• helîn (bo nimûne berf/befr) 

• hel bûn (kêşe, pirsgirêk) 

Li gor rastnivîsîna kurmancî, gava ku peyvên pêkhatî yên navdêr + lêker 

ji hev cuda tên nivîsîn, encama wan lêker in. Bo dîtina cudahiya maneya 

wan, em ê nimûneyên xwe li inglîzî û tirkî jî wergerînin: 

• fehm kirin (to understand, anlamak) 

Lê gava ku ew bi hev ve bên nivîsîn, hingê ew dibin navdêr: 
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• fehmkirin (understanding, anlama/anlayış) 

Herwiha cînavê pêvekirî (-ê) jî dikare li qalibê navdêr + lêker were barkirin 

anku bibe navdêr + lêker + cînav: 

• agir berdanê (agir + berdan + -ê) 

Qalibê navdêr + lêker herwiha dikare bibe navdêr + daçek + lêker: 

• temaşe-yî [televizyonê] kirin (temaşe = navdêr, -yî = daçek, kirin = 

lêker) 

Daçek û cînav dikarin di heman demê de jî li navdêr û lêkerê bên zêdekirin 

anku peyva pêkhatî ji qalibê navdêr + daçek + cînav + lêker were sazkirin: 

• dest pê kirin (dest = navdêr, pê = bi wê = daçek-cînav, kirin = lêker) 

• agir vêketin (agir = nd, vê = pê = bi wê = dç cn, ketin = lk) 

• Navdêr û lêkera bi rehê dema niha 

Ji bilî forma ferhengî/raderî, herwiha forma dema niha di kurdî û zimanên 

din yên îranî de bi berfirehî bo çêkirina peyvên pêkhatî tê bikaranîn: 

• gulfiroş (ji gul = navdêr û firoş = rehê dema niha ji lêkera firotin) 

• stranbêj (ji stran = navdêr û bêj = rehê dema niha ji lêkera gotin) 

• welatparêz (ji welat = navdêr û parêz = rehê dema niha ji lêkera 

parastin) 

Wiha adeten navdêrên biker (agent nouns) tên çêkirin anku navên 

pîşeyan û bikerên wan. Lê carinan navê amûr yan makîneyan yan cihê 

kirina tiştekî jî ji wan tê çêkirin: 

• serşo (dûş, hemam) ji ser = navdêr û şo = rehê dema niha ji lêkera 

şûştin 

• guldan (vazo, amana gul tê de ji gul = navdêr û dan = rehê dema 

niha ji lêkera danîn 

Lê di kurmancî de adeten paşpirtika “-k” jî li peyvên wiha tê zêdekirin 

gava ku mebest jê ne mirov lê amûr yan aman bin: 

• guldank 
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• serşok 

Wiha mirov dikare maneya mirovan ji ya amûran yan amana jî cuda bike: 

• cilşo (kesa/ê ku cilan dişo) 

• cilşok (makîneya ku cilan dişo, makîneya cilşûştinê) 

Wek prensîp, hemû lêkerên gerguhêz (têperr, transitîv) yên kurdî dikarin 

bi rehê xwe yê dema niha bikevin dûv navdêran û peyvên pêkhatî yên bi 

merema pîse_ yan biker (kesa/ê ku tiştekî dike) çêkin. Lê çend lêkerên 

giştî ji bilî rehê dema niha herwiha hewceyî paşpirtika “-er” in jî daku 

bikarin navdêrên biker pêk bînin: 

• karker (ji kar-k-er ji kar = navdêr, -k- = rehê dema niha ji lêkera kirin 

û –er = paşpirtik) 

• peyamber (ji peyam-b-er ji peyam = nd, -b- = rehê dema niha ji birin 

û –er = paşpirtik) 

• nander (ji nan = nd, -d- = rehê dema niha ji birin û –er = paşpirtik) 

• mirovxwer (ji mirov = nd, -xw- = rehê dema niha ji birin û –er = 

paşpirtik) 

Tarîxiyen ev “-er” ne paşpirtikek e ku dikeve pey van lêkeran lê beşek ji 

rehê lêkerê ye. Di kurmanciya rojhilatî û di soranî de “-e-” jî di rehê van 

lêkeran de maye (-ke-[40], -be-, -de-) û di zazakî de di rehê raweya bilanî 

(subjunktîv) de “-er-“ bi temamî hatiye parastin (-ker-, -ber-, -der-, -wer-

). Di farisî de jî “-er-“ li gel lêkera x(w)arden (xwarin) hatiye lê “-we-” bûye 

“o”: -xor- (ji -xwer-). 

Carinan ev “-er” bi zêdehî li rehê hin lêkerên din jî yên sazkerên peyvên 

pêkhatî tê siwarkirin: 

• “roman-nivîs-er” ku forma wê ya rasttir ”romannivîs” e 

Lê rehê dema niha yê gelek lêkerên gerguhêz (yên ku formên wan yên 

raderî/ferhengî bi –andin / -endin bi dawî tên) hevşiklên forma lêkerî ya 

heman lêkera gerneguhêz (têneperr, intransitîv) in: 
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• hejîn: rehê dema niha ji lêkera ”hejandin” (bo nimûne: di-hejîn-im, 

na-hejîn-î, di-hejîn-e, bi-hejîn-in…) 

• hejîn: hevwateya lêkera ”hejandin” lê gerneguhêz 

Ji ber vê sebebê, bo nimûne peyva “darhejîn” dikare bi du awayan were 

fehmkirin: 

• kesa/ê (yan tişta/ê) ku daran/darekê dihejîne 

• hejîna daran/darekê 

Bi heman awayî ”bombeteqîn” 

• kesa/ê (yan tişta/ê) ku bombeyan/bombeyekê diteqîne yan 

teqandine/teqandiye 

• teqîna bombeyan/bombeyekê 

Bo rêgirtina li ber şaşfehmkirinê, mirov dikare “-er” li van peyvan zêde 

bike bi merema çêkirina navdêrên biker. Wiha mirov maneyên cuda bi 

peyvên cuda ifade dike: 

• darhejîner: kesa/ê (yan tişta/ê) ku daran/darekê dihejîne 

• darhejîn: hejîna daran/darekê 

• bombeteqîner: kesa/ê (yan tişta/ê) ku bombeyan/bombeyekê 

diteqîne 

• bombeteqîn: teqîna bombeyan/bombeyekê 

Wek din jî bikaranîna ”-er” vê dawiyê di kurdî de çalak bûye û bi berfirehî 

bo çêkirina navdêrên biker tê bikaranîn. Bo vê, li beşa dariştinê binêrin. 

Herwiha cînavên pêvekirî (yan daçek û cînavên pevheliyayî) jî dikarin 

bikevin navbera bikevin navbera navdêr û lêkera bi rehê dema niha: 

• destpêker (ji dest = navdêr, pê = daçek-cînav, k = rehê dema niha, -

er = paşpirtik) 

• Navdêr û lêkera rengdêrkirî 
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Di kurdî de herwiha bi berfirehî navdêr li gel lêkerên rengdêrkirî jî bo 

pêkanîna peyvên nû tên bikaranîn. Hem lêkerên gerguhêz û hem jî yên 

gerneguhêz dikarin vê erkê bigirin: 

• hezkirî (ji hez = navdêr, kirî = lêkera gerguhêz ya rengdêrkirî) 

• ziyanlêbûyî (ziyan = navdêr, bûyî gerneguhêz ya rengdêrkirî) 

Di nimûneya duyem de herwiha daçek-cînava “lê” (li wê/wî/wan) jî heye 

anku mirov dikare wê wiha rave bike: 

• ziyan-lê-bûyî (ziyan = navdêr, lê = daçek-cînav, bûyî = lêkera 

gerneguhêz ya rengdêrkirî) 

• Navdêr û lêkera bi rehê dema borî 

Ji bilî forma ferhengî ya lêkeran, rehê wan yê dema niha û lêkerên 

rengdêr kirî (rehê dema borî + -î/-yî, wek ”kir-î, bû-yî”), herwiha bi 

parawêzî anku marinalî rehê dema borî yê xwerû jî yê çend lêkeran bo 

çêkirina peyvên pêkhatî yên bi qalibê navdêr + lêker tên bikaranîn: 

• bira-za (bira = navdêr, -za = rehê dema borî ji lêkera zan/zayîn)[41] 

• agirperist / agirperest (agir = navdêr, perist = rehê dema borî ji 

lêkera peristin) 

Wek din, rehê xwerû yê dema borî yê lêkeran di çêkirina peyvên bi qalibê 

navdêr + lêker ne li kar in. Formên wek karkir, [bi]rêvebir tenê varyantên 

xerabkirî yên peyvên karker, birêveber in. 

• Lêker berî navdêran 

Adeten di peyvên pêkhatî yên ji navdêr û lêkeran wisan in ku navdêr berî 

lêkerê ye. Lê bi taybetî vê dawiyê hin peyv hatine çêkirin ku lêker dikeve 

berî navdêrî (axlebe peyva “kar”) 

• firoşkar, nivîskar 

• nivîsgeh 

• xwandingeh / xwandegeh 
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Statuya “nivîsgehê” hinekî biguman e. Gelo ew ji rehê lêkerê –nivîs- yan 

jî ji peyva xwerû “nivîs” hatiye çêkirin? Herwiha gelo “geh” li vir 

navdêreke serbixwe ye yan jî tenê paşpirtik e? Lê nimûneyên me yên din, 

“firoşkar, nivîskar” bê guman diyar dikin ku çêkirin pêkanîna peyvan bi 

qalibê lêker + navdêr jî mimkin e tevî ku mirov “-kar” ya li vir ne wek 

navdêrekî serbixwe lê mîna paşpirtikekê jî fehm bike. 

Ji nimûneya “xwandingeh / xwandegeh” yan jî varyantên wan 

“xwendingeh / xwendegeh” aşkera dibe ku lêker dikare ne tenê bi rehê 

xwe yê dema niha (di nimûneyên me de “-firoş-, -nivîs-) lê herwiha 

formên xwe yên din jî beşdarî vê peyvsaziyê bibe: 

• xwandingeh / xwendingeh ( xwandin/xwendin = lêker bi forma 

raderî/ferhengî, -geh = navdêr yan paşpirtik) 

• xwandegeh / xwendegeh (xwand / xwend = lêker bi forma dema 

borî, -e- = navpirtik anku infiks, -geh = navdêr yan paşpirtik) 

• Navdêr û hejmarnav 

Navdêr û çend hejmar jî dikarin peyvên nû pêk bînin. Bi taybetî jî hejmara 

“du” di van peyvan de cih digire. Endam dikare rengdêr yan jî navdêr be. 

Bo nimûne: 

• dudil (ji du = hejmar, dil = navdêr) anku kesa/ê bêbiryar, kesa/ê ku 

nikare yan newêre biryara xwe li ser tiştekî bide 

• ducan / dugiyan: bihemle, girane, bizarr, zarok di zikî de 

• çarriyan / duriyan (çar / du + rê + yan): cihê ku du rê di ser hev re 

derbaz dibin anku mirov dikare bi çar aliyan ve biçe 

• dupê (bo nimûne mirov), çarpê (gelek heywan), sêpê (maseya / 

mêzeya agir li bin hilkirî) 

• Daçek di pêkanîna peyvan de 
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Daçek jî bi çend awayên ji hev cuda beşdarî pêkanîna peyvan dibin. Ew 

dikarin li gel cînavan, lêkeran, navdêran, rengdêran û hejmarnavan 

peyvan pêk tînin. 

• Daçek û cînav 

Daçek û cînav hin daçek-cînavên pêkhatî çêdikin. Ji cînavan hev û cînavê 

pêvekirî –ê (wê, wî, wan) û hejmara yek bi forma xwe ya pêvekirî –êk (di 

kurmanciya rojhilatî û di soranî de bi maneya “hev” ya kurmanciya 

navendî) dikarin beşdar bibin: 

• jê (ji wê/wî/wan) 

• lê (li wê/wî/wan) 

• pê (bi wê/wî/wan) 

• tê de (di wê/wî/wan) 

• jêk (ji yek = ji hev) 

• pêk (bi yek = bi hev) 

• lêk (li yek = li hev) 

• têk (di yek = di hev) 

• vêk (varyanteke devokî ya ”pêk”ê) 

• jev (ji hev) 

• lev (li hev) 

• pev (bi hev) 

• tev (di hev) 

Mirov carinan hin peyvên pêkhatî yên ji daçek + cînav yên wek jixwe (ji 

xwe) û bixwe (bi xwe) jî dibîne. Lê piraniya nivîskaran wan wek ji xwe û 

xaseten bi xwe anku wek du peyvên serbixwe dinivîsin. 

• Daçek-cînav + lêker 

Daçek-cînav dikarin li gel lêkeran beşdarî sazkirina peyvan bibin. 

• jê kirin / jêkirin[42] 

• lê dan / 
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• pêk anîn / pêkanîn 

• pev çûn / pevçûn 

Ji bilî formên raderî, lêker dikarin herwiha bi rehê xwe yê dema niha (+ -

er ya mihtemel) û herwiha bi forma xwe ya rengdêrkirî (rehê demên borî 

+ -î/-yî) peyvan pêk bînin: 

• jêker / jêkirî 

• lêder / lêdayî 

• pêkîner / pêkînayî 

• pevçûyî 

Nimûneyên aliyê çepê (jêker, lêder, pêkîner) biker û aktîv in anku ew 

tiştekî dikin lê mînakên aliyê rastiyê berkirî pasîv in anku tiştek li wan 

hatiye kirin yan tê kirin. 

Ji nimûneya dawiyê diyar dibe ku lêkerên gerneguhêz (“çûn”) tenê 

dikarin bibin berkirî anku armanc û endama kirinê, ne biker anku 

armancgir û encamderên kirinê. Loma forma “pevçûyî” heye lê forma 

“*pevçer” peyda nabe. 

• Daçek + cînav + lêker 

Ji bilî daçek-cînavan (cînavên pêvekirî wek jê, lê, pê, tê) herwiha hin 

cînavên serbixwe jî dikarin bikevin navbera daçek û lêkeran: 

• li hev kirin / lihevkirin 

• ji hev veqetandin / jihevveqetandin 

• bi hev ketin / bihevketin 

• ji xwe çûn / jixweçûn (ji hal çûn) 

Herwiha paşdaçek jî dikare lê were zêdekirin: 

• bi xwe ve mîstin, bi xwe ve rîtin / bixwevemîstin, bixweverîtin 

• Daçek + navdêr + lêker 

Daçek dikarin li gel navdêran û di heman demê de bi lêkeran re jî peyvan 

pêk bînin: 



Rêzimana kurdî | 1984  

 

• bi cih hiştin / bicihhiştin[43] 

• ji nav birin / jinavbirin 

• ji kar ketin / jikarketin 

Adeten navdêr di peyvên wiha pêkhatî de di dema çemandina lêkeran de 

jî neçemandî dimînin: 

• Makîneya me ji kar ketiye (êdî kar nake, naxebite…) 

• Ew hatin jinavbirin (qirrkirin, nehiştin, birandin, qedandin, 

hilweşandin…) 

Lê di hin biwêjan de navdêr dikare çemandî be: 

• ji holê rakirin / jiholêrakirin 

• Pêşdaçek + navdêr + daçek + lêker 

Ne tenê pêşdaçek (daçekên berî peyva serekî, preposition) lê herwiha 

paşdaçek (daçekên li pey peyva serekî, posposition) jî beşdarî avakirina 

peyvên nû dibin. Paşdaçek adeten hevdem li gel pêşdaçekan li kar in: 

• bi rê ve birin (meşandin – lêker), birêvebirin (karê meşandinê – 

navdêr), birêveber (meşîner, kesa/ê ku tiştekî bi rê ve dibe, dimeşîne – 

navdêrê biker, agent noun), birêveberî (karê birêveberan), birêvebirî 

(meşandî, hatî birêvebirin – lêkera rengdêrkirî,past participle) 

Di axiftinê de û carinan di nivîsînê de jî pêşpirtik dikeve: 

• rê ve birin, rêvebirin, rêveber, rêvebirî 

Pêşdaçekên bê paşdaçek jî carinan dikevin: 

• serke(f)tin (< biserke(f)tin) 

Di hin gotinan de ne di zimanê devkî de û ne jî yê nivîskî de pêşdaçek 

nemaye: 

• berxwedan (ji *liberxwedan ji lêkera “li ber xwe dan”, micadele 

kirin, tê koşîn) 

• Daçek-cînav + navdêr 
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Adeten daçek yan daçek-cînav li gel navdêran lê bêyî lêkeran peyvan pêk 

naînin. Lê bi kêmî peyva nûçêkirî jêder (çavkanî, serekanî, bi inglîzî 

source, resource) bi qalibê daçek-cînav + navdêr e. Di rastiyê de ew 

kurtkirinek e, bo nimûne ji jêderketin, jêderxistin, jêderhatin –û hwd. 

• Daçek + cînav + rengdêr 

Di kurdî de çend peyv hene ku ji qalibê daçek + cînav + rengdêr pêk 

hatine. Ji aliyê watenasî ve jî ew pir nêzîkî hev in: 

• jixwerazî (ji + xwe + razî) 

• bixwebawer (bi + xwe + bawer) 

Herwiha qalibê navdêr + daçek-cînav-rengdêr bi kêmî di peyvekê de 

peyda dibe: 

• xwedêjêrazî 

• Daçek bi pey lêkeran ve 

Daçek –e (li cihê “bo, ji bo, ji re, jê re, ber bi … ve, heta) dikare dikeve pey 

lêkeran. Lêker di demên cuda de be: 

• wî got à wî got-e min (ji wî min re got, wî bo min got) 

• ez dibêjim à ez dibêjim-e wî (ji wî re dibêjim, bo wî dibêjim) 

• ew hat à ew hat-e malê 

Daçeka pêvekirî “e” di vê rewşê de ne zerûrî ye anku mirov dikare wiha jî 

bibêje: 

• wî got min 

• ez dibêjim wî 

• ew hat malê 

Eger ji xwe “e” li dawiya lêkerê hebe, ew êdî nayê dubarekirin: 

• ew diçe à ew diçe malê (ne *diçe-ye malê) 

Carinan bikaranîna “e” dikare dema borî ya sade û dema borî ya dûdar 

bike yek: 

• dema borî ya sade: ez hatim à ez hatime malê 
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• dema borî ya dûdar: ez hatime à ez hatime malê 

Bo rêgirtina li ber xeletfehmkirinê, mirov dikare daçeka “e” ya nezerûrî 

di dema borî ya sade de bi kar neîne: 

• ez hatim malê 

• Daçek bi pey navdêran ve 

Daçeka –î (-yî) dikeve pey hin navdêrên beşa yekem lêkerên pêkhatî yên 

bi qalibê navdêr + lêker: 

• temaşe-yî televiyonê dikir 

• zar-î / zehr-î xelkê (ve) nekin 

• lêvên wê maç-î dike 

Wek ku ji nimûneya yekem diyar e, ev daçek liv û hereketa ber bi tiştekî 

ve diyar dike. Lê wek ku ji herdu mînakên din tê dîtin, ev wate ne herdem 

berçav û zelal e. 

Di hevoka yekem de “yî” dikare bi daçeka serbixwe “li” were veguhastin. 

Di heman demê de jinûverêzkirina peyvan di hevokê de pêwîst e: 

• li televizyonê temaşe dikir 

Di hevoka duyem de daçeka pêvekirî “î” di heman demê de li gel 

paşdaçeka ”ve” hatiye bikaranîn. Di hin devokan de ev ne zerûrî ye anku 

mirov dikare wiha jî bibêje: 

• zarî xelkê nekin 

Di hevoka sêyem de li gor hin devokan girêdana “maç”ê bi daçeka “î” ve 

zerûrî ye. Di hin devokên din de ev ”î” nayê bikaranîn û mirov dibêje: 

• lêvên wê maç dike 

• Daçek-cînavê ”ê” bi pey lêkeran ve 

Daçek-cînavê pêvekirî –ê (-yê) dikare bikeve pey lêkerên liv û hereketê: 

• got-ê (ji wê/wî/wan/wir re got) 

• biçim-ê (biçim wê/wî/wan/wir) 

• hatibûn-ê (hatin wê/wî/wan/wir) 



Rêzimana kurdî | 1987  

 

• nedin-ê (nedin wê/wî/wan/wir) 

Wek ku tê dîtin, “ê” wek cînav cihê “wê/wî/wan” digire. Lê ew herwiha 

dikare cihê “wir, wê derê” jî bigire: 

• nehatin-ê: bo nimûne 1) nehatin bûkê (= wê) 2) nehatin malê (= wê 

derê) 

Di heman demê de “ê” daçek e jî ji ber ku liv û hereketa ber bi cihekî yan 

tiştekî yan kesekî ve diyar dike: 

• hat à hat-e malê à hat-ê 

Mirov dikare bibêje ku “e” ya daçek bi cînava pêvekirî “ê” ve heliyaye. 

Eger ji bilî “e” ya daçek, “e”-yeke din bi lêkerê ve hebe, hingê “e” di 

zimanê nivîskî de nahele lê “e” + “ê” dibin “-iyê”: 

• dibe + ê à dibiyê (dibe wir) 

• daye + ê à dayiyê (daye wî) 

• hatine + ê à hatiniyê 

Lê di zimanê devkî de “e” bi “ê” ve dihele û “iyê” nayê bikaranîn: 

• daye + ê à dayê 

• hatine + ê à hatinê 

Parastina “iyê” di zimanê nivîskî de giring e çunkî di zimanê devkî de du 

demên cuda dibin ye: 

têxistin encam bi nivîskî encam bi devkî 

da + ê dayê da(y)ê 

daye + ê dayiyê da(y)ê 

hatin + ê hatinê hatinê 

hatine + ê hatiniyê hatinê 

• Rengdêr û rengdêr 

Di kurdî de du rengdêr dikarin peyvên pêkhatî çêkin. Adeten ew du 

rengdêrên dijwate anku antonîm in. Ew axlebe bi alîkariya navpirtika “-

û-” yan jî “-e-“ bi hev ve tên girêdan: 
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• reşûspî: televizyoneke reşûspî (ne rengîn) 

• reşûşîn: şopa lêdanê li ser leşî 

• têrûtesel 

• kevnenû: hinekî kevn, hinekê nû 

• Rengdêr û navdêr 

Li jortir, di beşa navdêr û rengdêr de behsa peyvên bi qalibê rengdêr + 

navdêr jî hatiye kirin. Ji qenciya xwe, li wê beşê binêrin. 

• Rengdêr û lêker 

Di peyvsaziya bi pêkanînê de, li gel qalibê navdêr + lêker, şiklê rengdêr + 

lêker giringtirîn awayê çêkirina peyvên pêkhatî ye. Hem lêkera gerguhêz 

kirin û hem jî lêkera gerneguhêz bûn di vê peyvsaziyê de çalak in: 

• xweş bûn 

• xweş kirin 

Maneya van peyvan di zimanên din de carinan bi lêkereke xwerû û 

carinan jî bi qalibekî wek kurdî rengdêr + lêker tê ifadekirin. Bo nimûne: 

kurdî inglîzî bi lêkereke xwerû inglîzî bi rengdêr + lêker 

mezin bûn grow become bigger 

mezin kirin grow make bigger 

Di rastnivîsîna kurmancî, eger peyvên pêkhatî yên rengdêr + lêker ji hev 

cuda bên nivîsîn, encama wan lêker e. Bo têgihiştina meremê, em ê 

nimûneyên xwe li inglîzî û tirkî jî wergerînin: 

• tercime kirin (to interpret, tercüme etmek) 

Lê eger ew bi hev re bên nivîsîn, encam dibe navdêr (yan lêkerên 

navdêrî): 

• tercimekirin (interpretation, tercüme etme, tercüme) 

Ne tenê forma ferhengî ya lêkeran, lê herwiha rehê dema niha û forma 

lêkeran ya rengdêrkirinê jî dikarin li gel rengdêran peyvên pêkhatî çêkin: 

• ji rehê dema niha: xweşbêj, mezinker, hînber, pirrxwer[44] 
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• ji lêkerên rengdêrkirî (rehê dema borî + -î/-yî): xweşgotî, mezinkirî, 

hînbûyî 

Rehê demên borî yê xwerû li gel rengdêran ne li kar e. Lêkera “-go” di 

peyvên wek “rastgo, bilindgo” de ne forma devokî ya rehê dema berê ya 

lêkera “gotin” (bi giştî “got”) ye lê forma farisî ya rehê dema niha ji lêkera 

“goften” (gotin) e. 

Carinan mirov peyvên wek amadebûyên / tevlîbûyên civînê di nivîsên 

medyayê de dibîne. Li gor vê mentiqê, divê ev peyv di haletê girênedayî 

wek amadebû / tevlîbû bûna anku ji rengdêr + rehê dema borî yê xwerû 

pêk hatibin. Lê di rastiyê de peyvên wiha çêkirî nînin, eslê wanamadebûyî 

/ tevlîbûyî ne anku di dema girêdayî de divê amadebûyiyên / tevlîbûyiyên 

civînêbûya lê ew hatine “sivikkirin”.[45] 

• Rengdêr û hoker 

Rengdêr dikarin li gel çend hokeran jî peyvên nû pêk bînin: 

• pirçandî / pirkultûrî / pirzimanî (pir[r] = hoker, beşên duyem jî 

rengdêr in) 

Li cihê “pir(r)” ya kurmancî, mirov carinan “fire” jî dibîne ku bi rêya soranî 

ji kurdiya başûrî yan jî ji hewramî hatiye: 

• firekultûrî 

• Hoker û lêker 

Peyvên nû dikarin ji girêdana hoker û lêkeran bi hev ve jî bên pêkanîn. 

Ew bi qalibê hoker + lêker in anku hoker berî lêkerê tê. Lêker dikare bi 

forma xwe ya ferhengî, ya rehê dema niha yan jî ya rengdêrkirî be: 

• zûmeşîn (meşa bilez) 

• hêdîliv (ya/yê ku hêdîka dilive) 

• zûçûyî (ya/yê ku hê ji zû/mêj ve çûye) 

• Nîşander û hejmarnav 
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Nîşander û hejmarnav jî dikarin bi hev re peyvan pêk bînin. Ji nîşanderan 

axlebe peyva “her” beşdar dibe: 

• heryek, herdu, hersê, herçar… 

• Cînav û lêker 

Cînav nemaze li gel lêkeran peyvan pêk tînin. Ji cînavan axlebe xwe yan 

hev beşdar dibin. Bo destnîşankirin guherîna maneyê bi pêkanînê, em ê 

nimûneyên xwe li inglîzî û tirkî wergerînin: 

• kuştin (kill, ölmek) > xwekuştin (suicide, intihar) 

• dîtin (see, görmek) > hevdîtin (meet, görüşmek) 

Ji bilî forma xwe ya ferhengî, lêker dikare herwiha bi rehê dema niha yan 

jî ya rengdêrkirî be. 

• xwefiroş (xaîn yan bênamûs) 

• hevgirtî (kesên yan hêzên ku bûne yek yan pişta hev girtiye) 

• Lêker û lêker 

Behsa beşdarbûna lêkeran di pêkanîna peyvan de li gel birrên din yên 

peyvan li jortir hatiye kirin. Du lêker bi hev re jî dikarin peyveke nû çêkin 

ku maneyeke taybet dide. Ev pêkanîna adeten bi rêya girêdana bi 

navpirtika “û” tê çêkirin. Ew axlebe lêkerên dijwate ne: 

• danûstandin (dan-û-standin: muamele, mizakere, têkilî…) 

• hatinûçûn (hatin-û-çûn: liv, tevger, trafîk…) 

• rabûnûrûniştin (rabûn-û-rûniştin: reftar, irf û edet…) 

Carinan peyva yekem ne bi forma xwe ya ferhengî lê bi rehê xwe yê dema 

borî tê bikaranîn: 

• hatûçûn 

Heta herdu lêker jî dikarin bi rehê dema borî bin: 

• hatûçûya tirimpêlan (= trafîk) 
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Awayê rastnivîsîna van peyvan – nivîsîna bi hev re yan ji hev cuda – hê 

cihê xwe negirtiye. Ew bi temamî ji hev cuda, bi alîkariya xetika girêder û 

hem jî bi temamî bi hev re jî tên dîtin: 

• hatin û çûn 

• hatin-û-çûn 

• hatinûçûn 

Peyva gotûbêj (suhbet, hevpeyivîn) ji rehê dema borî + rehê dema niha 

yê heman lêkerê (gotin) hatiye çêkirin. Ew navdêr e tevî ku herdu peyvên 

ew jê çêbûyî rehên lêkerê ne. Heman peyv bi awayên guftûgo û giftûgo 

jî heye. Ev form ji farisî hatine wergirtin: guft/gift ji farisî goft (rehê 

demên borî ji lêkera goften = gotin) û -gû- (rehê demên niha û bên ji 

heman lêkerê, hevberî -bêj-ya kurmancî). Ev diyarde di farisî de di çend 

peyvên din de jî heye, bo nimûne xerîd û firoş (“kirrî û firoş” anku kirrîn 

û firotin, “danûstandin”[46]) û poxt û pez (“peht û pêj” anku karê 

pehtinê, xwarinçêkirinê). Di rastiyê de gotûbêj bi xwe jî kurmancîkirina 

forma goftûgû ya farisî ye, yekser yan jî bi rêya witubêj/wituwêj yên 

soranî yên bi heman awayî li ber modela farisî pêkhatî. 

  

Ev vekolîna li ser peyvsaziya zimanê kurdî dê di hejmara bê de bidome 

[1] Di nivîsên kurdî de carinan peyvsazî bi xeletî bi maneya morfolojî 

hatiye bikaranîn. Bo nimûne, Samî Tan di kitêba xwe ya Rêzimana 

kurmancî de wiha dike û peyva bêjesazî bi wateya word formation 

dixebitîne. Bi dîtina min, peyvsazî û bêjesazî hevwate ne ji ber ku peyv 

ûbêje hevmane ne. Peyvsazî bi maneya morfolojî şaş e ji ber ku morfolojî 

ne (tenê) çêkirina peyvan e lê hemû awayên çemandin û girêdanên 

peyvan û eyarkirina wan ya li gor dem û rewşên rêzimanî ye jî. Wek din jî 

–lojî ne –sazî (çêkirin) ye lê –nasî (nasîn, zanîn, zanist, ilm) ye. Herwiha 

morf jî ne tenê peyv in lê her pirtika rêzimanî ye ku peyv jî tenê yek ji wan 
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in. Min heta niha di nivîsên xwe de pirtiknasî bi wê maneyê bi kar aniye. 

Di soranî de jî wişesazî ankupeyvsazî/bêjesazî (ji wişe = peyv, bêje) bi 

wateya word formation li kar e, ne bi maneyamorfolojî. Bi heman awayî 

di farisî de wajesazî (waje = peyv, bêje, wişe) maneya word formation 

dide. 

[2] Orijînala fransî û wergera wê ya tirkî û ya erebî li vir tên 

xwandin:https://zimannas.wordpress.com/2015/07/27/c-bedirxan-u-r-

lescot-rezimana-kurdi-bi-fransi/ 

[3] Mirov dikare naveroka vê kitêbê li vê derê 

bixwîne:https://ku.wikibooks.org/wiki/P%C3%AA%C5%9Fk%C3%AEt_%

C3%BB_Park%C3%AEt:_%C3%87end_gotin 

[4] Ev kitêb li ser vê girêdanê berdest e: 

http://www.ku.shafaaq.com/pdf/books/binemaka-gotar_1388.pdf 

[5] Ismail Fattah Kamandar: Les Dialectes kurdes méridionaux (devokên 

kurdî yên başûrî) 2001: http://www.amazon.ca/Les-Dialectes-Kurdes-

Meridionaux-Dialectologique/dp/9042909188 

[6] Nimûneyek ji rêzkirina paşpirtikên zazakî: 

http://www.kirmancki.com/index.php/dersen-kirmancki/item/148-k-

rmancca-da-yap-m-ekleri-qertafen-virastene 

[7] 

Paşpirtik:https://ku.wiktionary.org/wiki/Kategor%C3%AE:Pa%C5%9Fbe

ndik_(Kurd%C3%AE) 

ûhttps://ku.wiktionary.org/wiki/Kategor%C3%AE:P%C3%AA%C5%9Fbe

ndik_(Kurd%C3%AE). 

[8] http://www.degruyter.com/view/j/lity.2013.17.issue-00003/lity-

2013-0022/lity-2013-0022.xml 

[9] http://www.amazon.com/Word-formation-International-Handbook-

Languages-Europe/dp/3110375664 
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[10] Tenê du nimûne ji erebî û yek jî ji tirkî û yek ji farisî hatine dan. Ji 

aliyê cografî ve nêzîktirîn zimanên bi berfirehî nimûne jê dayî îbrî / îbranî 

û gurcî ne. 

[11] Çavkaniya me ya serekî ya farisîziman Iştiqaqê pesvendî der zibanê 

farisiyê êmrûz(Dariştina paşbendî / paşpirtikî di zimanê farisiya îro de, 

Tehran 1992) ya Xosrow Kişanî ye. 

[12] Berfirehtirîn vekolîn li ser dîroka peyvsaziya zimanê farisî bi zimanên 

ewropî bawernameya doktorayê ya Sedîqe Elîzade Lemcîrî (Sedigheh 

Alizadeh Lemjiri) ya bi almanîHistorische und vergleichende 

Untersuchung der Wortbildung im Persischen (Lêkolîna dîrokî û 

berhevder ya peyvsaziya farisî) ye. Herwiha kitêba Gilbert Lazard 

Grammaire persane contemporain, ku wek A Grammar of Contemporary 

Persian jî hatiye inglîzîkirin, bi berfirehî behsa peyvsaziya farisî dike. Ji bilî 

van herdu vekolînên serekî, me herwiha çav li çend rêzimannameyên bi 

inglîzî û farisî gerandiye. 

[13] Bo lîsteyeke peyên kurt di kurdî de, 

binêrin:https://ku.wiktionary.org/wiki/P%C3%AAvek:Peyv%C3%AAn_ku

rd%C3%AE_y%C3%AAn_kurt 

[14] Bo etîmolojiya van peyvan, binêrin: 

https://ku.wiktionary.org/wiki/h%C3%AAv%C3%AE 

ûhttps://ku.wiktionary.org/wiki/derman. 

[15] Bo etîmolojiya kulav, binêrin: https://ku.wiktionary.org/wiki/kulav. 

[16] Berevajî ku bi gelemperî tê bawerkirin, ne têkilî peyva ”şiv” e anku 

”şivan” ne sivikkirina ”şiv+van” e. Bi heman awayî forma farisî ”çûban” jî 

bi ser ve wisa dixuye wek ku ji ”çû” (şiv, çîv, şivtan, ço, çov, dardest) be 

lê tarîxiyen ne wisa ye. 
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[17] Helbet peyveke bi şiklê ”van” (pirhemariya çemandî ji cînavê ”ev”) 

di kurdî de heye lê ji aliyê etîmolojî ve ti têkiliya wê li gel ”-van” ya di 

peyva şivan de nîne. 

[18] Bo guherîna ”a” bi ”î”, bide ber kadîn ji ka+dan (cihê danîna kayê), 

hevreha agirdan(k), şekirdan(k), guldan(k)… 

[19] Tarîxiyen peyva hêk ji *hê (hêk) û paşpirtika diminutîv (biçûkkirinê) 

–k peyda bûye lê êdî hêwek peyveke biçûknekirî bi maneya hêk  nemaye. 

Li jêrtir li nimûneyên kûçik, kitik, pisîk/pişîkbinêrin. 

[20] Bo guherîna ”-ew-” bi ”-o-”, bidin ber xox, dor ji erebî xewx, dewr. 

[21] Bo guherîna ”a” bi ”î”, bide ber nimûneyên me yên li jortin: hêlîn ji 

hêk+lan û kadîn ji ka+dan(k). Herwiha bidin ber guherîna ”a” bi ”î” di 

rehên lêkeran de: çand à di-çîn-im, man à di-mîn-im. 

[22] Helbet di kurdî de wek prensîp mimkin e ku mirov golik û goşt parve 

bike û go (gog, gilovir, gurovir) jê bihêle lê ti têkiliya wan bi vê peyvê ve 

nîne. Herwiha guhan jî dikare wek prensîp bi hêsanî bibe guh+an lê ti 

peywendiya peyva guhan bi peyva guh re nîne û ew ne peyveke 

pirhejmara çemandî (paşpirtika -an) e jî. 

[23] Xwandevanên hêja dikarin zêdetir agahiyan li ser etîmolojiya van 

peyvan di Wîkîferhengê de bibînin: https://ku.wiktionary.org 

[24] Heman rehê farisî –rev- bi rêya soranî wek –rew- di peyvên tundrew, 

peyrew de jî ketiye kurmancî. 

[25] Di kurmanciya rojhilatî de jî peyva “çê” di peyvên “çêbûn, çêkirin” 

de heye lê tenê wek pêşlêkerekê (preverb), ne wek peyveke serbixwe. 

[26] Bo etîmolojia peyva mezin, binêrin: 

https://ku.wiktionary.org/wiki/mezin 

[27] https://ku.wiktionary.org/wiki/out 
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[28] Ya kurdî ihtimalen ne yekser ji zimanên ewropî ye lê bi rêya tirkî ekin 

(kultûr, çande) jiekmek (çandin) e ku ew bi xwe jî wergerandina peyva 

ewropî ye. 

[29] Bo bikaranîn peyvê bi forma bombedûman, binêrin bo 

nimûne:http://ku.hawarnews.com/36778/ 

[30] Bo guherîna hejmara dengan di peyvan de, binêrin nivîsareke me ya 

xas:https://zimannas.wordpress.com/2015/07/09/guherina-hejmara-

dengan-di-peyve-de/ 

[31] https://ku.wiktionary.org/wiki/ajo 

[32] Hemû navdêrên bi guhastinê ji lêkeran çêkirî di kurmancî de mê ne. 

[33] Hemû navdêrên bi guhastinê ji lêkeran çêkirî di kurmancî de mê ne. 

[34] Zagon ya li gor texmîna hinan “kurdî” di rastiyê de ji rûsî “zakon” yan 

zimanekî din yê slavî “zagon/zakon” e. 

[35] “an” di peyva “beramber” de ji ber tesîra B bûye “-am-“ 

[36] Bi eslê xwe “şahan-şah” bû. 

[37] Herwiha hevwateyên wê fire-, heme-, gele-. Heme- cînav e. 

[38] Li gel varyantên devokî xo, xu, xwa, xa. 

[39] Herdu ji heman eslê erebî ne. 

[40] Rehê “-ke-“ tenê di kurdî de hatiye parastin, ne di farisî de. Di farisî 

rehê dema niha yê lêkera kerden (kirin) –kon- e. 

[41] Di hin devokan de ”birazî” ku ”-zî” yaw ê kurtkirina “zayî” ye. 

[42] Li gor rastnivîsîna kurmancî, formên ji hev cuda nivîsandî (jê kirin, lê 

dan…) lêker in, formên pêkvenîsandî (jêkirin, lêdan…) lêkerên navdêrkirî 

ne. 

[43] formên ji hev cuda nivîsandî (bi cih hiştin, ji kar ketin…) lêker in, 

formên pêkvenîsandî (bicihhiştin, jikarketin…) lêkerên navdêrkirî ne. 

[44] Li gel lêkerên “birin, dan, kirin, xwarin”, rehê kevnar yê bi forma rehê 

dema niha ya nû + “-er” li pey rengdêran li kar in. 
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[45] Yan jî helbet dikarin wek “amadeyên civînê” hê jî siviktir bibe. Xistina 

kîteya “yi” ji berî kîteya “yê” ya şibî wê, di zimannasiyê de wek 

diyardeyeke bi navê haplolojî tê nasîn. 

[46] Li aliyekî din, ”danûstandin” jî li ber modela tirkî alışveriş hatiye 

pêkanîn. 

https://zimannas.wordpress.com/2015/08/04/kanizar-1-peyvsazi-di-

zimane-kurdi-de/ 

** 

PIRS Û MIJARÊN ZIMANÊ KURDÎ 

Xwendevanên hêja, di domahîya bi dehsalan xebata li ser zimanê Kurdî 
de, geh ji alîyê xwendevan û xwendekarên min ve, geh ji alîyê berspirsên 
kovar, rojname, radyo, TV û hwd ve gelek caran li ser pirs û mijarên 
zimanê Kurdî, geh devkî geh nivîskî pir pirs û daxwaz hatin kirin. Bê 
guman ji ber ku her yek ji bo kes/sazîyeke cîhê bû, tucarî bi awayekî 
hevdayî gişt li ba hev kom nebûn. Ji ber vê yekê,  min biryar da ku wan li 
vir bidim hev, gav bi gav bi cîh bikim û ji xwendevanan re amade bikim. 
Sernivîs an kurtetarîfa her pirs/mijarekê dê wek ‘lînk’ekê li jêr bê rêzkirin. 
Hun kîjanê bitikînin, hun ê xwe bigihînin firehîya wê pirs/mijarê. Hêvî 
dikim ku alîkar be û heke pirs an şîroveyên we hebin, hun jî wan bi lînka 
bigihînin me. Em ê şîroveyan bi kêfxweşî li bin nivîsên têkildar biweşînin 
û pirsan bersîv bikin. Him ji ber ku bicîhkirina hemû pirs û mijaran ê 
demeke dirêj bajo, him jî ji ber ku her tim bersîv û şîroveyên nuh ê lê bên 
zêdekirin, çêtir e ku meriv ne tenê carekê, lê di nav re car caran vê rûpelê 
seh bike. 
Li gel silabên germ û Kurdistanî 
Baran Rizgar 
Baran Rizgar kî ye? 
Baran Rizgar an Mehmet F. Önen, kurê Mahmûdê Zîyayê Mehmed Axa û 
Ruqya Emer ji binemala Olic (Colo) ya eşîra Ebasan e; di 1957an de li 
Dêrika Çîyayê Mazî hatiye dinyê. Piştî perwerdeya bilind di sala 1988an 
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de bi armanca xebat û lêkolînên ziman û zimanzanî li Brîtanyayê bicîh 
dibe. Wek encama van xebat û lêkolînên xwe di 1993an de amadekirina 
ferhenga Kurdî-Îngilîzî, Îngilîzî-Kurdî diqedîne û vê ferhengê li gel pirtûka 
xwe ya bi navê Uygulamalı Kürtçe Dersleri - Dersên Kurdî li Londonê dide 
weşandin. Dûre pirtûka xwe ya Dersên Kurdî bi zimanê Îngilîzî - Learn 
Kurdish amade dike û wê jî dîsa li Londonê di 1996an de dide weşandin. 
Ji van berheman, Uygulamalı Kürtçe Dersleri - Dersên Kurdî li Tirkîyê di 
2005an de di nav weşanên Doz de careke din tê weşandin. 
Baran Rizgar ji bilî amadekirina van berheman bi deh salan li Londonê li 
xwendegehên fermî û komelan, mamostetîya zimanê Kurdî kiriye, dersên 
Kurdî dane. Her weha ji bo nasandin, belavkirin û di sazîyên fermî de 
bicîhkirina Kurmancî xebat kiriye, û wek encama van xebatên dûrûdirêj 
nuha li Brîtanyayê gelek şaredarî û sazîyên dewletê di nav weşanên xwe 
de cîh didin Kurmancî, weşanên xwe werdigerînin Kurmancî û bi awayekî 
fermî wergêrên Kurmancî bikar tînin. 
CÎNAV Û RENGDÊRÊN IŞARKÎ YÊN PÎVENE YÊN QERSENE; 
VEQETANDEK; PIRTIK Û CÎNAVÊN PEVGIRÊDAN/TÊKILÎYÊ 
PIRSA XWENDEVAN: 
Dem baş mamosteyê giranbuha! 
Bi hêvî me ku li gel tenduristîyeke zor baş di nav xêr û xweşîyê de jî bî. 
Biborin, lê heke giranî tunebe, pirsine me hene bi hewceyî ravekirinê ne. 
-          Cudatîya cînav û rengdêrên şanîdanê, yanî em ê kengî bizanin ku 
ew cînav, an rengdêra şanîdanê ye? 
-          Çawa cînav dikanin bibin rengdêr, anku li ser çi esasî dibin rengdêr? 
-          Cînavên şanîdanê çawa bi karê cînavtîyê radibin, yanî çawa cihê 
navekî digirin? Yanî meriv dikane bibêje: Ehmed ev/xwarin xwar; yanî wê 
'ev'ê cihê peyva ' xwarin ' girtiye? 
-          Mîr C. A. Bedirxan, di Hawarê de ' hej:42 ' ji bo Cînavên Îşarkî weha 
dibêje: 
95- Di zimanê Kurdmancî de du texlît pronavên îşarkî hene: 
Ên pîvene: ev, ew. 
Ên qersene: yê, ya, yên. 
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Pirsa min li vir li ser van her du têgînan e ' PÎVENE, QERSENE '. Her weha, 
çawa ' yê, ya, yên ' wek pronavên îşarkî tên bikarhanîn? Hoşeng NÛH 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CÎNAV Û RENGDÊR 
Rengdêr û cînav di warê rêzimanê de xwedî fonksîyon in, heke em 
fonksîyonên wan zanibin, em ê kanibin lê binêrin ku di kîjan rewşê de 
kîjan fonksîyonê bi cîh dikin û li gora wê bibêjin ku ev rengdêr an cînav e. 
RENGDÊR: Peyvên ku navdêran rave (tarîf) dikin, taybetîyeke wan 
dibêjin. 
 Zilamê baş, kêra tûj, zimanekî pêşketî, jineke jêhatî, derîyên şikestî 
Ji van peyvên jorîn baş, tûj, pêşketî, jêhatî, şikestî rengdêr in, ji ber ku ew 
navdêran rave dikin, taybetîyên wan dibêjin. 
CÎNAV: Cînav li şûna navdêran tên bikaranîn. Heke me cînav bi kar 
nehanîna, me yê navdêr pircar bikirina û vê yekê yê hevokên me zêde 
giran bikirina, ji ber ku navdêr ê pir caran bihatina ducarkirin. Ji ber vê 
yekê ye ku cînav bi gelemperî peyvên kurt in. 
Min Sîyabend dît. 
Nuha di vê hevokê de heke me berê qala Sîyabend kiribe û her du alîyên 
galegalê jî zanibin ku mebesta gotinê kî ye, em kanin li şûna Sîyabend 
cînavekê bi kar bînin: 
Min ew dît. 
Îcar hevok dikanî dirêjtir jî bûya: 
Min Sîyabend û jina Sîyabend û zarokên Sîyabend dîtin. 
Sê caran gotiye Sîyabend; ji bo sivkikirina hevokê, em dikanin bi du 
awayan cînavan bi kar bînin; heke me berê qala Sîyabend kiribe û em 
zanibin Sîyabend mebesta galegalê ye, pêwîst nake ku em carekê jî 
bibêjin Sîyabend: 
Min ew û jina wî û zarokên wî dîtin. 
Heke ne dîyar be ku mebesta galegalê Sîyabend e: 
Min Sîyabend, jina wî û zarokên wî dîtin. 
Îcar ê hember kane bi kurtî bibêje: Min jî ew dîtin. 
Li vir ew şûna Sîyabend, jina wî û zarokên wî digire. 
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Heta vir zelal e, lê ji bo bi tevayî têgihana cînavan têrê nake, ji ber ku 
cureyên cînavan hene. Wek: cînavên kesîn û cînavên işarkî ku mijara pirsa 
te ye. Loma em ê werin ser cudatîya cînav û rengdêrên işarkî. 
CUDATÎYA CÎNAV Û RENGDÊRÊN IŞARKÎ 
Ji işarkî mebest işaret kirin, nîşan dan, şanî dan e. Anku ev rengdêr û cînav 
dema ku tiştek/kesek tê nîşandan tên bikaranîn. 
1)     Ev pirtûk baş e. 
2)     Ev baş e. 
Di van hevokan de me “ev” bi kar anîye, lê her çend heman peyv hatibe 
bikaranîn jî ji alîyê fonksîyonê ve ji hev cuda ne. Di hevoka yekem de 
“pirtûk” heye, di ya duyem de pirtûk tuneye. 
Cudatîya rengdêr û cînavên işarkî jî di vir de ye, anku cudatî di bikarhanîn 
û bikarnehanîna peyva ku nîşan didin de ye. Heke peyvê bi kar nehîne, 
wê gavê şûna peyvê bi xwe jî girtiye û bi karê cînavbûnê ve rabûye. Di 
hevoka duyem de rewş ew e. Hem pirtûkê nîşan dide, dibêje “ev”, hem jî 
pirtûkê bi lêv nake, bi xwe şûna wê digire. Wê gavê di hevoka duyem de 
“ev” wek cînava işarkî hatiye bikaranîn. 
Lê di hevoka yekem de “ev” tenê karê nîşandanê dike, şûna pirtûkê 
nagire, loma li wir ew ne cînav, lê rengdêr e. 
Ez bawer dikim ku bi vê hêsanîyê ravekirin mijarê zelal dike. Hinek mînak: 
Ew zarok pir bêar e. (Ew rengdêra işarkî) 
Ev jî bêar e.                (Ev cînava işarkî) 
Ev keçik jîr in.             (Ev rengdêra işarkî) 
Lê ew ne jîr in.           (Ew cînava işarkî) 
CUDATÎYA EV Û EW 
Di bikaranîna wan de jî li gora ku kîjan nêzîktir an dûrtirî axêver e ji hev 
cuda dibin. Wê gavê ji bo yên nêzîktir “ev” û yên dûrtir jî “ew” tê 
bikaranîn. Anku cudatîya ev û ew di mesafê yan dûr/nêzîkbûnê de ye. 
Li ser çi esasî dibin rengdêr? 
Bersîva wê di pênaseya rengdêrê de ye, ji alîyê şanîdan û dûrbûnê ve 
navdêrekê rave dikin, taybetîya wê dibêjin û bi navdêrê re tên bikaranîn, 
loma dibin rengdêr. 
Cînavên şanîdanê çawa bi karê cînavtîyê radibin? 
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Ew jî bersîv di pênaseyê de ye, ji ber ku li şûna navdêran tên bikaranîn. 
Di mînakên jorîn de zelal e. 
TEWANDINA RENGDÊR/CÎNAVÊN IŞARKÎ 
Wek cînavên din, cînavên işarkî jî di rewşên tewandî de şêweyên xwe yên 
tewandî hene: 
Xwerû            Tewandî 
Ev                    Evî (nêr), Evê (mê), Evan (pirjimar) 
Ew                  Ewî (nêr), Ewê (mê), Ewan (pirjimar) 
Evên tewandî şêweyên xwe yên sivikkirî/kelijî jî hene ku bi piranî ew tên 
bikaranîn: 
                        vî, vê, van 
                        wî, wê, wan 
Min ev pirtûk nexwendiye. 
Ez ê vê pirtûkê bixwînim. 
Te ev mast dîtibû? 
Na, ez vî mastî nuh dibînim. 
Evî nebe, ewî bibe. 
Evê nexwin, ewê bixwin. 
Evan bi kar nehîne, ewan bi kar bîne. 
Me ew kevir nedîtine. 
Em wan keviran nabînin. 
Em wan nabînin. 
BIKARANÎNA TÊGÎNÊN CÎNAVÊN IŞARKÎ YÊN PÎVENE/QERSENE Û 
VEQETANDEK 
JI ALÎYÊ MÎR C. BEDIRXAN VE 
Gorbihuşt Mîr C. Bedirxan çi wate daye peyvên “pîvene” û “qersene” ne 
dîyar e, ravekirineke van peyvan bi dest nakeve û her weha ne xwebêj in 
ku ji peyvan wate bên derxistin. 
Lê ne tenê ew, her weha wek cînavên işarkî ravekirina ê, a, ên jî ne rast 
e. ê, a, ên bi karê işarkî/şanîdanê ve ranabin, fonksîyoneke wan a 
şanîdanê tuneye. 
(y ji bo herikîna deng e, dema ku du dengdêr li pey hev tên, karê tamponê 
(buffer) dike, ji alîyê rêzimanê ve wekî din fonksîyoneke wê tuneye ku em 
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bibêjin di filan rewşê de ê, a, ên û di bêvan rewşê de jî yê, ya, yên tên 
bikaranîn. Tenê em kanin bibêjin, piştî dengêdêrekê, y dikeve navberê ku 
deng li hev bikin). 
Kurê min ê mezin sala çûyî di betlanê de nehat welêt, lê yê piçûk hat, du 
hefteyan ma û çû. 
Nuha di vê hevokê de birrek ê (yê) û her weha -ayek heye, yek ji wan jî 
karê işarkî/şanîdanê nake.  Ji xwe di hevokê de tiştekî şanîdanê tuneye jî. 
Çi dikin? Peyvan pev girê didin, têkilîya navbera peyvan saz dikin, loma 
ew pirtik/cînavên pevgirêdan/têkilîyê  (connective suffixes/pronouns) 
ne, ne yên işarkî ne. 
Mixabin, Mîr Bedirxanê gorbihuşt di berhemên xwe de qet qala 
fonksîyona wan a pevgirêdan/têkilîyê nake û ew jî dibe sedem ku têgînên 
ne li gora bejna wan li wan bike. 
Ew wan her weha wek beşeke veqetandekan (binavkirî) jî bi nav dike, lê 
veqetandekê ji bo dîyarkirina zayend û mêjerê bi kar tîne, wê gavê 
pirtikên bangê (-o, -ê, -ino) û yên tewangê (-ê, -î, -an) jî vî karî dikin, heke 
fonksîyona wan tenê ev be, divê ew jî veqetandek bin. Bê guman tenê 
ew têrê nake, divê her birrek ji wan fonksîyona wan a taybetî were gotin; 
wek, ên bangê, ên tewangê, ên pevgirêdan/têkilîyê; û dûre jî ew wek 
binavkirî-nebinavkirî ji hev werin veqetandin. 
Her weha divê tiştên wek –eke, -ekî, -ine ji hev werin veqetandin. –ek û 
–in fonksîyona nebinavkirî dibînin, lê –e û –î ya pevgirêdanê bi cîh tînin. 
An ku du cure pirtikên cuda ne, ne yek cure ne: 
Min karkerek dît (-ek pirtika rewşa nebinavkirî/nedîyarîyê ye) 
Li vir tu eleqa –ek û veqetandeka zayendê bi hev re tuneye, tenê ji me re 
dibêje ku karker nebinavkirî û yekjimar e. 
Lê heke em bibêjin: 
Min karkerekî xurt dît. 
Min karkereke jîr dît. 
Min karkerine teral dîtin. 
Îcar –e û –î ji bo têkilîya navbera karker û xurt, ji bo pevgirêdana karker 
û xurt tên bikaranîn; loma dibin pirtikên pevgirêdan/têkilîyê. Di 
pevgirêdanê de zayend û mêjer tê dîyarkirin, lê heman tişt di tewang û 
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bangê de jî tê dîyarkirin. Loma dîyarkirina zayend û mêjerê ne fonksîyona 
–e û –î ya sereke, lê ya duyem e; divê têgîn li gora fonksîyona wan a 
sereke werin hilbijartin, ji ber ku fonksîyona duyem dikane bi tiştekî din 
re jî hebe, lê ya sereke taybet e. 
Ji ber van sedeman wê çêtir be ku li şûna têgînên cînavên işarkî yên 
qersene û veqetandekê, em têgînên wek pirtik/cînavên işarkî, 
pirtik/cînavên pevgirêdanê/têkilîyê bi kar bînin. Hem xwebêj in, hem jî 
fonksîyonên xwe yên sereke rast dîyar dikin. 
Ji bo agahîya berfirehtir li ser -ê, -a, -ên, -e, -î (yê, ya, yên) li vir binêrin: 
https://sites.google.com/a/baranrizgar.co.cc/azadiya-
kurdistane/home/pirs-u-pirsgireken-zimane-kurdi/paspirtiken-
pevgiredan-tekiliye-veqetandek--e-i--e--a--en-paspirtiken-rewsa-
nebinavkiri--ek--in 
Hêvî dikim ku ev ravekirin ji zelalkirina mijarê re alîkarîyê bike. 
Baran RIZGAR 
Sibat 2014 
"WÎ EZ DÎTIM," AN "WÎ MIN DÎT," KÎJAN RAST E? 
PIRSA XWENDEVAN 
Silav mamosteyê hêja, her çiqas di kursê de te ji me re bi firehî îzah kiribû 
jî, ez dibînim ev her du hawe sergêjîyê çêdikin. Ji kerema xwe re ji me re 
bi şîroveyan zelal bike. Pir û pir silav û rêzên min. H. AMEDÎ 
Ev mijar berê jî çend caran ji min hatibû pirsîn; dîyar e bêtir zelalî jê re 
divê. Mijar li ser 2 komên cînavan kom dibe; ev her du kom di nav xwe 
de kar parve dikin; di kîjan rewşê de divê cînavên kîjan komê werin 
bikaranîn? Bersîva vê pirsê di hemû pirtûk û analîzên rêzimana Kurdî 
Kurmancî de zelal e. Loma ji alîyê rêzimanê ve ev ne mijareke gengeşîbar 
an lihevnekirî ye. Lê li hin herêman di ware axaftinê de car caran qaydeya 
parvekirina kar binpê dibe. 
Yek ji qaydeyên parvekirina karên wan jî ew e ku heke subjekt (kirde) ji 
komekê be divê objekta (bireser, servek) dîrekt ji koma din be. 
Dema ku em dibêjin, “Wî min dît” nabe, em ji ber vê qaydeya bingehîn a 
rêzimanê dibêjin; ji ber ku hem wî hem jî min tewandî ye, nabe, divê yek 
ji wan xwerû be. 
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Wê çêtir be ku em berê her du komên “Cînavên Kesîn” bibînin: 
XWERÛ       TEWANDÎ 
Ez               Min 
Tu               Te 
Ew               Wê, Wî 
Em              Me 
Hun             We 
Ew               Wan 
Di hevokên bi lêkerên transîtîv (gerguhêz, têper) de, subjekt (kirde, özne) 
û objekt (servek, bireser, nesne) hene. Wek: Min kêr avêt. 
Di vê hevokê de “Min” subjekt/kirde ye û “kêr” jî objekt/servek e. 
Bala xwe bidinê “min” tewandî û “kêr” xwerû ye. Heke em li şûna “kêr” 
cînavekê bi kar bînin, divê ew jî ji koma cînavên xwerû be: ew 
Min ew avêt. 
Min (tewandî) û ew (xwerû). Heke em her duyan jî bikin xwerû yan 
tewandî anku ji heman komê, wê nebe: 
Min wê avêt. 
Ez ew avêt. 
Her du jî nabin, ji ber ku her du jî subjekt û objektê ji heman komê 
werdigirin. 
Objekt û subjekt ji eynî komê nabin, divê yek xwerû yek jî tewandî be. Di 
dema nuha de subjekt xwerû, objekt tewandî ye û di demên borî de jî 
subjekt tewandî objekt xwerû ye. Qayde bi kurtî ev e û li gora vê qaydeyê 
hevoka “Wî min dît” ji alîyê rêzimanê ve çewt e, ji ber ku hem “wî” û hem 
jî “min” ji koma cînavên tewandî ne. Divê yek tewandî yek jî xwerû be: 
“Wî ez dîtim” rast e, ji ber ku yek tewandî yek xwerû ye. 
Hinek hevokên mînak: 
Ez te dibînim 
Tu min dibînî 
Ew wî dibîne 
Em we dibînin 
Hun me dibînin 
Ew wan dibînin 
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Bala xwe bidinê, hemû dema nuha ne û di hemûyan de subjekt xwerû û 
objekt tewandî ye, her yek ji komekê ye. Îcar em li dema borî binêrin: 
Min tu dît(î) 
Te ez dîtim 
Wê ew dît 
Me hun dîtin 
We em dîtin 
Wan ew dîtin 
Yên xwerû û yên tewandî cîh guherandine, lê dîsa jî her yek ji komekê ye. 
Ji alîyê rêzimanê ve mijar ev e. 
Îcar çawa ku ev hevokên jêrîn nabin: 
Ew ez dibîne 
Em hun dibînin 
Ez tu dibînim û hwd, weha jî 
Wî min dît” nabe; 
Sedem yek e, divê yek tewandî yek jî xwerû be. Rastîyên wan ev in: 
Ew min dibîne 
Em we dibînin 
Ez te dibînim 
Wî ez dîtim. 
Heke em di vê çarçovê de li mijarê binêrin, em ê bibînin ku çima ji alîyê 
rêzimanê ve “Wî min dît” nabe, di nav gel de li hin herêman di axaftinê 
de hebe jî, rêziman nikane vê qebûl bike, ji ber ku heger vê qebûl bike, 
divê “Hun em dibînin” û hwd jî qebûl bike, mantiq yek e; wê gavê jî 
ergatîv ber bi avê ve diçe; komên cînavan ji bo parvekirina kar bêqayde 
dimînin, bêserûberîyeke bikaranîna cînavan pêk tê. 
Hêvî dikim ku ev ravekirin alîkarîya zelalkirina vê pirsê bike. 
Baran RIZGAR 
Sibat 2014 
Raderên lêkeran, di rewşên navdêrî, tebatî û lebatî de pev re an cuda 
binivîsin 
PIRSA XWENDEVAN: 
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Dem baş! Mamoste û zimannasê hêja B. Rizgar. Em ji lêkolîn û keda te ya 
dûr û dirêj re ya li ser rêzikên ziman û rêzimanê, bejna xwe diçemînin. 
Silavên xwe ji we re rêz dikin û dibêjin her şad û bextewar bin. Bibore, lê 
dixwazim tu ji me re li ser van pirsan rawestî û li gora demvalahîya xwe ji 
me re şîrove bikî. 
Gelo raderên lêkeran jî li ser navan tê jimartin/hesibandin an lêker in? 
Heke na/erê be, bi hêvî me ku tu ji me re sedemê bidî dîyarkirin. 
Pirsên cuda: 
1- Raderên, anku lêkerên hevedudanî û biwêjî, berî ku di nava hevokê de 
bên bikaranîn/kişandin, ji ber çi sedemê divê jev cuda bên nivîsandin? 
Mînak: 
- Ew pirtûkê …………………..(amade kirin/amadekirin) 
- Hûn xênî (ava kirin/ avakirin) 
2- Gelo tu sedem hene ku ji me re bibêje divê hêmanên lêkera 
hevedudanî, anku biwêjî di rewşa tebatî/pasîv û dankirin(causative)’ê de 
pev ve bihên nivîsandin? Mînak: 
Wî xanî da avakirin. 
Kovara Hawar tê çapkirin. 
Mîr C. Bedirxan nayê jibîrkirin. 
Li gel silavan, Hoşeng NÛH (Şengo KÊVERÎ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
Şengoyê hêja, pênaseya (tarîf) raderê (infinitive) zelal e, hema ya Îngilîzî 
çawa pênase dibe, ya me jî weha pênase dibe. Te vê carê li ser tesbîtên 
kesên sêyem pirs kirine, xwestiye ku ez nêrînên wan bidim û şîrove bikim. 
Bi sedan kes, çi bieleqe, çi bêeleqe, çi jî kêmeleqe li ser zimanê me bi 
sedan şîroveyan didin ber xwendekaran, gelek caran ev rewş tevlihevîyan 
jî pêk tîne. Ez bi xwe heke di analîzekê de kalîteyeke berbiçav tunebe, 
serê xwe, xwendevan û xwendekarên xwe pê naêşînim. Ya din jî ev 
pênaseya ku te ji kesekî din wergirtiye sivik û kêm e, bi wî rengê xwe jî 
berê xwendevan dide xeteke çewt: raderê dike navdêr, lêker = kar dibîne. 
Lêker dikane karek be, lê ne tenê ew e. 
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Îcar piştî ku min li pirsên te nêrîn bi min re ew raman çêbû ku mimkun e 
ku pênaseya lêkerê, û ya rader/înfînîtîvê di serê te de ne zelal be. Tu 
yekser ji çavkanîyên Îngilîzî li ser pênaseyên “verb” û “infinitive” bixwînî 
ji bo te çêtir e. Bikaranînên me jî ji xwe pir dişibin hev. Ew jî înfînîtîv wek 
navdêr jî bi kar tînin, em jî. 
Lêker ne jêderên karan in, lêker lêker in, divê mirov wek lêker, wek bi 
Îngilîzî “verb” di wan de bigihêje. 
LÊKER/VERB: Peyvên ku çalakî, rewş an qewimînekê tarîf/pênase dikin, û 
her weha beşa sereke ya “predicate” (pêveber)a hevokekê pêk tînin; 
wek, bihîstin, hatin, bûn, birin, ji ber kirin, qut kirin. 
Divê mirov lêkerê wisa û bi firehî bibîne. 
INFINITIVE/RADER: Awayê (teşe, form) bingehîn ê lêkerekê ye, lêker di vî 
awayî de bi kirde/subjeyekê yan demekê ve nehatiye girêdan û ji ber wê 
yekê, nehatiye kişandin. Anku înfînîtîv yek ji rewşên lêkerê ye, ne tiştekî 
ji lêkerê cuda, lê rewşeke lêkerê ya nekişandî ye. 
Divê ev were fahmkirin, ew dîsa lêker e, lê di rewşa nekêşayî de ye û bi 
kirde an demekê ve nehatiye têkilîdarkirin. Wek: ji bîr kirin, bêrî kirin, 
xwestin, kanîn, xistin û hwd. 
Heke lêker û rewşa lêkerê ya înfînîtîv/raderî weha serast were fahmkirin, 
ji xwe ew pirsên ku te kirine jî pêk nayên. Anku ne mijara jêdera lêkerê 
ye, mijara rewşa nekişandî ya lêkerê ye; dîsa lêker e. 
Rewşa lêkerê ya raderî/înfînîtîv ne navdêr e, lê dikane wek navdêr were 
bikaranîn. Heke mirov vê cudatîyê nebîne, ji xwe divê mirov bi vê mijarê 
mijûl nebe. 
Ez bibêjim, ‘Ez bi dîtina te kêfxweş bûm’, ez 'dîtin'ê di rewşeke lêkerê 
(raderî) de wek navdêr bi kar tînim, û ji lew re heke lêkereke 
hevdanîbûya, min ê hemû hêmanên wê bi hev re binivîsanda: Ez bi 
jiberkirina wan peyvan mijûl nabim. 
Ev tiştek e, mirov navê 'navdêr' li lêkerê yan rewşeke lêkerê bike tiştekî 
din e. Divê em reş û sipî tevlihev nekin: rader ne navdêr e, rewşeke lêkerê 
ye, lê dikane wek navdêr jî were bikaranîn. 
Ez dikanim heman peyvê (dîtin) weha jî bi kar bînim, “Wan ew dîtin.” Ka 
çi bû? Heke “dîtin” navdêr be, ka lêkera vê hevokê li ku ye? Ya rastî “dîtin” 
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lêker e, lê di hevoka pêşîn de wek navdêr, di rewşa navdêrî de hatiye 
bikaranîn, lê di hevoka duyem de di rewşa Borîya Têdeyî de hatiye 
bikaranîn. Di vê rewşê de ji ber kirin weha dibe: 
Ez wan peyvan ji ber nakim. 
Bala xwe bidinê ku 'ji ber kirin' di rewşa navdêrî de pev re, lê di rewşa 
Borîya Têdeyî de cuda hat nivîsîn. Çima? Ji ber ku navdêr wek yek peyvê 
tên nivîsîn û xwendin. 
Bi kurtasî divê em wek rewşên lêkeran li mijarê binêrin. Wek navdêr 
bikaranîn jî yek ji wan rewşan e, wek rader bikaranîn jî, kişandin jî, 
bikaranîna di forma tebatî/lebatî de jî. Mijara me ew e ku lêkereke 
hevdanî/biwêjî di kîjan rewşan de pev re û di kîjanan de cuda tê nivîsîn. 
Lêker di rewşa tebatî û ya lebatî de wek yek peyvê tê nivîsîn. Ev mijar 
rûniştî, bi berfirehî pejirandî ne; divê kêfa mirov bîne, mirov wan hîn 
bibe/bike; gengeşîyan li ser ên nerûniştî/nepejirandî veke. Sedemek 
tuneye ku mirov li ser cuda nivîsîna wan gengeşîyekê bide destpêkirin. 
Heke hin kes bi sedemine maqûl ên akademîk îdia bikin ku divê hêmanên 
lêkeran di wan rewşan de cuda werin nivîsîn, dibe ku em jî li sedemên 
wan binêrin û tev li gengeşîyê bibin, îcar ku tiştekî weha tunebe, çima 
mijareke rast rûniştî bixin nav gengeşîyan? 
Dîsa jî bi kurtî weha bibêjim, lêkerên hevdanî di rewşa tebatî û dankirinî 
de wek yek peyvê tên xwendin, ji bo vê yekê û ji ber ku rewşeke 
bikaranîna lêkerê ya cuda ye, ji bo referanskirina vê cudatîyê hêmanên 
wan bi hev re tên nivîsîn: 
Me ew peyv ji ber kirin. 
Ew peyv hatin jiberkirin. 
Ew peyv bi me dan jiberkirin. 
Cudatîya rewşan û di her du rewşên dawî de wek 'yek peyv' xwendina 
lêkerê dîyar e. 
Radera lêkerekê ne tiştekî nelêkerî ye, lêker bi xwe ye, rewşeke lêkerê 
ye; loma divê wek lêker were nivîsîn û heke hevdanî be, hêmanên wê 
cuda werin nivîsîn ku em zanibin di rewşên din de çi pê bikin; wê yekê ji 
me re dîyar bike. Heke bi hev re werin nivîsîn, ew ê yek ji rewşên navdêrî, 
tebatî, lebatî referans bike; lê ew wan referans nake; lêkerê bi xwe 
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referans dike; taybetîya lêkereke hevdanî (biwêjî) ya ji peyvên serbixwe 
jî ew e ku hêmanên wê cuda tên nivîsîn, û wek yek peyvê nayên xwendin, 
loma çêtir e ku wê yekê dîyar bike: 
ji ber kirin, boyax kirin, ji bîr kirin, kurt kirin, gêj bûn, û hwd. 
JI BER KIRIN: Min gelek peyv ji ber kirin. / Gelek peyv hatin jiberkirin. / 
Gelek peyv dan jiberkirin. 
BOYAX KIRIN: Ew ê solên me boyax bike. / Solên me hatin boyaxkirin. / 
Wî solên me dan boyaxkirin. 
KURT KIRIN: Vê hevokê çenekî kurt bike. / Ev hevok ê çenekî bê kurtkirin. 
/ Me ev hevok da kurtkirin. 
Wek ku li jor dîyar dibe, divê di rewşa nekişandî de ji bo rewşa 
kişandî/peywendîdarkirî referansê bidin û her weha di rewşa nekişandî 
de ew wek 'yek peyv' nayên xwendin ku bi hev re wek 'yek peyv' bên 
nivîsîn. 
Hêvî dikim ku ev şîrove alîkarîya zelalkirina mijarê bike. 
Baran RIZGAR 
Mijdar 2013 
CÎNAVA RESÎPROKAL (HEVANÎ, BERBIHEVÎN): HEV, HEVDU, û hwd 
Dema ku du yan bêtir mirov (tişt) bi heman awayî li hemberî hev 
tevdigerin, an heman tiştî bi hev dikin, ji bo dîyarkirina vê rûdanê, em 
cînavên resîprokal  (HEV, HEVDU, ...) bi kar tînin. 
Ji vê cînava (HEV) û cînava refleksîv (XWE) re di lînguîstîkêde anafor 
(anaphor) tê gotin, anku ewên ku ji bo ku tiştek/tiştin pircar neyê 
bikaranîn, ji me re pêwîst in. 
Di mijara XWE de çalakîya ku A dike li hemberî xwe ye, loma bi alîkarîya 
XWE em mecbûr namînin ku A (kirde) ducar/pircar bi kar bînin: 
Şengo Şengo dibîne. 
Şengo xwe dibîne. 
Em Zelalê, Zînê, Ûso, Xeto (dikane bêtir jî be) dibînin. 
Em xwe dibînin. 
Di mijara HEV de A û B heman tiştî bi hev dikin. HEV dike ku em li şûna 
du hevokan bi hevokekê van çalakîyan îfade bikin: 
Şengo bi Gewrê dikene. 
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Gewrê bi Şengo dikene. 
Şengo û Gewrê bi hev dikenin. 
Ew bi hev dikenin. 
RESÎPROKAL: Hemûyan ji hev re got, “Roj baş.” 
REFLEKSÎV:  Bi tenê bû, kesek tunebû ku silavekê jî bidê, loma sibehan ji 
xwe re digot, “Roj baş.” 
A û B bi hev re dipeyivin. 
Çi dibe? 
A bi B re dipeyive, B bi A re dipeyive, anku her du heman tiştî li hemberî 
hev an bi hev dikin; li hev vedigerînin. 
Ez pirtûkan didim wî, ew pirtûkan dide min: Em pirtûkan didin hev. 
Min li te nêrî, te li min nêrî: Me li hev nêrî. 
Zerê Rohat gez kir, Rohat Zerê gez kir: Rohat û Zerê hevdu gez kir. 
Min ji wê hez dikir, wê ji min hez dikir: Me ji hev/hevdu hez dikir. 
Te li wî xist, wî li te xist: We li hev/hevdu xist. 
Min Roza serwext kir, Roza ez serwext kirim: Me hevdu serwext kir. 
Divê em ji hev/hevdu bawer bikin. 
Pir tarî bû, me hevdu nedidît. 
Ma em ê heta kengî şerê hev/hevdu bikin? 
Ev cînav (hev) dikane ji bo xwedîtîyê jî were bikaranîn, anku çalakî/tevger 
ne li hemberî hev, lê li ser tiştine ku her du alî xwedîyên wan in pêk were: 
Binefşê êvaran li zarokên Gulîstanê dinêre. 
Gulîstanê jî sibehan li zarokên Binefşê dinêre. 
Ew li zarokên hev dinêrin. 
Wê demê ew tiştên aîdî xwedîyan objekt in, loma lêker dikane li gora 
objekta xwe bitewe: Me solên hev/hevdu boyax kirin, kincên hev şuştin. 
Li vir divê hun bala xwe bidinê ku heke hev/hevdu bi tenê bûya, buyer 
diguherî û wê gavê lêker pirjimar nedihat kişandin: 
Me hev/hevdu şuşt. 
Di nav gel de li gel her du awayên berbelav ên ku min li jor di mînakan de 
bi kar anîne, hinek awayên din jî hene: hev, hevdu, hevûdu, hevûdî, 
yekûdin, yekûdî, yekdû, êkûdin, êkûdî û hwd. 
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Mijar ev e, ji mînakan bi zelalî xuya dibe. Îcar heke bi vê nêzîkbûnê em li 
pirsên te vegerin: 
1- Gelo, ji bo vê cînavê, bi Kurdî çi were bikaranîn ê baş be? 
Mîr C.  Bedirxan jê re gotiye “pronava berbihevîn”. Bi dîtina min “cînava 
hevanî/hevayî” jî dibe, û dibe ku fonksîyona wê çêtir jî dîyar bike. Lê em 
vê gavê dikanin jê re têgîna Latînî jî transkrîpt bikin: “resîprokal”, heta ku 
rojekê sazîyeke ku bi berfirehî temsîla zimanzanên Kurd bike, dest bavêje 
standardkirina têgînan.  Ji ber ku her kes ji alîyê xwe ve têgînan saz dike, 
ji bo yek têgînê carinan bi 10an têgînên Kurdî çêdibin, ev yek ji tu 
armancê re xizmetê nake, bi ser de jî dibe sedem ku em ji hev fahm nekin, 
bala me ji naverok, wate, fonksîyon û hwd biçe ser gengeşîyên vala yên 
têgîna min - têgîna te. Temîya min li xwendekarên we ew e ku bila bala 
xwe bêtir bidin wate, naverok, fonksîyon, kategorî û hwd a têgînan, di vê 
pêngavê de serê xwe pir bi têgîna filankes/bêvankes neêşînin. 
2- Gelo, ev cînav dikane wek kirde/subjekt kar bike, lê yan her dem wek 
bireser/objekt kar dike? 
Divê hun wê ji pênaseya wê ve bi zelalî fêm bikin, jê re dibêjin cînava 
resîprokal bi sedemekê, ji ber fonksîyonekê; weha lê binêrin, hun ê 
bibînin ku ne mijara ku kî kirde, kî objekt e. Mijar ew e ku du alî heman 
tiştî bi hev dikin, li hev vedigerînin. “hev” ji bo dîyarkirina vê çalakîyê tê 
bikaranîn, ne ku bibe obje yan subjeya tiştekî. Bi awayê ku tu dibêjî, wek 
kirdeya hevokekê nayê/nikane were bikaranîn. Lê di raweya xwedîtîyê de 
ji ber objeya xwedîtîyê bi xwe obje ye û ew jî bi wê re objeyê pênase dike, 
rewşeke din pêk tê: Me kincên hev lewitandin. Li vir ne hev lê “kincên 
hev” obje ye, divê mirov kanibe wê cudatîyê bibîne. Loma hev bi tenê ne 
obje ye, ne jî subje, ew wek cînaveke resîprokal ku nehêle peyv pircar 
bibin, rewşeke resîprokal dîyar dike. 
3- Ew bi xwe tiştekî nake pirjimar. Pirtikên pevgirêdan/tewandinê jî 
nasitîne. Di hevokên mînak de dema nuha jî ya borî jî heye, li wir bi zelalî 
dîyar dibe. Wek “xwe” lê binêrin: 
Me xwe dît. 
Me hev/hevdu dît. 
Wan xwe dît. 
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Wan hevdu dît. 
Em xwe dibînin. 
Em hev/hevdu dibînin. 
Lê wek ku min li jor gotiye, heke ew objektekê temam bike, anku bi xwe 
ne objekt be, lê objektê pênase bike, wê gavê ew objekta bi “hev” 
pênasekirî dikane lêkerê pirjimar bike: 
“Me hevdu boyax kir.” 
Lê: 
“Me solên hevdu boyax kirin.” 
4- Heke wek peyveke hevdanî were bikaranîn (hevdu, yekdû, êkdî, û hwd) 
divê bi hev re were nivîsîn, wek yek peyvê. Mîr C. Bedirxan jî ew bi hev re 
nivîsîne. 
Hêvî dikim ku ev analîz alîkarîya zelalkirina mijarê bike. 
Baran RIZGAR 
Îlon 2013 
Dema Borîya Dûdar <> Dema Borîya Têdeyî 
Di pirtûka Mîr C. Bedirxan û Roger Lescot a bi navê Gramera Kurdî de, ku 
ji Fransî bo Tirkî hatiye wergerandin, ji bo pêkanîna Dema Borîya Dûdar 
wisa tê gotin: 
Ev pirtik li rayeka dema borîya têdeyî ya ku ji bo kesê sêyem ê yekjimar 
tê bikaranîn (hat, çû, da, kir, revî, …) tên zêdekirin: 
-ime 
-iye 
-iye 
-ine 
-ine 
-ine 
Lêkera “ketin” wek mînak dide û wisa dikişîne: 
Ez ketime 
Tu ketiye 
Ew ketiye 
Em ketine 
Hun ketine 
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Ew ketine 
(p.160) 
Di (p.163, 165) de îcar ji bo lêkerên ku rayekên wan ên dema borî bi 
dengdêrekê diqedin kêşana lêkerên “bezîn” û “çûn”  di Dema Borîya 
Dûdar de dide: 
Ez bezîme       çûme 
Tu bezîye        çûye 
Ew bezîye       çûye 
Em bezîne      çûne 
Hun bezîne     çûne 
Ew bezîne       çûne 
Lê di vê pirtûkê de du tişt nayên ravekirin: 
1) Ev paşpirtik ji ku tên? 
2) Çawa dibe ku kesê duyem û yê sêyem ê yekjimar heman kêşana lêkerê 
bi kar tînin? Di hemû demên din de ji hev cuda dibin, qet nebe berî 
kelijandin û ketina dengan ji hev cuda dibin, lê di vê demê de hîn ji 
qaydeyê ve wek hev dibin, cudabûnek dîyar nabe? 
Em dikanin di Dema Borîya Têdeyî de wan ji hev cuda bikin: 
Tu ketî            çûyî 
Ew ket            çû 
Lê em nikanin di Dema Borîya Dûdar de, ku îdia dikin ku li ser ya Têdeyî 
hatiye avakirin, wan ji hev cuda bikin. 
Tu ketiye        çûye 
Ew ketiye        çûye 
Bê guman hem kêmagahîyek, hem jî nakokîyek heye. 
Nakokîyeke girîngtir jî di kêşana lêkerên transîtîv (gerguhêz) di Dema 
Borîya Dûdar de pêk tînin. Wek ku hun dizanin, di demên borî de lêkerên 
transîtîv li gora servek/objekt/bireserê tên kişandin, ne li gora kirdeyê. 
Mînak: 
Te ez dîtim. 
Mêze, ji ber ku servek ez e, di dawîya lêkerê de li gora wê “im” hatiye 
bikaranîn: Ez … im. 
Min tu dîtî.     Tu … î. 
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Te em dîtin.    Em … in. 
Wan ew dît                             (servek yekjimar kesê sêyem) 
Wan ew dîtin  Ew … in          (servek pirjimar). 
Ev yek qaydeyeke girîng û esasî ya ergatîvbûna zimanê Kurdî Kurmancî 
ye. Alîyekî girîng ê nasnameya Kurmancî pêk tîne. Zimanê nivîskî û 
kevneşopîya rêzimana Hawarê girîngîyeke mezin dide vê mijarê. 
De were heke Dema Borîya Dûdar ji bo TU li gora wê qaydeya jorîn were 
sazkirin, vê qaydeyê bin pê dike, nakokî û astengan pêk tîne. 
Wî ez dîtime                    me ji bo ku servek ez e.                     Wek ku 
bibêje:          Ez gundî me. 
Wî ew dîtiye                    ye ji bo ku servek ‘ew’a yekjimar e. Wek ku 
bibêje:          Ew gundî ye. 
Wî em/hun/ew dîtine    ne ji bo ku servek ‘ew’a pirjimar e.  Wek ku 
bibêje:          Em/hun/ew gundî ne. 
Heta nuha her tişt li gora qaydeyê û bê nakokî diherike. Lê heke servek 
TU be, qayde bin pê dibe, nakokî pêk tê û balê dikişîne ku ew pirtikên 
jorîn ên ku ji bo kêşana lêkeran a Dema Borîya Dûdar tên saloxdan, bi 
nakokî û asteng in. 
Wî tu dîtiye               ye bi tu awayî bi servekê (tu) re têkilîdar nabe û 
ergatîv bin pê dibe, divîya kêşana lêkerê servek 
(tu)                                           nîşan bida. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
Heke we ji bo vê demê (Dema Borîya Dûdar) li pirtûkên min, her weha 
kurterêzimana li dawîya ferhenga min nêrîbe, we yê dîtibe ku ez wisa 
nêzîkî mijarê nabim. Berê van paşpirtikan rave dikim, û çavkanîya wan 
dîyar dikim, ku ew jî lêkera “bûn” e. Bêyî ku em bi lêkera “bûn” re têkilîdar 
bikin, em nikanin mijarên kêşana lêkeran li gora deman zelal bikin. 
Li gora vê nêzîkbûna min hem Dema Borîya Têdeyî û hem jî Dema Borîya 
Dûdar hêmanên lêkera “bûn” bi kar tînin. Lê Dema Borîya Têdeyî yên piştî 
dengdarekê û Dema Borîya Dûdar jî yên piştî dengdêrekê bi kar tîne. 
Em berê van hêmanên lêkera “bûn” bidin: 
Piştî dengdarekê                Piştî dengdêrekê 
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Ez karker   im                        gundî me 
Tu karker   î                           gundî  yî 
Ew karker  e                          gundî  ye 
Em karker in                         gundî  ne 
Hun karker  in                      gundî   ne 
Ew karker  in                        gundî  ne 
Piştî dengdarekê: im, î, e, in 
Piştî dengdêrekê: me, yî, ye, ne 
Îcar Dema Borîya Têdeyî ji bo kesê sêyem ê yekjimar (ew, wî, wê) rayeka 
dema borî bi kar tîne, ji bo kesê sêyem ê yekjimar tiştekî li rayeka dema 
borî zêde nake: 
Ew ket        Ew ketin 
Ew çû         Ew çûn 
Ew hat       Ew hatin 
Lê ji bo kesên din, ew hêmanên lêkera “bûn” ên  piştî dangdarekê (im, î, 
in) li rayeka dema borî yan kêşana kesê sêyem a dema borî zêde dike: 
Ez ketim 
Tu ketî 
Ew ket 
Em ketin 
Hun ketin 
Ew ketin 
Heke tîpa dawîn a rayekê dengdêrek be (çû, kirî, bezî, …), wê gavê “im” 
dibe “m”, û “in” dibe “n”, anku “i” dikeve, lê “î” bi tena xwe ye, nikane 
bikeve, koma “y” dikeve navberê, dibe “yî”, yan jî di axaftinê de î 
dinermije, wek y tê bilêvkirin. 
Ez çûm 
Tu çûyî  (çûy) 
Ew çû 
Em çûn 
Hun çûn 
Ew çûn 
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Ya rastî gelek caran ji bo kesê duyem li şûna “yî” tenê “y” tê gotin, anku 
“y” lê zêde nakin, lê bilêvkirina “î” dinermijînin, wek “Tu çûy” dibêjin. 
Cudatîya bilêvkirinê ya ku di pirsa te de qal dibe jî ev e. Hinek herêm jî 
qet tiştekî lê zêde nakin: 
Tu çû. 
Îcar ji bo Dema Borîya Dûdar jî dîsa hêmanên “bûn”ê tên bikaranîn, ew jî 
li rayeka dema borî tên zêdekirin; lê vê carê ewên piştî dengdêrekê (me, 
yî, ye, ne)  tên bikaranîn, ne yên piştî dengdarekê. Cudatîya her du deman 
ev e. Heke tîpa dawîn a rayekê dengdar be, “i” dikeve navbera rayek û 
hêmana “bûn”ê. 
Ez ketime 
Tu ketiyî 
Ew ketiye 
Em ketine 
Hun ketine 
Ew ketine 
Ez çûme 
Tu çûyî 
Ew çûye 
Em çûne 
Hun çûne 
Ew çûne 
Îcar ku em werin ser pirsa te, di vê rewşê de ji bo lêkerên ku rayekên wan 
ên dema borî bi dengdarekê diqedin (hat/in, ket/in, dît/in, xwar/in, …), 
kêşana her du deman ji bo hemû kesan ji xwe ji hev cuda ne: 
Tu ketî                 Tu ketiyî 
Tu hatî                Tu hatiyî 
Min tu dîtî          Min tu dîtiyî 
Dimîne ewên ku rayekên wan ên dema borî bi dengdêrekê diqedin (çû/n, 
revî/n, bû/n, …) 
Tu çûyî                Tu çûyî 
Tu bûyî                Tu bûyî 
Tu revîyî ji bo her du deman jî dikane sivik bibe: Tu revî 
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Ev yek her weha ji bo lêkerên din ên ku dawîya rayeka wan “î” ye jî derbas 
dibe. 
Du rê hene: Dema Borîya Têdeyî wek ku gel sivik dike binivîsin; Tu 
çûy/bûy/…; yan jî têkil nebin, ji xwe dem ji naverokê dîyar dibe. Bi ya min 
em pê nelîzin çêtir e, lê heke misoger cudatî were xwestin, Tu çûy û Tu 
çûyî alternatîveke maqûl e. 
Tu doh li malê bûy/bûyî?     Were at home yesterday? / Dün evde miydin? 
Ma tu jî bûyî mamoste?       You too have become a teacher? / Sende mi 
ögretmen olmuşsun? 
Astengeke têgîhaştinê pêk nayê. Ziman weha ne, li cîhê ku qayde zorê 
dide bikaranînê, bi awayên awarte sivikahîyê pêk tînin ku biherikin. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
Ji bo nêrîna te ya ku divê di Dema Borîya Têdeyî de ji bo kesê sêyem “e” 
were bikaranîn dikanim vê bibêjim. Ew herêmî ye û li herêmên ku bi kar 
tînin jî ne ji bo hemû lêkeran lê bêtir ji bo ewên ku tê de îstiqametek, 
berpêçûnek heye tê bikaranîn. Her weha ew ê jî di ergatîvê de û di 
sazkirina Dema Borîya Dûdar de nakokîyan pêk bîne. 
Em bêjin te ji bo ketin û hatin got: 
Ew kete 
Ew hate 
Îcar ku em ji bo Dema Borîya Dûdar “ye” lê zêde bikin, divê bibe: 
Ew keteye. 
Ew hateye. 
Her weha revîn, meşîn, bezîn, çûn, bûn û gelekên din ka em ê çawa “e” 
lê zêde bikin? 
Ew revîye/meşîye/bezîye/çûye/bûye dibe Dema Borîya Dûdar ne ya 
Têdeyî. Mecbûr em bibêjin: 
Ew revî/meşî/meşîya/bezî/bezîya/çû/bû û hwd. 
Wek ergatîv: 
Min ew boyax kir; 
Min ew boyax kire ne awayekî bikaranîna gelêrî ya berbelav e. 
Ew serî naêşe, em paçan lênegerînin, çêtir e. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
'HE'YA HEBÛNÊ 
Ji bo pirsa te ya li ser reha “hebûn”ê û ku çima di neyînîya wê de “he” 
tuneye, dikanim vê bibêjim, ketiye, ji bo xurtkirinê “tu” sitendiye. Îcar 
“he” çi ye, ji ku hatiye? Îhtîmala xurt di demên kevn de rengdêrek bûye, 
di nav demê de wateya bi serê xwe wenda kiriye, hatiye bi lêkera bûn re 
kelijîye, forma xwe ya neyînî ya bi awayê he jî wenda kiriye. Lê di dest de 
delîl tuneye û her weha di zimanên din de jî referansên wê xuya nakin, 
loma em nikanin texmînên xwe wek rasteqînî raber bikin, ewên ku te jê 
vegirtine mixabin weha kirine, ew nêzîkbûneke spekulatîv e. Mîr C. 
Bedirxan ji bo heyînê dibêje ku tenê wek navdêr tê bikaranîn, awayên 
heyîm û heyin jî bi nav dike, lê dîsa tenê wek navdêr. Muhtemel e ku '-
în'a heyînê jî li rengdêra orîjînal zêde bûye ku navdêrê saz bike, wek ku 
di nav gel de dibêjin: Heyîn û neyîn di dest me de ye. Heyîna me 
kêm/zêde ye. Awayê ku tu dibêjî heyîn+bûn heyînê dike lêker, ji xwe 
lêker be, çima bûn bistîne, bike lêker+lêker? Bûn naçe ber lêkeran, heke 
ne bi mebesta sazkirina deman be. 
Îcar her çi be jî, ji ku hatibe jî îro ya ku em bi kar tînin ew e û ya girîng 
zelalkirina bikaranîna wê ye, wek ku hun dizanin awayên cuda hene, bi 
taybetî ji bo neyînîya wê, min di vê nivîsê de rave kiribûn. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
DEM/TENSE <> RAWE/MOOD 
ji bo pirsa te ya cudatîya di navbera dem/tense û rawe/mood de, ya baş 
ew e ku em rawe/mood zelal bikin; ji ber ku “dem” kêm zêde wateya xwe 
di têgîna xwe de dide. Anku tevger an rewşek nuha, di dema çûyî yan di 
bihêkê de pêk tê, dem ji me re wê dibêje. Her weha divê hun bi bîr bînin 
ku rawe/mood jî demên xwe hene; ez ê di mînakan de raber bikim. 
Lê rawe/mood tiştekî din e, em dikanin weha pênase bikin: Kategorîyeke 
lêkerê yan awayekî kêşana lêkerê ye, dîyar dike ku çalakî yan rewş wek 
rasteqînîyekê yan wek ferman, pirs, daxwaz, hêvî , merc û hwd tê 
îfadekirin. 
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Ji mînakên te, ya rastî di her duyan de jî dem heye, lê yek jê rawe ye, û 
rawe jî demên xwe hene: 
Ez ê biçim               dema bihê (rasteqînî) 
Bila ez biçim           raweya bilanî (daxwaz, dema nuha) 
Heke ez biçim        raweya hekanî (merc, dema nuha) 
Biçe                         raweya fermanî 
Bila biçûya              raweya bilanî (dema borî) 
Xwezî çûbûya         bilanî (dema borî) 
Heke ez biçûma     hekanî (dema borî) 
Ez bawer dikim ku bi vî awayî zelal dibe. 
Hêvî dikim ku ev ravekirin alî zelalkirina van mijaran bike û hun di kar û 
barên xwe yên hînbûn û hînkirinê de her serketî bin. 
Baran RIZGAR 
Tebax 2013 
TESÎRA ERGATÎVÊ LI HOKERAN DIBE YAN NA? 
Pirsa xwendevan: 
Hevalên hêja silav û rêz. Hoker çawa di bin bandora ergatîviyê de dimînin 
hûn dikarin bibersivînin? Wekî ku hûn jî dizanin formên oblîk zû bi zû 
nayên ba hev. Mînak: ''Min wê rojê dît.'' Ev hevok rast e gelo hûn dibêjin 
çi? 
RONÎ BEDIRXAN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
Ergatîv, dem û transîtîvbûna lêkeran bandorê li hokeran nake, ergatîv li 
gora demê  bi têkilîya navbera kirde, obje û kêşana lêkerê re eleqedar e, 
tesîrê li kirde, obje û kêşana lêkerê dike. Hoker di demên borî û yên 
nuha/bihê yên lêkerên transîtîv de naguherin. 
Ez ê wê pirtûkê bi dizîka bidimê. 
Min ew pirtûk bi dizîka dayê. 
Ez bi dijwarî wê radikim. 
Min ew bi dijwarî radikir. 
Ez xwarinê hêdî hêdî dixwim. 
Min xwarin hêdî hêdî dixwar. 
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Ez mehînê bi çargavî ji çîyê bera jêr didim. 
Min mehîn bi çargavî ji çîyê bera jêr dida. 
Em ê vî tiştî dîsa jê re bibêjin. 
Me ew tişt dîsa jê re got. 
Bala xwe bidin hokeran (bi dizîka, bi dijwarî, hêdî hêdî, dîsa, bi çargavî) 
wek xwe dimînin, lê ji ber ku lêker transîtîv in; tesîr li kirde, objekt û 
kêşana lêkerê dibe; 
1)         tewandî/netewandîbûna kirde û subjektê di dema borî de 
diguhere; 
ez dibe min, em dibe me; 
wê pirtûkê dibe ew pirtûk; vî tiştî dibe ew tişt; mehînê dibe mehîn; 
2)         lêkerên transîtîv di dema nuha de li gora kirde, lê di dema borî de 
li gora subjektê tên kişandin. 
Heçî mînaka we ye: Min wê rojê dît. 
Em servekê (objekt) lê zêde bikin, da ku hevok zelaltir bibe: 
Min wê rojê ew dît.                       I saw him/her/it that day. / Onu o gün 
gördüm. 
Ev hevok rast e. Rastîya vê hevokê çima tê pirsîn, nizanim, lê dibe ku li 
herêmên ku ergatîvê kêm bi kar tînin, li şûna ‘Min ew roj dît’, bibêjin, 
‘Min wê rojê dît’. Bê guman bi wê mebestê be, ji alîyê ergatîvê ve ne rast 
e. 
Îcar di vê hevokê de (Min wê rojê ew dît), wê rojê ji alîyê rêzimanê ve çi 
fonksîyonê bi cîh tîne? Dibe ku pirs li ser vê be. Hokera demê ye. Ka 
ergatîv bandorê lê dike yan na em li wê binêrin. Ji ber ku lêker transîtîv 
e, divê di dema borî de li gora dema nuha/bihê rewşa tewangê ya kirde 
û objekt, û kêşana lêkerê biguhere. Em bidin ber hev û bibînin ka wek ku 
tê pirsîn hoker jî diguhere yan na: 
Min wê rojê ew dît. 
Ez wê rojê wî/wê dibînim. 
Ez ê wê rojê wî/wê bibînim. 
Wek ku xuya dibe, hoker di hemû deman de wek xwe dimîne, ji alîyê 
ergatîvê ve tu bandor lê nabe, bandor li kirde (subjekt), servek (objekt) û 
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kêşana lêkerê dibe. Ji xwe ergatîv bi xwe bi têkilîya di navbera wan re 
eleqedar e, hoker nakeve nav wê têkilîyê. 
Hêvî dikim ku ji bo zelalkirina mijarê alîkarîya we bike. 
Ji bo bêtir agahîya li ser mijara ergatîvê hun dikanin li vê rûpelê jî binêrin: 
Ergatîv (ergative) û cîhê wê di Kurdî Kurmancî de - Ergativity 
Baran RIZGAR 
Hezîran 2013 
PAŞPIRTIKÊN PEVGIRÊDAN/TÊKILÎYÊ (VEQETANDEK): -e, î, -ê, -a, -ên 
PAŞPIRTIKÊN REWŞA NEBINAVKIRÎ: -ek, -in 
---------------------------------------------------------------- 
PIRSA XWENDEVAN: 
-eke, -ekî, -ine 
Ev dirûvê guhertî yê (veqetandekên nebinavkirî ye) (alavên peywendîyê). 
Gelo çima em dirûvê resen bi kar nahînin û çima dirûvê guhertî cîhê xwe 
di rêzimanê de girtiye? 
-eka, -ekê, -inên 
Li devera me (eka, inên) li kar e, lê (ekê) bawer nakim. 
Ji alîyê din ve çima em nikanin ji wan re bibêjin “veqetandek”, ma ne ji 
alîyê zayend, mêjer û nasînê ve jev vediqetîne û tevî ku peywendîyê jî saz 
dike? 
ŞENGO KÊVERÎ ЮŞENG 
------------------------------------------------------------------------------ 
PAŞPIRTIKÊN PEVGIRÊDAN/TÊKILÎYÊ (VEQETANDEK): -e, î, -ê, -a, -ên 
PAŞPIRTIKÊN REWŞA NEBINAVKIRÎ: -ek, -in 
Di mijara veqetandekan de xala girîng ew e ku ewên ku wek 
veqetandekên nebinavkirî tên pêşkêşkirin (-eke, -ekî, -ine) divê ji hev 
werin vekirin, ji ber ku du hêmanên cuda ne, û xwedî fonksîyon û 
wateyên cuda ne. Mînak: 
-eke ji 2 paşpirtikan pêk dihê: -ek, -e 
-ekî ji 2 paşpirtikan pêk dihê: -ek, -î 
-ine ji 2 paşpirtikan pêk dihê: -in, -e 
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-ek û –in paşpirtikên rewşa nebinavkirî, paşpirtikên nedîyarîyê ne. Ji bilî 
nebinavkirîbûna navdêrê her weha mêjera wê jî raber dikin: -ek ji bo 
yekjimar û –in ji bo pirjimar. 
Loma ev kategorîya paşpirtikan divê bi serê xwe navekî xwe yê ku 
fonksîyona wê dîyar dike hebe. Her kategorîyeke paşpirtikan bi têgîna 
“veqetandek” were binavkirin, têgînê bibe joker têkeve her derekê û wê 
alîkarîya zelalkirina mijarê neke. Her weha hin paşpirtikên din jî hene ku 
mêjer û zayendê dîyar dikin, heke pîvan tenê ew be, wê gavê ew jî dibin 
“veqetandek”. Wek ên bangê: Keçê! Xorto” Gundîno! Yên Tewangê: 
Dengê Karkerê; Dengê Karkerî; Dengê Karkeran û hwd. 
Çawa em ji van re dibêjin yên bangê, yên tewangê; divê her weha ji evên 
ku em nuha analîz dikin re jî li gora fonksîyona wan a sereke navekî lê 
bikin, li jêr piştî zelalkirina fonksîyona wan a sereke em ê nav jî pêşniyar 
bikin. 
Ji lew re, ya rast ew e ku em ji –ek û –in re bibêjin paşpirtikên rewşa 
nebinavkirî yan paşpirtikên nedîyarîyê. 
1. a) karkerek, xwendekarek, mamosteyek, gundîyek 
2. b) karkerin, xwendekarin, mamosteyin, gundîyin (y ji bo ku du 
dengdêr li dû hev tên, tê bikaranîn, tîpeke alîkar e, bi xwe wateyekê nade) 
Li vir di koma a) de em dizanin ku ew tenê mêjera navdêran dîyar e, û ne 
navdêrên dîyarkirî/binavkirî ne; dema ku em dibêjin “karkerek”, em dîyar 
nakin/bi nav nakin ku kîjan/çi karker e, referanseke wî/wê karkerê 
tuneye, her weha zayend jî ne dîyar e; em nizanin ka ew karker jin an mêr 
e jî. Loma em dibêjin, nebinavkirî. 
Em li vê hevokê binêrin: Min karkerek dît. 
Em zanin ku ew karker “yek” e, lê em nizanin ku ew jin an mêr e, zayend 
nedîyar e û her weha em nizanin kîjan karker e, referansek ji bo wî/wê 
karkerê tuneye. 
“Min karkerin dîtin” jî dibe pirjimara wê; hinek karker dîtine, lê çi karker 
in, kî ne, ne dîyar e û referansek ji bo wan tuneye. 
Îcar zayend kengî dîyar dibe? Dema ku bi alîkarîya paşpirtikên 
pevgirêdanê/têkilîyê bi peyva li dû xwe re têkilîdar dibe, peywendîya wê 
çêdibe, wê gavê paşpirtikeke din, yeke ji vê bi tevayî cuda tê bikaranîn ku 
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ew têkilî were sazkirin. Anku dema ku têkilî saz dibe, bi peyveke li dû xwe 
ve tê girêdan, zayend jî dîyar dibe: 
Karkereke jîr 
Karkerekî jîr 
Karkerine jîr 
Îcar di van mînakan de ji me re di navbera peyva “karker” û “jîr” de 
sazkirina têkilîyekê pêwîst bû, da ku em zanibin ku “jîr” ji bo peyva 
“karker” hatiye bikaranîn; loma me paşpirtikên –e û +î bi kar anîn ku vê 
têkilîyê saz bikin. Nuha rol û fonksîyona sereke ya van paşpirtikan (-e, -î) 
pevgirêdan û têkilî ye; wê gavê divê em ji wan re bibêjin “paşpirtikên 
pevgirêdanê/têkilîyê”, bi Îngilîzî em dibêjin “connective 
endings/suffixes”. 
Ji van şîroveyan jî dîyar dibe ku –eke, -ekî, -ine, her yek ji wan du 
paşpirtikên cuda ne; hem bi wateyên xwe, hem jî bi fonksîyonên xwe. Wê 
gavê divê em wan cuda şîrove bikin û cuda bidin hînkirin; her weha navên 
cuda li wan bikin. Her du bi hev re ne yek veqetandek in, lê her yek ji wan 
paşpirtikeke bi serê xwe ye. 
Îcar ev paşpirtikên pevgirêdan/têkilîyê yên ku me dîtin ji bo rewşa 
nedîyar/nebinavkirî ne. Komeke paşpirtikên me ya din jî heye; ew jî karê 
pevgirêdan/têkilîyê dikin, lê ew ji bo navdêrên binavkirî/dîyarkirî tên 
bikaranîn. 
Karkera jîr 
Karkerê jîr 
Karkerên jîr 
Karkera jîr çû, ya teral hîn li vir e. 
Karkerên jîr dev ji kar bernadin, lê karkerên (ên) teral her li hêncetekê 
digerin ku dev jê berdin. 
Karkerên me yên jîr çûn, karê me li erdê ma. 
Ji van mînakan dîyar dibe ku li vir ji bilî zayend û mêjera navdêrê (karker), 
ji bo wê referansek jî heye, anku ew kesekî/keseke/kesine 
dîyarkirî/binavkirî nîşan didin; ne hema karkerek e yan hin karker in, lê 
belê karkereke/î taybetî yan hin karkerên taybetî, referanskirî ne. Ji ber 
vê rewşê her çend ev paşpirtik (-a, -ê, -ên)  jî wek yên din (-e, -î) 
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paşpirtikên pevgirêdanê/têkilîyê bin jî, her komek di rewşeke cuda ya 
navdêran de tê bikaranîn: yek di rewşa binavkirî de, yek jî di rewşa 
nebinavkirî de. Loma divê em jî wan weha ji hev veqetînin: Paşpirtikên 
Pevgirêdan/Têkilîyê yên Rewşa Binavkirî (-a, -ê, -ên) û Paşpirtikên 
Pevgirêdan/Têkilîyê yên Rewşa Nebinavkirî (-e, -î). 
Heçî mijara ku Mîr C. Bedirxan çima awayê –eke, -ekî, -ine tercîh kiriye û 
awayê –eka, -ekê, -inên tercîh nekiriye, ji bo wê ez dikanim 2 tiştan 
bibêjim; 1) piranîya mezin a herêman awayê –e, -î bi kar tîne; awayê din 
li kêmtir herêman tê bikaranîn; 2) –e û –î ji bo navdêrên nebinavkirî ne, 
lê –ê, -a, –ên ji bo navdêrên binavkirî ne; bi vî awayî ew cudatîya 
kategorîyan jî tê parastin. 
NEBINAVKIRÎ              BINAVKIRÎ 
karkereke jîr               karkera jîr 
karkerekî jîr                karkerê jîr 
karkerine jîr                karkerên jîr 
Wek ku dîyar dibe paşpirtikên têkilîyê 2 kom in: 1) binavkirî, 2) 
nebinavkirî. 
Lê awayê din (eka, ekê, inên) ji bo her du rewşan jî koma binavkirî bi kar 
tîne (a, ê, ên), koma nebinavkirî piştguh dike. 
Hêvî dikim ku ev analîz ji bo zelalkirina mijarê alîkarîyê bike. 
Baran RIZGAR 
Gulan 2013 
PAŞPIRTIKÊN PEVGIRÊDAN/TÊKILÎYÊ (VEQETANDEK): -e, î, -ê, -a, -ên 
PAŞPIRTIKÊN REWŞA NEBINAVKIRÎ: -ek, -in 
---------------------------------------------------------------- 
PIRSA XWENDEVAN: 
-eke, -ekî, -ine 
Ev dirûvê guhertî yê (veqetandekên nebinavkirî ye) (alavên peywendîyê). 
Gelo çima em dirûvê resen bi kar nahînin û çima dirûvê guhertî cîhê xwe 
di rêzimanê de girtiye? 
-eka, -ekê, -inên 
Li devera me (eka, inên) li kar e, lê (ekê) bawer nakim. 
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Ji alîyê din ve çima em nikanin ji wan re bibêjin “veqetandek”, ma ne ji 
alîyê zayend, mêjer û nasînê ve jev vediqetîne û tevî ku peywendîyê jî saz 
dike? 
ŞENGO KÊVERÎ ЮŞENG 
------------------------------------------------------------------------------ 
PAŞPIRTIKÊN PEVGIRÊDAN/TÊKILÎYÊ (VEQETANDEK): -e, î, -ê, -a, -ên 
PAŞPIRTIKÊN REWŞA NEBINAVKIRÎ: -ek, -in 
Di mijara veqetandekan de xala girîng ew e ku ewên ku wek 
veqetandekên nebinavkirî tên pêşkêşkirin (-eke, -ekî, -ine) divê ji hev 
werin vekirin, ji ber ku du hêmanên cuda ne, û xwedî fonksîyon û 
wateyên cuda ne. Mînak: 
-eke ji 2 paşpirtikan pêk dihê: -ek, -e 
-ekî ji 2 paşpirtikan pêk dihê: -ek, -î 
-ine ji 2 paşpirtikan pêk dihê: -in, -e 
-ek û –in paşpirtikên rewşa nebinavkirî, paşpirtikên nedîyarîyê ne. Ji bilî 
nebinavkirîbûna navdêrê her weha mêjera wê jî raber dikin: -ek ji bo 
yekjimar û –in ji bo pirjimar. 
Loma ev kategorîya paşpirtikan divê bi serê xwe navekî xwe yê ku 
fonksîyona wê dîyar dike hebe. Her kategorîyeke paşpirtikan bi têgîna 
“veqetandek” were binavkirin, têgînê bibe joker têkeve her derekê û wê 
alîkarîya zelalkirina mijarê neke. Her weha hin paşpirtikên din jî hene ku 
mêjer û zayendê dîyar dikin, heke pîvan tenê ew be, wê gavê ew jî dibin 
“veqetandek”. Wek ên bangê: Keçê! Xorto” Gundîno! Yên Tewangê: 
Dengê Karkerê; Dengê Karkerî; Dengê Karkeran û hwd. 
Çawa em ji van re dibêjin yên bangê, yên tewangê; divê her weha ji evên 
ku em nuha analîz dikin re jî li gora fonksîyona wan a sereke navekî lê 
bikin, li jêr piştî zelalkirina fonksîyona wan a sereke em ê nav jî pêşniyar 
bikin. 
Ji lew re, ya rast ew e ku em ji –ek û –in re bibêjin paşpirtikên rewşa 
nebinavkirî yan paşpirtikên nedîyarîyê. 
1. a) karkerek, xwendekarek, mamosteyek, gundîyek 
2. b) karkerin, xwendekarin, mamosteyin, gundîyin (y ji bo ku du 
dengdêr li dû hev tên, tê bikaranîn, tîpeke alîkar e, bi xwe wateyekê nade) 



Rêzimana kurdî | 2025  

 

Li vir di koma a) de em dizanin ku ew tenê mêjera navdêran dîyar e, û ne 
navdêrên dîyarkirî/binavkirî ne; dema ku em dibêjin “karkerek”, em dîyar 
nakin/bi nav nakin ku kîjan/çi karker e, referanseke wî/wê karkerê 
tuneye, her weha zayend jî ne dîyar e; em nizanin ka ew karker jin an mêr 
e jî. Loma em dibêjin, nebinavkirî. 
Em li vê hevokê binêrin: Min karkerek dît. 
Em zanin ku ew karker “yek” e, lê em nizanin ku ew jin an mêr e, zayend 
nedîyar e û her weha em nizanin kîjan karker e, referansek ji bo wî/wê 
karkerê tuneye. 
“Min karkerin dîtin” jî dibe pirjimara wê; hinek karker dîtine, lê çi karker 
in, kî ne, ne dîyar e û referansek ji bo wan tuneye. 
Îcar zayend kengî dîyar dibe? Dema ku bi alîkarîya paşpirtikên 
pevgirêdanê/têkilîyê bi peyva li dû xwe re têkilîdar dibe, peywendîya wê 
çêdibe, wê gavê paşpirtikeke din, yeke ji vê bi tevayî cuda tê bikaranîn ku 
ew têkilî were sazkirin. Anku dema ku têkilî saz dibe, bi peyveke li dû xwe 
ve tê girêdan, zayend jî dîyar dibe: 
Karkereke jîr 
Karkerekî jîr 
Karkerine jîr 
Îcar di van mînakan de ji me re di navbera peyva “karker” û “jîr” de 
sazkirina têkilîyekê pêwîst bû, da ku em zanibin ku “jîr” ji bo peyva 
“karker” hatiye bikaranîn; loma me paşpirtikên –e û +î bi kar anîn ku vê 
têkilîyê saz bikin. Nuha rol û fonksîyona sereke ya van paşpirtikan (-e, -î) 
pevgirêdan û têkilî ye; wê gavê divê em ji wan re bibêjin “paşpirtikên 
pevgirêdanê/têkilîyê”, bi Îngilîzî em dibêjin “connective 
endings/suffixes”. 
Ji van şîroveyan jî dîyar dibe ku –eke, -ekî, -ine, her yek ji wan du 
paşpirtikên cuda ne; hem bi wateyên xwe, hem jî bi fonksîyonên xwe. Wê 
gavê divê em wan cuda şîrove bikin û cuda bidin hînkirin; her weha navên 
cuda li wan bikin. Her du bi hev re ne yek veqetandek in, lê her yek ji wan 
paşpirtikeke bi serê xwe ye. 
Îcar ev paşpirtikên pevgirêdan/têkilîyê yên ku me dîtin ji bo rewşa 
nedîyar/nebinavkirî ne. Komeke paşpirtikên me ya din jî heye; ew jî karê 
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pevgirêdan/têkilîyê dikin, lê ew ji bo navdêrên binavkirî/dîyarkirî tên 
bikaranîn. 
Karkera jîr 
Karkerê jîr 
Karkerên jîr 
Karkera jîr çû, ya teral hîn li vir e. 
Karkerên jîr dev ji kar bernadin, lê karkerên (ên) teral her li hêncetekê 
digerin ku dev jê berdin. 
Karkerên me yên jîr çûn, karê me li erdê ma. 
Ji van mînakan dîyar dibe ku li vir ji bilî zayend û mêjera navdêrê (karker), 
ji bo wê referansek jî heye, anku ew kesekî/keseke/kesine 
dîyarkirî/binavkirî nîşan didin; ne hema karkerek e yan hin karker in, lê 
belê karkereke/î taybetî yan hin karkerên taybetî, referanskirî ne. Ji ber 
vê rewşê her çend ev paşpirtik (-a, -ê, -ên)  jî wek yên din (-e, -î) 
paşpirtikên pevgirêdanê/têkilîyê bin jî, her komek di rewşeke cuda ya 
navdêran de tê bikaranîn: yek di rewşa binavkirî de, yek jî di rewşa 
nebinavkirî de. Loma divê em jî wan weha ji hev veqetînin: Paşpirtikên 
Pevgirêdan/Têkilîyê yên Rewşa Binavkirî (-a, -ê, -ên) û Paşpirtikên 
Pevgirêdan/Têkilîyê yên Rewşa Nebinavkirî (-e, -î). 
Heçî mijara ku Mîr C. Bedirxan çima awayê –eke, -ekî, -ine tercîh kiriye û 
awayê –eka, -ekê, -inên tercîh nekiriye, ji bo wê ez dikanim 2 tiştan 
bibêjim; 1) piranîya mezin a herêman awayê –e, -î bi kar tîne; awayê din 
li kêmtir herêman tê bikaranîn; 2) –e û –î ji bo navdêrên nebinavkirî ne, 
lê –ê, -a, –ên ji bo navdêrên binavkirî ne; bi vî awayî ew cudatîya 
kategorîyan jî tê parastin. 
NEBINAVKIRÎ              BINAVKIRÎ 
karkereke jîr               karkera jîr 
karkerekî jîr                karkerê jîr 
karkerine jîr                karkerên jîr 
Wek ku dîyar dibe paşpirtikên têkilîyê 2 kom in: 1) binavkirî, 2) 
nebinavkirî. 
Lê awayê din (eka, ekê, inên) ji bo her du rewşan jî koma binavkirî bi kar 
tîne (a, ê, ên), koma nebinavkirî piştguh dike. 
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Hêvî dikim ku ev analîz ji bo zelalkirina mijarê alîkarîyê bike 
Baran RIZGAR 
Gulan 2013 
KU, KI, KO, KÛ 
PIRSA XWENDEVAN: 
Ku, Ko, Kû, 
Ji bo çi tên bikaranîn û çi cudayî di navbera wan de heye? 
ŞENGO KÊVERÎ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Divê em berê ‘k’ya ku tê bikaranîn zelal bikin. Ji ber ku KU (KÛ) û K’U (KO) 
du peyvên cuda ne, hem bi dengên xwe hem bi wate û fonksîyonên xwe. 
KU û KÛ her du jî ji bo pirsa cîh in. Lê belê ‘k’ya wan ji ‘k’ya KU/KO cuda 
ye. 
Anku du KU hene; yek bi ‘k’ya wek di kinc, ker (heywan), kort, kewrêşk 
de ye û bêhndar e (bibêhn, aspirated). Anku dema ku tê bilêvkirin bêhn 
(hilm) pê re tê berdan. Ev ‘k’ ji bo KU û KÛ tê bikaranîn û cîh dipirse: 
Tu diçî ku/kû? 
Ew diçe kuderê? 
Hesen li ku/kû ye? 
Ew bi ku/kû ve diçin? 
Bi van hevokan û yên wek wan cîh tê pirsîn. Îhtîmala ku bi KU/KOya 
pevgirêdan û têkilîyê re tevlihev bibe tuneye. 1) ‘k’yên wan cuda ne, 2) 
fonksîyonên wan cuda ne; yek dipirse ya din digihîne hev, têkilîyê saz 
dike. Loma îhtîmala tevlihevkirinê tuneye. 
‘k’ya din wek ‘k’ya k’ulav, k’anî, k’urt, k’in, k’adîn e. Ne bêhndar e 
(bêbêhn, unaspirated). Anku dema ku tê bilêvkirin bêhn (hilm) pê re 
nayê. Ev ‘k’ ji bo KU û KO tê bikaranîn ku peyva pevgirêdanê ye, têkilîya 
beşên hevokê saz dike. 
Zilamê ku tu dibînî bavê min e. 
Ava ku me vexwar ji kanîya mezin e. 
Zû bixwin, da ku em dereng nemînin. 
Ya ku tu dixwazî peyde nabe. 
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Gava ku hun tên, ew xwe didin alî. 
Teva ku baranê lê da jî, meşa xwe domand. 
Awayekî din ê vê peyvê di nav gel de heye ku em di zimanê nivîskî de lê 
rast nayên. Ew jî KI ye. ‘k’ya wê bi heman rengî ye û heman fonksîyonê bi 
cîh tîne, beşên hevokê pev girê dide. 
Ewê ki hun qal dikin, bavê wî ye. 
Cara ki ew hatin, em ne li wir bûn. 
Heta ki ew biçe, ez ê biqedînim. 
Ki te dît, jê re bibêje. 
Mîr C. Bedirxan li ser vê mijarê analîzek nekiriye, yekser gotiye KO vî karî 
dike, qala yên din nekiriye; loma ez ji sedî sed nizanin çima KO tercîh 
kiriye û qala evên din nekiriye; lê em zanin ku ew zêde li ser cudatîya 
dengên bêhndar (ç,k,p,t) û yên bêbêhn (ç’, p’, k’, t’) nesekinîye, dibe ku ji 
ber wê nezelalîyê be ku wî qet nexwestiye ku KUyan tev li mijarê bike; ji 
ber fikara tevlihevbûnê. Lê bi ya min tu tevlihevî pêk nayê, ji ber ku hem 
‘k’yên wan û hem jî fonksîyonên wan cuda ne. Ji mînakên jorîn jî dîyar e. 
Wî KO ji bo pevgirêdanê û KÛ jî ji bo pirsa cîh hilbijartiye. Lê piranîya 
mezin a herêman ji bo pevgirêdanê KU yan KI bi kar tînin. Her weha ‘KU’ 
wek peyva pirsa cîh jî berbelav tê bikaranîn. Wî jî ji bo her du fonksîyonan 
jî her du KU piştguh kirine. KOya ku ji bo pevgirêdanê hilbijartiye jî li 
piranîya Kurdistanê ne li kar e. Ji ber vê yekê piştî wî, KO hatiye 
piştguhkirin û meyl ber bi KU ve çûye, nuha jî ji bilî Nefelê ez nabînim ku 
ji alîyê tu derdorê ve tê bikaranîn. Loma KU hema hema bûye standard, 
ji bo ku em pê bilîzin tu sedem tuneye. 
Heçî KU/KÛ ye, her du peyv jî dikanin ji bo pirsa cîh werin bikaranîn, tu 
asteng pêk nayên. 
Li alîyê me ji bo pirsa cîh KU û ji bo pevgirêdanê KI li kar e. 
Hebûna KI û KU nîşana wê îhtîmalê ye ku her du jî ji KWI hatibin. Ji ber ku 
em zanin ku pevdenga KW û I di pêvajoyê de û di zimanê nivîskî de ber bi 
KU ve çûye. Mînak: 
kwirt               kurt 
kwirm             kurm 
kwilav             kulav û hwd. 
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Wek ku XW û I dibe XU: 
xwiya             xuya 
xwirt               xurt 
xwir                xur û hwd. 
KWI jî dibe ku li hin cîhan bûbe KU û li hinan jî bûbe KI. 
Lê wek ku min li jor got, ji ber ku di zimanê nivîsê de ji bilî yek-du 
îstîsnayan KU bûye peyva standard a pevgirêdanê, ez ji bo guherandina 
wê tu sedeman nabînim. Anku ne em bibêjin bila KI be, ne jî hinek 
hevalên din bibêjin bila KO be û em KU bidomînin. Fonksîyona xwe bi cîh 
tîne û bi peyva cîhpirsînê re jî tevlihev nabe. 
Baran RIZGAR 
Gulan 2013 
ERGATÎV (ERGATIVE) Û CÎHÊ WÊ DI KURDÎ KURMANCÎ DE - ERGATIVITY 
ERGATÎV (ERGATIVE) Û CÎHÊ WÊ DI KURDÎ KURMANCÎ DE – ERGATIVITY 
PIRSA XWENDEVAN: 
Mamoste Baran Rizgar, Silav û rêz, 
Ya yêkim , Newroza te û sersala te ya nû (2013an) pîroz be û jîyana te jî 
tim geş be. 
Ya duyim , Mamoste min dixwest ku cenabî te mijara " Ergative " yan jî " 
Ergative Case " ji min ra (û şayed jî sa gelek kesên din mîna min) bi zelalî 
izeh bikî ? Gelo peyva " Ergative " bi Kurmancî yani çi ? Menîya wê bi 
Kurmancî dibe çi ? Em çi wextan jî vê mijara Ergatîve,ê li nav axaftina xwe 
bikar tînin ? Berjewendî û nirxa Ergative,ê di nav zimanê me da çî ye ( 
Erênî û Neyînî ya wê di nav zimanê me da çi ne) ? 
Ez li benda bersîva cenabî te me. Pir pir sipas. Xêr û xweşî ji te ra, mal ava. 
Cecoxan Xorasan 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
ERGATÎV (ERGATIVE) Û CÎHÊ WÊ DI KURDÎ KURMANCÎ DE - ERGATIVITY 
Ergatîvbûn bi têkilîya kirde (subject) û servekê (object) ya bi lêkerê re 
girêdayî ye. 
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Di zimanên bi tevayî ergatîv de serveka lêkereke transîtîv wek kirdeya 
lêkereke întransîtîv tevdigere û kirdeya lêkereke întransîtîv ji kirdeya 
lêkereke transîtîv cuda ye. 
Anku di zimanekî bi tevayî ergatîv de di hevokeke bi lêkereke transîtîv de 
(Ez wan li bajêr digerînim) servek (objekt ) çi be, divê ew servek di awayê 
întransîtîv ê wê lêkerê de bibe kirde: Wan li bajêr digerin. 
Mînakeke din: Ew wî direvînin. (revandin transîtîv e) 
Divê ji bo awayê întransîtîv, ew bibe wek: Wî direve. (revîn-revîyan 
întransîtîv e) 
Bala xwe bidinê ku ev li Kurdî Kurmancî nayê. Bi Kurmancîya serast me 
yê awayên întransîtîv weha bigotina: 
Ew li bajêr digerin. 
Ew direve. 
Wê gavê Kurmancî ne ergatîv e? Na, Kurmancî jî ergatîv e, lê ne bi tevayî; 
me li jor gotibû, “di zimanên bi tevayî ergatîv de”. 
Îcar Kurmancî bi tevayî ne ergatîv e, lê nîv-ergatîv e; anku di hin rewşan 
de rêzikên ergatîvbûnê bi cîh dihîne, lê di hin rewşan de jî wan rêzikan bi 
cîh nahîne. Ji lew re, em ji bo Kurmancî dibêjin, nîv-ergatîv. Mesela Soranî 
ne ergatîv e, lê di hin rewşan de dîsa jî em li hinek şopên ergatîvê rast 
tên, lê ne bi qasî ku em wê bikin ergatîv, tenê şopên wê hene û dîyar dikin 
ku ji kevneşopîyeke ergatîv hatiye. 
Wê gavê Kurmancî di kîjan rewşan de li gora rêzikên ergatîvbûnê 
tevdigere û di kîjan rewşan de li gora wan tevnagere? 
Bi Kurmancî em di hemû demên borî (past tenses) de rêzikên ergatîv bi 
cîh dikin, lê di demên din de (dema nuha, dema bihêk) em rêzikên ergatîv 
bi cîh nakin. Mînakên jorîn ji ber wê sedemê li gora rêzikan çênebûn, ji 
ber ku hevokên me di dema nuha de bûn. 
Îcar heke em wan hevokên xwe li gora demên borî bidin, em ê bibînin ku 
têkilîya kirde-servek û lêkerê bi awayekî din tevdigere, anku li gora 
rêzikên ergatîv çêdibe: 
Min ew li bajêr gerandin.        Bala xwe bidinê ji alîyê 
tewandî/netewandîbûnê ve kirde û servekê cîh bi hev guherandin. 



Rêzimana kurdî | 2031  

 

Ew li bajêr gerîyan.                Wek ku me di destpêkê de got, serveka 
lêkera transîtîv (ew) wek kirdeya lêkera întransîtîv 
                                                tevdigere (ew), anku serveka hevoka bi lêkera 
transîtîv bûye kirdeya hevoka bi lêkera 
                                                întransîtîv. 
Em hevokên xwe yên din jî bikin dema borî: 
Wan ew revand.                    Tewandî/netewandîbûna kirde û servekê 
guherî. 
Ew revî/revîya.                      Kirdeya lêkera întransîtîv (ew) û serveka 
lêkera transîtîv yek in (ew) 
Em mînakine din bidin: 
Wî ez kuştim. 
Ez mirim. 
Me hun birin malê. 
Hun çûn malê. 
Wan em hanîn gund. 
Em hatin gund. 
Wek ku tê dîtin, serveka (objekt) lêkera transîtîv di dema borî de dibe 
kirdeya (subject) lêkera întransîtîv. Lê ev tişt di demên din de (nuha, 
bihêk) pêk nayê, tenê di demên borî de pêk dihê, loma em dibêjin Kurdî 
Kurmancî ne bi tevayî lê nîv ergatîv e. 
Ergatîvbûn bê guman di her zimanekî de li gora xwe bi şêweyekî yan bi 
hin şêweyan dîyar dibe. Îcar em ji rêzika tevayî ya ergatîvbûnê werin ser 
Kurdî Kurmancî û nîşan bidin ku ergatîvbûn di Kurmancî de çawa dîyar 
dibe, çi rêzikan pêk dihîne. 
Di Kurmancî de du kom cînav hene: Cînavên Tewandî û Cînavên 
Xwerû/Netewandî; her weha navdêr jî du rewşên wan hene: tewandî û 
netewandî/xwerû. Ji bo agahîya berfireh li vir binêrin. 
Ev her du komên cînavan û rewşên navdêran ji alîyê kirde û servekê ve 
(subject, objekt) kar li hev parve dikin.  Heke kirde tewandî be, divê 
serveka yekser (dîrekt) a lêkerê xwerû/netewandî be, an jî dijbera wê, 
anku her du tewandî yan jî her du netewandî nabin: 
Ez (xwerû/netewandî) te (tewandî) dibînim. 
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Ew wan direvînin. 
Min (tewandî) tu (xwerû) dîtî. 
Wan ew revandin. 
Di van mînakan de têkilîya kirde û serveka yekser dîyar û zelal e. 
Ev hevokên jêrîn çewt in, ji ber ku kirde û serveka yekser di heman rewşê 
de ne (tewandî-tewandî yan jî xwerû-xwerû): 
Wan wan revandin 
Ez tu dibînim. 
Min te dît. 
Lê belê tiştekî din heye; ev hevok (Ew wan direvînin) di dema nuha de 
kirdeya xwerû (ew)  û serveka tewandî (wan) bi kar tîne, lê di dema borî 
de (Wan ew revandin) kirdeya tewandî (wan) û serveka xwerû (ew) bi kar 
tîne; anku ji alîyê tewandinê ve rewşa kirde û servekê diguhere. 
Sedema wê jî ew e ku di demên borî de di Kurmancî de rêzikên ergatîv 
tên bicîhkirin, di demên nuha û bihêk de nayên bikaranîn û ew jî tenê 
bandorê li lêkerên transîtîv dikin; ji bo lêkerên întransîtîv, anku ewên ku 
servekên yekser (direct objekt) nasitînin, tiştek naguhere; her dem kirde 
xwerû ye, û ji xwe servekên yekser jî  tunin, ji ber ku întransîtîv in: 
Ez direvim. 
Ez ê birevim. 
Ez revîm/revîyam. 
Ez revîyabûm. 
Ew dimeşe. 
Ew ê bimeşe. 
Ew meşîya. 
Ew dimeşîya. 
Ew meşîyabû. 
Ji bo zelalkirina mijarê em careke din lêkereke transîtîv bi kar bînin: 
Ez wê davêjim. 
Ez ê wê bavêjim. 
Min ew avêt. 
Min ew avêtibû. 
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Tiştekî din jî heye ku divê em bala xwe bidinê. Ji ber ku lêkerên transîtîv 
di demên borî de cînav/navdêrên xwerû/netewandî wek servek (objekt) 
bi kar tînin, di vê rewşê de lêker li gora servekê ditewe (tê kişandin), ne li 
gora kirdeyê. 
Min ew dît.                       ew           (Servek yekjimar) 
Min ew dîtin.                    ew ... in    (Servek pirjimar) 
Te ez dîtim.                      ez ... im   (Servek ez) 
Me hun dîtin.                    hun ... in  (Servek hun) 
Di van mînakan de dîyar dibe ku lêker li gora servekan diguhere. Heke em 
wan hevokan di dema nuha de bidin, lêker ê li gora kirdeyan biguhere: 
Ez wî/wê dibînim.        ez ... im (Kirde ez) 
Ez wan dibînim.           ez ... im (Kirde ez) 
Tu min dibînî.              tu ...  î    (Kirde tu) 
Em we dibînin.            em ...in   (Kirde em) 
Hêvî dikim ku ev şîrove ji bo zelalkirina mijarê alîkarîyê bike. 
Baran RIZGAR 
Adar 2013 
DENG/TÎP, KÎT (KÎTE), PEYVIK (BÊJE), HEVOK (KOMEK) 
Em berê li ser navê wê bipeyivin. Mîr C. Bedirxan di Hawarê de (h. 27 - 
28, 15 Nîsan 1941; 15 Gulan 1941) li ser hêmanên (unsûr, element) zimên 
radiweste û wan weha rêz dike: tîp/deng, kît, bêje (peyvik), komek 
(hevok). 
Eva ku nuha gelek caran wek kîte bi nav dikin, Mîr C. Bedirxan wê wek kît 
bi nav dike; anku ji bo hece/syllable dibêje, kît. 
Lê di peyvên hevdanî yên jê çêkirî de –e dixe dawîyê ku li hev bîne: yekîte, 
dukîte, sêkîte, pirkîte. 
Ji ber rêbaza ku danîye ber xwe ku di peyvekê de tîpek ducar nebe, 
yekkîte wek yekîte nivîsîye. Lê bi dîtina min, divê ev rêbaz ji bo peyvên 
hevdanî (compound) neyê bikaranîn, û ji bo peyvên xwerû tenê were 
bicîhkirin; ji ber ku dema ku dawîya peyva yekem û destpêka peyva 
duyem heman deng/tîp bin, em her duyan jî bi lêv dikin: destteng, 
pirreng, serrût, porreş, paşşîv, rasttir û hwd. Loma em dibêjin, yekkîte, 
ne yekîte. 
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Ev rêbaz ji bo tîpên cîhderkên wan nêzîkî hev jî bi kar hanîye: rindtir, 
bilindtir, piştdawî û hwd wek rintir, bilintir, pişdawî pêşniyar kiriye. Bi ya 
min ew jî navê, peyv çi be, divê em li dawîya wê –tir, an jî peyva lêzêdekirî 
binivîsin. 
Ji bo peyvik/kelîmeyê gotiye, bêje û ji bo ya ku em nuha dibêjin, hevok 
(cumle, sentence), gotiye, komek. Hevok bi xwe jî ji bo hevokên di nav 
hevokan (komek) de bi kar anîye; anku dema ku du hevok bi hev re 
hevokeke mezin a hevdanî yan kompleks pêk dihînin, ji bo her yek ji wan 
hevokan gotiye, hevok (clause, cümlecik); ji tevaya hevokekê re gotiye 
komek. Lê çewt hatiye şîrovekirin û ji alîyê kovar û pirtûkên piştî wî ve, ji 
bo cumle/sentence hevok hatiye bikaranîn. Loma jî ji bo ya ku wî jê re 
gotiye hevok (clause) sergêjî çêbûye. 
Ev mînak daye: Ez bawer dikim ku Xwedê heye. (Ev komekeke ji du 
hevokan e.) 
‘Ez bawer dikim’ û ‘Xwedê heye’, her yek ji wan dibe hevokek (clause). 
Em werin ser terîfa/pênasîna kîtê (kîte). Ew dengên ku di carekê de, bi 
vebûn û girtina dev derdikevin kît in. Ji destpêka kîtekê û heta 
bidawîhatina wê navbirr/navber çênabe. Kît dikanin ji yek tîpê bin, loma 
hemû dengdêr kît in: a, e, ê, i, î, o, u, û. 
Her weha kît dikanin ji bêtir tîpan jî pêk werin, lê divê qet nebe 
dengdêreke wê hebe ku kanibe deng derxe. Berî yan piştî dengdêrekê, 
tîpên din dikanin hebin: na, an, çav, pişt. 
Mîr C. Bedirxan dibêje, kîtên Kurdî Kurmancî dikanin ji yekê heta pênc 
tîpan pêk werin. Heta bi çaran ez jî weha difikirim: 
1: a, e, o 
2: ez, tu, pê, na 
3: dev, erd, kar, ser 
4: qenc, deng, meşk 
KÎTÊN PÊNCTÎP 
Ji bo yên pênctîp, di Hawarê de ev mînak tên dayin: stran, stand. 
Lê bi dîtina min di her du peyvan de jî ‘i’ heye. Ev ‘i’ berê di serê peyvê de 
bû, wek i- an jî wek hi-. Hîn jî em cîh bi cîh lê rast tên. Piştre i- ji pêşîyê 
ketiye, lê bi rêya metatezê (metathesis: di nav peyvekê de cîhguherîna 
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dengan) cîh guherandiye. Wek mînak: istran-sitran; işkeft-şikeft; histû-
istû-sitû; histûn-istûn-sitûn. 
Ji van peyvan şikeft, di Soranî û Kirdkî (Dimilkî) de eşkewt, di Farsî de 
şikeft e. Ew jî nîşan dide ku di awayê kevn de dengdêrek di serê peyvê de 
hebûye, û ev 'i'ya ku nuha di navbera herdu dengdaran (şikeft) de ye, 
berê berî wan dihat (h/işkeft). 
Sitûn bi xwe jî di Soranî de estûn, di Farisî de hustûn e ku hebûna 
dengdêreke berî dengdaran an navbera dengdaran nîşan dide. 
‘i’ bi xwe dengekî guhêzbar e, cîh diguherîne, li gora kêm/zêdebûna 
peyvê dikeve, lê zêde dibe. 
Mînak: kevin-kevnik; mirin-bimre; sitran-bistirê/bistrê; 
histûn/istûn/sitûn û hwd. 
Dawîyê, heke em binivîsin jî nenivîsin jî di peyvên weha de di kîteya 
yekem de dengê ‘i’ bi awayekî tê bilêvkirin. Loma mijara kîtên pêncdeng 
bi du mînakên gengeşîbar nayê pejirandin. 
Ji xwe Mîr C. Bedirxan bi xwe jî di pirtûka xwe ya bi navê Rêzimana Kurdî 
de qebûl dike ku awayê van peyvan ê ku ‘i’ dikeve navbera her du 
dengdarên destpêkê heye. Anku ew peyvên ku bi du dengdaran dide 
destpêkirin (blûr, braştin, dran, frotin, jmartin, qrêj, spî, spas, stûr, stêrk, 
şkeft, şkevik, şkêr, zman û hwd), ew bi xwe dibêje ku awayê wan ê bi ‘i’ jî 
heye: ziman, şikeft, bira û hwd. (r. 41) 
Gramera Kurdî, Mîr C. Bedirxan, Roger Lescot, r.41, Weşanên DOZ 
Dîsa Mîr C. Bedirxan bi xwe jî dibêje ku di zimanê nivîskî de her du awa jî 
tên pejirandin. Lê hin kes bêyî bingeh bi tundî îdia dikin ku ji bo peyvên 
bi vî rengî tenê awayê bi du dengdaran destpêkirî heye. Bi ya min 
denganîya Kurmancî di kevneşopîyê de i-, hi- xistiye pêşîya van du 
dengdaran, lê di peyvên ku i-, ‘hi-‘yên wan ketine de, ‘i’ bi rêya metatezê 
derbasî navbera her du dengdaran bûye. 
Gotineke Tirkan heye; "ji Kralî bêtir Kralperest". Yê me jî bûye ew hesab, 
em li derdora xwe dinêrin, awayê bi i-, hi-, -i- heye (histûn, istûn, sitûn); 
em vedigerin ser zimannasê ku ev awayê du-dengdarên destpêkê raber 
kiriye (gorbihuşt Mîr C. Bedirxan), ew jî dibêje, "li herêman i dixin navbera 
du dengdaran, loma her du awa jî di zimanê nivîskî de dibe," hê jî hin kes 
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li şûna ku têkevin nav hewldana têgîhanê, diqîjin ku çima me -i- bi kar 
anîye; wek ku me ji tunebûnê bi xwe îcad kiribe. 
Ji bo sê dengdarên destpêka peyvê ji xwe tenê str dide; di peyvên stran, 
strî, stro de. Lê dîsa ew bi xwe bi têbinîyekê dibêje ku ev awayê 
nivîs/bilêvkirinê ne misoger e. Bê guman ne misoger e û ‘i’yek li wir doş 
dibe: sitran, histirî, histrî, sitirî, sitrî, sitro û hwd. Ev awa pir belav tê 
bihîstin û dîsa mirov şopa metatezbûna ‘i’ tê de dibîne. 
Peyvikên/bêjeyên pirkîte heta çarkîte di Kurdî Kurmancî de belav in: 
qermiçandin, balafirgeh, hilfirandin û hwd. Ji pênckîte û pey ve kêm in: 
rojnamevanî. 
Di nivîsê de heke meriv peyvekê bikîtîne, li gora hêmanên wê divê werin 
kîtandin. Divê hêman neyên tevlihevkirin, anku kîta peyvekê bi peyveke 
din re neyê nivîsîn. 
Loma peyvên ji lêkera ‘bûn’ her çend di gotinê de hema li dû peyvê, heta 
pê re bên bilêvkirin jî, di kîtandina nivîskî de, ew ji ber ku bi serê xwe peyv 
in, divê ne wek kîteke peyva berî xwe, lê bi serê xwe werin 
nivîsîn/kîtandin: Ez Kurd im, Tu Kurd î, Ew Kurd e. 
Çênabe ku em weha bikîtînin: Kur-dim, Kur-de, Kur-dî. 
Ji ber ku Kurd im du peyv in, ne yek pev. Her weha: 
Tu karker î: Tu kar-ker î. Çênabe ku em karker î wek kar-ke-rî bikîtînin. Ji 
ber ku her peyv cuda tê kîtandin: kar-ker. 
PEYVIK (BÊJE) 
Di Hawarê de pênasîna bêje/peyvikê weha tê pêşkêşkirin: 
Bêje: Tiştê ko tête bîrê û di dil de radibe fikirek e . Ev flkir carina şikilekî û 
carina manakê dîtine pê . Ev her du awayên flkirê bi bêjeyan têne 
eşkerekirin . Bi gotinên din her bêje niminendeyê fikirekê ye. 
Wek: dereng, hesp, reş, wan, hatin, jêr, ez, hevraz, berwar, mehder, lo, 
zû, dixwar, nêr, belek, çavreş, tîj, dilovan. 
Bi kurtî, tîp tên cem hev û bi hev re wateyekê didin, bêjeyekê/peyvikekê 
pêk dihînin. 
HEVOK 
Komeke peyvan e ku bi hev re fikir/ramaneke temam pêşkêş dikin. Divê 
kirde û lêkereke wê hebe: 
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Deng ji zengil hat. 
Lawik li vir e. 
KOMEK 
Her hevokeke bi serê xwe komekek e. Lê komekek dikane ji bêtirî yek 
hevokê jî pêk were: 
Ez çûm malê. 
Hun çi dibînin? 
Ew zevîyê ku hun dibînin (hevok) yê min e (hevok). (Gişt bi hev re dibe 
KOMEK) 
Heke hun biçin (hevok), ew ê werin pêşîya we (hevok).  (Gişt bi hev re 
dibe KOMEK) 
Karkeran bê amadekarî, plan û program dest bi çalakîyan kirin (hevok); 
di encamê de, ew bi ser neketin (hevok), û daxwazên wan nehatin 
qebûlkirin (hevok). (Ev her sê hevok bi hev re komekekê pêk tînin.) 
Wek ku li jor hatiye gotin, Di Hawarê de Mîr C. Bedirxan hevok ji bo 
clause/cumlecik û komek jî ji bo sentence/cumle bi kar hanîye. Lê belê ji 
ber ku yek clause bi serê xwe jî dikane sentence/cumle be, her du têgîn 
hatine tevlihevkirin. Bi vê hêncetê, min xwest ez balê bikişînim ser wê jî. 
Ji bo bêtir agahîya li ser pênasîn û cûreyên hevokan, hun dikanin li vê 
analîzê binêrin: Cureyên Hevokên Kurdî Kurmancî. 
Baran RIZGAR 
Adar 2013 
 PIRSA XWENDEVAN: Mamoste min çenek peyv dane hev û ew peyv bi 
du-sê awayan tên nivîsandin lewre ji kerema xwe re ji me re ya rast bide 
pêş û di gel silavan. ŞENGO KÊVERÎ 
Kevin/Kevn; Nizim/Nizm; Xizim/Xizm 
Arîkar/Alîkar 
Bêtir/Bêhtir 
Bersîv,Bersiv Bi nav û deng/binavûdeng 
Çîrok,Çêrok 
derûdora/der û dora bajêr 
Şîrîn,Şêrîn,Şirîn 
Şirove,Şîrove 
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Wekî din/dî/dîtir 
Xwedê/xudê/xweda/xuda. 
Xwiya,Xuya  (Celadet Alî Bedirxan “Xuya”) 
Zana/Zane 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
Kevin/Kevn; Xizim/Xizm; Nizim/Nizm û hwd di kîteya dawîn de ‘i’ binivîsin 
an na? 
Di nav gel de em bilêvkirina bi ‘i’ya kîteya dawîn jî dibînin, wek xizim, 
nizim, kevin; lê belê pirê caran ‘i’ya duyem nayê bilêvkirin û wek yek kîte 
deng dide. Di peyvên hevdanî û jê çêkirî de ew ‘i’ya duyem li cîhên ku 
hebe jî dikeve: kevne, kevnik, kevneşopî, xizmatî, nizmayî û hwd. Loma 
dibe ku bêtir hevgirtî be ku em bi serê xwe jî di wan peyvan de ‘i’ya dawîn 
nenivîsin: kevn, xizm, nizm. 
derûdor, der û dor, derdor: ji van her sêyan forma bêtir pejirandî û ku tê 
bikaranîn, ‘derdor’ e. Heke yek israr bike ku ‘û’ bi kar bîne, wê gavê jî divê 
dîsa wek yek peyvê (derûdor) bê nivîsîn. 
zana û zane di nav hev de bi heman wateyê tên bikaranîn, rast û çewta 
wê tuneye. 
bêtir û bêhtir di nav hev de bi heman wateyê tên bikaranîn, rast û çewta 
wê tuneye; mijara ketina ‘h’ ye. 
bi nav û deng ji ber ku rengdêr e, çêtir e ku wek yek peyv bê nivîsîn: 
binavûdeng 
Xwedê û Xweda her du jî dikanin bên bikaranîn, lê bi Kurmancî bikaranîna 
Xweda pir kêm e, bêtir di rewşa xwedîtîyê de tê bikaranîn, wek "Xwedayê 
min"; ya ku karaktera Kurmancî dide Xwedê ye. Di gelek peyvên weha de, 
di ziman û zaravayên ku peyv ji heman rehê girtine de ‘a’ bi kar tînin, lê 
ew di Kurmancî de dibe ‘ê’. 
Xwîya û ‘xwiya’ hîn jî li herêmên Kurmancîaxêv berbelav tên bikaranîn, 
sedema ku ‘xwîya’ hema hema qet nayê nivîsîn mijara ‘îy, êy, iy’ e, hinek 
editor ‘îy’ dibînin, bi awayekî otomatîk dikin ‘iy’. Wek pevdengên din, ev 
pevdeng jî (xw) di hinek peyvan de qismen be jî, radibe, ‘xu’ dixin şûna 
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‘xwi’. Mîr C. Bedirxan bi dîtina min ji ber vê meyla rabûna pevdengê ‘xu’ 
(xuya) bi kar anîye, ne ku êdî nayê bikaranîn. 
Şîrove û şirove, bersîv û bersiv: wek mijareke denganîyê xuya dike, ji 
Başûr derbasî Bakur dibe, êdî ‘i’ vedigere ser ‘î’, li Bakur şîrove û bersîv 
bêtir tên bikaranîn; giring û girîng jî weha ye. 
Çîrok û çêrok: çîrok rûniştiye û berbelav e, ji xwe reha peyvê jî ‘çîrr’ e. 
Loma em destê nedin çêtir e. 
Alîkar û arîkar: forma rast û resen alîkar e. Ev peyv ji alî tê. Lêkera wê alî 
kirin (to help). Ji alî, alîkar (helper, assistant), ji alîkar jî, alîkarî (help, 
assistance) tê çêkirin. 
Din, dî: Teva ku forma belavtir din e jî, dî jî têra xwe tê bikaranîn, wate û 
fonksîyonên wan yek in. Awayên din jî hene: dinê, dinêna û hwd. 
Dan/dayin, man/mayin: wek forma kurt û ya dirêj tên bikaranîn, 
lihevanîna deng e. Bandorekê li kişandina lêkerê nake. Loma ne mijarake 
bi arîşe ye. Lê belê awayê dirêj heke wek dayîn û mayîn were nivîsîn, ew 
ê bi qaydeya rayeka dema borî re dijberîyekê pêk bihîne. Heke tîpa berî 
‘n’ a raderê (mester) î be (-în), wê gavê ew î dikeve nav rayeka (kok) dema 
borî: 
hanîn, anîn             Wî hanî/anî. 
revîn                        Ew revî 
meşîn                      Ew meşî 
birrîn                        Wî birrî 
dizîn                         Wî dizî û hwd 
Lê em nabêjin: 
dayîn                        Wî dayî 
mayîn                       Ew mayî 
Em dibêjin:              Wî da 
                                  Ew ma 
Şêrîn û şîrîn heman peyv in. Bi qasî ku dîyar e, reha ‘şêrîn’, ‘şîrîn’ bi xwe 
ye. Lê li hin herêman şîrîn wek xwe maye, li hinan wek şêrîn veguherîye 
bo peyveke nuh, da ku ji wateya ji şîr, wek şîr wêdetir, wateyeke bêtir 
spesîfîk (taybet) ji bo ta’m û çêja şekir bide, wek bi Îngilîzî ‘sweet’ û bi 
Tirkî ‘tatlí’. Dema ku dibêjin, şêrîn, êdî şîr wek referans nayê bikaranîn. 
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Heçî peyva ‘şîrîn’ e, ew ji xwe him ji bo ji şîr, wek şîr, û him jî ji bo ‘tatli, 
sweet’ anku ta’ma şekir tê bikaranîn; anku bi pir wateyan û bi referansa 
şîr. Ez di vir de pirsgirêkekê nabînim, rast û çewtîya meselê tuneye, 
beşekî gel dibêje şêrîn, da ku wateyeke bêtir spesîfîk dîyar bike, beşê din 
wê wateyê jî li şîrîn dike. 
Baran RIZGAR 
Adar 2013 
PIRSA XWENDEVAN: 
Gotinên wek: Sipas xweş/Sipasxweş; Rojbaş/Roj baş?; Şev xweş; Beyanî 
baş; Êvarbaş/ Êvar baş; Sihet xweş û hwd bi hev re wek yek peyvikê yan 
cuda binivîsin? ŞENGO KÊVERÎ 
Sipas xweş/Sipasxweş; Roj baş/Rojbaş; Şev xweş; Beyanî baş; Êvar baş/ 
Êvarbaş; Sihet xweş û hwd wek yek peyvikê bi hev re yan cuda binivîsin? 
Ew peyv hemû hevokên sivikkirî ne, jê re hevokên elîptîk jî tê gotin. Ji bo 
sivikayê 
hinek hêmanên (element, unsûr) xwe weşandine. 
Li vir pirs ev e? Di van hevokan de, bi armanca peyvçêkirinê yan bi 
armanca sivikkirina hevokê, ev peyv diweşin? Wek encam 
navdêr/rengdêr pêk tên, hêmanên hevokê pev dikelijin, nenas dbin, 
forma xwe wenda dikin an na? Bi dîtina min, heke bersîv erê be, divê pev 
re, na be, divê cuda werin nivîsîn. 
Heke em bi vê perspektîvê li wan binêrin, mînak: Roj baş! 
Li vir ew dîsa wek hevok maye, ji me re rojeke baş hêvî dike, dixwaze; ji 
hevoka 'Roja te baş be!' peyde bûye. 
‘Roj baş!’ ne navdêrek e, ne jî rengdêrek e, bi hevokeke sivikkirî 
îfadekirina meqsedekê/xwezîyekê/hêvîyekê ye. 
Hêmanên hevokê ( Roj baş) pev nekelijîne, nenas nebûne û forma xwe 
wenda nekirine. 
Divê cuda werin nivîsîn: Roj baş! 
Heke bi hev re were nivîsîn çi dibe? Bi dîtina min heke em wê wek ‘rojbaş’ 
binivîsin û wek yek peyvê bi lêv bikin, bixwînin, ew dibe ‘roja baş’. ‘rojeke 
baş’; ew nabe îfadeya meqsed/xwezîyekê, an ku nabêje, ‘Ez hêvî dikim 
ku roja te baş be’. Ew dikane wek navdêrekê kar bike wê gavê, ‘Rojbaşa 
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te ne bi dilê min bû.’ Wek ku yekî ji yekî din re gotibe, 'Roj baş!', kesekî 
sêyem jî wê gotinê şîrove bike û wek navdêr bi kar bîne. Ji ber ku navdêr 
e, dibe yek peyvik. 
Hinek kesên ku bi hev re wek yek peyvê (rojbaş) dinivîsin, wek sedem 
dibêjin, ji ber ku îzafet rabûye, anku paşpirtikên pevgirêdan/têkilîyê yên 
wek –ê, -a rabûne, divê bi hev re bên nivîsîn. 
Lê dema ku em li vê îdiayê dinêrin, ji bo ku em bipejirînin, divê pêşî/berê 
di navbera van her du peyvan de ew paşpirtik hebûbe û di sivikkirinê de 
rabûbe. Lê belê tuneye, di hevoka ku ‘Roj baş!’ jê peyde bûye de, di 
navbera ‘roj’ û ‘baş’ de îzafet/pevgirêdan tuneye. 
Anku ‘Roj baş!’ ne sivikkirina ‘roja baş’ e ku em bibêjin 
îzafet/pevigirêdan/têkilîya wan rabûye, loma divê wek ku peyveke nuh 
bê çêkirin, bibin yek peyv û bi hev re bên nivîsîn. Roj baş! sivikkirina 'Roja 
te baş be!' û hwd e. '-a'ya pevgirêdanê ne di navbera roj û baş de ye. 
Her weha ‘Sihet xweş!’ sivikaya hevoka ‘Siheta te xweş be!’ ye, ne 
sivikaya ‘siheta xweş’ e ku em bibêjin îzafet rabûye, bûye yek peyva 
çêkirî, loma divê bi hev re bê nivîsîn. Mînak, heke siheta yekî xweş be û 
em wê rewşê wek rengdêrekê îfade bikin, wê gave rengdêra "sihetxweş" 
pêk tê û ev ji ber ku rengdêr e, wek yek peyvê, bi hev re tê nivîsîn; lê 
"Sihet xweş!" ne rengdêr e, ne bi wê mebestê ye, bi mebesta "Siheta te 
xweş be!" ye; ne ku siheta wî xweş e, lê em jê re siheteke xweş hêvî dikin. 
Ji xwe heke em bala xwe bidinê, bilêvkirina her duyan jî ne yek e, yek wek 
yek peyvê (sihetxweş, rengdêr), yek jî wek du peyvan ("Sihet xweş!", 
hevok) tê bilêvkirin. 
Ev yek ji bo hemû peyvên din jî weha ye, mebesta me ne roja baş, siheta 
xweş, şeva xweş û hwd e; loma –a ranebûye û peyveke nuh çênebûye. Ya 
ku di destê me de maye, hevokeke/îfadeyeke sivikkirî ye û hêmanên mayî 
ne pev kelijîne, ne formên xwe wenda kirine, ne jî wek yek peyvê tên 
xwendin; ji lew re ew hêman/beş divê bi serê xwe werin nivîsîn. 
Dema ku em dibêjin Roj baş! û dema ku em dibêjin ‘rojbaş’, em wan 
wekhev naxwînin, wekhev bi lêv nakin; ‘rojbaş’ wek yek peyvê bi wateya 
‘rojeke baş’, ‘roja baş’ tê bilêvkirin; Roj baş! wek du peyvan bi wateya 
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‘Roja te baş be!' tê xwendin. Şev baş! (şevbaş), û yên mayî hemû weha 
ne. 
Ji xêndî evên ku we wek mînak dane, yên wek ‘Mal ava!’ jî hene. Ew jî 
sivikaya ‘Mala te ava be!’ ye, heke em bikin yek peyv, ew dibe navdêrek 
û wateya ‘mala ava’ digire. Ji mebesta hevokê dûr dikeve û îzafet (-a) ne 
di navbera ‘mal’ û ‘ava’ de ye, di navbera ‘mal’ û ‘te’ de ye (Mala te ava 
be!), loma ew îdiaya ku îzafet ji navbera her du peyvan ketiye, loma divê 
bi hev re wek yek peyv bê nivîsîn, li vir jî ne di cîh de ye. Dîsa ew jî ne wek 
yek peyvê (malava), lê wek du peyvan (Mal ava!) tê bilêvkirin. 
Mînakên ketina îzafetê (-ê, -a) û çêbûna peyvikan: 
Destê pelixî                destpelixî 
Rûyê reş                     rûreş 
Bejina dirêj                 bejindirêj 
Devê giran                  devgiran 
Heqê dest                   heqdest 
Serokê wezîran           serokwezîr 
Serokê dewletê           serokdewlet 
Gava ku em van mînakan û yên ku me li jor dîtin; 
Roja te baş be!               Roj baş! 
Şeva te xweş be!            Şev xweş! 
Destê te xweş be!           Dest xweş! 
Mala te ava be!               Mal ava! 
Beyanîya te baş be!        Beyanî baş û hwd 
bidin ber hev, em ê çêtir bibînin ku evên ku ez pêşniyar dikim ku cuda 
werin nivîsîn, kategorîyeke cuda pêk tînin. 
Loma ev awayê nivîsînê çêtir e: 
Roj baş! 
Beyanî baş! 
Berxudar be! 
Dest xweş! 
Her hebî! 
Mal ava! 
Şev xweş! 
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Sipas xweş! 
û yên wek wan. 
Hêvî dikim ku alîkarîya zelalkirina mijarê bike. 
Baran RIZGAR 
Adar 2013 
OBJEYÊN DÎREKT - OBJEYÊN ÎNDÎREKT 
(SERVEKÊN YEKSER – SERVEKÊN NEYEKSER) 
OBJEYÊN DAÇEKAN 
OBJEYÊN LÊKERAN 
Obje bi tevgera subje/kirde ve têkilîdar in û bi wî awayê xwe beşekî 
hevokê pêk tînin; ew beşa hevokê ye ku lêker tesîrê lê dike. 
Anku ji me re dibêjin ku lêker tesîrê li kê/çi dike, tevgera subje/kirde li ser 
çi/kê ye. Heke tesîreke lêkerê li kesekî/tiştekî nebe, wê gavê ew lêker 
întransîtîv (negerguhêz) e, objeyeke wê tuneye. 
Bê guman, bê mînak zelal nabe. Em li vê hevokê binêrin: 
Zelalê kevirek avêt. 
Di vê hevokê de ‘kevirek’ obje/servek e. 
Zelal subje/kirde ye û ‘avêtin’ jî lêker/verb e. 
Di van mînakên jêrîn de jî obje bi zelalî dîyar in: 
Min pênûsek da wî. (pênûsek) 
Bişar pez ji gund bir. (pez) 
Kê ew kuştin? (ew) 
Ma hun ê vî xanîyî hilweşînin? (vî xanîyî) 
Hun ê wan bibînin? (wan) 
Her weha zelal e ku ev obje hemû dîrekt/yekser in, ji ber ku tevgera 
subjeyê yekser li ser wan e, tesîrê li wan dike. 
OBJEYÊN DAÇEKAN 
Lê belê di her zimanekî de li gora xwe hinek awayên din ên objeyan jî 
çêdibin. Ji van awayan yek ji yên herî berbelav objeyên daçekan in. Em 
berê çend daçekan li vir bidin: 
 ji 
 bi 
 li 
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 di … de 
Nuha ji bo van daçekan em kanin van pirsan jî bikin? 
 Ji ku? 
 Bi kê? 
 Li ku? 
 Di çi de? 
Bersîvên van pirsan objeyên daçekan nîşan didin. 
 Ji malê. Objeya daçekê mal e. 
 Bi avê. Objeya daçekê av e. 
 Li Kurdistanê. Objeya daçekê Kurdistan e. 
 Di dolabê de. Objeya daçekê dolab e. 
Nuha li vir a girîng ew e ku em objeya lêkerê û objeya daçekê tevlihev 
nekin. Objeyên lêkeran yekser di bin bandora lêkeran de ne, lê objeyên 
daçekan yekser ne di bin tesîra lêkeran de ne, tevgerên subjeyan yekser 
ne li ser wan e, lê daçek xîtabî wan dikin, a girîng ew e. 
Em van hevokan bidin ber hev: 
Te pirtûkek anî.                                                 Pirtûk objeya lêkerê ye. 
Te ji min re pirtûkek anî.                                 Pirtûkek objeya lêkerê ye; min 
objeya daçekê (ji…re) ye. 
Hesen pez bir.                                                   Pez objeya lêkerê ye. 
Hesen pez ji zozên bir.                                     Pez objeya lêkerê ye; lê zozan 
objeya daçekê (ji) ye. 
Jîyanê ji bo min wêneyekî çêdike.                 Wêneyek objeya lêkerê, min 
objeya daçekê (ji bo) ye. 
Di vê mijarê de xaleke girîng jî ew e ku objeyên daçekan di her rewşê de 
tewandî ne, daçek wan didin tewandin. 
Lê belê yên lêkeran di demên borî de xwerû lê di demên din (nuha, bihêk 
û hwd) de tewandî ne. 
MÎNAK: 
ji bo min                                                            min tewandî ye 
ji malê                                                                malê tewandî ye 
di xênî de                                                           xênî tewandî ye 
li ser masê                                                         masê tewandî ye 
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Ez wî dibim.                                                       wî tewandî ye 
Ez ê wê bibim.                                                   wê tewandî ye 
Min ew bir.                                                        ew xwerû/netewandî ye 
Min ew biribûn.                                                ew xwerû ye 
Wan em dîtin.                                                   em xwerû ye. 
Ew ê me bibînin.                                               me tewandî ye. 
OBJEYÊN ÎNDÎREKT / SERVEKÊN NEYEKSER 
Di hin rewşan de di hevokekê de objeyek heye, lê lêker yekser tesîrê li wê 
objeyê nake. Ji bo objeyên di vê rewşê de objeyên îndîrekt (servekên 
neyekser) tê gotin. Îndîrekt/neyekser in, ji ber ku lêker yekser tesîrê li 
wan nakin û heta lêker dikanin întransîtîv jî bin ku wê gavê ji xwe nikanin 
yekser tesîrê li objeyekê bikin, objeyên wan ên dîrekt tunin. 
Em dîsa bi mînakan zelal bikin mijara xwe: 
 Leşkeran Hoşeng ji Dêrikê revand. Objeya Yekser ( Hoşeng); Objeya 
Daçeka ‘Ji’ (Dêrik) 
 Hoşeng ji Dêrikê revîya. Objeya lêkerê ya yekser tuneye, objeya 
daçeka ‘ji’ heye (Dêrik) 
LEŞKERAN HOŞENG BIR QEREQOLÊ. 
Di vê hevokê de du obje hene û daçek tuneye. Mijara objeyên 
yekser/neyekser (dîrekt/îndîrekt) ji vir der tê. Ji ber ku her du obje ne bi 
şêweyekî ne û tesîra dîrekt tenê li ser objeyekê heye. Anku tenê yek ji 
wan objeya yekser (dîrekt) e. 
Ew jî Hoşeng e. Ji ber ku dema ku em li hevokê dinêrin, tesîra yekser a 
lêkerê li Hoşeng dibe, tevgera subje/kirde li ser Hoşeng e, subje lêkerê li 
ser Hoşeng bi cîh dike. 
Li vir dimîne ‘qereqol’, ji ber ku daçek tuneye, çênabe em bibêjin ku ew 
objeya daçekê ye. Wê gavê di destê me de tenê kategorîyek dimîne, ew 
jî kategorîya objeyên îndîrekt (servekên neyekser) e. 
Di Îngilîzî de jî objeyên îndîrekt (indirect object) hene ku nêzîkî vê rewşê 
ne: 
I built you a castle.                                  “castle” objeya dîrekt, “you” jî ya 
îndîrekt e 
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We sent him a letter.                              “a letter” objeya dîrekt, “him” jî ya 
îndîrekt e 
Îcar ku em werin ser ên Kurdî, taybetîyeke wan a hevpar heye, hemû jî 
objeyên îndîrekt ên lêkerên weha ne ku tevgereke ber bi derekê/tiştekî 
ve nîşan didin; derekê, cîhekê, tiştekî dikin armanc/hedefa tevgerê. 
MÎNAK: 
çûn, hatin, revîn, meşîn, hanîn, birin, avêtin, û hwd. 
Di normalê de tevgerên van lêkeran ji derekê bo derekê ne, wek: 
Ez ji malê diçim xwendegehê. 
Di vê hevokê de ‘xwendegeh’ hedefa tevger/lêkerê ye, lê tevger/lêker 
tesîreke yekser lê nake, loma em jê re nikanin bibêjin objeya lêkerê yan 
objeya dîrekt. Lê em dikanin jê re bibêjin, OBJEYA ÎNDÎREKT an jî SERVEKA 
NEYEKSER. 
Em careke din bala xwe bidin hevokê û bibînin ku ji derekê bo derekê ye, 
lê belê ji bo derekê daçek (JI) hatiye bikaranîn, lê ji bo dera din (hedef, 
armanc, ya ku ber bi wê ve tevger heye), daçek nehatiye bikaranîn. Li 
gora ku her du peyv di heman kategorîyê de ne, heke ji yekê re daçek 
hebe, divê ji ya din re jî daçek hebe. Mijara DAÇEKA VEŞARTÎ yan DAÇEKA 
KETÎ ji ber vê rewşê ye. Anku muhtemelen li ber cîhê armancê jî, ya ku 
em nuha piştî lêkerê bi kar tînin, di mînaka me de (xwendegeh), daçek 
hebûye, lê di nav pêvajoyê de ketiye. Heke ev texmîn rast be, wê gavê 
sedema tewandîbûna van objeyên neyekser jî tê fahmkirin; daçekan ew 
dane tewandin. Bala xwe bidinê ku me got, “Ez diçim xwendegehê”  û me 
xwendegeh anku serveka neyekser tewand. Rewş ev e, îcar berê hebû, 
tunebû, daçek bû, yan tiştekî din bû, em wê bihêlin û li rewşa nuha 
binêrin, ka di rewşa vê gavê de çi ne, çi nav dikane li wan bê kirin. 
Heke ez bidim hev, ez ê bibêjim ku lêkerên wek çûn, hatin, revîn, meşîn, 
hanîn, birin, avêtin, û hwd ku dikanin derekê/tiştekî bikin hedef/armanca 
tevgerê, di normalê de hinek ji wan întransîtîv in, ji xwe serveka yekser 
bi kar nahînin; lê hinek ji wan jî transîtîv in, ew jî li gel serveka yekser 
(direct object), servekeke neyekser (indirect object) jî bi kar dihînin û ev 
serveka neyekser ne li gel daçekekê, lê bi serê xwe û tewandî ye. 
Îcar em çend hevokên mînak bidin ku mijar berbiçav û zelal bibe: 
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 Şengo ji malê dihê peymangehê. mal objeya daçeka ji, peymangeh 
objeya îndîrekt 
 Ka em birevin malê. mal objeya îndîrekt 
 Hun ê wê pirtûkê ji malê bînin komelê? wê pirtûkê objeya dîrekt, 
komel objeya îndîrekt 
 Hun keviran navêjin bîrê ha! kevir objeya dîrekt, bîr objeya îndîrekt 
 Ew ê ji vir birevin malê. vir objeya daçeka ji, mal objeya îndîrekt 
 Firok ê biçe Hewlêrê? Hewlêr objeya îndîrekt. 
 Sîno kevir avêt camê. Kevir objeya dîrekt, cam objeya îndîrekt. 
 Sîno kevir li camê xist. Kevir objeya dîrekt, cam objeya daçeka li 
 Hun kengî gîhaştin Kurdistanê? Kurdistan serveka neyekser 
Bi vî rengî ji bo vê carê em hatin dawîya mijarê, ez hêvî dikim ku alîkarîya 
zelalkirinê bike. 
Baran RIZGAR 
Sibat 2013 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
PIRSA XWENDEVAN 
Mamosteyê hêja bi rastî gotin têrê nakin ku em pesinê karê te yê pîrzo 
bikin bo xizmeta zimên,tu her hebî înşale,bi rastî çi qas analîzên te 
dixwînim pir dilşa dibim. 
Her dem dibêjim xwedê temenekî dirêj bide malbata Onen bi tevayî. 
hûn her hebin(Tu,Ebdulreham,Ronayî û Fuat………..hwd). 
Lêkera `gotin`ê lêkereke gerguhêz/transîtîv e, îcar di dema bihurî de di 
lêkerên transîtîv de,li gorî bireserê dihê kişandin. Mînak: 
Min hevalê xwe dîtin. 
Min hevala/ê xwe dît. 
...... 
Îcar li vir : 
Zarokan ji malîyan re digot/digotin. 
Ma ne gerek /digotin/ be ? 
Rewşa duyê ku daçek ne dîyar be : 
-Ez çûm/diçim malê : li vir daçek nedîyar e. (Ez çûm/diçim bo malê). 
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-Min zarok birin malê. 
-Ez hatim peymangehê. 
Min di analîzeke te de xwend ku (objeya yekser û neyekser heye,anku 
objeya daçekê),ji kerema xwe ji me re vê mijarê berfirehtir bike,bi mînak 
û pênûsa xwe ya zêrîn. 
û heger rewşine din jî hebin, min behsa wan nekiribe ji kerema xwe wan 
jî lê zêde bike mamosteyê hêja. 
Dil gel silavên min ji Kurdên London bi tevayî re. 
(Hoşeng Nûh) 
Î û bikaranînên wê: îsal, gundî, vekirî, salî, mirovekî, diçî, kesî û hwd. 
PIRSA XWENDEVAN 
Silav û rêz, 
Mamoste ji kerema xwe re ji me re mijara (î)ya ku li dawîya peyvan tê 
zelal bike,li gorî wan mînakan û heger rewşine din jî hebin min ji bîr 
kiribin,anku li ber çavên min neketibin ji kerema xwe ji me re zêde bike û 
di gel silavên germ,û gelek sipas. ŞENGO KÊVERÎ 
MÎNAK 
Wileh(î)/wileh ez nizanim. 
Ez gund(î)/bajar(î) me. 
Ez 22 sal(î) me. 
Ez beşdar(î) civînê bûm. 
Ez mirovek(î) dilşkest(î) ye. 
Derî girt(î) ye. 
bi taybet(î)/taybet 
Ez pêş(î) dixwazim fêr(î) zimanê xwe bibim. 
Ber(î) her ziman(î) zimanê xwe vejînin. 
Sedî bide min. 
Ev zebeş bi pênc(î) wereqey(î) ye. 
pênc(î) kes(î) ji min re got. 
Nêtgeh vekir(î) ye ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
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Î bi gelek awayan tê bikaranîn: paşpirtik, pêşpirtik, tewandin, kişandina 
lêkera BÛN ji yên sereke ne. Divê ez ji serî de vê jî bibêjim ku piştî 
dengdêrekê (vowel, sesli harf) ‘y’ disitîne û wek ‘yî’ tê bikaranîn. 
Her çiqas mînakên ku te pirsî ne li ser wek paşpirtik (suffix; sonek) 
bikaranîna wê be jî, ez ê ji yên din jî hin mînakan li gel ravekirinê bidim. 
PAŞPIRTIK 
Wek paşpirtik bi van awayan tê bikaranîn: 
1. a) Ji rengdêran (adjective, sifet), navdêran (noun, isim) çêdike. 
azad                         azadî 
nezan                       nezanî 
berpirs                     berpirsî 
bêpere                     bêpereyî 
cotkar                      cotkarî 
mamoste                 mamosteyî 
taybet                      taybetî 
welatparêz              welatparêzî 
Peryvên weha pir in û lîst dikane gelekî were dirêjkirin. 
1. b) Ji navdêran, navdêr/rengdêr/hokeran çêdike. 
Dêrik                       Dêrikî 
Îngilîz                      Îngilîzî 
Av                            Avî 
Ber                           Berî 
Xwîn                        Xwînî 
Gund                       Gundî 
Bajar                        Bajarî 
Dest                         Destî 
Kevir                       Kevirî 
Pênc                         Pêncî 
Pêş                           Pêşî 
Pişt                           Piştî 
Sal                            Salî 
Ev lîste jî dikane pir dirêj bibe. 
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1. c) Ji raya (kok) lêkeran bi pirayî rengdêran, cîh bi cîh navdêran jî 
çêdike. 
girt                           girtî 
vekir                        vekirî 
ket                            ketî 
hat                            hatî 
revand                     revandî 
şikest                       şikestî 
berda                       berdayî 
1. d) Li şûna daçekan, lêkeran bi servekên (obje) neyekser (îndîrekt) 
ve têkilîdar dike, peywendîya lêker û objeyê çêdike; di wê rewşê de karê 
daçekekê dike. 
Ez beşdar bûm.                             Ez beşdarî civînê bûm. 
Ez tev lê bûm.                               Ez tev li civînê bûm. ( Van her du hevokan 
bidin ber hev, î karê li dike.) 
Ez ê telefon bikim.                        Ez ê telefonî te bikim. 
Wî pirtûk teslîm kirin.                   Wî pirtûk teslîmî me kirin. 
Ez ê wî radest bikim.                     Ez ê wî radestî wan bikim. 
Hun çi hîn dikin?                           Hun çi hînî wan dikin? 
Ez bi Îngilîzî hîn dibim.                 Ez hînî Îngilîzî dibim. 
1. e) Wek paşpirtik/cînava pevgirêdan/têkilîyê tê bikaranîn. (Ji bo 
navdêrên nêr û nebinavkirî/indefinite) 
beranekî min 
mirovekî dilşikestî 
kurekî rind 
serokekî bêkêr 
welatekî dagirkirî 
zilamekî navsere yî serqot 
kurekî min î xwendekar 
xalekî min î firar 
1. f) Wek paşpirtika tewangê ji bo navdêrên nêr û yekjimar 
pirtûka zilamekî 
ji sedî deh 
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bi pêncî banknotî/wereqeyî 
berî her zimanî 
li xanîyekî 
Kesî ew nedîtiye. 
PÊŞPIRTIK 
Wek pêşpirtik cînava işarkî (ev) temsîl dike. Li şûna wê wek pêşpirtik bi 
peyvê re dikelije. 
Ev sal                                              Îsal 
Ev şev                                             Îşev 
Ev roj                                              Îroj 
KIŞANDINA LÊKERA BÛN, her weha ji bo kesê duyem (tu) kişandina 
lêkerên din. 
Tu zilam î. 
Tu mamoste yî. 
Tu diçî. 
Tu vedixwî. 
Wek ku tê dîtin, em çi qas dibêjin, dawîya bikarhatinên î nayê, zimanê me 
rengîn û dewlemend dike. Hêvî dikim ku ev ravekirin ji bo ronîkirina 
mijara î alîkarîya we bike. 
Baran RIZGAR 
Sibat 2013 
HOKER, DAÇEK, LÊKER, RENGDÊR Û NAVDÊRÊN HEVEDUDANÎ 
CUDA YAN PEV RE BINIVÎSIN? 
                                PIRSA XWENDEVAN 
Wekî her car silavên ji dûr,silavên şoreşî ji Rojavayê Kurdistanê. 
Hokerên hevedudanî . 
Gelo hokerên hevedudanî bi hev ve tên nivîsandin,lê yan ji hev cuda ne? 
Mînak : 
-Karê min her roj e./Karê min herroj e. 
-Ez her roj/herroj/her tim/herim/her dem/herdem pirtûkên rêzimanê 
dixwînim. 
-Jixwe/ji xwe dema me zêde nema,hela rabe em biçin. 
…………. 
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Ez wan ji hev cuda dinvîsim,gelo ya rast kîjan e?û gelo Mîrê zimên çi 
pejirandîye? 
û gelo ma ku bi hev ve bên nivîsandin, an ji hev cuda bin çi pirsgirêk heye 
? 
Ji kerema xwe mijarê ji me re zelal bike bi mînak û analîza xwe ya hêja. 
di gel silav. 
Şengo KÊVERÎ.(Hoşeng NÛH) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 
HOKER, DAÇEK, LÊKER, RENGDÊR Û NAVDÊRÊN HEVEDUDANÎ 
CUDA YAN PEV RE BINIVÎSIN? 
Di nivîsa peyvên hevdanî (hevedudanî, compound, bileşik) an ji pir beşan 
pêkhatî de du kategorîyên serekî hene: 
1) Yên ku hemû hêmanên (unsûr) wan di her awayî de bi hev re tên nivîsîn 
û wek yek peyvê tên xwendin/bilêvkirin. 
Navdêr (noun, ad) û rengdêrên (adjective, sifet) hevdanî yên ji pir peyv 
an hêmanan pêkhatî dikevin nav vê katogerîyê; hejmar û şêwe yan 
fonksîyonên hêmanan çi bin jî, bi hev re wek yek peyvê tên nivîsîn. Di 
gotinê de jî gişt bi hev re wek yek peyvê tên bilêvkirin. 
Dest + girtî:                destgirtî 
Ser+xwe+bûn:           serxwebûn 
Ser+dem:                   serdem 
Dor+bend:                  dorbend 
Rê+ber:                       rêber 
Der+geh+van:            dergehvan  (dergevan) 
Dîrok+nivîs:               dîroknivîs 
Cot+kar:                      cotkar 
Dest+vala:                  destvala 
Dest+dirêj:                 destdirêj 
Guman+bar:              gumanbar 
Ser+bi+xwe:               serbixwe 
Dev+li+ken:                devliken 
Çav+birçî:                   çavbirçî 
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Lîst dikane gelekî dirêjtir bibe, rengdêr û navdêrên bi vî awayî pir in. Ya 
girîng ew e ku rengdêr an navdêrbûna wan bê naskirin û bê zanîn ku wek 
yek peyvê bi hev re tên xwendin, bilêvkirin û nivîsîn; her weha peyvên 
kategorîyên din, ên wek daçek, hoker, lêker bi van re (rengdêr, navdêr) 
tevlihev nekin. 
Ev qayde ewqas rûniştî ye ku lêkerên hevdanî yên ji pir peyvan, dema ku 
wek navdêr tên bikaranîn, ew jî gişt bi hev re wek yek peyvê tên bilêvkirin 
û nivîsîn: 
Baz dan                       Bazdana te ne xerab bû. 
Xwe kuştin                 Li vî welatî hejmara xwekuştinan zêde dibe. 
Dev jê berdan            Devjêberdana te jî êdî bi kêrî tiştekî nayê. 
Serî lê dan                  Serîlêdana xwe betal kir. 
Dest tê werdan         Desttêwerdana dagirkeran nayê qebûlkirin. 
Dagir kirin                  Dagirkirina vî welatî wê li serê we bibe bela. 
Her weha ev tewre lêker di raweya tebatî (pasîv) de jî wek navdêran bi 
hev re tên nivîsîn: 
Çar dewletan Kurdistan dagir kir.   Kurdistan ji alîyê çar dewletan ve hat 
dagirkirin. 
Wan Ermen qir kirin.                        Ermen ji alîyê wan ve hatin qirkirin. 
Me ew rûreş kirin.                             Ew hatin rûreşkirin. 
Wan em azad kirin.                           Em hatin azadkirin. 
Kê ev mîh ser jê kir?                          Ev mîh ji alîyê kê ve hat serjêkirin? 
Ev lîst jî dikane were dirêjkirin, lê ez bawer dikim mebest tê fahmkirin. 
2) Yên ku ji bilî hin rewşan, wek prensîp hemû hêmanên wan ên ku bi 
serê xwe xwedî wate û fonksîyona rêzimanî ne, cîhê tên nivîsîn. 
Daçek, hoker (rengpîşe) û lêkerên ku ji pir peyv û hêmanan (unsûr) pêk 
tên, dikevin nav vê kategorîyê. Ji bo ku hêmanên wan bi hev re werin 
nivîsîn, divê sedemên taybet hebin, an na, wek prensîp cuda tên nivîsîn. 
Mînak: 
1. a) Heke hêmaneke hoker, daçek, an lêkerê, yan beşeke wê 
pirtik/qertaf (affix, ek) be, yan bi serê xwe wate û fonksîyoneke xwe 
nemabe. 
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Ji bo lêkeran ewên ku di serê wan de ra-, da- û hwd hene mînakeke 
sereke ye: 
Da+ketin                    daketin 
Ra+bûn                      rabûn 
Ve+kirin                     vekirin 
Ve+dan                      vedan 
Da+dan                      dadan 
Ji bo hokeran, ewên ku di dawîya wan de pirtikên wek –ê, -an, -kî, -ane, -
anî û hwd hene. 
Êvar+î                         êvarî 
Car+in+an                  carinan 
Mêvan+kî                  mêvankî 
Êvar+kî                       êvarkî 
Dirêj+kî                      dirêjkî 
Kurd+ane                   Kurdane 
Mêr+ane                    mêrane 
Nîv+anî                      nîvanî 
Sibe+tir                      sibetir 
Her weha ewên ku bi tîpa ‘e’, ‘a’ yan ‘am’ bi hev tên girêdan: 
Ber+e+paş                 berepaş 
Kerr+e+kerr               kerrekerr (bi dizî) 
Pêlepaş                      pêlepaş 
Ber+am+ber              beramber 
Ser+an+ser                seranser 
Ewên ku ‘î’ li serê wan bi wateya ‘ev’ tê bikaranîn: Îşev, Îsal, Îcar, Îroj 
Ewên ku hêmanên wan hinek tîp/dengên xwe diweşînin û bi hêmaneke 
din re dikelijin, an ku şêweyê xwe yê serbixwe wenda dikin: 
Bi rastî                        birast, birra 
Çi qas ko/ku              çiko, çiku, çiqa 
Her çi yê …                 heçî, herçî 
Her çi ku/ko …          heçko 
Qet nebe                    qene 
Bi paş ve/de              paşve, paşde 
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Bi şûn ve/de              şûnve, şûnde 
Bi pêş ve/de              pêşve, pêşde 
Di cîh de                     cîde 
Bi dûv re                    dûre 
Ne, ji xwe                   nexwe 
Vê gavê                      vêga 
Vê carê                       vêca 
Tu carî, tu caran        tucar 
Di dilê xwe de            dilxwede (qaşo, xwedêgiravî) 
1. b) Ji bilî rewşên a), peyvên hemû hoker û daçekên hevdanî (ji pir 
peyvan pêkhatî) yên bi serê xwe jî xwedî wate û fonksîyon, û bastûra 
(struktur) xwe parastî, hemû cuda tên nivîsîn: 
Ber bi jor ve                                         Ber bi paş ve 
Bê şik                                                    Bê guman 
Bi awayekî/haweyekî                         Bi carekê 
Bi dizî                                                   Bi dûr (ketin) 
Bi ku de/ve                                          Bi lez 
Bi lez û bez                                          Bi rastî 
Bi roj                                                     Bi şev 
Bi tevayî                                               Bi tenê 
Bi xwe                                                   Bi min 
Bivê nevê                                             Di vê navê de 
Hema hema                                         Her çi 
Her kî                                                   Her û her 
Her wekî (din)                                     Ji derve 
Ji dil                                                      Ji dûr ve 
Ji ku de/ve                                           Ji ku derê (ve) 
ji paşîyê ve                                           Jê û pê ve 
Jê re                                                      Ji nuha û pê ve 
Ji nuh de/ve                                         Ji xwe 
Jor û jêr                                                Ser dawîyê 
Şev û roj                                               Roj bi roj 
Tim û tim                                             Vê gavê 
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Vê êvarê                                               Vê carê 
DAÇEKÊN HEVDANÎ YAN JI PIR PEYVAN PÊKHATÎ jî bi heman awayan û li 
gora heman prensîpan bi hev re yan cîhê tên nivîsîn, ji xwe hin ji wan hem 
hoker in û hem jî daçek in, li gora hevok û naverokê dibin daçek an hoker; 
loma cîhê ravekirin pêwîst nake, ez ê hema lîsteke mînak pêşkêş bikim: 
ber bi …                                           bi hev 
ber bi … ve                                      bi hev re 
bêyî ku …                                        bi … re 
bi … de                                            bi … ve 
bi ser … de 
di … de                                            di bin … re 
di ber … de/ve                                di ser … re 
di … re                                             di … ve 
ji ber …                                            ji … de 
ji ber ku …                                       ji … re 
ji ber xwe                                        ji … ve 
ji ber xwe ve                                   ji xwe 
ji bo, ji bona …                               ji ber xwe 
ji bo(na) ku …                                 ji ber xwe ve 
Li ba(l) …                                         ji xwe ve 
li ber …                                            li gel 
li cem                                               pev re 
Bê guman em dikanin lîstê gelekî dirêjtir bikin, lê bi van mînakan jî 
mebest tê fahmkirin. 
Hun her weha dipirsin ku gorbihuşt Mîr C. Bedirxan çawa nêzîkî vê mijarê 
dibe, di Hawarê de jî di pirtûka wî û R. Lescot a bi navê Rêzimana Kurdî 
de jî kêm zêde ev nêzîkbûn heye; di Hawarê de bêtir hevgirtî ye, di pirtûkê 
de yek-du hevnegirtin xuya dibin; wek ku heman daçek/hoker li derekê 
pev re, lê li dereke din cuda were nivîsîn. Lê ew pir kêm in. Bi tevayî em 
dikanin bibêjin ew jî wek Hawarê nêzîk dibe; rengdêr û navdêrên ji pir 
hêmanan (beşan) di kategorîyekê de bi hev re tên nivîsîn; hoker, daçek û 
lêker ji bilî qertaf, kelijandin, xerabûna bastûra peyvan û hwd, cuda tên 
nivîsîn; ji ber ku hêmanên wan bi serê xwe jî fonksîyon dikin. 
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Mînak: hinek kes daçekên wek li ber, li bin, li ser, ji ber, ji bin, ji ser û hwd 
bi hev re dinivîsin (liser, li bin, jiber û hwd), ev nikane were qebûlkirin; 
ber, ser, bin û hwd ji alîyekî ve dibin servekên (obje) daçekên berî xwe 
(bi, ji, li), ew ne pirtik/qertaf an tewanga wan in; ji alîyekî din ve heke li 
dû wan navdêr/cînavek hebe, ew dibin beşeke tiştên ku ew navdêr/cînav 
temsîl dike. 
Yek ji mînakên din ên ku te li gel pirsa xwe dane jî peyva ‘her’ e. Li vir 
dema ku em didin ber peyva ‘every’ ya Îngilîzî, em jî dibêjin qey divê em 
wek wan bi peyvê re binivîsin: everyday, everyone, everywhere. Lê ew 
tenê ji bo van peyvan bi hev re dinivîsin, di awayên din de cuda dinivîsin; 
wek, Every year / Every week / I have been to every TV station / Every 
society has its own cultur û hwd. Her weha Îngilîzan peyva ‘each’ jî heye, 
ew her tim ji peyvê cuda tê nivîsîn: Each of my friends / Each of us / Each 
student must prepare something / Each will write a poem û hwd. 
Li şûna’every’ jî û li şûna ‘each’ jî em di hin rewşan de ‘her’ di hin rewşan 
de ‘her yek’,  bi kar tînin. 
Ji lew re li şûna ku em heman peyvê carinan pê re, carinan cuda binivîsin, 
ku ji bo pê re nivîsînê sedemeke taybet tunebe, ya maqûl ew e ku em her 
tim cuda binivîsin. 
Her roj, her rojek 
Her şev 
Her kes 
Her der 
Her sal 
Her wekî din 
Her weha û hwd. 
Lê belê ‘hero’ bi hev re, ji ber ku kelijandin û weşandina dengan heye. 
Peyvên bi ‘her’ di Hawarê de her tim cuda hatine nivîsîn, lê di pirtûka 
Rêzimana Kurdî de nakokî hene, carinan bi hev re carinan jî cuda hatine 
nivîsîn. 
Ji bo agahîyê ez ê ji Hawarê û pirtûka Rêzimana Kurdî wêneyên hin beşan 
li jêr bidim. 
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Mijar têra xwe berfireh e, hêvî dikim ku ev nivîs ji bo zelalkirinê alîkarîyê 
bike. 
Baran RIZGAR 
Sibat 2013 
VÎN. VÎYAN. VÊN 
PIRSA XWENDEVAN: 
Di serî de û wekî her car silavên bê sînor mamosteyê hêja. 
....................................................................................... 
Ez dixwazim balê bikişînim li ser lêkera (Vîyan/vîn/)ê : 
-Lêkera (Xwestin)ê : lêkereke transîtîv e(Gerguhêz e). 
(Ez) avê dixwazim. (Cînav,xwerû ye) 
(Min) av xwest. (Cînav,Tewandî ye.) 
-Lêkera (çûn)ê : lêkereke întransîtîv e (Negerguhêz e). 
(Ez) diçim. (cînav,xwerû ye) 
(Ez) çûn. (cînav,xwerû ye) 
................................ 
Îcar pirsa min : gelo lêkera (viyan,vîn) jî lêkereke Transîtîv e/ Întransîtîv e 
? 
ji ber ku ev lêker serê me tevlihev dike ,li deverinan /hew/ cînavên 
tewandî berî wê bikardihînin,û li deverinan /hew/ cînavên xwerû berî wê 
bikardihînin,û dibe ku li deverinan ew lêker wekî lêkera (xwestin)ê dihê 
bikarhanîn (Ez divim,Tu divî,Ew dive....hwd) (Min divîya). 
1 
-Lêkera vîyan li gorî devokîya xelkên Dêrikê: 
Min divê (dema niha). (Cînav tewandî ye) 
Min (divîya) (dema bihurî). (Cînav tewandî ye) 
Di her du deman de jî Tewandî ne !!!!! ?? tu lêker wiha nînin ji wê pêve. 
2 
-Lêkera vîyan li gorî devokîya xelkên Qamişlo : 
Ez divim. (Cînav,xwerû ye) 
û nizanim ku wisa jî dibêjin : (Min divê) ji bo dema bihurî. 
......................................................... 
Dawî 
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Ji kerema xwe ji me re dîyar bike,ka ev lêker gerek çawa were bikarhanîn 
û sipas. 
........................................................................................... 
Şengo KÊVERÎ(HOŞENG NÛH) 
------------------------------------------------------------------------------------ 
VÎN. VÎYAN. VÊN 
Bikaranîna lêkera vîn/vîyan bi awayê ‘Ez divêm / Tu divêyî / Ew divê’ û 
hwd devokî ye û di zimanê nivîskî de em pir kêm lê rast tên. Ya navendî 
ku di zimanê nivîskî de jî bi berfirehî û kêm zêde bi standard cîh girtiye, 
awayê din e û bi wateya lazim, hewce, pêwîst e. 
Di pirtûka bi navê Rêzimana Kurdî ya Mîr C. Bedirxan û R. Lescot de 
awayên radera vê lêkerê weha tên rêzkirin: vîn, vîyan, vêtin, vên. Ji bo 
fermanîya wan jî: bivî, bive, bivê. Wek wate, xwestin û lazim/hewce bûn 
di nav hev de tên dayin. Li vir divê neyê jibîrkirin ku ‘xwestin’ bi wateya 
‘jê re hewce bûn’ an ji ber hewcebûnê xwestin e, ne bi awayê xwestina 
normal a wek ‘Ez dixwazim tu pênûsekê bidî min’ e, an ku xwestina ji ber 
hewcebûnê ye. 
Mîr Bedirxan dibêje ku kişandina ‘vîn’ wek awayê duyem ê lêkera ‘hebûn’ 
e: Min pênûsek heye/divê. 
DEMA NUHA 
Min divê        (Li alîyê Behdînan ‘divêt’)             Ji min re hewce ye/lazim e. 
Te divê 
Wî divê 
Wê divê 
Me divê 
We divê 
Wan divê 
Ji mînakên Mîr Bedirxan: 
Min tifingek divê. 
Min piştmêr divên. 
Awayê ku ‘divê’ li serê hevokê tê bikaranîn: 
Divê ez herim bajêr. 
Divê tu weha nekî. 
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Li wê derê divê nêçîr nebe. 
Li mala me divê şer tunebe. 
BI DAÇEKÊ RE 
Li vir daçeka ‘ji … re’ tê bikaranîn. 
Ji min re xanîyek divê. 
Ji wan re rêberek divê. 
Jê re mamosteyek divê. 
DEMA BORÎYA TÊDEYÎ 
‘Divîya’ tê bikaranîn, bi sivikayî wek ‘divya’ tê bilêvkirin. Pir kes ji ber bi 
tengeşîrove bicîhanîna qaydeya ku ‘îy’ wek ‘iy’ were nivîsîn, ‘diviya’ 
dinivîsin, lê kesek weha bi lêv nake. Ji bo ku hîmê peyvê neherime 
‘divîya’, yan jî ji bo sivikkirinê: ‘divya’. Di vê demê de beşa duyem a 
hevokê ‘bilanî’ bi kar tîne: 
Divîya ez neçûma mala wî. 
Divîya hun nehatina vê derê. 
Min pênûsek divîya. 
We mamosteyek divîya. 
Ji min re pênûsek divîya. 
Ji we re mamosteyek divîya. 
DEMA BORÎYA ÇÎROKÎ 
‘Divîyabû’ tê bikaranîn, bi sivikayî ‘divyabû’: 
Min tifingek divîyabû. 
Me mamosteyek divîyabû. 
Ji wan re pênûsek divîyabû. 
Ji we re rêberek divîyabû. 
Divîyabû (ku) ez biçûma bajêr. 
Divîyabû (ku) ew ji mêj ve çûbûna wê derê. 
DEMA BIHÊK (BÊ, BIHÊ) 
Ev dem pir kêm tê bikaranîn: 
Wê min tifingek bivê. 
Wê wan hevalbend bivên. 
WATEYÊN DIN ÊN VÎN/VÎYANÊ 
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Wateyên din ên vîn/vîyanê yên wek ‘xwestin’, ‘arzû kirin’ êdî pir kêm tên 
bikaranîn, li gelek herêman bi tevayî rabûye. Ji bo van wateyan lêkerên 
wek ‘xwestin’, ‘dil hebûn’, ‘dil kirin’ û hwd tên bikaranîn. 
Min dil heye ku ez biçim bajêr. 
Ez dixwazim herim bajêr. 
Ew dil dike ku were, me bibîne. 
Hêvî dikim ku alîkarîya zelalkirina mijarê bike. 
Baran RIZGAR 
2013 
Tewandin û Zayenda Ba: Dengê ba, Dengê bê yan Dengê bayî? 
Pirsa xwendevanê hêja, Şengo Hoşeng Kêverî: 
Silav û sed rêz,mamosteyê hêja. 
Mamoste, gelek caran di tewandina ‘ba’ de serê me tevlihev dibe, heta 
di sitranan de jî ev nakokî heye, ji kerema xwe ji me re zelal bike ku 
zayenda ‘ba’ çi ye û divê çawa were tewandin: dengê bayî, dengê bê, yan 
dengê bayê? 
Di gel silavan, HOŞENG NÛH ( ŞENGO KÊVERÎ ) 
Tewandin û Zayenda Ba: Dengê ba, Dengê bê yan Dengê bayî? 
Ba peyveke nêrzayend e, an ku bi zayenda xwe nêr e. Ji ber ku Kurd hema 
hema hemû bê îstîsna dibêjin: 
bayê sar, bayê reş, bayê xurt, bayê hênik û hwd. 
An ku bi alîkarîya –ê bi peyva li dû xwe tê girêdan. Bi awayê ku zilam, kur, 
law, beran, ga û hwd (ew peyvên ku nêrbûna wan nabe mijara gengeşîyê) 
hemû bi peyva li dû xwe tê girêdan: 
zilamê qelew 
kurê min 
lawê wî 
beranê gir 
gayê qemer 
bayê xurt 
Di pevgirêdan/têkilîdarkirinê de nakokî tuneye, li her derê weha tê gotin, 
-ê tê bikaranîn, an ku miameleya nêr dibîne. Nakokîya ku hun dibêjin di 
rewşa tewandinê de ye; an ku dema ku 2 yan bêtir peyvên têkilîdar rêz 
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dibin, awayê ku peyva dawî ditewe, hinek herêm nakokîya tewandinê 
pêk tînin. Loma divê di zimanê nivîskî de haya me jê hebe û em yek ji 
awayên bênakokî bi kar bînin. 
Em li van peyvên têkilîdar binêrin, ya dawî her tim ditewe, an ku nîşan 
dide ku pevgirêdan diqede: 
Lawê Eyşanê (Eyşan, mê) 
Dengê Avê (Av, mê) 
Nîşana Azadîyê ((Azadî, mê) 
Ji van mînakan çi dîyar bû? Dîyar bû ku di pevgirêdana peyvan de peyva 
dawî heke mêzayend be, paşpirtika –ê disitîne. 
Li gora ku li jor dîyar bû ku ‘ba’ nêr e, ne mê ye, em nikanin peyva ‘ba’ di 
dawîya pevgirêdanê de bi paşpirtika –ê bitewînin; divê em wê jî wek 
peyvên din ên nêr bitewînin. Îcar peyvên nêr di dawîya pevgirêdanê de 
çawa tên tewandin, em bi hin mînakên zelal bibînin. 
Ev peyv bê gengeşî nêr in: 
Xelîl, Bivir, Zilam, Bajar, Welat 
Ev peyvên nêrzayendbûna wan zelal di dawîya pevgirêdanê de li 
herêman bi 3 awayan ditewin: 
1) Peyvê wek xwe dihêlin, tiştekî lê zêde nakin. 
Bavê Xelîl, Doxa Bivir, Lepikên Zilam, Dengê Bajar, Hêvîya Welat 
2)Peyvê wek xwe dihêlin, lê heke di peyvê de (bêtir jî yên yek an du kîte) 
‘a’ hebe, ji bo tewandinê ‘a’yê dikin ‘ê’. 
Lepikên Zilêm, Dengê Bajêr, Hêvîya Welêt 
3) Ji bo hemû peyvan ‘î’ li dawîya peyvê zêde dikin. 
Bavê Xelîlî, Doxa Bivirî, Lepikên Zilamî, Dengê Bajarî, Hêvîya Welatî 
Îcar li gora ku me li hev kir ku ‘ba’ peyveke nêrzayend e, divê ew jî di 
dawîya pevgirêdanê de ji van her sê awayan li gora yekî were tewandin: 
1) Dengê Ba, Himehima Ba, Hatina Ba 
2) Dengê Bê, Himehima Bê, Hatina Bê 
3) Dengê Bayî, Himehima Bayî, Hatina Bayî 
Heke em bibêjin Dengê Bayê, em peyva ‘ba’ dikin mêzayend û 
nakokîyekê pêk tînin; di rewşekê de ‘ba’ dikin nêr (bayê hênik), di yeka 
din de dikin ‘mê’ (dengê bayê), zelalîya zayendê jê dibin. Loma ew awa 
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ne li gora rêzimanê ye; di rêzimanê de hem li vî alî, hem li wî alî –ê nabe. 
Nêr be, ya yekem (bavê min), mê be, ya dawî (bavê Eyşanê) –ê disitîne.. 
Wekî din jî rewşên tewandinê hene, di wan rewşan de jî divê ‘ba’ ji wan 
her sê awayan li gora yekî were tewandin: 
Objeya Daçekekê: li bajar/bajêr/bajarî, li ba/bê/bayî 
Objeya lêkerê di dema nuha/bihê/bilanî û hwd de: Tu ba/bê/bayî dibînî? 
Subjeya lêkera transîtîv di dema borî de: Ba/bê/bayî lê xist. 
Raweya Bangê: Bayo!!   (Ji ber ku nêr e -o distîne, wek ku em dibêjin: 
Bavo!!) 
Hêvî dikim ku bibe alîkar, li gel silavan 
Baran RIZGAR 
AŞTÎ, AŞITÎ, AŞÎTÎ - ÇAWA BINIVÎSIN? 
PIRSA XWENDEVAN: 
Ev dema te xweş, birêz mamoste Baran Rizgar, destpêkê sipas dikim ji bo 
vê xebata we ya li ser ênternetê ku gelek pirsên me bersîv dike, babatên 
ziman ronî dike. Mimkun be cenabê we ji me re li ser peyva AŞTÎ (sulh, 
peace) jî analîzekê çêke, zehf minetdar dibin.  Hindek caran wek AŞITÎ, 
hindek caran wek AŞTÎ, heta AŞÎTÎ dinivîsin. Kîjan hawe dirust e? Ev peyv 
bi eslê xwe Kurdî ye yan ji zimanekî deynkirî ye? Rêz û silav ji bo cenabê 
we. Yasînê TEMO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
Bê guman berî peyva aştî ku navdêr e, peyva aşt (haş, aş) heye û ew jî 
rengdêr (sifet) e, wateya aram, bêdeng, rihet dide. Zarok digirîn, nerhet 
dibin dayik wan aşt/haş/aş dikin. Peyva ‘aştî’ ji rengdêrekê çêkirina 
navdêrekê ye. Her çiqas di nav gel de pirê caran dengê ‘t’ tê xistin û wek 
‘aş’ tê bilêvkirin jî, rengdêr di eslê xwe de ‘aşt’ e û wek ‘haşt’ jî derbas 
dibe; ‘î’ lê hatiye zêdekirin ku peyva ‘aştî’ wek navdêrekê were çêkirin. 
Wek ku em ji rengdêrên kurt, sist, çewt û hwd bi alîkarîya ‘î’ navdêrên 
wek kurtî, sistî, çewtî û hwd saz dikin. 
Wek ‘aşitî’ yan ‘aşîtî’ nivîsîna vê peyvê muhtemelen ji ber ku dibêjin qey 
navdêra (aştî) ji rengdêra ‘aş’ çêbûye, weha –itî, -îtî lê zêde dikin. Lê ne 
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weha ye, ji aş çêbibe jî em kanin tenê ‘tî’ lê zêde bikin, lê belê ew ne ji 
‘aş’ ji aşt, haşt bi lêzêdekirina ‘î’ hatiye sazkirin: aşt-î. 
Nêzîkbûna di çarçoveya Kurdî de weha ye. Na, heke em bixwazin ji alîyê 
dîrokî ve lê binêrin, wê gavê jî em vê peyvê di zimanê Avestayî de wek 
‘axştî' (âxshti) dibînin, bi heman wateya ‘aştî’ya ku îro em bi kar tînin û 
her weha li gel wateya sulh, aramî û rihetîyê, bi wateya ‘dostanî’yê jî di 
wê serdemê de hatiye bikaranîn. Ji vê peyva Avestayî em tê digihêjin ku 
1) Ev peyv bi Kurdî ye û reha wê ji peyva Avestayî ‘âxştî’ tê. 2) Ew jî dîyar 
dike ku di navbera ‘ş’ û ‘t’ de dengek tuneye, tunebûye, vê dawîyê bi çewt 
şîrovekirinê lê hatiye zêdekirin. 
Ji ber vê yekê, bi dîtina min, a rast ew e ku em wê wek ‘aştî’ binivîsin. 
Hêvî dikim ku ev şîrove alîkarîyê bike ku mijar zelal bibe. 
Baran RIZGAR 
Bilêvkirina dengdaran (e, ê); Pevdeng; -anî, -atî, -tî, -ayî (-ahî); IPA 
Pirsên Şengo Hoşeng Kêverî'yê hêja: 
Silav û rêzeke germ bo cenabê te ... Silav ji mamosteyê qedir bilind û hêja 
re, em bejna xwe diçemînin ji kesên mîna we re.. bi rastî ziman ji min re 
bûye weke dermanê nexweşîyeke giran, roja ku ez zimên nexwînim ez 
nexweş dikevim, lewre ziman dermanê min e, zimanê dayika delal, 
zimanê bav û kalan.....ji bo te pir sipas dikim mamosteyê min î hêja.... 
Bilêvkirina tîpên Dengdar 
Tîpên dengdar bi sê awayan hatine bilêv kirin. 
1.Awayê Yekemîn : 
Bi bikaranîna tîpa ( e ) ya dengdêr piştî hemû tîpên dengdar,bi vî awayî 
tîpên Kurmancî yên dengdar têne bilêvkirin, 
Mînak: Be-Ce-Çe-De-Fe... hwd >...Xe-Ye-We-Ze. 
2.Awayê Duyemîn : 
Bi bikaranîna tîpa ( ê ), piştî hemû tîpên dengdar. 
Mînak: Bê-Cê-Çê-Dê-Fê... hwd>...Xê-Yê-Wê-Zê. 
3.Awayê Sêyemîn : 
A (a) , B (bê) , C (cê) , Ç (çê) , D (dê), E (e) , Ê (ê), F (if), G (gê), H (ha), I (i), 
Î (î), J (jê), K (kê), L (il) ,M (im), N (in), O (o) ,P (pê), Q (qe), R (rê) 
S (is), Ş (iş),T (tê), U (u) , Û (û),V (vê), W (we) , X (xê), Y (yê), Z (zêt). 
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Gelo kîjan ji van bêtir rast e ? û gelo ev kî ev bilêv kirin afirandiye heger 
agahî li cem te hebin mamosteyê hêja,û gelo ka Celadet bi xwe çi gotiye 
? 
Kurdên Bakur dengdaran bi ‘e’ bi lêv dikin: ‘ê’ jî bêtir ji alîyên Kurdên 
Rojava ve. Alternatîva sêyem ku te daye, belav nayê bikaranîn û li gora 
dengdaran diguhere; hinek bi ‘e’, hinek bi ‘ê’, hinek jî ‘i’ li pêş. Ew mijarê 
hêsan nake, tevlihev dike; em yekê hilbijêrin (e, ê) û ji bo hemûyan bi cîh 
bînin, hêsantir dibe. Loma em a sêyem bidin alîyekî. 
Dimîne ‘e’ yan ‘ê’, heke ‘ê’ ji bo Kurdên ji bilî Bakur bi rastî ji ‘e’ hêsantir 
be, bila bi kar bînin, ji ber ku ne mijareke zêde girîng e. Dawîyê tîp yek in, 
tenê di tîp bi tîp xwendina tiştekî de yek ji dewsa ‘e’, ‘ê’ bi kar tîne. Her 
du jî ji her duyan jî fahm dikin. Na heke hêsanîyeke berbiçav pêk nahîne, 
ya baş em ‘e’ bidomînin û hemû bi awayekî (e) bixwînin. Ji bo min her du 
jî (e, ê) yek in, qet cudatîyeke hêsankirinê di navbera wan de nabînim: 
bê, tê, sê…; be, te, se… Loma hema awayê ‘e’ didomînim. Di Hawarê de 
ji bo vê tu pêşniyar di beşa alfabeyê de tuneye. 
---------------------------------------------------------------- 
Tîpên (kelijandinê,Girêkok, Alîkar): gelo kîjan nav bêtir rast e? 
Wek ku ez dizanim ji xeynî sê tîpên alîkar tune ne.. (y,h,w). 
Gelo ji xeynî wan hene ? Ku tune bin 
Ev çi ne ? ( k,n,t ) Hersêkan,Hemûkan(Hersêyan,Hemûyan)..... Çawa 
nî(Çawa yî) ... Mirovatî(Mirovayî,Mirovahî) 
Gelo ev tîp tîpine alîkarin lê bes devokî ne ? lê yan resen in û hejmara 
tîpên alîkar zêdetirî sisêyan e? 
 ‘n’ ji ber awayekî peyva ‘çawa’ hatiye bikaranîn, ne ji bo kelijandinê: 
‘çawan’; Tu çawan î? (çawan ji dêlva çawa hatiye bikaranîn) 
Di wan mînakên din ku te dane de, mijar ‘î’ ye, an ku ‘î’ yê were dawîya 
peyvekê ku peyveke nuh biafirîne: berpirs/î, cotkar/î, bear/î, 
welatparêz/î û hwd. 
Heke li dawîya wê peyvê dengdêrek hebe, wê gavê di normalê de divê li 
gora qaydeya gelemper, ‘y’ têkeve navberê: bêpereyî, azayî, avayî. (hin 
herêm ‘h’ bi kar tînin) 
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Lê belê di hin rewşan de ‘î’ dikane bi awayên –ayî (-ahî), -anî, -atî, -tî jî 
were bikaranîn. Hinek caran heman wateyê li peyvê bar dikin, hin caran 
wateyên cuda; her weha hinek li hin peyvan tê, hinek jî li hin peyvan 
nayên: 
Dûrayî (dûrahî) 
Dirêjayî (dirêjahî) 
Germayî (germahî) 
-ani, -atî, -tî li van peyvan nayê. 
rojanî, piranî, mêranî, xortanî (ewên din ji van peyvan re an nabin, an dê 
wateyê biguherînin) 
hevaltî, kertî, şivantî (peyvên weha jî bi –tî re wateyên wan rûniştine, 
guherandina wê çêjê kêm dike, yan bi wateyeke din ve diherikîne) 
Ji bê bêtir şîroveyên li ser vê mijarê, li vir jî binêrin: 
https://sites.google.com/a/baranrizgar.co.cc/azadiya-
kurdistane/home/pirs-u-pirsgireken-zimane-kurdi/-yi 
 --------------------------------------------------------------------- 
Pevdeng(Duçeng): Kîjan nav bêtir rast e, û Danasîna wê çi ye ? 
Li gorî rastnivîse piştî pevdengê ji bilî her pênc tîpên dengdêr ên destpêkê 
nayin gelo ev rast e? 
Û gelo di kurdî de bes pevdengek tenê heye (xw),lê yan gelek hebûn û bi 
demê re ji holê rabûne û maye bes (xw) ? 
Li devera ez lê ( DÊRIKA HEMKO ) li rojavayê KURDISTANÊ.. gelek pevdeng 
bi dovkiya me re derdikevin: 
Şûr : Şwîr .... Kûr:Kwîr....Tûr : Twîr .... Gûz....Gwîz...Mû..Mwî 
Pevdeng têgîneke rûniştî û cîhgirtî ye, wateya xwe jî ji hemberîyên vê 
têgînê yên zimanê din çêtir dide. Du deng dikevin nav hev, wek dengekî 
dertên, bi hev re dengekî pêk tînin; loma PEVDENG. 
Mînak: dema ku em dibêjin xwarin, em X û W li nav hev dixin, hema hema 
bi hev re wek dengekî derdixin. Heke em weha nekin, X û W cîhê cîhê bi 
lêv bikin, peyv ê pir biguhere. 
Pevdeng her ku diçe kêmtir tên bikaranîn, cîh bi cîh li şûna wan yek 
deng/tîp tên bikaranîn. Zimanê nivîskî jî vê pêvajoyê dide lezandin bi 
rastî. Ji ber ku ji bilî bi sînor bikarnîna pevdenga XW, hema hema pevdeng 



Rêzimana kurdî | 2067  

 

di Kurmancîya nivîskî de nayên bikaranîn. Wekî din jî pevdeng hene, ji 
wan evên jêrîn ne devokî ne, belav in: 
gw              gwîz (gûz, goz) 
kw              kwîr (kûr, kor), kwînêr (kûnêr) 
şw              şwîr (şûr); şwîn (şîn, matem) 
 ---------------------------------------------------------------- 
Fonetîkeke Kurdî IPA giştî derketî ye yan ne ta weke niha ?: 
Yek li ba min heye ya Esntîtuya Intembolê ye , Eger li ba te hebe tu ji me 
re daxî li ser rûpela xwe ya rengîn dê gelek baş be. 
û a ku li ba min jî ji bo mijara tîpên du deng (cêwîdeng) li gorî 5 tîpan tenê 
yên du deng çêkirne.. û ez bawer im ji ber ku tîpên du deng bêtirî pênçan 
e, lewre ka eger li ba te fontîkeke giştî hebe tu ji me re daxistbana li ser 
malpera xwe ya hêja. 
IPA-International Phonetic Alphabet / Alfabeya Fonetîk a navnetewî, wek 
ku ji navê wê dîyar dibe ji bo hemû zimanan e û li ser bingeha tîpên Latînî 
ye. An ku her yekeyeke dengekî ku wek fonem tê binavkirin, cîhê xwe di 
nav de distîne. Loma ne ku yekê ji bo Kurdî saz bike, lê mirov dikane 
dengên Kurdî tê de nîşan bide ku li hemberî kîjan sembolên wan in. Bes 
ew sembol ji bo naskirin û terîfê ne, ne ji bo pê nivîsandinê. Her weha ji 
bo kesên ku bi zimên (Kurdî) nizanin, lê bi vê alfabeyê dizanin ramanekê 
dide ku ew deng çawa ye. Kesên ku bi zimên zanin, ji xwe di nav peyvên 
wî zimanî de wan dengan nas dikin. 
Heçî fonetîka Kurdî ye, ji xwe piranîya mezin di alfabeya Kurdî de bi 
awayekî fonetîk cîh girtine. Ya ji me re pêwîst ne ew e ku em alfabeyeke 
fonetîk a cuda çêkin. Pêwîstîya me bi nîşaneke li hevkirî heye ku di 
rewşên pêwîst de kanibin li gel wan tîpên dudeng bi kar bînin, da ku 
cudatîya dengan nîşan bidin. Wekî din ji xwe alfabe fonetîk e, ji bo 
naskirina dengên xwe, pêwîst nake em biçin li alfabeya fonetîk a 
navnetewî binêrin, divê em yekser  li peyvên xwe binêrin û dengan di nav 
wan de nas bikin, dîyar bikin. 
Belê, ew deng ne tenê pênc in, ji ber ku ‘e (eyn), ‘h (Hesen), ‘x (xulam) 
dengên Kurdî nahesibînin, wan tev lê nakin. Lê bi rastî bi taybet jî ‘e (eyn) 
di nav Kurdî de pir belav cîh girtiye. Bêtir agahîya li ser van dengan di vê 



Rêzimana kurdî | 2068  

 

nivîsê de bi Kurmancî heye: 
https://sites.google.com/a/baranrizgar.co.cc/azadiya-
kurdistane/home/dersen-kurdi/elfabeya-kurdi-u-cot-awayen-
bilevkirina-hin-tipan 
Li gel silavên min 
Baran RIZGAR 
CUDATÎYA NAVBERA GELEK Û GELEKÎ 
Peyvên “gelek” û “gelekî” bi sê awayan tên bikaranîn: 
        1)     Berî navdêrekê (noun). Di vê rewşê de peyva “gelek” tê 
bikaranîn û ew yekser navdêra li pêş xwe                         pênase (tarîf) 
dike, taybetîyeke (xisûsîyet) wê,  pirrbûn/gelekbûna wê dibêje. Li van 
mînakên 
                 jêrîn binêrin: 
Gelek kes weha bawer dikin. 
Gelek xebat dihatin kirin. 
Li gelek bajaran kursên Kurdî vebûn. 
Gelek xwendekaran pirtûkên xwe nehanîbûn. 
Ez ê hîn ji gelek mamosteyan bipirsim. 
Hun ê hîn gelek sosretên weha bibînin. 
 Di vê rewşa tarîfkirina navdêrekê de peyva “gelek” wek rengdêrekê kar 
dike. 
        2)   Peyva “gelek” wek “gelekî” ditewe û erka hoker/rengpîşe 
(adverb, zerf) bi cîh tîne. Di vê rewşê de 
                “gelekî” navdêrekê tarîf nake, lê belê: 
1. a) rengdêrekê tarîf dike. Ji bo xurtkirina/derblêdana rengdêrekê tê 
bikaranîn: 
 Gelekî baş e. 
Ev pirtûk  gelekî  hêja ye. 
Hun  gelekî  qelew bûne. 
Bavê te  gelekî  zana ye. 
Mamosteyê me  gelekî  xulqteng e. 
                 Di vê rewşê de wek hoker/rengpîşeya Îngilîzî “very” kar dike: 
                 Hewa  gelekî  germ e (It is very hot.) 
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                 Gelekî  baş e (Very well.) 
                 Birîna wî  gelekî  giran e (His wound is very serious.) 
                 Ew  gelekî dirêj e (He is very tall.) 
1. b) Yekser wek hoker/rengpîşe lêkerekê tarîf dike, taybetîya 
lêkerekê dîyar dike. Dîsa wek “ 
          gelekî” ditewe: 
                 Em ji wan  gelekî hez dikin. 
Birîna wî  gelekî diêşîya. 
Bavê wî  gelekî hêrs bûbû. 
Navûdengê wî  gelekî belav bûye. 
Ew  gelekî xebitîne. 
Wî  gelekî li ber xwe da. 
Em  gelekî li benda wan man. 
Ew ê gelekî bimînin. 
Ez ê gelekî razêm/rakevim. 
Wek gotina dawî û ji bo ku mijar zelaltir bibe, li jêr hevokên her du 
sitûnan ên bi heman lêkerê, lê carekê bi  gelek carekê jî bi “ gelekî” bidin 
ber hev. 
Gelek xebat kirine.                          Gelekî xebat 
kirine.                         Xebatên  gelekî baş kirine. 
Gelek mirov 
raketine.                     Gelekî  raketine.                               Mirov  gelekî  bêx
ew mabûn. 
Gelek kes li benda wan man.       Gelekî  li benda wan man.             Gelek 
kes gelekî li benda wan man. 
Gelek kesan li ber xwe da.             Me gelekî li ber xwe 
da.                  Me  gelekî bi mêranî li ber xwe da. 
Baran Rizgar 
Sibat 2012 
Paşpirtik/cînavên pevgirêdanê: -a,-ê, -ên / a, ê, ên (ya, yê, yên) 
Pirsa xwendevanê hêja, HOŞENG (Şengo Kêverî): 
Silav û rêz mamosteyê hêja, bejina xwe ditewînim di ber vî karê te de, bi 
rastî çiqas bêjim ez ê her kêm bêjim di heqê te de. Gelek silavên min ji te 



Rêzimana kurdî | 2070  

 

re hene ji Rojavayê Kurdistanê, û înşale ez dê herdem bi te re têkildar 
bim, ji ber ku ziman bûye dîn û îmana min û gelek kêfa min ji Helwesta 
Netewî re hat karê te pir pîroz e. Her hebî mamoste, û her hebin pênûsên 
mîna pênûsên te. 
Enstîtuya Kurdî Ya Stenbolê. > Ya 
Min sêva xwe ya sor da wê. > ya 
Cîrana me ya xweşik diçe bêrîyê. > ya 
Çiyayên Kurdistanê yên bilind bi mij û dûman in. > yên 
Çavê min yê çepê diêşe.> yê 
Ev Ya,Yê,Yên çi ne ? gelo ma ew jî veqetandek in..lê yan çi ne? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
Silav, Hoşengê hêja. Ji bo tevlêbûna te pir sipas dikim û her weha eleqeya 
te ya kûr û hûr bi hêmanên hevokan jî min kêfxweş dike, her bijî û ev 
websîte ya me hemûyan e, em gişt pev dişêwirin, nêrînan parve dikin, 
her dem kerem bike. 
Ji bo pirsa ya, yê, yên divê pêşî vê bibêjin, ew bi rastî a, ê, ên in. Lê heke 
piştî dengdêrekê werin, tîpa ‘y’ ji bo kelijandinê dikeve navberê: ya, yê, 
yên. 
a ji bo navdêrên mê, ê ji bo navdêrên nêr, ên ji bo navdêrên pirjimar e. 
Piştî dengdêrekê weha tên nivîsîn: ya, yê, yên 
Îcar ku em werin ser pirsa te ku ew çi ne? Em berê lê binêrin ka ew çi karî 
dikin, an ku fonksîyona wan çi ye? 
Bi rastî ew wek ku di hevokên te  de jî xwiya dibin, berî ku bi serê xwe 
bên nivîsîn, li dawîya peyvê tên nivîsîn. An ku berî ku bibêje ya sor, dibêje 
sêva xwe. Îcar ew ‘ya’ya ‘ya sor’ û ‘a’ya ‘sêva xwe’ ji bo 'sêvê' heman karî 
dikin. Dema ku em dibêjin ‘sêva xwe’, ‘cîrana me’, ‘çavê min’, ‘çîyayên 
Kurdistanê’, ew wek paşpirtik (qertaf) tên bikaranîn û erka wan jî ew e ku 
wê peyvê bi ya dû xwe ve girê bide, têkilîya wan bi hev re çêbike, wan 
peywendîdar bike. 
Heke em bibêjin: 
sêv xwe 
çav min 
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çîya Kurdistan 
Ew cotên peyvan bi hev re têkildar nabin, serbixwe dimînin, an ku bi hev 
re mesajekê nadin. Lê em dixwazin têkildarîyekê, aîdîyetekê, taybetîyên 
sêv, cîran û çav bidin, wan rave bikin. Wê gavê ji me re paşpirtik (qertaf) 
pêwîst dibin, da ku bi peyva dû xwe re bê girêdan. Ew paşpirtik jî li gora 
nêr, mê û pirjimarîya navdêran divê biguherin. Loma ji me re sê pirtik 
divê: 
-a, -ê, -ên 
Bi alîkarîya wan em kanin cotên peyvan pev girê bidin: 
sêva xwe (sêv bû ya axaftvan, ji ber ku mê ye -a) 
çavê min (çav bû yê min, ji ber ku nêr e –ê) 
çîyayên Kurdistanê (çîya bûn yên Kurdistanê, ji ber ku pirjimar e, -ên, ji 
ber ku li dawîya çîya dengdêrek heye, ‘y’ hatiye bikaranîn, lewma -yên) 
Hemû cotên peyvan bi hev hatin girêdan û peyamên hevpar dan. Ji lew 
re em kanin ji wan re bibêjin: Paşpirtikên Pevgirêdanê (têkilîyê) 
Îcar ev paşpirtik (paşqertaf) kanin wek peyvên serbixwe jî bên bikaranîn. 
Dibe ku weha pêwîst bibe. Çima? Ji ber ku dibe ku pêwîstî çêbibe ku 
peyva ravekirî careke din bê ravekirin (tarîfkirin). Me carekê bi peyvê ve 
kiriye, çênabe em careke din jî pê ve bikin. Wê demê em wan bi serê xwe 
dinivîsin û ew temsîla peyva girêdanê jî dikin, an ku li şûna wê peyvê tên 
nivîsîn. Ji ber vê yekê, îcar ew nabin paşpirtik, lê dibin cînav. Em kanin 
bibêjin cînavên pevgirêdanê (têkilîyê): 
sêva xwe, careke din rave bike, an ku ji bo nasandina sêvê peyveke din bi 
kar bîne, wê ji me re ‘a’yeke din pêwîst bibe: a sor. Ev a li şûna sêvê ye, 
wê temsîl dike, loma cînav e. 
sêva xwe ya sor (-a paşpirtik, a cînav, ‘y’ ji bo ahenga deng) 
çavê min ê çepê (-ê paşpirtik, ê cînav, ‘y’ pêwîst nake) 
çîyayên Kurdistanê yên bilind (-ên paşpirtik, ên cînav, ‘y’ ji bo ahenga 
deng) 
Heke em bi vê ravekirinê li hevokên te binêrin, em kanin wan weha 
binivîsin û bi zelalî bibînin ku kîjan hêman ji bo çi fonksîyonê/erkê ye û li 
gora wê nav lê bikin. 
Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê.                                                         -ya   /   ya 
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Min sêva xwe ya sor da wê.                                                           -a     /   ya 
Cîrana me ya xweşik diçe bêrîyê.                                                   -a    /    ya 
Çiyayên Kurdistanê yên bilind bi mij û dûman in.                            -yên 
/   yên 
Çavê min ê çepê diêşe.                                                                    -ê    /   ê 
Ev mînakên jorîn ji bo navdêrên binavkirî (definite, belirli) ne. Heke 
navdêr nebinavkirî bin, wê gavê pirtikên pevgirêdanê diguherin: 
Yekjimar Mê  -e         keçeke bedew, jineke dirêj, xeweke xweş, sêveke 
sor 
Yekjimar Nêr  -î          kevçîyekî zîv, kurekî jîr, zilamekî dirêj, derîyekî vekirî 
Pirjimar          -e         keçine bedew, jinine dirêj, kurine jîr, kevçîne zîv, 
sêvine sor 
Di van mînakan de –e û –î karê pevgirêdanê dikin, -ek (-yek) yekjimarîya 
nebinavkirî û -in ( -n) jî pirjimarîya nedîyarkirî dîyar dikin. 
Hêvî dikim ku ji bo ronîkirina mijarê alîkarîyê bike. 
Baran RIZGAR 
Tebax 2012 
Analîzeke lêkerên Kurmancî: dîrok û pêvajo; pevkelîyan, lihevhatin û 
ketina dengan; lêkerên rêzdar-nerêzdar; rader û rayên lêkeran 
Ravekirina rêzdar - nerêzdar (birêz – bêrêz; di rêzê de - ne di rêzê de) 
Çêtir e ku em berê li ser rêzdar û nerêzdar (birêz/bêrêz, di rêzê de/ne di 
rêzê de) û ku em ji wê çi qest dikin rawestin. Dema ku qaydeyek hebe, 
ew hêman an unsûrên ku li gora wê qaydeyê tev digerin, ew rêzdar in û 
yên ku jê averê dibin, anku qaydê binpê dikin jî nerêzdar in. 
Ev, tarîfeke giştî ye. Lê li vir lê belêyek heye ku piranîya me wê îhmal dikin 
û ji ber wê îhmalê jî derece û çapa bêrêzîyê yekcar zêde xuya dike. Ev jî 
ew e ku hinek hêman an unsûr dema ku ji qaydeyeke giştî averê dibin, 
kanin qaydeyeke nuh çêkin, meriv kane ji wê jî re bibêje qaydeya taybet, 
û wê demê meriv nikane ji wan re bibêje bêrêz an nerêzdar. Wê gavê 
dema ku em dibêjin tiştek nerêzdar an bêrêz e, divê em berê lê binêrin 
ku gelo bi rastî hema bêserûber e, yan qayde ji qaydê derxistiye, jêr-
qaydeyek pêk anîye. 



Rêzimana kurdî | 2073  

 

Piştî vê niqtê, divê meriv ji lêkerên cêwî, heta yên sêber, çarber jî haydar 
be. Carinan ji dewsa hev tên bikaranîn. Wek mînak, ger em bibêjin lêker 
hatin, lê fermanî were, bi awira pêşî li wir bêrêzîyek bêserûber xuya dike. 
Lê ne wanî ye, cêwîya lêkera hatin heye: werîn. Û gelek caran ji dewsa 
fermanîya hatin ku bihê ye, fermanîya werîn ku were ye, tê bikaranîn. Wê 
gavê ew nê bêrêzî ye, tevkarîya du lêkeran e. Anku çênabe ku em bêjin 
lêkera hatin bêrêz (irregular) e. 
Dîrok û pêvajoyên peyvên Kurdî 
Niqteyeke din ku divê em jê haydar bin û tim li pêş çav bigirin, dîrok û 
pêvajoyên zimanê Kurdî ye. Zimanekî pir qedîm e, bi hezar salan dîroka 
xwe heye, û hema hema di seranserê vê dîrokê de tenê devkî hatiye 
bikaranîn û Kurd hemû di nav dewlet, împeratorî hwd din de necivîyane 
ku ji jor ve qaydeyên zimên li wan werin ferzkirin. Ji lew re, ji eşîran bigire 
heta herêman û mîrtîyan ji hêla aborî û civakî ve otonom bûne û rêz û 
rêzikên jiyanê û pê ve girêdayî yên zimên li gora xwe û bi dilê xwe 
domandine. Dîsa li gel vê yekê pir jî dane hev û ji hev sitendine. Bu kurtî 
ji ber nebûna sîstemeke navendî yan merkezî ya hişk ziman di rewşên 
azad, pir-cûre de herikîye û vî tewrê jiyanê rê li ber zarav, jêr-zarav û 
devokan vekiriye û ziman di çarçoveke pir fireh û dewlemend de rengîn 
kiriye. Yek ji sedemên lêkerên cêwî û hwd ev e. 
Muzîkalbûna Kurmancî; pevkelîyan, lihevhatin û ketina dengan 
Niqteyek din, Kurmancî ji xweşkirin, şêrîn û biaheng kirin û xweş 
herikandina dengan hez dike, zimanekî muzîkal e. Bi korfelaqî çend 
hevokan, heta çend peyvan hilbijêre û bide Kurmancîaxêvekî, di cîh de 
kane ji te re helbest an sitranekê jê derxe. Ev jî zimên pir xweş û şêrîn 
dike. Di nav gel de, li cîhên ku asîmîlasyon neketiyê, peyivînên adetî wek 
muzîk û helbestan xweş tên guhê meriv. Mixabin di dema derbasbûna 
Kurmancîya nivîskî de, ji bo van taybetî, xweşî û dewlemendîyên 
Kurmancî baş girîngî nehatiye dayin û meriv gelek caran di nivîsan û 
qaydeyan de ji wê hêlê ve kêmasî û têrnekirinekê dibîne û ev yek ziman 
bi meriv sar dike. 
Îcar ev xweşî, şêrînî, aheng û dewlemendîya denganîya Kurmancî dibe 
sedem ku deng gelek caran li gora dengê piştî xwe biguherin, carna jî 
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bikevin. Ev jî niqteyek girîng e, divê meriv di nirxandinên rêzimanî û 
tespîtkirina qaydeyên rêzimanê de guhertin, pevkelîyan, lihevanîn û 
ketina dengan rind li pêş çav bigire. Carna meriv dibîne ku li cîhê ku deng 
dikeve, wek ku deng guherîye qayde hatiye çêkirin, wek mînak dengê –î 
berî 'y’yê naguhere, nabe i, lê di bilêvkirina qels de dikeve, di ya xurt de 
li cîhê xwe dimîne û tucarî jî wek i nayê bilêvkirin. Lê meriv dibîne ku wê 
wek i dinivîsînin, îcar meriv nikane wê xweş bixwîne, ziman nagere, guh 
dixeritîne. Mînak: 
kanîya jêrîn, î dikeve dibe kanya jêrîn; lê heke hun wek kaniya jêrîn 
binivîsin, em nikanin bixwînin. 
Heger hun mirîyek, dirîyek, tirîyek, serîyek wek miriyek, diriyek, tiriyek, 
seriyek binivîsin, em nikanin bixwînin; li vir dengê î ne dikeve, ne jî dibe i, 
her wek î dimîne. Hewl bidin ku bi i bixwînin, hun nikanin. Îcar pirs ev e: 
qaydeyeke ku em nikanibin di devê xwe bi cîh bikin, em çima li ser kaxezê 
bi cîh dikin û bi ser de jî rastnivîsa xwe zehmet dikin? Ji bo vê yekê li ba 
min bersîveke rasyonal tuneye. 
Carna jî meriv dibîne ku qet guh nedaye deng guherîn û dengketinê, û 
hema li qaydeyeke teng girê daye. Divê em bibînin ku ew deng-guherîn, 
deng-ketin an pev-kelyan bi xwe jî qaydeyan çêdikin an na. Wisa neyê 
kirin, Kurmancîya me ya şêrîn û muzîkal wê di zimanê nivîskî de formeke 
xavî û bêçêj (ta'msar) bigire, heyf dibe. 
Îcar piştî van ravekirinan ez ê sererast li mijarê vegerim. Lê, berê not 
bikim ku ji lêgerîna lêkerên nerêzdar bêtir, meriv divê lêgerîna rayên 
lêkeran li gora deman bike û qaydeyên wan tespît bike. Ne weha be, 
pêşqen’etek çêdibe ku divê komeke lêkerên nerêzdar bê dîtin, û ew jî 
kane bandorê li birêkûpêkîya lêkolîna meriv bike. 
Wek ku tê zanîn di gelek zimanan de, bi taybetî yên Ewropî hin lêker wek 
nerêzdar tên tesnîfkirin. Wek mînak Îngîlîzî, Almanî û Îspanî. Lêker di 
demên borî de bê qayde û rêz ditewin/tên kişandin, an jî qet têkilîya rayê 
bi raderê re tuneye, anku kok û mesder her yek ji wan sitraneke cîhê 
dibêje. 
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Pêşî divê vê yekê zelal bikim ku di Kurmancî de rewşeke wanî tuneye û ji 
bervacî, raya ku ji bo dema borî tê bikaranîn, hema hema ji sedîsed rêzdar 
e. Qayde jî pir zelal û basît e. 
‘ra’ya Dema Borî 
Paşpirtikên -in û –n ji raderê tên rakirin û yê mayî dibe raya dema borî. 
Wek mînak: 
hatin/hat, kirin/kir, anîn/anî, çûn/çû. meşîn/meşî, meşîyan/meşîya. 
Binêrin ku –in hebe, ew radibe, tenê –n hebe jî ew –n radibe. Ev raya 
bidestketî di heman demê de tewandin an jî kişandina kesê sêyem peyde 
dike. Wek: 
Ew hat, wî kir, wê anî, ew çû, ew meşîya. 
Kesên din li gora xwe paşpirtikan li raya dema borî zêde dikin, wek: 
ez hatim, tu hatî, em hatin. 
Wê gavê em digihêjin encamekê ku ji bo demên borî komeke lêkerên 
nerêzdar tuneye, rêzdarî di van deman de serdest e. 
Berî ku bidomînim, dixwazim li vir ji bo têgînan notekê dahînim: hemû 
navê lêkerê rader e, anku mesder an jî bi Îngîlîzî infinitive. ra jî ji bo kok, 
bi Îngîlîzî stem e. Mînak ketin rader e, ket raya dema borî ye. 
Ev tesbît, îdiaya ku gelek lêkerên Kurmancî jî wek ên Îngilîzî bêrêz in 
(irregular) pûç dike. Ji ber ku ew tewre bêrêzbûn mijara dema borî ye: I 
go di dema borî de dibe I went, lê belê li gora qaydê divya -ed bisitenda. 
Mêze bikin, li vir qaydeyek heye û li gora qaydê nayê kişandin, ji lew re jê 
re dibêjin irregular (bêrêz, bênîzam). Rewşa lêkerên Kurmancî tu têkilîya 
xwe bi vê re tuneye. 
Gava me ya duyemîn demên ji bilî yên borî ne. Evana jî komek in ku 
fermanî, dema nuha, û demên bihêk (pêşî, future) dihundirîne. Îcar ew 
raya ku em ji bo demên borî tespît dikin ji bo van deman nayê bikaranîn, 
ji bo van deman rayeke din tê bikaranîn. Bi gotineke din, di Kurmancî de 
ji raderekê du ra tên pêkanîn û yek ji bo demên borî û ya din jî ji bo yên 
mayî tê bikaranîn. 
Taybetmendîya lêkerên Kurmancî li vir e, du ra/kok ji rader/mesderekê, 
mijara me ev e û têkilîya xwe bi bêrêzîyê re tuneye. Divê meriv nekeve 
nav hewldanan ku berê li zimanê bîyanî binêre û dûre bi wê perspektîvê 
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hewl bide ku Kurdî li gora wan analîz bike. Hinek kes jî hewl didin ku Kurdî 
bi Frensî şîrove bikin, naxêr, bê guman ji ber ku ji heman koma zimanan 
in, gelek alîyên Kurdî yên hevpar bi zimanên Ewropî re hene û ez jî cîh bi 
cîh wan alîyên hevpar raber dikim, wek referans nîşan didim, lê belê 
gelek alî jî xweser in, taybetîya Kurmancî ne, divê em van alîyan tevlihev 
nekin. Divê em hewl nedin ku zimanê xwe li qaydeyê zimanên din bînin, 
ji bervacî divê em bi lêkolîn û analîzên lînguîstîkî, qaydeyên zimanê xwe 
zelal û dîyar bikin. 
Îcar di warê hînbûna rêzimanê de ji bo kesên ku nuh dest bi Kurmancî 
dikin an jî Kurmancîya wan ne pêşketî ye, ne zimanê yekemîn e, li vir 
hinek dijwarî û zehmetî dest pê dike. Ji ber ku raya ku ji bo fermanî, dema 
nuha û demên pêşî tê bikaranîn, ne tenê bi qaydeyekê lê bi çend 
qaydeyên giştî û li jêr wan çendên taybetî tê bidestxistin. Her weha di vir 
de danûsitendina navbera lêkerên cêwî, pevkelyan, ketin û pevguherîna 
dengan û hwd zêde ye. 
Ji ber vê yekê ez di ders û pirtûkên xwe de faktorên pedagojîk li pêş çav 
digirim û di serî de ji dewsa qaydeyan, radera lêkerê li gel tewandina 
fermanî bi xwendekaran didim hînkirin. Anku ez ji wan re dibêjim, dema 
ku hun lêkerekê hîn dibin, fermanîya wê jî pê re hîn bibin, dûre hun kanin 
vê fermanîyê di pêkanîna dema nuha û demên bihêk (bê, bihê, pêşî) de 
bikar bînin. Ji lew re xwendekarên min çûn û biçe, kirin û bike, dan û bide, 
avêtin û bavêje û hwd pev re hîn dibin. 
Ev yek min jî wan jî rehet dike û ez di derecên bilind de li qaydeyan 
vedigerim û wan jê haydar dikim. Her wisa di pirtûk û ferhenga xwe de ji 
bo hêsanîyê min li gel lêkeran di nav kevanekan de fermanîyên wan jî 
dane. Anku dema ku yek di ferhengê de li lêkerekê bigere, li gel lêkerê 
fermanîya wê jî dibîne û ev yek karê wî yê bikaranîna wê lêkerê di dema 
bihêk û dema nuha de hêsan dike. Îcar heke di nav xwendevanan de 
kesên ku nuh Kurmancî fêr dibin hebin, li vir dixwazim vê temîyê li wan jî 
bikim ku lêkerê û fermanîya wê pev re hîn bibin. Yekî ji we pirsî jî weha 
jê re bibêjin. Anku yekî pirsî ku bi Kurmancî ji bo to go an gitmek çi tê 
gotin, bibêjin çûn tê gotin û fermanîya wê jî biçe ye, bi vî awayî hun kanin 
karê wan hêsan bikin. 
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Îcar em werin ser qaydeyên bidestxistina raya fermanî, dema nuha û 
demên bihêk (pêşî). 
Ev qayde li gora beşa dawî ya raderan diguhere. 
Rêjeyeke mezin a raderan bi –andin diqedin. Anku di dawîya wan de –
andin heye. Wek qedandin, meşandin, revandin, aliqandin, betilandin, 
guherandin, hejandin û hwd. 
Lêkerên ku bi –andin diqedin: 
Ji bo van raderan, em –andin radikin û –în dixin dewsa wê ku raya van 
deman pêk bînin. Wek meşandin, -andin rake –meş dimîne, -în lê zêde 
bike, dibe –meşîn, raya lêkera meşandin ji bo van deman –meşîn e. Îcar 
berî ku em derbasî mînakên din bibin, em –meşîn di van deman de bikar 
bînin: 
fermanî                        bimeşîne 
dema nuha                  dimeşîne 
dema bihêk                 Ew ê bimeşîne 
dema bihêk a nêzîk     Ew dike bimeşîne. 
Ev hemû ji bo kesê sêyem in, kesên din li gora xwe guherandinan tê de 
çêdikin, lê bingehê anku rayê naguherînin. Wek: 
ez dimeşînim, tu yê bimeşînî, em dikin bimeşînin. 
Her weha ji bo guherandin, -în dikeve dewsa –andin û ra dibe –guherîn: 
biguherîne, diguherîne, Ew ê biguherîne û Ew dike biguherîne. 
Ev qayde hêsan û zelal e; û ku lêkerên hevdanî (hevedudanî) neyên 
hesibandin, hema hema nîvê lêkerên Kurmancî bi –andin diqedin. 
Lêkerên ku raderên wan bi –în, –tin, -ûn, -an diqedin: 
Qaydeya me ya dudan qaydeyeke giştî ye ji bo lêkerên ku raderên wan bi 
–în, –tin, -ûn, û -an diqedin. Wek: 
birîn, dizîn, maltin, qelaştin, bûn, çûn, hêran, hûnan, kutan. 
Li gora vê qaydeya giştî –în, –tin, -ûn, û –an dikevin, yê mayî dibe ra û ev 
ra ji bo fermanî, dema nuha û dema bihêk (pêşî) tê bikaranîn. 
Lê belê li bin vê qaydeya giştî, hin qaydeyên taybet hene, ji lew re ez ê 
kom bi kom li ser van lêkeran rawestim ku wan qaydeyên taybet jî zelal 
bikim. 
Berê lêkerên ku bi –în diqedin.Wek: 
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birîn, dizîn, dirîn, meşîn, kanîn û hwd. 
Ji bo van lêkeran jêr-qayde an qaydeyên taybet tunin. Yekser –în dikeve 
û yê mayî wek ra tê bikaranîn. 
birîn: -în dikeve, bir wek ra dimîne. 
fermanî            dema nuha       dema bihêk (pêşî) 
bibire               dibire                 Ew ê bibire. Ew dike bibire 
dirîn: -în dikeve, dir wek ra dimîne. 
fermanî            dema nuha       dema bihêk 
bidire               didire                 Ew ê bidire. Ew dike bidire 
dizîn: -în dikeve, diz wek ra dimîne. 
fermanî            dema nuha       dema bihêk 
bidize              didize                Ew ê bidize, dike bidize 
Her weha ji bo kanîn – kan, ji bo kirîn – kir, ji bo zanîn – zan, ji bo meşîn 
– meş 
Lêkerên ku bi -an diqedin: 
Lêkerên ku bi -an diqedin. Wek hêran, hêlan, hûnan, kutan, sitran, zan û 
hwd. 
-an dikeve û yê mayî wek ra tê bikaranîn. 
dan: -an diçe, d tenê dimîne wek ra. 
fermanî            dema nuha       dema bihêk (pêşî) 
bide                 dide                   Ew ê bide 
hêran: hêr dimîne wek ra. 
fermanî            dema nuha       dema bihêk 
bihêre              dihêre              Ew ê bihêre 
hûnan: hûn dimîne wek ra. 
fermanî            dema nuha       dema bihêk 
bihûne             dihûne             Ew ê bihûne 
Her weha ji bo hêlan – hêl, ji bo kutan – kut, ji bo kêlan – kêl, ji bo xuyan 
- xuy û hwd. 
Wek ku xwiya dibe, heta nuha di qayde û bikaranîna wan de tu zehmetî 
yan tevlihevî tuneye. Ji xwe heta nuha me bêtir ji sedî nodê lêkeran jî 
dîtine. Ên ku ez ê ji nuha û pey ve li gel qaydeyên taybet bidim, komik in, 
ji çend lêkeran pêk tên, hejmara endamên komikan ne zêde ye. 
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Ji bo lêkerên ku raderên wan bi –an diqedin, jêr-qaydeyek an qaydeyeke 
taybet heye, hinek ji wan dema ku –an dikeve, 'ê’yek dewsa wê digire û 
ev –ê ji şûna '–e’ya fermanî jî tê bikaranîn. 
sitiran: –an dikeve, -ê lê zêde dibe, sitirê wek ra dimîne. 
fermanî           dema nuha       dema bihêk 
bistirê              distirê               Ew ê bistirê 
NOT: lêkera sitiran, ji bo herikîna deng, di xwendina raderê de ‘i’ya yekem 
û di kişandinê de ‘i’ya duyem dixe: sit’ran, bis’tirê, dis’tirê û hwd.  Hinek 
kes wek ku qet ‘i’ tê de tunebe, dinivîsin, lê ew ne rast e, wisa meriv 
nikane bixwîne jî, divê qet nebe ‘i’yeke orîjînal bê parastin di her rewşê 
de: stran nabe. Ev fantazî ye, li nivîsîna peyvên Almanî, Îngilîzî û hwd 
dinêrin, dibêjin qey em jî wisa bikin çêtir dibe. Di wan zimanan de ji bo i 
tîpek/herfek tueneye, lewra li cîhê ku dengê i derdixin, tiştekî nanivîsin; 
yê me tîp heye, divê em binivîsin. Ev helwest di gelek peyvan de 
derdikeve pêş me: sipas, silav, sitêrk, şikestin, şikandin û hwd; di 
hemûyan de jî i heye û divê bê nivîsîn. 
zan: –an dikeve, -ê lê zêde dibe, zê wek ra dimîne. 
fermanî            dema nuha       dema bihêk 
bizê                  dizê                  Ew ê bizê 
Her weha ji bo gîhan – gîhê, gan – gê, pan – pê anku bigîhê, bigê, bipê 
Hejmara van lêkeran ne zêde ye, li dor 4-5an e. 
Lêkerên ku raderên wan bi –tin digedin. 
Lêkerên ku raderên wan bi –tin digedin. Wek alastin, qelaştin, bijartin, 
sipartin, gihaştin, bihîstin û hwd. 
Qaydeya giştî ji bo van lêkeran ew e ku –tin bê rakirin û yê mayî wek ra 
bê bikaranîn. Lê belê ji bo lihevanîna dengan û xweş herikîna peyvê, di 
bicîhanîna vê qaydeyê de hinek guhertinên dengan û îstîsna hene . 
Lê em ê berê çend hebên ku guhertinên dengan tê de çênabin bibînin ku 
qayde xweş bê fahmkirin: 
jentin: –tin rabe, ra dimîne wek –jen: 
fermanî            dema nuha       dema bihêk (pêşî) 
bijene               dijene               Ew ê bijene. Ew dike bijene 
maltin: raya wê –mal: 
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fermanî            dema nuha       dema bihêk 
bimale              dimale              Ew ê bimale. Ew dike bimale 
girtin: raya wê –gir: 
fermanî            dema nuha       dema bihêk 
bigire               digire                Ew ê bigire. Ew dike bigire 
guhertin raya wê –guher: 
fermanî            dema nuha       dema bihêk 
biguhere          diguhere           Ew ê biguhere. Ew dike biguhere 
Îcar em werin ser jêr-qayde yan qaydeyên taybet ji bo lêkerên ku raderên 
wan bi –tin digedin. 
Ger tîpa dawî ya berî “tin” dengdêrek be, ji bo ku ew dengdêr û “e”ya 
Fermanî pev bikelin, “j” an jî “ş” dikeve dawîya rayê. Ango j an jî ş li rayê 
zêde dibe. Îhtîmal heye ku di orîjînala van lêkeran de ev deng ji xwe 
hebûbin û dûre ketibin, ji ber ku meriv carna li şopa wan rast tê. Lê belê 
îro ev deng wek lêzêdekirî xuya dibin. 
dotin: –tin jê derkeve, do dimîne, ji bo ku bi –e’ya fermanî re li hev bike, 
ş lê zêde dibe, ra dibe doş. 
fermanî            dema nuha       dema bihêk 
bidoşe              didoşe              Ew ê bidoşe. Ew dike bidoşe 
Wek ku min gava din got, muhtemelen orîjînala vê lêkerê doştin e. 
Bi heman awayî ji bo avêtin, avê dibe avêj, biavêje, diavêje, Ew ê biavêje. 
firotin: firo dibe firoş; bifiroşe, difiroşe, Ew ê bifiroşe 
sotin: so dibe soj; bisoje, disoje, Ew ê bisoje 
hêvotin: hêvo dibe hêvoj; bihêvoje, dihêvoje, Ew ê bihêvoje (teşwîk kirin, 
birêve birin) 
hevotin: hevo dibe hevoj; bihevoje, dihevoje, Ew ê bihevoje (perwerde 
kirin) 
kotin: ko dibe koj; bikoje, dikoje, Ew ê bikoje 
mêtin: mê dibe mêj; bimêje, dimêje, Ew ê bimêje 
rêtin: rê dibe rêj; birêje, dirêje, Ew ê birêje 
Li gora vê analîzê, dibe ku orîjînalên van lêkeran wisa bin: 
firoştin, sojtin, hêvojtin, hevojtin, kojtin, mêjtin, rêjtin 
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ketin jî di rewşeke wisa de ye. Orîjînal kevtin xwiya dike. Lê bi pirayî wek 
ketin tê bikaranîn. Ji lew re: 
ke dibe kev; bikeve, dikeve, Ew ê bikeve 
Ger rader ji du kîteyan bêtir be û di kîteya berî “-tin” de “a” hebe, ew a 
dibe “ê”. 
alastin: -tin diçe, -alas dimîne, -a dibe –ê û ra dibe –alês; 
bialêse, dialêse, Ew ê bialêse 
bişavtin: -tin diçe, -bişav dimîne, -a dibe –ê û ra dibe –bişêv; 
bibişêve, dibişêve, Ew ê bibişêve 
jimartin: -tin diçe, -jimar dimîne, -a dibe –ê û ra dibe –jimêr; 
bijimêre, dijimêre, Ew ê bi bijimêre 
Bi heman awayî; 
arastin – arês, qeşartin – qeşêr, guvaştin – guvêş, hinartin – hinêr, bijartin 
– bijêr, sipartin – sipêr 
Her weha di hin lêkeran de ji bo lihevanîna dengan û herikîna peyvê “f” 
dibe “v”, “s” dibe “z”, “ş” dibe “j” 
gihaştin, -tin diçe, -gihaş dimîne, -a dibe –ê, ji bo lihevanîna dengan ş dibe 
j û ra dibe –gihêj; 
bigihêje, digihêje, Ew ê bigihêje 
biraştin, -tin diçe, -biraş dimîne, -a dibe –ê û ji bo lihevanîna dengan ş 
dibe j û ra dibe –birêj; 
bibirêje, dibirêje, Ew ê bibirêje 
guhastin, -tin diçe, -guhas dimîne, -a dibe –ê û ji bo lihevanîna dengan s 
dibe z û ra dibe –guhêz; 
biguhêze, diguhêze, Ew ê biguhêze 
parastin, -tin diçe, -paras dimîne, -a dibe –ê û ji bo lihevanîna dengan s 
dibe z û ra dibe –parêz; 
biparêze, diparêze, Ew ê biparêze 
axaftin, -tin diçe, -axaf dimîne, -a dibe –ê û ji bo lihevanîna dengan f dibe 
v û ra dibe –axêv; 
biaxêve, diaxêve, Ew ê biaxêve 
Dîsa li gora vê analîzê, dibe ku orîjînalên van lêkeran wisa bin: 
gihajtin, birajtin, guhaztin, paraztin, axavtin 
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Lêkerên ku radera wan bi –ûn diqedin 
–ûn dikeve û yê mayî ra ye 
bûn: -ûn dikeve, b bi tena xwe wek ra dimîne: 
fermanî dema nuha dema bihêk 
bibe dibe Ew ê bibe. Ew dike bibe 
çûn: -ûn dikeve, ç bi tena xwe wek ra dimîne: 
fermanî dema nuha dema bihêk 
biçe diçe Ew ê biçe. Ew dike biçe 
Her çiqas dirûn jî di nav vê komê de be jî, ji ber ku ew ji dirûtin tê, ez ê 
dûre li ser koma ku ew dikeve nav rawestin. 
 Lêkerên ku radera wan bi –irin an -arin diqedin, ev beş jê dikevin û yê 
mayî wek ra tê bikaranîn. 
birin: -irin dikeve, b bi tena xwe wek ra dimîne: 
fermanî            dema nuha       dema bihêk (pêşî) 
bibe                 dibe                  Ew ê bibe. Ew dike bibe 
kirin: -irin dikeve, k bi tena xwe wek ra dimîne: 
fermanî           dema nuha       dema bihêk 
bike                 dike                  Ew ê bike. Ew dike bike 
xwarin: -irin dikeve, xw wek ra dimîne: 
fermanî            dema nuha       dema bihêk 
bixwe               dixwe               Ew ê bixwe. Ew dike bixwe 
Hin lêkerên ku raderên wan bi –istin an -iştin diqedin 
Hin lêkerên ku raderên wan bi –istin an -iştin diqedin, –istin an -iştin dixin 
û çi mabe wê wek ra bikar tînin. 
Wek: xistin, nivistin, rûniştin, veniştin. 
xistin:  -istin dikeve, x bi tena xwe wek ra dimîne: 
fermanî            dema nuha       dema bihêk (pêşî) 
bixe                  dixe                 Ew ê bixe. Ew dike bixe 
nivistin:  -istin dikeve, niv wek ra dimîne: 
fermanî            dema nuha       dema bihêk (pêşî) 
binive               dinive               Ew ê binive. Ew dike binive 
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Çend lêker hene ku raderên wan bi –tin diqedin, ev lêker –tin dixin û yê 
mayî wek ra bikar tînin, lê belê di fermanî de –e nasitînin. Wek: sûtin, 
cûtin, dirûtin, rîtin, ajotin. 
dirûtin: -tin dikeve, dirû wek ra dimîne: 
fermanî           dema nuha       dema bihêk (pêşî) 
bidirû               didirû                Ew ê bidirû. Ew dike bidirû 
Her weha sûtin: bisû, disû, ew ê bisû 
cûtin: bicû, dicû, ew ê bicû 
rîtin: birî, dirî, ew ê birî 
ajotin: bajo, dajo, ew ê bajo 
Lêkerên girîn û jîn jî her çiqas raderên wan ne bi –tin lê bi –n diqedin jî, li 
gora heman qaydeya taybet ra pêk tînin. 
girîn: bigirî, digirî, ew ê bigirî 
jîn: bijî, dijî, ew ê bijî 
Çend lêkerên me jî hene ku bi serê xwe taybetîyên wan hene, ji lew re 
hêja ye ku ne di nav kom an komikan de, lê yek bi yek meriv li wan binêre. 
hatin: ev lêker bi piranî fermanîya cêwîya xwe werîn bikar tîne, ango 
were. Û her weha fermanîya wê bi xwe jî du formên xwe hene, ya normal 
bihê û ya kurt bê. Li gora deman tewandina wê jî kane bi herdu forman jî 
bê pêkanîn, zimanê devkî bêtir forma kurt bikar tîne. 
hiştin:  Ev lêker ji bilî demên borî raya cêwîya xwe hêlan bikar tîne, anku 
bihêle, dihêle, ew ê bihêle 
şuştin: fermanî -e nasitîne û her weha deng diguhere dibe bişo, bi 
îhtîmaleke mezin cêwîyeke xwe heye ku şo jê girtiye. Û ew jî dibe ku 
şotin/şoştin be. 
dîtin:  bibîne, dibîne, ji cêwîya xwe bînan (bibîne, dibîne) disitîne 
anîn:  deng pev dikelin, fermanî bîne, tînim, ez ê bînim. Orîjînala wê hanîn 
e, lê ew jî raya xwe ji  cêwîya xwe hînan/hênan disitîne: bihîne, dihîne, 
ew ê bihîne. 
danîn:  Ev lêkereke hevdanî (hevedudanî) ye: da û anîn pev kelîyane, ji 
lew re agahîya ku min li ser anîn da ji bo wê jî derbas dibe. 
divêtin: ji wan lêkeran e ku fermanî –e bi kar nahîne: bivê, divê, Ew ê bivê; 
eslê wê ji vîn, vîyan tê. Bi awayê viyan nivîsîn çewt e, ji ber ku hîmê vê 
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lêkerê vî/n/ e. Ji ber wê qaydeya ji çewt têgîhanê ku 'îy' divê bibe 'iy' wisa 
dikin û hîmê lêker û navdêrê xerab dikin; zirarê didinê. Her weha di dema 
borî de jî nabe diviya, dibe divîya, di sist bilêvkirinê de î kane bikeve, bibe 
divya; forma diviya ne tu tiştek e. 
şikestin: ji wan lêkeran e ku fermanî –e bi kar nahîne, rayê ji cêwîya xwe 
şikîn, şikîyan disitîne: 
bişikî, bişikê; dişikî, dişikê 
werîn, werîyan (were) û herîn (here) ev herdu lêker ku xweş li dev tên û 
cêwîyên hatin û çûn in, mixabin borîya wan wenda ye, werîn tenê 
fermanî, bilanî û dema bihêk (pêşî) maye; dema borî pir kêm wek 
îstîsnayekê meriv lê rast tê (werîya); herîn di dema nuha de jî tê 
bikaranîn, lê di dema borî de nayê bikaranîn. 
man: rayê ji cêwîya xwe ya kevn mandin disitîne, ji lew re li gora qaydeya 
‘–andin’, divê  ‘–andin bikeve, -în were dewsa wê: bimîne, dimîne, ew ê 
bimîne 
maliştin: rayê ji  cêwîya xwe maltin disitîne: bimale, dimale, Ew ê bimale 
gotin: raya wê –bêj e, tê texmînkirin ku –bêj ji lêkera vatiş ya ku nuha di 
Kirmanckî-Dimilkî de tê bikaranîn hatiye: 
bibêje, dibêje, ew ê bibêje 
mirin: Bi rastî divê em xelatekê bidin vê lêkerê, ji ber ku yekane, çikûtenê 
lêker e ku dema borî û yên din hemû yek rayê bikar tînin: mir. 
Ew mir, bimire, dimire, ew ê bimire. 
Lêkerên kanîn (karîn) û zanîn tayetmendîyên xwe yên kişandinê hene, ew 
pêşpirtikên bi-, di- nasitînin, her weha ji dewsa na-, ni- bi kar tînin: 
Ez zanim    ji dewsa/şûna     Ez (di)zanim 
Ez kanim                               Ez (di)kanim 
Ez karim                                Ez (di)karim 
Ez nizanim                            Ez (na)zanim 
Ez nikanim                            Ez (na)kanim 
Ez ê kanibim                         Ez ê (bi)kanim 
Ez ê zanibim                         Ez ê (bi)zanim 
Analîzeke berfireh a li ser lêkerên kanîn (karîn) û zanîn li vir bixwînin: 
Têkilîya Lêkerên KANÎN, KARÎN û ZANÎN 
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Baran RIZGAR 
13.05.2012 
Misilman, Musulman, Musluman, Misliman, Musilman, Misulman, 
Silman hiqûq, huqûq, hiqûk, huqûk; hindur, hundur; hinguv, hunguv, 
hingiv;hikum, hukum; hicûm, hucûm;bihurîn, buhurîn  Çawa Binivîsin? 
Misilman, Musulman, Musluman, Misliman, Musilman, Misulman, 
Silman 
Belê ev awayên nivîsînê gişt derbas dibin, em cîh bi cîh lê rast tên. Bê 
guman divê em awayekî hilbijêrin û bi kar bînin. Îcar divê bi metodeke 
objektîv em wan li bêjingê bixin û yek bi yek ên ne minasib an ne li gora 
denganîya Kurmancî bidin alîyekî. 
Li vir 2 xal hene ku divê em li pêş çav bigirin; 
1) Di Kurmancî de di peyvekê de du ‘u’ nayên bikaranîn. Ewqas rûniştîye 
ku îstîsnayên xwe jî tunin û devê me jî lê nagere.     Ji ber vê yekê, peyva 
Musluman ji alîyê denganîyê ve li Kurmancî nayê, Kurmancan ew li 
denganîya xwe anîye. Heman     tişt kane ji bo dengguherîna wê ya bi 
awayê Musulman jî bê gotin. 
2) Di nav gel de bi awayekî belav forma kurtkirî ya ‘Sulman’ ji dewsa 
‘Îslam’ê tê bikaranîn. 
Li gora van her du xalan meriv kane bibêje, em jê re bibêjin ‘Misulman’ 
dê çêtir be. Çenekî kevneşopî, çenekî qaydeya denganîyê, digihêjin hev. 
Ji xwe di piranîya peyvên ku ji Erebî derbasî Kurmancî bûne de, em ‘u’ya 
kîteya yekemîn dixin, dikin ‘i’. Wek: Mihemed, Silêman, Mistefa û hwd. 
Bi vê re têkildar, em kanin bêjin ku peyvên wek ‘hindur’ û ‘hinguv’ jî bi du 
‘u’yan nayên nivîsîn, anku wek ‘hunguv, hundur’ dev lê nagere û meyl ew 
e ku kîteya yekem ‘i’ be. Peyva ‘hikum’ jî ji ber heman sedemê ji ya 
‘hukum’ maqûltir dibe. Bi heman sedemê ‘hucûm’ jî bi Kurmancî dibe 
‘hicûm’ (Bê guman tercîh ‘êrîş’ e). Her weha ‘huqûq’ jî dibe ‘hiqûq’ (hin 
kes vê peyvê wek huqûk an hiqûk dinivîsin, lê belê di vê peyvê de ‘k’ 
tuneye, her du tîp jî ‘qaf’ in, bi Kurdî ‘q’). Her weha lêkera bihurîn jî dikeve 
nav vê rêzikê û divê wek buhurîn neyê nivîsîn. Em rêz bikin: 
hindur, hinguv, hikum, hicûm, hiqûq, bihurîn, bihurandin û hwd. 
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Lê heke em bêjin, na, ‘Misulman’ peyveke girîng e, bila li gora orîjînala 
xwe bê nivîsandin. Wê gavê divê em li orîjînala wê binêrin. 
Ji peyva sereke bi Erebî ‘Muslim’ (wisa derbasî Îngilîzî û hin zimanên din 
jî bûye, wateya wê serî danîn, teslîm bûn û hwd e û peyva Îslam jî bi 
heman wateyê ye, anku ji Xwedê re serî danîn/teslîm bûn) û paşpirtika 
pirjimarîyê ‘-an’a bi Farisî û Kurdî û hwd  pêk hatiye. Anku Muslim+an, 
ew jî dibe Musliman, wek ku em –an bi navê eşîran, malbatan ve dikin: 
Ebasan, Botan, Hesenan û hwd. Muslim jî dibe Musliman. 
Bi her awayî di peyvekê de du ‘u’ li dijî denganîya Kurmancî ye, ji lew re 
‘Musluman’ û ‘Musulman’ ji me re nabin. Wê gavê di destê me de 2 
bijartekên dirêj û yeka kurt dimîne: Musliman, Misulman û Sulman. Heçî 
Sulman e, ew forma kurtkirî ye. Heke di cîhekî de kurt û hêsanî pêwîst be, 
wê gavê kane bê bikaranîn. 
Ji her du awayên dirêj, Musliman herî pir nêzîkî orîjînalê ye û Misulman 
jî li denganîyê çêtir tê. 
Heke em bêjin, em forma herî nêzîkî orîjînalê û ne li dijî denganîyê 
hilbijêrin, wê gavê: Musliman. 
Baran RIZGAR 
Nîsan 2012 
Doşgerên (Planet) Sîstema Rojê 
Em berê li bintar/orîjîna peyva planet binêrin. 
Bi qasî ku tê zanîn, cara yekem di sedsala 13an de hatiye bikaranîn. Ji 
peyva Grekî planasthai (gerîyan, doş bûn) peyva planēt-, planēs (gerok) 
pêk hatiye; ji wê jî wek planeta derbasî Latînî û ji wir jî derbasî zimanên 
Anglo-Fransî bûye: planète bi Fransî, planet bi  Îngilîzî, Almanî û hwd. 
Rave/tarîf: ravekirina ‘planet’ her guherîye û hîn jî astronom li ser 
ravekirinekê li hev nakin. Ji lew re, meriv kane berê li ravekirina destpêkê 
ya dema yekem bikaranîna peyva ‘planet’ binêre. Wê demê (sedsala 
13an), ji bo yek ji heft girseyên ezmanî (Roj, Heyv (Hêv, Meh), Venus, 
Jûpîter, Mars, Merkûrî û Saturn peyva ‘planet’ hatiye bikaranîn; wisa 
bawer dikirin ku di nav sitêrkên sabit (neguhêzbar, pêdandî) de xwedî 
tevgerên taybet in. Anku 1) Li ezmên in, 2) Xwedî tevgerên xweser in: 
digerin û doş dibin. 
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Bala xwe bidinê ku me got digerin û doş dibin, çima? Ji ber ku gergeheke 
(orbit) wan heye di wê de digerin, lê ji ber du taybetîyên tevgera xwe, em 
kanin bibêjin ku doş jî dibin: 1) ji gergeha xwe dernakevin, her tim di nav 
wê de digerin, ev yek dike ku doş bibin, anku carê vedigerin xala ku jê bi 
rê ketine 2) dema ku di gergeha xwe de digerin, li dora xwe jî dizîvirin, ku 
ew jî bi awayekî doşbûn e. Ji lew re heke meriv bixwaze tevgera wê bêtir 
bi firehî rave bike, meriv kane bibêje ku digerin û doş dibin. Dibe ku navê 
wan ê bi Kurmancî jî meriv ji kombînasyoneke van her du peyvan pêk 
bîne: doş û ger, ji wan ‘doşger’. Anku gerreke ku tê de doş bûn, zîvirîn jî 
heye. 
Ravekirina herî dawî ya planet/doşgerê: 
Di 2006an de, Yekîtîya Astronomîyê ya Navnetewî (International 
Astronomical Union - IAU) li ser vê mijarê biryara xwe daxwiyandiye. Ev 
raveya ku tenê ji bo Sazûman/Sîstema Rojê (Solar System) tê bicîhkirin, 
dibêje ku planet/doşger girseyeke ku gergeha wê li dora rojê ye, bi qasî 
ku erdkêşa (gravity) wê kanibe wê girover bike girseyî ye û  bi erdkêşa 
xwe, derdora gergeha (orbit) xwe ji objeyên piçûktir paqij kiriye. 
Li gora vê ravekirinê, Plûto û girseyên ji Neptûnê wê de (trans-Neptunian) 
nabin planet/doşger. Wê gavê, ji alîyê fermî ve hejmara doşgerên 
sîstema rojê dibe 8. Li gora dûrbûna wan a ji Rojê weha rêz dibin: 
Merkûrî,  Venus, Dinya/Erd, Mars, Jûpîter, Saturn, Ûranus, Neptûn. 
Lê belê teva ku piranîya zanyaran ev ravekirina doşger/planetan 
pejirandibin jî, hinek astronom yekser li dijî wê rawestiyane. 
Heçî Plûto ye ku jê re doşgera qambihust (cûcik) tê gotin, gergeha wê ji 
gergeha Neptûn wê de ye, ji hemû doşgerên fermî gelekî piçûktir e û 
dûrbûna wê ya ji rojê jî ji giştên din bêtir e. Ji ber vê dûrbûnê di nav 
tarîyeke mayînde de ye û wisa tê bawerkirin ku navê Xwedayê Binerdê, 
Plûto ji ber vê sedemê lê kirine. Hîna keştîyeke ezmanî neçûye Plûtoyê; 
keştîyeke bi navê Asoyên Nuh (New Horizons) di 2006an de bi rê ketiye, 
heke asteng dernekevin, tê hêvîkirin ku di 2015an de bigihêjê. 
Îcar heta nuha ji bo planet/doşgerê wekî din çi peyvên Kurdî hatine 
çêkirin/bikaranîn? Em li wan jî binêrin, ji ber ku heke peyvên minasib ji 
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xwe hatibin çêkirin, pêwîst nake ku meriv li ser wan peyvên nuh çêkê û 
hejmara peyvên hevwate zêde bike. 
Peyvên ku ez lê rast hatime ev in: gerstêrk, rojger, rojgêran, gerok, 
seyare, hesare, exter 
Ji van peyvan ên ku tê de ‘sitêrk’ an ‘roj’ hene, ji me re nabin. Ji ber ku 
‘sitêrk’ û ‘roj’ bi serê xwe peyv/têgîn in. Em tenê bibêjin ku roj/stêrka ku 
digere, ew li gora tarîfa ku me li jor da, wateya xwe rind nade. Her weha 
peyva ‘rojger’ ku meriv beramberî ‘şevger’ (uyurgezer, sleep walker) 
bike, wateyeke din disitîne: yê ku biroj digere. 
Seyare ji me re nabe, bi Erebî ye û wekî din bêtir bi wateya erebe, 
otomobîl û hwd tê bikaranîn; heke em yeka biyanî hilbijêrin, ji peyva 
orîjînal ‘planet’ çêtir tuneye, em kanin yekser wê bi kar bînin. ‘hesare’ jî 
(hestare, estare) sitêrk e. Heçî exter (çختر akhtar) e, bi qasî ku ez zanim, 
di Farsîya kevn de sitêrk/komsitêrk e. 
Heke bala we kişandibe, li gel peyva planet/doşger me hin peyvên din ên 
bi vê mijarê re têkildar jî bi kar anîne di vê nivîsê de. Em wan jî li jêr rêz 
bikin, bila bibe wek pêşniyarkirina komek peyv: 
Kurdî                                                   Îngilîzî                         Tirkî 
doşger/ planet                                   planet                         gezegen 
gergeh/orbît                                      orbit                            yörünge 
erdkêş                                               gravity                        yerçekimi 
Sazûmana Rojê/Sîstema Rojê         Solar System             Güneş Sistemi 
komsitêrk/koma sitêrkan                   constellation              takımyıldız 
Baran RIZGAR 
Nîsan 2012 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
Xweş silavên hêja ji bo bira Baran Rizgar 
Bi rastî ev şîroveya te kaniyek nû (nuh) ava dike li hindir zimanî Kurdî de, 
ku min bi xwe nedîtiye ku kesî li ser vê axaftî ye, û ez dibînim wekî 
dilariyek e ji te demê te ev derî vekiriye. 
Û çend tişt di bala min de hene min xwest ku xuyan bikim 
A - " Ro " û " Roj " 
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Pir nivîskarên zimanê Kurdî dkevin vê şaşbûnê, û heye di peyvkirina bi 
lêvan de jî em pir caran dikevin vê şaşiyê û bê ku em li ser bisekinin û 
durist bikin. 
Her du peyvên ( Ro )* û ( Roj ) ji hev cûda ne, û sûdayê (wateyê) wan ne 
wekî hev in. 
* (Ro) an jî (Row) an jî (Roy) , ev her sê peyv bi yek wateyê ye 
- Ro ( the Sun ) : Bi piranî stêrek bingehî ye bo Sazûmana Royê (Rowê), û 
jiyanê berdewam dike li ser Qadê (erdê, keşwerê), û wekî kaniyek bo 
germbûnê û bo ronahiyê ye. Û dûrbûna 
nevberî ji Erdê ve 150 milyon kîlomitir, û bi mezinbûna 330000 car qaserî 
Erdê ye. 
- Roj ( the Day ) : 
* Demê ku li navbera hildana royê "ji hêla rohilat" heya ku dadikeve " 
hêla rowava". 
* Ew 24 katên gerek in ku Erd carekê li dor xwe bigere. 
* Ew jimartina bi 24 katan ji heftakê, mihekê an jî salekê (( ger ewan bela 
bûbin)). 
B - Erdkêş ( Gravity ) 
Peyva (Erdkêş) peyveke hevbendî ye, ji her du peyvên xwerû (Erd) û (kêş) 
hatî ye. 
Erdkêş = Erd + Kêş 
Vîcar, pirs ev e : 
Ma hêzên Erdkêş (gravity) li erdê bi tenê heye ... ! ?? 
Eger em li ser hîvê (heyvê) bin, emê çi bibêjin .. ? Hîvkêş .. !? 
Eger em l i ser Mars bin, emê çi bibêin ... ? Marskêş ..!? 
Û di vê cîhana fereh bi têrîlyonan cih hene ... !! 
Eger em li paş koka û raveya ( Gravity ) binêrin di ferhengên Ênglîzî de, 
dê emê bibînin : 
(( French gravité, heaviness, from Old French, from Latin gravits, from 
gravis, heavy; see gwer-1 in Indo-European roots )) 
Li ser lînka jêrî : 
http://www.thefreedictionary.com/gravity 
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An jî peyva ( Gravity ) bi Ênglîzî û peyva ( Giran ) bi Kurdî wekî hev in ji du 
aliyan ve : 
1- Her du peyv bi tîpên ( G ) destpêdikin. 
2- Her peyv û gotin bi yek wateyî ye û ji yek kokê ne Hindo-Ewropî ne. 
Loma pêwîst e ku di zimanê Kurdî de ji peyva ( Giran ) were avakirin. wekî: 
Giran + Kêş = Girankêş 
Girankêş , Girankêşî , Girankêşbûn , Girankêşkirin 
Û tevî ku ( Girankêş ) jî di ferheng de jî heye û wateya kişîna bar tê ( 
kişandina bar ). 
Û eger li her du cihan jî binêrin : 
- Girankêşa gerdoşan 
- Girankêşa baran 
Xuyan dibe jî ku raman ji hev nêzîk in, li gor Yaseya Newton bo 
Girankêşbûna Cîhanî ((Newton's law of universal gravitation )) : every 
point mass in the universe attracts every other point mass with a force 
that is directly proportional to the product of their masses and inversely 
proportional to the square of the distance between them. 
Biborîne min nikarî ew wergeranda. 
Silav û Rêz. 
RÊNAS 
GIRDEK (BUYUK HARF, CAPITAL LETTER): DI KÎJAN REWŞAN DE BI KAR 
BÎNIN 
1)      Di destpêka hevokan de. Hevok divê bi girdekê dest pê bikin, da ku 
alîkarîya xwendinê bike, xwendevan 
       zanibe ku hevok li ku dest pê dike. 
        Civîna wan se’et di 9:00an de dest pê kir. Lê belê, gelek kes 
nehatibûn. 
        Hay ji xwe hebin! 
        Hun diçin kîjan komelê? 
2)         Her weha ji bo destpêka peyivînekê/axaftinekê jî divê girdek bê 
bikaranîn. 
        Dûre bi dengekî hêla got, “Tucarî neçe wê derê!” 
3)        Tîpa yekem a vegirtinên yekser jî girdek e: 
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             Mamoste pirsî, “Hun kanin vê pirsê bersîv bikin?” 
4)      Serenav (özel isim, proper name/noun): Navê kes an tiştekî takekes 
an spesîfîk. Heke ew nav hevdanî 
      (bileşik, compound) be, wê gavê hemû peyvên ku wî navî pêk tînin. 
Her weha paşnav jî bi girdekê dest pê 
      dikin. 
        Besê, Azad, Bawer, Mahmûd, Biro, Ferzende 
        Azadê Mihemedê Faro, Qedrîyê Cano, Fatma Dag, Sînan Kaya, Malşa 
Onen, 
        Hesenê Kerr, Fatika Lal, Evdê Zirav, Zîna Mihacir, Sehal Onen 
5)        Navên welat, bajar, bajarok, gund, çîya, çem û hwd 
        Newala Sêvê, Deşta Mûşê, Berîya Mêrdîn, Çîyayê Mazî, Dêra Sor, 
Dêra Çolê, Çemê Çetelê 
        Okyanûsa Atlantîk, Derya Reş, Afrîkaya Başûr, Erebistana Siûdî, 
Koreya Başûr, Rojhilata Navîn, 
6)    Navên netew/netewatî/nijad/orîjînan û zimanên ku dipeyivin 
        Kurd, Tirk, Ereb, Îngilîz, Ecem û hwd. 
        Kurdî, Îngilîzî, Erebî, Tirkî, Almanî û hwd. 
        Ez bi Kurdî dipeyivim. 
        Zimanekî tevlihev çêkirine; Kurdî, Tirkî û Îngilîzî tev li hev kirine. 
7)    Peyvên ku ji navên bajar, welat, nijad, netew û hwd çêdibin jî bi 
girdekê tên nivîsîn. 
        Kurdistan, Brîtanya, Amerîka, Îran, Dêrik, Amed, Îzmîr 
        Kurdistanî, Brîtanî, Amerîkî, Îranî, Dêrikî, Amedî, Îzmîrî 
8)    Ev her weha qaydeyeke gelemperî ye, heke peyvek ji serenavekî yan 
navekî ku bi girdekê dest pê dike bê 
     çêkirin, ew peyv bi xwe jî bi girdekê dest pê dike: 
        Marks, Lenîn, Îslam, Tirk, Ereb, Kemal 
        Marksizm, Lenînîzm, Îslamîst, Erebîzasyon, Tirkîperest, Kemalîst 
        Tenê heke wateya xwe wenda kiribe û bi wateyeke nuh û wek 
gelenavekî (cins isim) peyvek jê çêbûbe, ku         ew peyv êdî peyva 
orîjînal wek referans bi kar nehîne, wê gavê girdek nayê bikaranîn: 
        donkîşotî, ecemî, amper û hwd. 
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        Mêze bikin, peyva 'ecemî' êdî têkilîyeke xwe bi 'Ecem' re nemaye, 
wê wek referans bi kar nahîne, ji lew re         'ecemî' ne bi girdekê, lê bi 
hûrdekê dest pê dike. 
        Lê belê, Lenînîst hîn jî ji bo 'Lenîn' referans e, ji lew re divê ew bi 
girdekê dest pê bike, ji ber ku 'Lenîn' bi         girdekê dest pê dike. 
9)    Navên ‘doşger’an (planet, gezegen). Doşger ji xwe navên xwe ji 
navên xwedayên Roman disitînin, anku 
      serenav in. Wek mînak, Mars navê Xwedayê Şer ê Roman e. Ji lew re: 
        Venus, Jupîter, Mars, Merkurî û Saturn. 
        Heyv û Roja dinya me bi girdek, lê yên gelemperî bi hûrdek.  Mînak: 
        Ew heyva herî mezin a ku li dora Jupîterê doş dibe Ganîmede ye. 
        Ew heyva ku li dora Dinyê doş dibe Heyv (serenav) e. 
        Gelek heyvên Jupîter hene. 
        Ma hemû roj bi qasî Rojê (serenav) germ in? 
10)  Navên Roj û Mehan: Zimanên Rojavayî ev nav bi piranî ji navên 
xweda yan kesayetîyên dîrokî 
        wergirtine, ji lew re wan wek serenav dihesibînin û bi girdek dest pê 
dikin. Li Tirkîyê, navên mehan dema 
        ku wek tarîx, anku piştî hejmarekê dinivîsin, bi girdek dest pê dikin, 
lê dema ku bi serê xwe, bi tenê 
        dinivîsin bi hûrdekê dest pê dikin: 
        28 Mart Pazar’ı bekliyoruz. 29 Ocak 2011 Cuma günü geliyorlar. 
        Bu pazartesi önemli bir toplantı var. Onlar nisan ayını bekliyorlar. 
        Bê guman bi vî awayî mijar dijwar dibe. Her weha em nikanin yekser 
bibêjin, hema bila gişt bi hûrdekê 
        dest pê bikin, ji ber ku di nivîsîna tarîxê de pêwîst e ku bi girdekê dest 
pê bikin. Ji lew re, ya herî maqûl ew 
        e ku em jî hemûyan bi girdekê bidin destpêkirin: 
        Sibat, Adar, Cotmeh, Mijdar, Yekşem, Çarşem, Înî û hwd. 
        Heke peyvên hevdanî bin, wê gavê hemû peyvên wan bi girdekê dest 
pê dikin: 
        Çileyê Paşîn, Çirîya Pêşîn û hwd. 
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        Her weha; 5 Gulan 2010, di 6ê Gulanê de, Gulana 2010an, Yekşem 5 
Adar 2009 û hwd. 
11)     Navên dewr û dewranên spesîfîk ên dîrokî: 
        Şerê Dinyê yê Yekem, Serdema Navîn, Serdema Qeşayê. 
12)     Navên ol (dîn), mezheb, felsefe, doktrînan. 
        Navên olên rêkxistî (fermî, naskirî)  li gel mezhebên wan çi wek 
navdêr çi wek rengdêr bikaranîna wan, 
        divê bi girdekê dest pê bikin. 
        Îslam, Îsewîtî, Êzdî, Katolîk, Alewî, Sersor, Zerdeştî û hwd. 
        Navên ku wan li xwedayê xwe kirine û her weha pêxemberên wan jî 
bi girdekê tên nivîsîn. 
        Xwedê, Pêxember (dema ku pêxemberekî taybet nîşan dide, em 
bêjin ji bo yekî Musliman, 
        Hz Mihemed), Mesîh (dema ku Hz Îsa nîşan dide), Zerdeşt, Zerdeştê 
Kal û hwd. 
        Her weha navên pirtûkên van olan: Qur’an, Încîl, Tewrat, Mishefa 
Reş, Avesta. 
        Ew ji Xwedê bawer dike. 
        Gelek xwedayên wan hebûn. 
        Ma Pêxember wisa negotiye? 
        Gelek pêxember hatine ser rûyê erdê. 
13)     Navên Partî/Tevgerên Sîyasî: Partîya Karkerên Kurdistanê, Partîya 
Sosyalîst a Kurdistanê, 
          Yekîtî Niştimanî Kurdistan, Partî Demokratî Kurdistan, Enîya 
Rizgarîxwazan û hwd. 
14)       Navên Sazîyan: Şaredarîya Sûrê, Enstîtuya Kurdî, Komela 
Dêrikîyan, 
          Muzeya Huner a Londonê, Zanîngeha Stenbolê 
15)     Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojava, û peyvên ji wan çêkirî yên wek 
başûrê rojava û hwd. 
          Ev navên hêlan dema ku bi gelemperî tên bikaranîn, bi hûrdek dest 
pê dikin: 
        Ji Amedê bi alîyê rojhilat ve 30km biçin. 
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        Bajarekî li bakurê welêt dagir dikin. 
        Lê belê dema ku wek beşeke serenavekî tên bikaranîn, wê gavê ew 
jî li gel peyvên din bi girdekê dest pê 
        dikin: 
        Koreya Bakur, Koreya Başûr û hwd. 
        Dema ku wek beşeke navê deverekê tên bikaranîn: 
        Bakurê Kurdistanê, Başûrê Rojhilatê Anatolyayê, Rojhilatê 
Anatolyayê, Bin/Binya Xetê, Binxet. Lê; 
        Em li bajarekî li bakurê Tirkîyê diman. 
        Ew ber bi rojhilatê Kurdistanê ve fireh bûne. 
        Navdêrên ku ji van peyvan tên çêkirin: 
        Bakurî (kesekî ji Bakurê Kurdistanê) 
        Başûrî (kesekî ji Başûrê Kurdistanê) 
        16) Cejn: Cejna Qurbanê/Remezanê/Newrozê, Çarşema Sor û hwd. 
17)   Navên Pirtûkan: Kîne Em, Kela Dimdimê, Evîna Welat, Dersên Kurdî, 
Ferhanga Kurdî û hwd. 
18)   inwanên mirovan, dema ku li ber navên wan tên bikaranîn: 
        Mîrza Şêrko, Hesen Axa, Xanim Gulê, Zerê Xanim, Banû Zelal, Mele 
Hesen, Şêx Sînan, Hecî Beko, 
        Kaptan Şeref, Kral Edward, Mîr Bedir, Efser Seydoşê Elo. Lê belê: 
        Seydoşê Elo efser e. 
        Edward kralê wan e. 
        Şeref kaptanê keştîyê ye. 
19)      Têkilîyên malbatî/mervantîyê (dema ku wek serenav tên 
bikaranîn): 
        Me telefonî Xaltîka Edûlê kir, lê me hîn telefonî xaltîk û metikên din 
nekiriye. 
        Min ev dîyarî ji bo Dayê kirîye. Ka em tiştekî ji bo dêya/dayika te jî 
bikirin. 
        Ma te ji Apê Hadî pirsî? Na, Xalê Sîno berê jê pirsîbû. 
        Bila ji Kek Osman jî re bibêjin. 
        Xuya ye ku Bavo nehatiye. Te ji bavê xwe re got? 
Têbinî: Heke hun nekin girdek, ew ê wateyeke guhertî bisitîne. 
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        Ez ê ji apê Hadî re bibêjim. (Hadi’nin amcasí, Hadi’s uncle) 
        Bila xaltîka Edûlê jî were. (Edûlê’nin teyzesi, Edûlê’s aunt) 
        Bila ji kekê Osman jî re bibêjin. (Osman’ín abisi, Osman’s elder 
brother) 
19)      Akronîm, bi tîpa yekem kurtkirina navan: PDK, YNK, BDP û hwd. 
20)   Navên şer, serhildan, şoreş, seferberî, êrîş, operasyon û hwd ên 
pejirandî/naskirî. 
              Şerê Navxweyî yê Îspanyayê 
              Şerê Dinyê yê Duyem 
              Şerê Çildêranê 
              Serhildana Agirî 
              Operasyona Derya Lion, lê belê: 
              Îtalya tev li şer bû. 
              Çar salan şer kirin. 
              Gelek serhildan bi ser neketine. 
              Ew ê li wê herêmê operasyonekê pêk bînin û hwd. 
21)     Markeyên bazirganîyê: Adidas, Nike, Intel, Dell, Toyota û hwd. 
Vê gavê ewqas qayde ez bawer dikim ku hîmê mijarê bersîv dike, lê belê 
heke pirsên we yên li ser mînakên guhertî, yan tiştekî ku bi nakokî xuya 
dike, hebin, ez ê bi kêfxweşî dîsa li ser bisekinim û bêtir bi firehî û 
mînakan rave bikim. 
Baran RIZGAR 
Nîsan 2012 
avantaj/awantaj,provokasyon/prowakasyon, 
sivîl/siwîl,televizyon/telewîzyon û whd 
PIRSA XWENDEVAN: Silav mamoste, ji bo xebata we em sipasdar in. Ev 
mînakên li jêr min ji çend gotarên nivîskarên Kurd anîne. 
                                  Gelo mamoste çima ''W" ne "V" ? Silav û rêz Hogir 
BALIC 
                                  Awantaj, prowakasyon, siwîl, telewizyon û hwd. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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Silabên germ ji bo te jî, dîsa sipas dikim ji bo tevlêbûna te û her weha li 
me bibore, ev bersiva te bi derengî ket. Ev mînakên ku te wergirtine û 
her weha gelekên wek van ku em car caran di nav nivîsên Kurdî de 
dibînin, mijara tevlihevkirina w û v ye. Texmîna min ji ber ku peyvan 
yekser ne ji zimanên Ewropî yan Latînî, lê ji Tirkî werdigirin, ev yek rû 
dide. Ji ber ku di Tirkî de her du deng tunin, tenê yek heye û ew jî dibe 
sedema sergêjîyê. Karê transkrîpsîyonê dive bi zanatî û li gora orîjînala 
peyvê bê kirin. Heta ku dibe ji Tirkî dûr mayin, dê çêtir be. Ji bo ku bibe 
mînak û raber bikim ku divê çawa bê kirin, ez ê van peyvên ku te nîşan 
dane, ji orîjînalên wan transkrîpt bikim. 
                                                                  avantaj an awantaj 
Ji Îngilîzîya serdema navîn                        avantage (-tage wek -taj, -tac tê 
bilêvkirin) 
Ji Anglo-Fransî koka wê                            avant 
Ji Fransîya nûdem                                     avantage 
Dîyar e ku orîjînal ‘v’ ye û tu sedem tuneye ku em wê bikin ‘w’, ji ber ku 
di zimanê me de ‘v’ bi xwe heye. Ji xwe di wan zimanan de jî hem ‘v’ û 
hem ‘w’ heye û bilêvkirina wan û Kurdî kêm-zêde yek in, ji lew re, heke 
dengê ‘w’ bûya, wan ê bi xwe ‘w’ bi kar bihanîna, me yê jî wek ‘w’ 
binivîsanda. Îcar Tirk ji ber ku tenê tîpeke wan heye (v), ji bo her duyan jî 
wê bi kar tînin, carinan jî ji dewsa ‘v’ya Ewropî 'f' bi kar tînin. Ew ji bo wan 
pirsgirêkek e, ne ji bo me. Ê me, em kanin ‘v’ be, v, ‘w’ be w, ‘f’ be f bi kar 
bînin, çima serê xwe biêşînin? 
                                                                  provokasyon an prowakasyon 
Ji Îngilîzîya serdema navîn                        provocacioun 
Ji Anglo-Fransî koka wê                            provocacion 
Ji Latînî                                                      provocation-, provocatio 
Dîyar e ku original ‘vo’ ye,  ne ‘wa’, û tu sedem tuneye ku em wê bikin 
‘wa’. 
                                                                  sivîl an siwîl 
Ji Îngilîzîya serdema navîn                          civilis 
Ji Fransîya serdema navîn                          civilis 
Ji Latînî                                                        civilis 
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Dîyar e ku orîjînal ‘v’ ye û tu sedem tuneye ku em wê bikin ‘w’. 
                  televîzyon an telewizyon 
Ji Îngilîzîya serdema navîn                        vision 
Ji Anglo-Fransî koka wê                            vision 
Ji Latînî                                                      vision, visio 
Dîyar e ku orîjînal ‘v’ ye û tu sedem tuneye ku em wê bikin ‘w’. 
Ev peyvên jêrîn û gelekên wek wan jî divê bi heman awayî bên 
transkrîptkirin: 
vîdeo                  wîdeo 
volkan                wolkan 
vodka                 wotka 
voleybol              woleybol 
volt                      wolt 
Hêvî dikim ku ji bo ronîkirina mijarê bibe alîkar. 
Baran RIZGAR 
Nîsan 2011 
-yî, -hî, tî 
PIRSA XWENDEVAN: 
Dem baş, mamoste 
Ji kerema xwe li van mînakên li jêr binêre: 
Cuda        cudahî           cudatî       cudayî 
Vala         valahî            valatî        valayî 
Pale          palehî            paletî        paleyî 
Xweza     xwezahî                         xwezayî 
Ji wan mînakan dîyar dibe  ku ew ( hî, tî û yî ) tev yek wateyê didin peyvê 
lê gelo çima yek nayê bikaranîn an jî qeydek heye ku mirov bizane kîjanê 
bi kar bîne ? 
Silav û rêz 
Hogir BALIC 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dem xweş, sipas ji bo tevlêbûna te. 
Bi rastî mijar ‘-î’ û ‘-tî’ ye. Ji ber ku em zanin ku ‘h’ û ‘y’, ne ji bo wateyê 
lê ji bo kelijandinê/herikandinê kar dikin. –(ah)î, -(ay)î jî wî karî dikin. Dîsa 
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ya ku peyva nuh diafirîne î ye, yên din ji bo herikandinê/lihevanîna 
dengan dibin alîkar. 
Anku her çiqas di gelek nivîs û pirtûkên li ser rêzimana Kurdî de em lê rast 
tên ku ‘-ahî’, ‘-ayî’, ‘-yî’, ‘-hî’ wek paşpirtikên peyv çêkirinê tên ravekirin 
jî, ew hemû ji bo kelijandin/herikandina paşpirtika ‘-î’ ya peyv çêkirinê 
tên bikaranîn; anku bi serê xwe ne paşpirtik in, wek tîpên kelijandinê kar 
dikin. Wek gelek mijarên din, di vê mijarê de jî girîngîya î dîyar e. Ew jî yek 
ji wan sedeman e ku ez li dij derdikevim û çewt û bi zirar dibînim ku li cîhê 
ku di axaftina devkî de î dikeve, ji dewsa ku wê bibînin û analîz bikin, li 
şûna wê i bi kar tînin. Di yekcar zêde peyvan de, î sitûna peyvê ye, çênabe 
ku çewt bê nirxandin. 
Wê gavê li vir pirsa yekem ew e ku em ji bo kelijandinê ‘h’ yan ‘y’ bi kar 
bînin; li ser vê mijarê min berê jî nivîsandibû, ya ku bi firehî tê bikaranîn, 
hem ji alîyê cografîk ve û hem jî ji alîyê seranserîya zimên ve ‘y’ ye. Heke 
tercîh ê bê kirin, divê ev serdestîya ‘y’ bê naskirin û li gora wê tercîh bê 
kirin. Bikaranîna ‘h’ ji her du alîyan ve jî (seranserîya welêt, seranserîya 
zimên) sînorkirî ye. Tenê dibe ku di hinek peyvên taybetî de ‘h’ rûniştibe 
û ‘y’ rabûbe; heke hebin peyvên wanî, em kanin wan zelal bikin û têxin 
nav tercîhan. Wekî din, ji bo tercîhkirina ‘h’ ez bi xwe nikanim tu delîlan 
raber bikim. 
Bi tercîhkirina ‘y’ re, divê mijara ketina dengên ‘i’ û ‘î’ di rewşa pevgirêdan 
an tewandinê de, bê zelalkirin, ziman ji sergêjîya 'i ji dewsa î' bê 
rizgarkirin. Wek, ronayî - ronayîya çavê min – ronaya çavê min; hênik-
hênikayî-hênkayî-hênikaya/hênkaya zozanan û hwd. 
Her çiqas di pirtûka C. Bedirxan û R. Lescot de tê gotin ku ‘-tî’ jî wek ‘–hî’ 
û ‘–yî’ ji bo kelijandin/herikandinê tê bikaranîn jî, bi dîtina min mijara ‘-
tî’ hinekî guhertî ye. Ji ber ku ew ji alîyê wateyê ve jî car caran guhertinê 
pêk tîne û di hinek rewşan de, -î (-yî) dewsa –tî nagire. Wek: 
meletî 
xwedîtî 
mamostetî 
biratî 
birçîtî 
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gundîtî 
sipehîtî 
quretî 
tewtewetî 
Dema ku meriv li van peyan dinêre, meriv yekser dibêje, dibe ku ‘-tî’ ji bo 
piştî dengdêran be. Lê hinek peyv hene ku piştî dengdaran jî tê bikaranîn: 
hevaltî 
kertî 
jintî 
mêrtî 
şivantî 
zaroktî 
Wê gavê dimîne ku meriv ji alîyê watezanîyê ve lê binêre ku cudatîyekê 
pêk tîne yan na. Ji alîyê wateyê ve meriv kane bibêje ku dema ku peyva 
pêkhatî mijûlîyekê (meşgûlîyet), pîşeyekê, bi gelemperî bûyina tiştekî, 
kategorîyekê nîşan dide, meyl ew e ku ‘-tî’ were bikaranîn. 
Li gora vê nêzîkbûnê, ji mînakên ku te dane, ji bo ‘pale bûn’ê em kanin 
‘paletî’yê bi kar bînin. 
‘-tî’ tenê ji bo navdêrên nedîtbar (razber, abstrakt, soyut) tê bikaranîn. Lê 
belê ‘î’ her çiqas bi gelemperî û piranî navdêran pêk dihîne jî, di hin 
peyvan de em lê rast tên ku ji bo pêkhanîna rengdêran jî hatiye 
bikarhanîn. Wek: 
NAVDÊR 
azadî 
rûreşî 
bindestî 
xweşî 
RENGDÊR 
xwezayî 
dîrokî 
çêkirî 
hewayî 
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Ji mînakên ku te dane, ‘xwezayî’ rengdêr e; lewma ‘-tî’ nikane bê 
bikaranîn, divê ‘-î’ bê bikaranîn û ji bo kelijandinê jî ‘y’: xwezayî. 
Her duyên mayî (cudatî, valayî), li gora vê nêzîkbûnê bi her du awayan jî 
dibe: -tî, -yî. Lê di pratîkê de ‘-tî’ bêtir tê bihîstin. 
Baran RIZGAR 
Adar 2011 
Berhevda û Raserî: hîn, bêtir, -tir; herî, -tirîn 
 PIRSA XWENDEKAR: 
Baran Rizgar, pismam ez careke din selamek (silavek) germ ji rêya pir dûr 
(Xorasan) li cenabê te pêşkêş dikim. Omîdvar im ku tim xweş û serbilind 
bibî ta ku em netewa Kurd ji van xebatên te yên pir bi nirx li ser zimanê 
Kurdî sûdmend bibin. Pismam dibêjim ku bi rastî wêbsayta te mîna tîkêk 
zêr li nav netewa Kurd şewq û ronahî dide me Kurmancan. Min pir jê sûd 
girtîye. 
Ez carina ji TV Kurd1 kelimêkê dibihîzime ku dibêjin,  ‘deha’; 
Meselen  deha baş (deha rind) 
Gelo  deha yanî çi?  Aya va kelima Tirkî ye yan Kurdî ye? 
Em Kurdên Xorasanê dibêjin  hîn baş (hîn rind) 
Baş 
Hîn baş 
Baştir 
Hîn baştir 
Herî baştir 
Herî baştirin 
Tenê mişkûla min li ser kelema  ‘deha’   ye. 
Pismam vîya ji min ra ronahî bike ku kîjan ji wan ya rast e. 
CECOXAN 
 -------------------------------------------------------------------- 
Silabên herî germ li te û hemû Kurdên me yên Xorasanê, Cecoxanê delal. 
Bi tevlêbûna te û hemû Kurdên Xorasanê kêfxweş dibim, hêvî dikim ku 
ev websîte ji bo we bibe alîkar. 
Rast e, peyva ‘deha’ ji ‘daha’ya zimanê Tirkî tê û ne bi Kurdî ye. 
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Hinek kes ji bo ‘herî/-tirîn’ jî ‘en’ bi kar tînin, ku ew jî bi Tirkî ye, ne bi 
Kurdî ye. 
Peyvên weha divê meriv tev li zimanê xwe neke. Li hemberî wan têra xwe 
peyvên Kurdî hene; hem jî bi du awayan: a) awayê bi paşpirtik (suffix) û 
b) awayê bi peyva serbixwe. 
Car caran em dibînin ku hinek kes her çiqas peyvên Kurmancî bi kar tînin 
jî, carnan wan tevlihev dikin. Divê wisa jî neyê kirin. Mînak: -tir û hîn, –
tirîn û herî xwedî fonksîyonên cîhê/cuda ne. -tir û hîn didin ber hev, lê –
tirîn û herî di vê berhevdanê de ya raser (herî serdest) raber dikin. Divê 
meriv ji alîyê watezanîyê ve wan tevlihev neke. 
Îcar heke em mijarê vekin, ji alîyê rêzimanê ve du rewşên me hene: 
1. BERHEVDA – COMPARATIVE 
Wek ku ji navê wê yê rêzimanê jî xuya dibe, tiştan dide ber hev û dîyar 
dike ku kîjan ji kîjanê bêtir ... e. Peyvên ku di vê rewşê de tên bikaranîn 
ev in: -tir, hîn, hêj, bêtir 
baştir, siviktir, kintir; hîn xweşik, hîn zû, bêtir bi baldarî, bêtir bi camerî 
Ev rewşa rêzimanê pir dişibe ya Îngilîzî. Ew jî wek me hem paşpirtik (-er) 
û hem jî peyva serbixwe (more) bi kar tînin. 
1. RASERÎ – SUPERLATIVE 
Ev jî dîsa ji navê xwe xuya ye ku ya raser dîyar dike. Anku ji 
giştan/hemûyan yek raser e. Di vê rewşê de peyvên wek herî û –tirîn tên 
bi kar anîn. 
herî baş, herî sivik, herî kin; xweşiktirîn, zûtirîn, baldartirîn 
Dîsa wek Îngilizî yek peyva serbixwe (herî - most) û yek jî paşpirtik (-tirîn 
/ -est) e. Lewra ji bo mînakan hema ez ê yekser ji pirtûka xwe ya Dersên 
Kurdî bi ravekirina Îngilîzî du rûpelan li vir bidim. 
Berî wê ez ê li ser mînakên te jî yek-du tiştan bibêjim. 
Baş 
Hîn baş 
Baştir 
Hîn baştir 
Herî baştir 
Herî baştirin 
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‘Herî baştirîn’ nabe, ji ber ku yek ji wan têrê dike û dema ku di vê rewşê 
de du bên bikaranîn, wate serobin dibe û rêzimanê jî binpê dike. Li lew 
re, divê em bibêjin, herî baş an jî baştirîn. 
‘Herî baştir’ jî nabe, ji ber ku heke tu bibêjî herî, êdî ji xwe dereca wê ji ‘-
tir’ xurttir e. Îcar ku tu ‘-tir’ lê zêde bikî, tu dereca wê kêm dikî, tevlihevî 
çêdibe. Divê yan ‘Herî baş’ yan jî ‘baştir’ bê tercîhkirin. Ew jî li gora rewşa 
ku tu dixwazî îfade bikî. Yek ji yekê baştir dibe, lê dema ku yek ji 
giştan/hemîyan baştir be, ew dibe ‘herî baş’, wê gavê ‘baştir’ derbas 
kiriye, jê rasertir/bilindtir bûye. 
‘Hîn baştir’ û ‘baştir’ gelek kes bi heman wateyê bi kar tînin, lê belê 
fonksîyona wan cîhê ne. 
Em bêjin 3 xwendegehên me hene, em behsa başbûna wan dikin. 
Xwendegeha jorîn baş e. 
Ya jêrîn baştir e (hîn baş e). 
Lê ya nuh hîn baştir e (ji wê jî baştir e). 
Me kanîbû bi kurtî bigota, Ya nuh herî baş e. 
Hêvî dikim ku bibe alîkar. 
Baran RIZGAR 
Adar 2011 
xwepêşandan, xwenîşandan, xwepêşan, pêşangeh, pêşan, pêşanvan 
Pirsa Xwendevanê: 
Ji kerema xwe, li ser peyva ‘demonstrasyon/nimayîş/gösteri’ nêrîna xwe 
ji me re dîyar bike, ka em bi Kurmancî jê re çi bibêjin. Bi sebeb ku pir 
peyvên ecêb ji bo wê tên bikaranîn (xwepêşandan, xwenîşandan û hwd). 
Rêz û silav. EVÎN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Belê bi rastî jî ji bo hemberîya demonstrasyon (nimayîş, gösteri) gelek 
peyv hatine çêkirin. Ji xwe ji çêkirina gelek peyvan jî meriv têdigihêje ku 
baş nehatiye lihevanîn, ji lew re, yeka din, yeka din tê ceribandin. Baş e 
ku meriv di nav hewldanê de be, lê belê di nav vê hewldanê de çêkirina 
gelek peyvên bêkêr û bargiran û hinek jê ji wateyê dûr, zimên dijidîne, 
sar dike. Ji ber vê yekê, ya baş meriv di çêkirina peyvan de ecele neke. 
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Heta ku yeka Kurdî û maqûl nehatibe dîtin, meriv kane yên enternasyonal 
bi kar bîne; ji xwe piranîya wan jî ji Latînî tên. 
Heke em werin ser pirsa te, ka em berê binêrin ku heta nuha çi peyv 
hatine bikaranîn: xwepêşandan, xwepêşdan, xwenîşandan, xwepêşan, 
nimayîş, rapêşî. Ji van ewên ku bi ‘xwe-‘ dest pê dikin, divê meriv bide 
alîkî. Ji xwe ji ber ku bi ‘xwe-‘ hatiye destpêkirin, ev lêgerîn li hev gerîyaye. 
Ji ber ku têkilîya ‘xwe-‘ pê re tuneye û di tu hemberîyên wê yên bi 
zimanên din de ‘xwe-‘ yan jî tiştekî ku ‘xwe-‘ pêwîst bike nayê bikaranîn. 
Dema ku em li peyva ‘demonstrasyon’ dinêrin, bintara wê diçe sedsala 
16an, bi Latînî lêkera ‘demonstrare’. Ev lêker wateya wê raber kirin, xuya 
kirin, şanî dan e. Tirkan jî li wê nêrîne û ji ‘göstermek’, ji xwe re ‘gösteri’ 
çêkirine. Her du jî tu têkilîyeke xwe bi ‘xwe-‘ re tuneye. 
Li gel vê peyvê, divê ji bo kesên ku wê çalakîyê dikin jî peyvek bê 
lihevanîn; wek demonstrasyon-demonstrator; gösteri-gösterici û hwd. Ji 
bo vê peyvê jî dema ku em li nivîsên Kurmancî dinêrin, em dîsa gelek 
peyvan dibînin, ji ber ku tu ji bo yekê çi bibêjî, divê tu ya din jî li ser wê 
ava bikî: xwenîşander, xwepêşandanvan, xwepêşanvan, nîşander, 
nimayîşvan û hwd. Ji ber vê yekê, divê em her duyan bi hev re li pêş çav 
bigirin. 
Wek ku min di mijara ‘pêşeroj/paşeroj’ de got, çawa ji bo wê peyvê divê 
meriv ‘roj’ bide alîkî, ji ber ku ew bi xwe li ber peyvê dibe asteng, cîh lê 
teng dike; li vir jî divê em peyva ‘xwe’ bidin alîkî, da ku rê li ber 
alternatîvên maqûltir vebe. Ji xwe peyva ‘xwepêşandan’ hem bargiranî 
ye, hem jî em bêjin, me wek navdêr bi kar anî: Em ê xwepêşandanekê saz 
bikin/li dar bixin; ka em çawa wek lêker bi kar bînin? Gelo em kanin 
bibêjin: Kurdan li qada bajêr xwepêşandan kir, an xwepêşan kir, an 
xwepêşan da, an jî xwe pêş dan. Baş li hev nayê. Her weha, heke em ê 
peyveke nuh çêkin, divê peyva me hem ji alîyê wateyê ve, hem jî ji alîyê 
sivikahîyê ve maqûl be, bargiranîyê li zimên çêneke. 
Peyveke me ya din heye, ew jî peyveke nûjen e, lê belê em dibînin ku ji 
alîyê hemû derdorên nivîskî ve hatiye pejirandin û tê bikaranîn: pêşangeh 
(exhibition, sergi, cîhê raberkirin/xuyakirinê). Bi dîtina min li gora ku em 
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li ser vê peyvê li hev dikin û ev peyv ji alîyê wate û sivikahîyê ve maqûl e, 
ya baş em bêtir bala xwe bidinê û hemû potansîyela wê bi kar bînin. 
Li gora ku em dibêjin ‘pêşangeh’, anku li dawîya wê ‘-geh’ heye û ew jî 
wateya ‘cîh’ dide, wek ‘kargeh’ dibe ‘cîhê kar’, 'seyrangeh' dibe ‘cîhê 
seyranê’, wê gavê divê em lê hay bibin ku ‘pêşangeh’ jî dibe ‘cîhê pêşan’ê. 
Îcar ‘pêşan’ çi ye? Pêşan jî wê gavê dibe navdêra 
raberkirin/xuyakirin/şanîdan/nîşandanê. Ji xwe heke ne wisa be, ‘-geh’a 
wê nikane hebe ku ‘pêşangeh’ê watedar bike. 
Wê gavê em kanin peyva ‘pêşan’ ji bo demonstrasyon (xwepêşandan, 
gösteri), ‘pêşanvan’ jî ji bo demonstrator (xwepêşandanvan, gösterici) û 
‘pêşangeh’ jî ji bo exhibition, gallery (sergi, galeri, cîhê pêşanê, cîhê 
raberkirinê) bi kar bînin. Bi min hem ji alîyê wateyê ve, hem ji alîyê 
sivikahîyê ve û hem jî ji alîyê hevgirtîbûna peyvan ve maqûl xuya dike. 
Qet nebe ew ê me ji hinek peyvên sosret û bargiran rizgar bike. Çend 
hevokên mînak ji nivîsên Kurmancî û bi peyva pêşan ji nuh de sazkirina 
wan: 
Platforma Demokrasi xwepêsandanek/pêşanek saz kir. (Newroz.com) 
Pistî xwepêsandanên/ pêşanên Fîlîstîniyan ên li Ramallah ... (Avesta) 
Peyam u axaftina destpêkirina xwepêsandan .. /destpêkirina pêşanê … 
(Rizgari.com) 
Devera ku Kurd lê bûn çalakî û xwepêşandan/ pêşan hatin lidarxistin. 
(Rabeadamascus) 
Xwepêşan li dervê avahiya UNICEF / Pêşan li dervê avahîya UNICEF. (AI) 
Di roja heştemîn a xwepêşanan/pêşanan de,di encama 
xwepêşanên/pêşanên şeva çûyî de, 70 kes birîndar bûn. 
Xwepêşander/pêşanvan dibêjin gere hukumet îstifa bike. (NETKURD) 
Şerê polis û xwepêşanderan/pêşanvanan berdewam e (NETKURD) 
Li rojavayê Kurdistanê xwenîşandan/pêşan berdewam in (RÛDAW) 
Pêncî xwenîşander/pêşanvan di zindana ewlekariya Hewlêrê de mane 
(RÛDAW) 
Li gel silabên germ 
Baran RIZGAR 
Adar 2011 
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Bilanî Dema Borî 
Pirsa Xwendevan: 
Mamoste di mijara ''hanîn''ê de  em ji nakokîyê rizgar bûn , sipas dikim. 
Mamoste gelo cudabûnek di  navbera van de heye? 
Xwezî ez hatibama 
Xwezî ez hatibûma 
Heke derbas biba 
Heke derbas bibûya 
Ya din li van mînakên li jêr binêre: 
Heke hatibûwa 
Heke hatibûya 
Wek tê zanîn her du awa jî tên bikaranîn lê gelo em (W) yan (Y) tercîh 
bikin? Wek rû, rûyê min yan rûwê min  û  hwd? 
Silav û rêz 
Hogir BALIC 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Li vir mijara me bi du alîyan e. Alîyê rêzimanê û alîyê 
pevkelyan/kelijandinê. 
Ji alîyê rêzimanê ve, mijar Bilanî Dema Borî ye. Ya baş berê ew bê 
zelalkirin, anku qaydeya pêkanîna Bilanî Dema Borî çi ye? Wê gavê, em ê 
kanibin çêtir biryarê bidin ku ji van awayên ku tu dibêjî kîjanî tercîh bikin. 
1. BILANÎ DEMA BORÎYA TÊDEYÎ (Simple Past Tense) 
Divê meriv berê Dema Borîya Têdeyî bi xwe zanibe: 
HATIN           Dema Borîya Têdeyî 
                        Ez hatim 
                        Tu hatî 
                        Ew hat 
                        Em hatin 
                        Hun hatin 
                        Ew hatin 
Îcar Bilanî Dema Borîya Têdayî li ser vê ava dibe. Qayde jî ev e: 
bi + Dema Borîya Têdayî + a 
                        BILANÎ Dema Borîya Têdeyî 
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Ez        bi+hatim+a 
Tu       bi+hatî+ya 
Ew      bi+hat+a 
Em      bi+hatin+a 
Hun    bi+hatin+a 
Ew      bi+hatin+a 
Li vir ji bo ku lêkera kesê duyem ê yekjimar (Tu) bi dengêrekê diqede 
(hatî), di pratîkê de hin guhertin çêdibin. 
Ji van a herî belav, xistina dengdêra ‘î’ ye. Wê gavê ‘a’ tenê lê zêde dibe 
û pêwîst nake ku ‘y’ bê bikaranîn. 
Tu       bihat(î)a        bihata 
Di nav gel de hin awayên guhertî hene, lê heke meriv ji qaydeyê awarte 
nebe çêtir dibe, anku divê bi- were serê lêkerê û –a jî were dawîya wê; 
yan na Bilanî Dema Borîya Têdeyî çênabe. Di hinek nivîsan de em dibînin 
ku ‘î’ radikin ‘a’ dixin dewsa wê. Ew dibêjin qey ‘a’ya navberê jî perçeyekî 
qaydeyê ye, lê ne rast e. Qayde tenê ’bi’ya serî û ‘a’ya dawî pêwîst dike. 
Ev qayde li jor di kişandina lêkera ‘hatinê’ê de bi zelalî xuya dibe. Lewra 
awayên wek ‘Tu bihataya’ yan ‘Tu bihatayî’ ji alîyê rêzimanê ve ne rast in. 
Heke î bargiranî be, divê bikeve. Mînaka dudan qaydeyê bi giştî bin pê 
dike û ‘a’ ji dawîya lêkera kişandî radike, ‘yî’ dixe dewsa wê (bihatayî). Wê 
gavê ‘bilanî’bûna wê namîne ji alîyê rêzimanê ve. Lewra ji bo sivikkirinê a 
herî maqûl ‘Tu bihata’ ye; ‘î’ dikeve sivik dibe. 
Hinek lêkerên din: 
KETIN           Dema Borîya Têdeyî 
            Ez        ketim 
            Tu       ketî 
            Ew       ket 
            Em      ketin 
            Hun    ketin 
            Ew       ketin 
                        BILANÎ Dema Borîya Têdeyî 
Ez        bi+ketim+a 
Tu       bi+ketî+ya     awayê sivik: Tu biketa 
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Ew       bi+ket+a 
Em      bi+ketin+a 
Hun    bi+ketin+a 
Ew       bi+ketin+a 
ÇÛN                Dema Borîya Têdeyî 
            Ez        çûm 
            Tu       çûyî 
            Ew       çû 
            Em      çûn 
            Hun    çûn 
            Ew       çûn 
                        BILANÎ Dema Borîya Têdeyî 
Ez        bi+çûm+a 
Tu       bi+çûyî+ya                awayê sivik: Tu biçûya 
Ew       bi+çû+ya 
Em      bi+çûn+a 
Hun     bi+çûn+a 
Ew       bi+çûn+a 
Îcar ji bo ku em werin ser mînakên ku te pirsîne, divê em li Bilanî Dema 
Borîya Çîrokî jî binêrin. Ji ber ku ew mînak li gora wê demê ne. Çawa ku li 
jor me dîyar kir ku Bilanî Dema Borîya Têdeyî li ser Dema Borîya Têdeyî 
ava dibe, her weha Bilanî Dema Borîya Çîrokî jî li ser Dema Borîya Çîrokî 
ava dibe; ji lew re, divê em berê kişandina vê demê zelal bikin. 
1. BILANÎ DEMA BORÎYA ÇÎROKÎ (Past Perfect Tense) 
Ji ber ku Dema Borîya Çîrokî wek paşpirtik lêkera ‘bûn’ bi kar tîne, em 
berê kişandina lêkera ‘Bûn’ bidin: 
                        BÛN 
Ez      bûm 
Tu     bûyî 
Ew    bû 
Em    bûn 
Hun  bûn 
Ew    bûn 
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HATIN           Dema Borîya Çîrokî (Past Perfect Tense) 
            Ez        hatibûm 
            Tu       hatibûyî 
            Ew       hatibû 
            Em      hatibûn 
            Hun    hatibûn 
            Ew       hatibûn 
Heke dawîya lêkerê ne dengdêr, lê dengdar be, wê gavê ‘i’ nayê 
bikaranîn; Dema Borîya Têdayî + bûn: 
ÇÛN                Dema Borîya Çîrokî 
            Ez        çûbûm 
            Tu       çûbûyî 
            Ew       çûbû 
            Em      çûbûn 
            Hun    çûbûn 
            Ew       çûbûn 
Îcar Bilanî Dema Borîya Çîrokî li ser vê ava dibe. Qayde jî ev e: 
Dema Borîya Çîrokî + a 
HATIN          BILANÎ Dema Borîya Çîrokî 
Ez        hatibûm+a 
Tu       hatibû(yî)+ya           (Mijara kesê duyem û ketina ‘î/yî’ min li jor rave 
kiribû) 
Ew       hatibû+ya 
Em      hatibûn+a 
Hun     hatibûn+a 
Ew       hatibûn+a 
ÇÛN               BILANÎ Dema Borîya Çîrokî 
Ez        çûbûm+a 
Tu       çûbû(yî)+ya  (Mijara kesê duyem û ketina ‘î/yî’ min li jor rave 
kiribû) 
Ew      çûbû+ya 
Em      çûbûn+a 
Hun     çûbûn+a 
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Ew       çûbûn+a 
Îcar wek ku min ji bo Dema Borîya Têdeyî gotibû, di nav gel de awayên 
guhertî yên lihevanîna dengan hene. Lê ev awayên guhertî qaydeyekê 
pêk nahînin, tenê lihevanîna dengan in û ew jî herêm bi herêm diguherin; 
hinek nava lêkerê diguherînin, dikin ‘a’, hinek ‘a’ya dawî dixin,  hinek ‘û’ 
radikin, ‘iwa/uwa/ûwa’ dixin dewsa wê û hwd: 
Ez çûbûma                Ez çûbama 
                                    Ez çûbam 
                                    Ez çûbiwama/çûbûwama/çûbuwama 
Ez hatibûma             Ez hatibama 
                                    Ez hatibam 
                                    Ez hatibiwama/hatibûwama/hatibuwama 
Av sar bûya               Av sar baya 
                        Av sar ba 
                                                Av sar biwa/buwa/bûwa 
            Heke ew derbas bibûya     Heke ew derbas ba 
                                                            Heke ew derbas biba/biva 
                                                            Heke ew derbas biwa 
                                                            Heke ew derbas bibawa/bibuwa 
            Xwezî ew ketibûya              Xwezî ew ketiba 
                                                            Xwezî ew ketibaya 
                                                            Xwezî ew ketibiwa/ketibuwa 
Bê guman, ez ne li hemberî lihevanîna dengan im. Lê belê di ware nivîskî 
de, divê em qaydeya xwe bi zelalî zanibin û li gora wê nivîsa xwe li hev 
bînin. An na lihevanîna dengan dikane meriv ji rêzimanê averê bike û her 
weha ji ber guhertokên zêde yên herêmî nakokî û sergêjîyan pêk bihîne. 
Tenê heke weha nebe, sivikkirin bi kêr tê. Lewra di vê mijarê de ji dewsa 
bi 3-4 awayên xwedî potansîyela sergêjî û nakokîyan, ez qaydeya zelal a 
rêzimanê ji bo Bilanî di Dema Borî pêşniyar dikim. 
Pirsa dawî ya li ser vê mijarê ji bo ‘y’ an ‘w/iw’ bû. Bê guman, bersiva vê 
pirsê zelal e. ‘y’ bi gelemperî tîpa kelijandinê/pev kelandinê ya Kurmancî 
ye. Çawa ‘a min’ dibe, ‘ya min’; ‘derî’ dibe ‘derîyek’; ba dibe bayê kur û 
hwd, divê wer weha ‘bû’ jî bibe ‘bûya’, ne ‘biwa’. Bi tevayî di nav gel de jî 
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ji xwe wisa ye, tenê li hinek herêman ne weha ye, ew ji dewsa ‘y’, ‘w’ bi 
kar tînin. Lê belê ev ji meyla giştî ya Kurmancî ya bikaranîna ‘y’ ji bo 
kelijandinê averê dibe. Ji lew re, ez nabêjim ku yek ji wan rast a din çewt 
e, lê heke em bixwazin tercîhekê bikin, bi ya min divê di warê nivîskî de 
‘y’ bê tercîhkirin. Wek ku li jor mînak tên dayin, hinek herêm jî dengdêrê 
dixin; ne bûya, ne jî biwa/buwa bi kar tînin, ji dewsa wan ba bi kar tînin 
(Ew hatiba). Hinek herêm jî carnan dengdêrê dixin û carnan jî ‘y’ bi kar 
tînin (Ew hatiba/hatibûya). 
Hêvî dikim ku ev analîz ji bo ronîkirina mijarê bibe alîkar. 
Baran RIZGAR 
Sibat 2011 
hanîn, anîn, înan, hênan 
Pirsa xwendevan: 
Mamoste wek berê jî ku te dayî xuyakirin ku ''anîn'' ji '' hanîn'' hatîye , 
lê  ji ber ku anîn bêtir tê bikaranîn gelo 
anîn (înan)   neîne  neanî  neanîbûn; yan 
anîn(înan) neyne neyna neynabûn. 
Kîjan rast e ? Eger mijar berfirehtir be wê baştir be. Silav û rêz, Hogir 
BALIC 
------------------------------------------------------------------------ 
Em berê guhertokên bikaranînê rêz bikin: hanîn, anîn, hênan, hînan, înan. 
Wek ku xuya dibe, bi du awayan tesnîf dibin: 
1-a) awayên bi ‘h’       hanîn,  hênan, hînan 
1. b) awayên bê ‘h’ anîn, înan 
2- a) awayên ku –a, –an di kîteya dawî de ye        hênan, hînan, înan 
1. b) ) awayên ku –a, –an di kîteya serî de ye hanîn, anîn 
Dengê ‘h’ em zanin ku awayê herî resen û kevnar e; her weha hîn jî di nav 
gel de tê bikaranîn, bi tevayî ranebûye. Li hin herêman hem ’hanîn’ û hem 
jî ‘anîn’ tê bikaranîn; li mala me bi xwe her du awa jî tên bikaranîn. Bê 
guman, heke em li bintara peyvê û resenbûnê bigerin, awayên bi ‘h’ 
derdikevin pêş. 
Xala dudan mijara ku ‘-a, -an’ di kîteya serî (hanîn, anîn) yan di kîteya 
dawî (hênan, înan) de ye? 
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Li vir em kanin li zimanên din ên ku em ji kevn de pê re têkildar in, 
çavkanîyên me nêzîk an wekî hev in, an jî li zaravayên xwe yên din binêrin. 
Ka gelo formên ku ji bo ronîkirina vê mijarê bibin alîkar hene yan na? 
Heke em berê li zaravayan binêrin, di zaravayên Başûr de bi heman 
wateyê (hanîn, anîn), lêkera ‘hawirdin’ heye ku ew jî bi ketina ‘h’ wek 
‘awirdin’ jî derbas dibe. Em li vir bi zelalî dibînin ku ‘a-‘ di kîteya (hece) 
serî de ye; hawirdin, awirdin; di ya dawî de tuneye. Heke hebûya, dê wek 
‘hêwirdan’ an ‘êwirdan’ bihata bilêvkirin, lê ew form em lê rast nayên. 
Her weha em di Pehlewî û Farisî de, dîsa bi wateya ‘hanîn’ê awayên wek 
awirden, awerden dibînin. Dîsa ew jî dîyar dikin ku ‘a-‘ di kîteya serî de 
ye û di kîteya dawî de ‘a-‘ tuneye. Hêjayî gotinê ye ku di zarava Kirmanckî 
(Zazakî, Kirdkî) de ev lêker wek ‘ardene’ tê bikaranîn. Dîsa ‘h’ ketiye, lê 
‘a-‘ di kîteya yekem de ye. 
Bi vî awayî em dibînin ku di Kurmancî de ji peyvên heyî ya herî resen û 
hîn jî bi giştî ji nav gel ranebûye, ‘hanîn’ e; ‘anîn’ jî awayê wê yê sivikkirî 
ye. Ev kurtkirin her çiqas di raderê de bi ketina ‘h’ dîyar bibe jî, di 
kişandinê de li gel ketina ‘h’, ketina dengên din û pev kelîyan an kelijîn jî 
heye. 
Îcar ku em werin ser kişandina wê, di kişandina forma resen ‘hanîn’ de tu 
asteng û nakokî pêk nayên, hemû dem û rewş li gora rêzikên giştî pêk 
tên: 
                                                HANÎN 
Fermanî                    Dema Nuha     Bilanî                 Dema Bihêk (Pêşî) 
Bihîne, Bihînin           Ez dihînim              Ez bihînim          Ez ê bihînim 
Nehîne, Nehînin        Ez nahînim             Ez nehînim         Ez ê nehînim 
Demên Borî:                       Min hanî/hanîye/hanîbû/hanîbûya û hwd. 
                               Neyînî:  Min nehanî/nehanîye/nehanîbû/nehanîbûya û 
hwd. 
                                                ANÎN 
Fermanî                  Dema Nuha         Bilanî          Dema Bihêk (Pêşî) 
Bîne, Bînin                 Ez tînim                  Ez bînim         Ez ê bînim 
Nîne, Nînin                Ez nînim                 Ez nînim         Ez ê nînim 
Ji bo Neyînî (negatîv) awayên guhertî hene: 
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Neyne, Neynin          Ez naynim              Ez neynim      Ez ê neynim 
Neîne, Neînin             Ez naînim               Ez neînim       Ez ê neînim 
Demên Borî:                       Min anî/anîye/anîbû/anîbûya û hwd. 
                              Neyînî:   Min neanî/neanîye/neanîbû/neanîbûya û hwd. 
Îcar te pirsîye ku kîjan awa bê tercîhkirin çêtir e. 
Bi dîtina min, awayê ‘hanîn’ di Kurdîya nivîskî de bê parastin dê baş be. 
Gelek avantajan pêşkêş dike; hevgirtî (consistent, tutarli) ye, li gora 
rêzikên rêzimanê ye, forma resen parastiye û hwd. 
Na heke li formeke kurt/sivik bê israrkirin, wê gavê divê dîsa awayê herî 
hevgirtî û bê nakokî were hilbijartin ku ew jî ev e: 
Bîne, Bînin                 Ez tînim          Ez bînim         Ez ê bînim 
Nîne, Nînin                Ez nînim         Ez nînim         Ez ê nînim 
Ev awayê jêrîn, kurt nake, lê lêkerê ji kirasê wê derdixe, forma lêkerê 
xerab dike, qaydeya kurtkirin û kelijandinê binpê dike, her weha ne 
hevgirtî ye. 
Neyne, Neynin           Ez naynim      Ez neynim      Ez ê neynim 
Neîne, Neînin             Ez naînim       Ez neînim       Ez ê neînim 
Heke bihîne kurt bibe bo bîne, anku ‘ih’ rabe, wê gavê ya maqûl ew e ku 
nehîne jî kurt bibe bo nîne, anku ‘eh’ bikeve, ev awayê kurtkirî yê di nav 
gel de ji awayê din bêtir hevgirtî ye, ji alîyê pev kelijandinê ve. 
Hêvî dikim ku ev analîz ji bo ronîkirina mijarê bibe alîkar. 
Baran RIZGAR 
Sibat 2011 
hebûn, tunebûn, bûn,  heye, tuneye, nîne, ne ... ye; 
hatin, nehatin, nahê, nayê, naye 
PIRSA XWENDEVAN: 
Dem baş mamoste .. Roja 21'ê Sibatê li zimanê me pîroz be … bi çend 
pirsan ez ê dest pê bikim: 
*Destê bi tenê, deng jê nayê. 
*Ez nayêm 
*Bila em nayin 
*Bila ew naye 
*Tu nînî (tu neyî ) 
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*Ew nîne (ew neye) 
Mînak ji pirtûka Celadet alî Bedirxan û Roger Lescot in. 
Ji wan mînakan tê xuya kirin ku yên binxîzkirî lêker in gelo 1- jêdera 
(radera) wan çi ye? 
2-  ya din jî gellek nivîskarên me wek birêz Alî Fîkrî Işik mînak ji nîvîsên  wî 
 '' … mebesteke bingehîn nîn be '' 
''…. makzagona niha de nîn in'' 
''….’kesên ku mudaxele bikin ma nînin'' 
Gelo kîjan awa rast e ? 
3- heke tiştin hebin min ji mijarê nederxistibin ji kerema xwe ji me re 
bide  xuyakirin . 
HOGER BALIC 
-------------------------------------------------------------------- 
Dem baş, tu bi xêr hatî. Ez hêvî dikim ku rewşa te baş be û tu nerehetî 
tunebe. 
Te hejmara rûpelê pirtûkê nedaye, lê ez bawer dikim ku ew ji rûpel 196, 
paragrafa 206an e.  Ji her du rûpelên berî wê li paragraf 205 xuya dibe ku 
wan wek mînakên awayên derveyî qayde yan rêzikan ên lêkera ‘hatin’ê 
nîşan didin.’ Ev ji bo van hevokan e: ‘Bila em nayin’; ‘Bila ew naye’. 
Bê guman li gora awayên rast û sereke divê meriv bibêje: ‘Em nayên/ 
nahên.  Ew nayê/nahê.” 
Min tucarî nebihîstiye, lê rast nehatime ku kesekî gotiye, ‘Em nayin’ an 
‘Ew naye’. 
Ez bawer dikim ku xwestiye bibêje ku li gora qaydeya giştî ew kane weha 
bê gotin, ne ku tê gotin. 
Ji bilî wê jî, neyînîya (negatîv) bilanî (istek) bi ‘na-‘ çênabe, Bilanî jî 
Fermanî jî neyînîya wan bi ne- çêdibe. 
Wek: Bila ew neyê/nexwe/neke/neçe. Ka em 
neçin/neyên/nexwin/nekin. 
Mînakên din: Destê bi tenê, deng jê nayê û Ez nayêm. 
Li vir pirsgirêkek tuneye; awayê bê ‘h’ ê neyînîya lêkera ‘hatin’ di Dema 
Nuha de ye. 
Li jêr van hevokan bi herdu awayên ‘hatin’ê (bi h û bê h) didim: 
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Deng jê dihê/nahê    Deng jê tê/nayê. 
Ez dihêm/nahêm      Ez têm/nayêm. 
Ji bo bi firehî bikaranîna ‘hatin’ê ji kerema xwe li vê nivîsê binêre, 
nûjenkirî ye:  https://sites.google.com/a/baranrizgar.co.cc/azadiya-
kurdistane/home/pirs-u-pirsgireken-zimane-kurdi/hatin-werin-weriyan-
weryan-ben-bihen-u-were-yan-werin 
 ------------------------------------- 
HEBÛN, NEBÛN, TUNEBÛN 
Hevokên din ên ku te vegirtine ne bi ‘hatin’ê, lê bi ‘bûn’ û ‘hebûn’ê re 
têkilîdar in: 
Tu nînî (tu neyî ) 
Ew nîne (ew neye) 
'' … mebesteke bingehîn nîn be '' 
''…. makzagona niha de nîn in'' 
''….’kesên ku mudaxele bikin ma nînin'' 
Li vir hevokên ji pirtûka rêzimanê jî û yên ji nivîsa  birêz Alî Fîkrî Işik jî 
awayê ‘nîn’ ê neyînîkirina (negatîv) lêkera ‘hebûn’ê bi kar tînin. Anku ji 
dewsa ku ‘hebûn’ê wek ‘tunebûn’ an ‘nebûn’ bikin neyînî, wê wek 
‘nînbûn’ dikin neyînî. 
Heke forma belav a bi awayê ‘tunebûn’ yan ‘nebûn’ bihata bikaranîn, dê 
ew hevok weha bihatina sazkirin: 
Tu nînî       Tu tuneyî          Tu neyî 
Ew nîne      Ew tuneye        Ew neye 
Mebesteke bingehîn nîn be / tunebe / nebe 
Makzagona niha de nîn in / tunin / tune /neyin 
Kesên ku mudaxele bikin ma nînin?         Ma kesên ku mudaxele bikin 
tunin? Ma kesek tuneye ku mudaxele bike? 
De were ev forma nîne, ne tenê wek neyînîya ‘hebûn’ê, ew her weha wek 
neyînîya ‘bûn’ê jî tê bikaranîn. Mînak: 
Erênî                         Neyînî 
Ew karker e.              Ew ne karker e. Ji dewsa wê weha dibêjin:           Ew 
karker nîne/nine/nîye. 
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Hun xurt in.              Hun ne xurt in.                                                            Hun 
xurt nînin / ninin 
Bê guman rê li tevlihevî û nakokîyan vedike, di pirtûka C. Bedirxan û R. 
Lescot a ku tu qal dikî de, ew jî li nakokîyê hay dibin, lê ji dewsa ku bi 
awayekî radîkal ji her du forman a bê tevlihevî û nakokî hilbijêrin, nîv 
çareserîyekê didin ber xwe. Forma ‘nînbûn’ê  ji bo ‘tunebûn’ê bi kar tînin, 
lê ji bo ‘ne…bûn’ê bi kar nahînin û wisa dibêjin: Başka kullanımlarda, 
bûn’un şimdiki zaman olumsuzu hebûn, malik olmak, var olmak fiilinkiyle 
karışır/Di bikaranînên din de, neyînîya dema nuha a ‘bûn’ê bi ya ‘hebûn’ê 
re tevlihev dibe (rûpel 150) (*). 
Li vir alozî berbiçav e; yek ji bo tuneye/neye dibêje, nîye/nîne/nine, yekî 
din ji bo ne…ye dibêje nîye/nîne/nine: 
Qurişek pereyê min tuneye.           Qurişek pereyê min 
nîye/nîne/nine      (hebûn) 
Ne pere ye, pûl e.                               Pere nîye/nîne/nine, pûl 
e.                     (bûn) 
Ne havîn e, payîz e.                           Havîn nîye/nîne/nine, payîz 
e.               (bûn) 
Bê guman, a bê alozî forma hebûn (erênî) û tunebûn/nebûn (neyînî) ye. 
Lê dîsa jî awayê ‘nîye/nîne/nine’ hem ji bo ‘hebûn’ê, hem jî ji bo 
‘ne…bûn’ê  têra xwe tê bikaranîn, teva ku hem bi nakokî ye û hem jî 
standardeke wê tuneye, bi gelek awayên guhertî tê bikaranîn û yekjimar 
û pirjimar jî tê tevlihevkirin. 
Ji alîyê nakokîyan ve xaleke din jî ew e ku dinivîsin, 'heye, hene, henin û 
hwd', anku bi hev re, lê dema ku neyînî dikin, awayên wek 'tune ye, tu 
neye, tu ne ye', anku cuda bi kar tînin. Heke 'ye, ne, in' di erênî de pê ve 
bin, divê di neyînî de jî pê ve bin, ne cuda bin, da ku hevgirtî û bênakokî 
be. Wek, 'Ez hatim/nehatim', çênabe em bibêjin, 'Ez hat im/ne hatim/ne 
hat im.' 
Dîsa heke em bibêjin, 'hebû, hebûn', anku bi hev re binivîsin, divê ji bo 
hevgirtî û bênakokîbûnê, em her weha di neyînî de jî 'bû, bûn' bi wê re 
binivîsin: tunebû, nebû, tunebûn, nebûn.  Ji xwe ji alîyê rêzimanê ve 'bû, 
bûn' li vir dema borî ya 'e, in' e: 
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Ew karker e/in; Ew karker bû/bûn; Ew hatin; Ew hatibûn û hwd. 
Hinek kes jî dibêjin, ne tenê tune bûn, tun bûn û nîn bûn, divê her weha 
he bûn (he ye, he ne û hwd) jî cîhê bê nivîsîn, ji ber ku 'he' di demên berî 
pêkhatina zimanê Kurdî de bi xwe peyv/lêkerek bûye. Lê ev nêzîkbûn li 
qaydeya gelemperî ya Kurdî-Kurmancî nayê, heke em wê wek lêkereke 
hevdanî (compound) bihesibînin, wê gavê 'he' jî dikeve nav kategorîya 
'ra-', 'da-', ve-' û hwd. Anku bi tena xwe, bi serê xwe êdî nayên bikaranîn, 
bi serê xwe ne xwedîyê wate û fonksîyonekê ne, ji ber wê yekê jî bi beşên 
din re tên nivîsîn, ne cuda: hebûn, rabûn, raketin, veketin, daketin, 
rakirin, vekirin, vemirîn û hwd. 
Di nav vê pircûreyîbûn û nakokîbarîyê de ji bo ku ber xwe vekim, di nivîsê 
de her carê dudil nebim, ez bi xwe van awayan tercîh dikim, lê îdia nakim 
ku awayên din divê tunebin, ew jî di nav gel de hene û belav in: 
heye, hene, henin 
tuneye, tunin 
hebû, hebûn 
tunebû, tunebûn 
*) Ji pirtûka C. Bedirxan û J. Lescot hinek rûpelên têkilîdar: 150, 199-203 
Hêvî dikim ku vê şîroveyê mijar çenekî zelal kiribe û min pirsa te rast fahm 
kiribe. 
Li gel silabên germ 
Baran RIZGAR 
Sibat 2011 
MIJARA ZAYENDAN (NAVDÊRÊN NÊR-MÊ) 
Mijara zayendan bi rastî bi qasî ku gelek kes difikirin, ne bêserûber e. Bi 
gelemperî û xwedî îstîsna bin jî hinek qayde hene. Em kanin wan 
bişopînin; ew ê dîsa jî cîh bi cîh hinek nakokî derkevin, lê ew jî bi du-sê 
pîvanan tên çareserkirin; wek li gora mantiqê rêzimanê, li gora ku kîjan 
awa serdest e û hwd. 
Qaydeyên gelemperî li gel îstîsnayên xwe di pirtûka min a bi navê ‘Dersên 
Kurdî’ de bi firehî hatine dayin. Her weha di pirtûka C. Bedirxan û R. 
Lescot de jî hatine raberkirin. 
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Van qaydeyan ez ê li jêr bidim. Lê li vir dixwazim du xalan jî zelal bikim. 
Yek ew e ku meriv çawa dikane li gora mantiqê rêzimanê li nêr an 
mêbûna (zayend) peyvan binêre. Carinan hin nakokîyên zayendan ji ber 
çewt bikaranîna qaydeyên rêzimanê jî pêk tên. Mînak, di televîzyoneke 
me de wisa hat gotin: 
Em ji miletê bipirsin. 
Kesekî din jî pir bi hêsanî kane bibêje: 
Em ji milet bipirsin an jî Em ji miletî bipirsin. 
Nuha li vir li gora rêzimanê hevoka yekem peyva ‘milet’ wek mê 
dihesibîne û ya duyem û ya sêyem jî wê wek nêr dihesibînin. Îcar heke 
‘milet’ mê yan nêr be, divê di hemû rewşan de wanî bê bikaranîn. Mînak, 
heke nêr be, divê em bibêjin: 
Miletê me                  Beramberî bavê me bikin. 
Na heke mê be, divê em bibêjin: 
Mileta me                  Beramberî dayika me bikin. 
Ji ber ku hemû herêm (an jî heke îstîsna hebin, piranîya mezin) dibêjin 
‘miletê me’, peyva ‘milet’ wek nêr tê hesibandin û çawa meriv ji bav/bavî 
dipirse, her wisa meriv ji milet/miletî dipirse. Lewra awayê ‘ji miletê 
bipirsin’ çewt e. 
Mînakek din, hinek kes dibêjin: 
Em herin/çûn aşê. 
Em bajarê tên û hwd 
Li vir peyvên ‘aş’ û ‘bajar’ wek ku mê bin, tên bikaranîn. Lê belê ew ne 
mê ne, ew nêr in, ji ber ku em dibêjin: 
Aşê me               Bidin ber ‘kurê me’. 
Bajarê we           Bidin ber ‘xalê we’. 
Li gora ku nêr e jî çênabe ku em wê bi ‘ê’ bitewînin, divê wek navdêreke 
nêr bê tewandin û ew jî li gora rêzimana me kane bi du awayan be: 
Em herin êş / Em herin aşî. 
Mijarê anî bîra min, di sitraneke gorbihişt Aram Tîkran de wanî dibêje: 
Wa bayê lê xist, hêlîn tev xera kiro. 
Li vir jî çewt e û divya bihata gotin: Va bayî/bê lê xist, hêlîn tev xera kiro. 
Ji ber ku ba navdêreke nêr e û wek bayî yan bê tê tewandin. Wek: 
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Mîhê lê xist. 
Berên/beranî lê xist. 
Ez bawer dikim ku ewqas mînak bes e, û dîyar dike ku rêziman çawa kane 
car caran alîkarîya zelalkirina nakokîyên zayenda navdêran bike. 
Li gora ku kîjan awa serdest e jî, di hevokeke ku wek mînak hatiye dayin 
de wisa dibêje: 
Lê pa heke em civakê Kurda. 
Li vir peyva ‘civak’ wek navdêreke nêr tê bikaranîn. Lê bi rastî ew 
navdêreke mê ye û divya bigota ‘civaka Kurdan’, anku bi ‘–a’yê pev girê 
bida. Îcar muhtemelen ji ber kêmasîya tecrubê çewt hatiye bikaranîn, na 
heke bê gotin ku li herêma wî/wê wisa tê bikaranîn, wê gavê jî ew li dijî 
awayê serdest e û tu sedemek rêzimanî yan qaydeyeke zayendan tuneye 
ku awayê wan ê awarte, ji ber wê sedem/qaydeyê bê tercîhkirin. Wê gavê 
divê di nivîsînê de bide ser şopa awayê serdest; ji ber ku nakokîyan pêk 
tîne. 
Di hinek rewşan de hem nêr û hem jî mê bikaranîna peyvekê ji ber du 
wateyên cuda yên wê peyvê ne. Mînakên ku hatine dayin jî dibe ku ji ber 
wê be: 
Ev karê wî ye                                    Ev şuxilê wî ye (nêr) 
Ev kara wî ye                                    Karsazî/bazirganî/ticaret kiriye, pere 
kar kiriye (mê, dijbera zirarê) 
Ez ji kar/karî têm.                            Ez ji şuxil têm. 
Ez ji karê ketim zirarê.                    Berê kar kiriye, dûre zirar. 
Mînakeke din a vî awayî peyva ‘mal’ e: 
Me mala xwe bir Amedê.                           mê (zar û zêç, malbat li gel 
hûrmûran giştî dibin) 
Me malê xwe bir Amedê.                           nêr (Ew ê malê kirîn û firotinê, 
yê karsazîyê bibin Amedê) 
Peyva ‘dar’ jî wisa ye: 
Dara hinarê, dara hijîrê û hwd (mê) 
Darê sitûr, darê şikestî û hwd (nêr) 
ZAYENDA NAVDÊRAN (NAVDÊRÊN NÊR – MÊ) 
1. NAVDÊRÊN NÊR 
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1. a) Nav an serenavên jîndarên nêr: 
 kur, law, ap, xal, rîsipî, nêrî, beran, Azad, Serbest, Silo, Bawer û hwd 
1. b) Çem, robar, avên herikok û navên wan: 
cihok, cok, co awarte (îstîsna) ne, ew mê ne 
1. c) Hemû navên rengan: 
sor, şîn, zer, sipî, reş û hwd 
1. d) Berhemên heywanên kedî, şîr û xurekên ji şîr: 
şîr, dew, mast, penîr, goşt û hwd 
hirî, lorik, liva awarte ne, ew mê ne 
1. e) Navên hemû maden û metalan: 
hesin, pola, zêr, zîv û hwd 
1. f) Navê hemû jimar/hejmaran: 
yek awarte ye, ew mê ye 
1. g) Bi rêya şibandinê, navdêrên wek: 
çîya, gir, çakûç, sitirî (histirî), dirî, mîx û hwd 
1. h) Piranîya endamên derve yên laş (organên derve): 
serî, nig, ling, dest, pê, por, rî(h), zik, çav, poz û hwd 
2. NAVDÊRÊN MÊ 
1. a) Bi rêya şibandinê, navdêrên wek: 
kort, kortal, qul, kun, lat, ferş 
1. b) Nav an serenavên jîndarên mê: 
       bizin, mîh, berx, çêlek, mirîşk, jin, keç, dayik, Evîn, Zînê û hwd 
1. c) Navên cîh û derên ku meriv di hundir de dijî yan rûdine û alavên 
ku meriv tiştên avî dixe hundir: 
mal, çayxane, kafe, sînema, kargeh, ode, beroş, temsîk, sênîk, tas, îskan 
û hwd 
xanî, kon, axur, stewl awarte ne, ew nêr in 
1. d) Hemû navên têkildarî erdnîgarîyê (cografya) 
newal, deşt, navên wan û navên bajar, welat û çîyan 
welat, bajar, gund awarte ne, ew nêr in, lê navên wan mê ne 
1. e) Hemû wesayîtên guhastin/gîhandinê: 
erebe, otobus,kamyon,  trên, firok, balafir û hwd 
1. f) Navên nexweşîyan, êş, jan û birîn: 
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werem, kansêr, zikêş, serêş û hwd 
1. g) Navên xwarinên pijandî: 
tirşik, girar, savar û hwd 
nan awarte ye, ew nêr e 
1. h) Cîsimên ezmanî û bûyerên atmosferê: 
            baran, berf, sitêrk (histêrk), hêv, roj 
            ezman û ba awarte ne, ew nêr in 
1. i) Dem û beşên demê: 
dem, meh, sal, roj, se’et, deqîqe, sanîye, çirk, kêlî, bîsk û hwd 
1. j) Alavên muzîkê, pêwengên ofîs/buro/nivîsgehan: 
keman, gîtar, tembûl, derf, erbane, pênûş, hubir, kaxet, mase û hwd 
1. k) Rader/mesterên lêkeran ku wek navdêr tên bikaranîn: 
hatin, ketin, mirin, meşîyan û hwd 
1. l) Navên çekên teqeber (agirî) û hinek çekên tûj û jêker: 
kêr, tîrkevank, debançe, tifing, tank, 
şûr û bivir awarte ne, ew nêr in 
1. m) Hemû navdêrên ku bi paşpirtikên –î, -dank, -geh, -xane, -istan 
tên çêkirin: 
başî, kevçîdank, xwendegeh, Kurdistan û hwd 
1. n) Hemû navên tîpan (herf), têgînên rêzimanê û hwd yên abstrakt 
(razber, muceret, nedîtbar): 
a, b, c, daçek, rengdêr, hoker, lêker, navdêr, aborî, zanyarî, matematîk û 
hwd 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
Mamoste Baran, min dixwest ku li mijara zayendan (Nêr an Mê Bûna 
Navdêran), vanê jêr tozekê pirtir ji min ra şîrove bikî. Eger mumkin e bi 
Înglîzî jî bikî, da ku ji min ra qabilî fahm kirinê bibe, ji te pir sipas dikim. 
Ferengîs 
1- Bi rêya şibandinê, navdêrên wek: çîya, gir, çakûç, sitirî (histirî), dirî, mîx 
û hwd 
2-  Bi rêya şibandinê, navdêrên wek: kort, kortal, qul, kun, lat, ferş 
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3-n) Hemû navên tîpan (herf), têgînên rêzimanê û hwd yên abstrat 
(razber, muceret, nedîtbar): a, b, c, daçek, rengdêr, hoker, lêker, navdêr, 
aborî, zanyarî, matematîk û hwd 
........................................................................ 
Dema te xweş, sipas dikim ji bo tevlêbûna te. Şibandin ku wek 
‘şibihandin’ jî derbas dibe, bi Îngilîzî: simile, likening, similarity, compare, 
liken û hwd, bir Erebî محçكçة . Şibîn/Şibîyan jî dibe wek look alike, 
resemble, to be similar. 
Bê guman bikaranîna wê ya bi Kurdî firehtir e. Hinek hevokên mînak: 
Azad pir dişibe bavê xwe. (Wek bavê xwe xuya dike/resemblance.) 
Ez wî dişibînim dayika wî, lê bavê wî dibêje, na, li min hatiye. (Anku bi min 
wek dayika xwe xuya dike, lê bav dibêje, na, wek min xuya dike.) 
Di xalên ku te pirsîne de, Xal 1) ji bo tiştên ku dişibin sembolên mêran 
(metaphorically), Xal 2) jî ji bo tiştên ku dişibin sembolên jinan. Ji lew re, 
peyvên Xal 1) nêr/masculine in û yên Xal 2) jî mê/feminine in. 
Heçî Xal 3-n) ye, ew ji bo peyvên abstrakt an teorîk (abstract, theoretical) 
in. Peyv an têgînên (term) gramerê û hemû zanyarîyên din dikevin nav, 
gişt mê/feminine in. 
Hêvî dikim ku îcar hatibe fahmkirin. Bimîne di xweşîyê de. 
Baran RIZGAR 
pêşeroj, paşeroj, siberoj, dûroj, dahatû, ayende: bihêk 
Pêşeroj, Paşeroj, Siberoj, Dûroj, Dahatû, Ayende yan Bihêk 
Pêşeroj an Paşeroj 
Bê guman li vir, cîhderk çewt e. 
Musteqbel/ayende/dahatû/future/gelecek ne tenê ji bo rojan e; çend 
deqîqe yan sanîye yan jî kêlîyek piştî vê dema nuha jî dibe 
‘future/ayende/gelecek’. Mînak, peyva ‘futurus’ a bi Latînî ku ji wê bi 
gelek awayan derbasî zimanên Ewropî bûye, wateya xwe ya bintarî ‘dike 
bibe, wê bibe’ ye. 
Ji lew re, divya ew peyv ji ‘roj’ê nehata çêkirin. Îcar dema ku çêkirine, ji 
ber ku di rêzimanê de ji bo ‘future tense/gelecek zaman’, gotine ‘dema 
pêşî’, ji vê re jî gotine ‘pêşeroj’, lê dûre îcar ji alîyê Botan-Bahdînan 
îtirazên ku divê ‘paşeroj’ be, hatin bihîstin û bû mijareke gengeşîyên 
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berfireh, li ser nehat lihevkirin ku ‘dema bê/bihê’ li ‘pêş’ e yan li ‘paş’ e. 
Sedem jî ew e ku ‘pêş’ û ‘paş’îya mirov tiştekî ‘relatîv/îzafî’ ye. Li gora ku 
tu yê berê xwe bidî kîjan alî, pêşî û paşî jî diguherin. Ew ne bes bûn, ‘dûroj’ 
û ‘siberoj’ jî lê zêde bûn; wek ku mecbûrîyetek hebe ku ev peyv ji ‘roj’ê 
bê çêkirin. 
Di nav gel de, ji bo ‘hefteya bê/bihê’ gotinên wek ‘hefteya pêş/î, hefteya 
pêşîya me’; dîsa ji bo rojên bê/bihê peyvên wek ‘rojên pêş’ hene, û ji bo 
dijbera wê jî dibêjin ‘hefteya çûyî/çûnî’, ‘rojên çûyî/çûnî’. Her wisa dema 
ku se’et pêşde be, pêşde çûbe, yan jî dema ku dibêjin, ‘Se’eta xwe pêşde 
bibe, şûnve maye’, ‘Se’eta min 5 deqîqan pêşde ye’. Lê li alîyekî din jî 
gotinên wek ‘gotinên pêşîyan’, ‘pêşîyên me’ û hokerên wek ‘pêşî, paşî’ û 
hwd hene. Mînak: Li hin deveran ji dewsa ku bibêjin, ‘Berê ez çûm, dûre 
ew’; dibêjin ‘Pêşî ez çûm, paşê ew’. Meriv kane bibêje, ev ‘hoker 
/zerf/adverb’ in, lê mijara me navdêr e; gotina ‘pêşeroj, musteqbel, 
future’ navdêr e. Rast e, weha ye; lê belê dîsa jî di pêvajoyê de, ji ber 
nebûna nêzîkbûneke birêkûpêk û her weha sedema ku ‘future/gelecek’ 
ne tenê roj e, kane deqîqe, sanîye, kêlîyek û hwd jî be, nakokîyek pêk 
hatiye; divê ev yek bê dîtin. 
Îcar xuya ye ku kesên ku bûne alîyên vê gengeşîyê ji dewsa zelalkirina vê 
nakokîyê û lêgerîna peyveke maqûltir, li ser awayên xwe israr kirine ku 
mijar heta îroj hatiye. Bi dîtina min, divê ji ‘roj’ neyê çêkirin. Mînak, em 
nikanin di rêzimanê de jê re bibêjin, ‘dema pêşeroj’, ne jî em kanin bibêjin 
‘dema paşeroj’. Em ê dîsa bibêjin ‘dema bê/bihê’ yan jî ‘dema pêşî’. Wê 
gavê pêşeroj û paşeroj her du jî li wê derê nikanin fonksîyona xwe bi cîh 
bînin. 
Her weha peyva Soranî ya ‘dahatû’ jî ji me re nabe, ji ber ku ew bi 
Kurmancî dibe ‘dahatî’ û peyva ‘hatî’ jî ‘raweya çêbiwar/past participle’; 
an ku tiştekî bûyî, qewimî nîşan dide; wek çûyî, ketî, rûniştî, şikestî û hwd; 
an ku berê bûye, qewimîye, ne ku ew ê hîn biqewime. 
Li vir dimîne peyva ayende/ayinde. Ev peyv jî ne bi Kurdî ye, ji Farsî hatiye 
sitendin (çیندہ) û di nav gel de nayê naskirin. 
Li vir em kanin ji du tiştan yekê bikin; ji nav ên heyî ya bê nakokî, teva ku 
ne bi Kurdî, lê bi Farsî be jî, ji ber ku Farsî zimanekî nêzîkî Kurdî ye, em 
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kanin bibêjin, bila ji Farsî ‘ayende’ be. Na heke em bibêjin, ev 
peyv/têgîneke sereke û girîng e, divê em peyveke Kurdî ya heyî bi kar 
bînin, nebe, jê re li hev bînin; wê gavê divê em berê xwe bidin peyvên 
wek: ‘bê’, ‘bihê’, ‘bihêk’, ‘dê’, ‘dihê’, ‘hatin’, ‘dem’ û hwd, da ku peyveke 
minasib a bi rastî bi wateya ayende/future û bênakokî peyde bikin. 
Qanatê Kurdo deman weha bi nav dike: Wextê bihirî, berê / Wextê niha 
/ Wextê wê bê 
An ku future/gelecek wek 'wê bê' dibîne. 
Di kovara Tîrêj de (berî 1980 li Bakurê Kurdistanê dihat weşandin), ji bo 
future/gelecek 'wêbê' hatiye bikaranîn. 
‘Wêbê’ ji alîyê wateyê ve bê kêmasî ye, lê ji alîyê peyvsazîyê ve giran e. 
Dîsa jî li ser şopa rast e ku divê ev peyv çawa bê sazkirin. 
Ji ber ku dem dihere/diçe/dibihure/dibore dibe past/geçmiş, her weha 
dem tê/dihê/wê bê/wê bihê ku bibe future/gelecek. Ji ber vê yekê, divê 
peyvên future û past bi vê nêzîkbûnê werin çêkirin. Wek: dêhat, dêbihêk, 
dembihêk, bihêk û hwd. Qet nebe, ew ê ne çewt bin û nakokîyan pêk 
nehînin. Heke ez bi xwe tercîh bikim, ez bawer dikim ez ê ji bo dema bê 
peyva 'bihêk' bi kar bînim. Ji ber ku ew ê hemberîya dema bê/bihê be, 
divê em wê ji vê peyvê çêkin, da ku wateya xwe bide. Ew jî ji bijartekan a 
maqûl ‘bihêk’xwiya dike. Anku ‘bihêk’ ji bo ‘dema bê/bihê’. 
Baran Rizgar 
Cotmeh 2010 
nuh-nû, niha-nuha, cuda-cida, nok-nehk, wisa-wusa, bawer-bahwer, 
hingiv-hinguv 
Hîn bi hejmareke mezin peyvên din ên wek van mînakan bi du-sê awayan 
hene. Her çiqas hinek ji wan awayên xwe yên rast û çewt hebin jî, hinek 
jê jî ne mijara rast û çewt bûnê ne, divê meriv yekê tercîh bike, hilbijêre; 
hinek jî pêwîst e ku wisa di nav hev de bidomînin. Ji ber vê yekê, qayde 
yan pîvaneke giştî ji bo giştan tuneye, divê her yek li gora rewşa xwe bê 
nirxandin ku tercîh were zelalkirin. Bê guman di nirxandin an tercîhkirinê 
de ya min ya te tuneye, gişt ên me ne; armanc dîyarkirina yên maqûl an 
maqûltir e. Va ye ji mînakên we li ser hinan nêrînên xwe dibêjim: 
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Nuh û Nû rewşa wan zelal e, li hin herêman -uh wek -û kurt dibe, deng 
diguhere. De were hîn her du awa jî di nav Kurdan de belav tên bikaranîn; 
ji lew re, sedemek tuneye ku meriv bibêje bila ev neyê bikaranîn; divê di 
nav hev de ji pêvajoyê re bê hiştin, ka bê kîjan serdest dibe. Kîjan bibe jî 
ne xem e. Lê belê ji bo peyvên hevdanî meriv dibîne ku nifşên nuh wan 
bêtir li ser nû çêdikin. Wek: nûjen, nûdem, nûber, nûçe û hwd. Ji ber vê 
yekê, dibe ku em kanibin bibêjin ku ka em vê meylê bidomînin, em ji ‘nuh’ 
peyvên nuh çênekin, heke pêwîst bûn, ji ‘nû’ çêkin. Lê wek peyva xwerû 
bila vê gavê di nav hev de bên bikaranîn. 
Ji ‘niha’ û ‘nuha’ ya resen ‘nuha’ ye. Ji ber ku ev peyv ji ‘nuh’ çêbûye, -a 
hatiye ber bûye ‘nuha’. Ji bo ku wek ‘niha’ bê nivîsîn tu sedem tuneye. 
‘niha’ guhertina deng e. De were, wek mijara ku ‘dibistan’ ne bi Kurdî ye, 
lê ‘xwendegeh’ bi Kurdî ye û her weha jî bi ‘xwendekar’ û ‘xwendin’ê re 
li hev dike, lewma divê em ‘xwendegeh’ê bi kar bînin, ne ‘dibistan’; lê 
dîsa jî piranîya xwendayan bêyî ku li ser bifikirin, bişêwirin, li ‘dibistan’ 
sor bûne, ‘niha’ jî weha bûye. Çima ku di ‘Hawar’ê de hatiye bikaranîn, 
bêyî ku bikin pirs û pirsyarî, hema ‘niha’ bi kar tînin. 
Ji ‘cuda’ û ‘cida’ ya li gora forma kevnar a ku di Partî de wek ‘yud’, di 
Farisîya navîn de wek ‘cud’ derbas dibe, ‘cuda’ ye. Ji xwe piranî jî wê bi 
kar tînin, lewma hilbijartin hêsan e. 
Ji ‘nok’ û ‘nehk’, ‘nehik’, ‘nuhik’, ‘nihk’, ‘nihik’ û hwd a serdest ‘nok’ e. Ji 
awayên cîhêreng xuya dibe ku bi îhtîmala mezin, di awayê kevnar ê Kurdî 
de ‘h’ hebûye, ji ber vê yekê, dibe ku awayê kevn wek ‘nohk’ an ‘nohik’ 
be û ‘h’ wek gelek peyvên din di nav pêvajoyê de ketibe, wek ‘nok’ mabe. 
Her wisa bi Farisî jî ‘nuxûd, nexûd’, bi Pehlewî 'nexod’ e . Vê gavê tu 
sedemekê nabînim ku yeka din ji dewsa wê pêşniyar bikim, lewma ‘nok’. 
Ji ‘hingiv’ û ‘hinguv’ an ‘hungiv’ an jî ‘hunguv’ (bi hin awayên din jî 
dinivîsin), di navdêrên wanî de bi piranî her du dengdêr wekhev nabin; 
anku ‘i’ û ‘i’ yan jî ‘u’ û ‘u’; li bilêvkirinê nayê. Dimîne ‘hinguv’ an ‘hungiv’, 
bi min li dawîya wê ‘guv’ çêtir rûdine û her weha îhtîmal heye ku ew ji di 
peyvan ‘hin’ û ‘guv’ pêk hatibe; dibe ku pêşde têkilîya ‘guv’ û ‘guvaştin’ û 
hwd jî bê zelalkirin. Lewra ez dibêjim ku wek ‘hinguv’ bê nivîsîn û li ser 
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wê jî peyvên wek ‘hinguvî’, ‘hinguvîn’ û hwd bên avakirin dê çêtir be. An 
na ew jî dê bimîne ji pêvajoyê re. 
Ji ‘bawer’ û ‘bahwer’ û çend awayên din ên bilêvkirinê, ‘bawer’ versîyona 
serdest e û vê gavê tu delîleke ku di forma resen de dengê ‘h’ hebûye li 
ber dest tuneye, her wisa em li şopa wê jî rast nayên; ji lew re ez dibêjim, 
divê serdestîya awayê ‘bawer’ bê domandin. Etîmolojîya wê heta bi 
Pehlewî, Sogdî û Sanskrîtî diçe, lê herî pir nêzîkî peyva Ermenî 'vaver' e. 
Ew jî tê de 'h' tuneye. 
Ji ‘wisa’, ‘wusa’ û ‘usa’, meriv awayê ‘wisa’ ji ‘usa’ bêtir tercîh dike, ji ber 
ku di hemû peyvên bi vî awayî de ‘w’ heye (weha, wanî, wilo, welê, wisa 
û hwd), qey ji ber sedemekê ye. Dîsa, meriv ji awayê ‘wusa’ jî bêtir tercîh 
dike, ji ber ku di peyvên bi vî rengî de, di Kurmancî de meyl ew e ku ‘w’ û 
‘i’ yan ‘î’ li pey hev bên, li gora meyla giştî ‘w’ û ‘u’ yan ‘û’ li pey hev nayên. 
Mînak: wir, awir, lawir, şewit, dewil, dewis, wirwir, wişwiş û hwd. Lewma 
‘wisa’ çêtir xuya dike. 
Hun-hûn, din-dî, şad-şa, dîsa-dîsan, dûv-dû 
Hun û hûn; awayên wek win û hon jî hene. Heçî ‘hon’ e ew dîyar e, mohra 
Botan lê ye, ji ber ‘o’ya xwe. Ji yên din ‘hûn’ kêmtir tê bikaranîn, dimîne 
‘hun’ û ‘win’, ji ber ku dengê ‘h’ di mînakên din de jî heye, meriv ‘hun’ 
tercîh bike çêtir dibe.  Lê di nav hev de jî pirsgirêkekê çênakin, ji ber ku 
gişt hema hema wek hev in. 
Şad û şa; dîsan û dîsa bi her du awayan (kurt û dirêj) pir belav tên 
bikaranîn. Lê belê di her duyan de jî, formên kurt serdesttir in û rêjeya 
bikaranîna ‘dîsan’ û‘şad’ her ku diçe kêm dibe û cîh dide ‘dîsa’ û ‘şa’; 
pêwîstîyek jî tuneye ku meriv li pêş vê guherîna pêvajoyî raweste. 
Dûv û dû; mijara van her du peyvan ji yên jorîn çenekî cuda ye. Erê, ew jî 
dengdara dawîn dixe û ‘dûv dibe ‘dû’, lê belê di nav pêvajoyê de ji alîyê 
wateyê (mahne) ve jî parvekirinek pêk hatiye.  Mînak, di peyvên hevdanî 
(hevedudanî, compound, bileşik) de, her tim ‘dû’ tê bikaranîn: dûkel, 
dûman, dûxan (dû bi wateya dûman, wek dûyê cixarê); bi wateya ‘dûvik’, 
‘dohnê dûvikê’ (dûvê mîhê, kuyruk, kuyruk yaðí), her tim ‘dûv’ tê 
bikaranîn. Meyla pêvajoyê ev e, ku bi vî awayî wateyê par bike. Heman 
pêvajo, wek hokera demê, bi wateya piştî, piştre jî meyl heye ku ‘h’ bixe 
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û awayê ‘dû’ bi kar bîne; wek, dûre, li dû hev û hwd. Ji alîyê demê de 
bikaranîna her du awayan dibe ku tevlihevîyê çêneke, lê wek navdêr, 
çêtir e ku wate bê parvekirin; dûvika tiştekî, dûvê mîhê, xwarina bi dûv û 
hwd; lê belê, dûkel, dûxan, dûyê cixarê û hwd. Dibe ku pêşde ‘dû-‘ bi vî 
awayî wek pêşpirtika peyv çêkirinê ji bo hinek peyvên nuh jî pêwîst bibe. 
Dî û din, têkilîya wan dîyar e; kêm zêde wek ku nuh dibe nû. Lê belê, heke 
meriv seranserî Kurdistanê bide pêş çav, ya serdest hîn jî ‘din’ e û ‘dî’ tenê 
ji herêma Botan û wê de bêtir derbas dibe. Wek ku ev her du awa ne bes 
bin, awayên wek dinê, dinêna ji bo din  û dîtir jî ji bo dî hene; mînak: ya 
din dibe ya dinê, ya dinêna, ya dî, ya dîtir. Îhtîmala mezin têkilîya ‘din’ bi 
peyva ‘du’ yan ‘hin’ an jî bi her duyan re heye, piştre li hin herêman kurt 
bûye bo ‘dî’. Ji ber wê yekê ye ku ji dewsa hevdin an hevûdin hîn jî forma 
kevntir a ‘hevdu’ yan ‘, hevedu, hevûdu’ û hwd tê bikaranîn. Meriv bi giştî 
li ser ‘din’ li hev bike, çêtir dibe. Ji ber ku, ‘dî’ hem ne forma orîjînal e û 
hem jî li seranserê Kurdistanê ne serdest e, bikaranîna wê herêmî maye. 
Lê nebe jî, tişt nabe wê gavê dî û din bi hev re tên bikaranîn, mijar ji 
pêvajoyê re dimîne, ka bê kîjan bi ser dikeve. 
Pêşeroj an Paşeroj 
Bê guman li vir, cîhderk çewt e. 
Musteqbel/ayende/dahatû/future/gelecek ne tenê ji bo rojan e; çend 
deqîqe yan sanîye yan jî kêlîyek piştî vê dema nuha jî dibe 
‘future/ayende/gelecek’. Mînak, peyva ‘futurus’ a bi Latînî ku ji wê bi 
gelek awayan derbasî zimanên Ewropî bûye, wateya xwe ya bintarî ‘dike 
bibe, wê bibe’ ye. 
Ji lew re, divya ew peyv ji ‘roj’ê nehata çêkirin. Îcar dema ku çêkirine, ji 
ber ku di rêzimanê de ji bo ‘future tense/gelecek zaman’, gotine ‘dema 
pêşî’, ji vê re jî gotine ‘pêşeroj’, lê dûre îcar ji alîyê Botan-Bahdînan 
îtirazên ku divê ‘paşeroj’ be, hatin bihîstin û bû mijareke gengeşîyên 
berfireh; li ser nehat lihevkirin ku ‘dema bê/bihê’ li ‘pêş’ e yan li ‘paş’ e. 
Sedem jî ew e ku ‘pêş’ û ‘paş’îya mirov tiştekî ‘relatîv/îzafî’ ye. Li gora ku 
tu yê berê xwe bidî kîjan alî, pêşî û paşî jî diguherin. Ew ne bes bûn, ‘dûroj’ 
û ‘siberoj’ jî lê zêde bûn; wek ku mecbûrîyetek hebe ku ev peyv ji ‘roj’ê 
bê çêkirin. 
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Di nav gel de, ji bo ‘hefteya bê/bihê’ gotinên wek ‘hefteya pêş/î, hefteya 
pêşîya me’; dîsa ji bo rojên bê/bihê peyvên wek ‘rojên pêş’ hene, û ji bo 
dijbera wê jî dibêjin ‘hefteya çûyî/çûnî’, ‘rojên çûyî/çûnî’. Her wisa dema 
ku se’et pêşde be, pêşde çûbe, yan jî dema ku dibêjin, ‘Se’eta xwe pêşde 
bibe, şûnve maye’, ‘Se’eta min 5 deqîqan pêşde ye’. Lê li alîyekî din jî 
gotinên wek ‘gotinên pêşîyan’, ‘pêşîyên me’ û hokerên wek ‘pêşî, paşî’ û 
hwd hene. Mînak: Li hin deveran ji dewsa ku bibêjin, ‘Berê ez çûm, dûre 
ew’; dibêjin ‘Pêşî ez çûm, paşê ew’. Meriv kane bibêje, ev ‘hoker 
/zerf/adverb’ in, lê mijara me navdêr e; gotina ‘pêşeroj, musteqbel, 
future’ navdêr e. Rast e, weha ye; lê belê dîsa jî di pêvajoyê de, ji ber 
nebûna nêzîkbûneke birêkûpêk û her weha sedema ku ‘future/gelecek’ 
ne tenê roj e, dikane deqîqe, sanîye, kêlîyek û hwd jî be, nakokîyek pêk 
hatiye; divê ev yek bê dîtin. 
Îcar xuya ye ku kesên ku bûne alîyên vê gengeşîyê ji dewsa zelalkirina vê 
nakokîyê û lêgerîna peyveke maqûltir, li ser awayên xwe israr kirine ku 
mijar heta îroj hatiye. Bi dîtina min, divê ji ‘roj’ neyê çêkirin. Mînak, em 
nikanin di rêzimanê de jê re bibêjin, ‘dema pêşeroj’, ne jî em kanin bibêjin 
‘dema paşeroj’. Em ê dîsa bibêjin ‘dema bê/bihê’ yan jî ‘dema pêşî’. Wê 
gavê pêşeroj û paşeroj her du jî li wê derê nikanin fonksîyona xwe bi cîh 
bînin. 
Her weha peyva Soranî ya ‘dahatû’ jî ji me re nabe, ji ber ku ew bi 
Kurmancî dibe ‘dahatî’ û peyva ‘hatî’ jî ‘raweya çêbiwar/past participle’; 
an ku tiştekî bûyî, qewimî nîşan dide; wek çûyî, ketî, rûniştî, şikestî û hwd; 
an ku berê bûye, qewimîye, ne ku ew ê hîn biqewime. 
Li vir dimîne peyva ayende/ayinde. Ev peyv jî ne bi Kurdî ye, ji Farsî hatiye 
sitendin (ayandeh, çیندہ) û di nav gel de nayê naskirin. 
Li vir em kanin ji du tiştan yekê bikin; ji nav ên heyî ya bê nakokî, teva ku 
ne bi Kurdî, lê bi Farsî be jî, ji ber ku Farsî zimanekî nêzîkî Kurdî ye, em 
kanin bibêjin, bila ji Farsî ‘ayinde’ be. Na heke em bibêjin, ev 
peyv/têgîneke sereke û girîng e, divê em peyveke Kurdî ya heyî bi kar 
bînin, heke tunebe, jê re li hev bînin; wê gavê divê em berê xwe bidin 
peyvên wek:  ‘bê’, ‘bihê’, ‘bihêk’, ‘dê’, ‘dihê’, ‘hatin’, ‘dem’ û hwd, da ku 
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peyveke minasib a bi rastî bi wateya ayende/future û bênakokî peyde 
bikin. 
Qanatê Kurdo deman weha bi nav dike: Wextê bihirî, berê / Wextê niha 
/ Wextê wê bê 
An ku future/gelecek wek 'wê bê' dibîne. 
Di kovara Tîrêj de (berî 1980 li Bakurê Kurdistanê dihat weşandin), ji bo 
future/gelecek 'wêbê' hatiye bikaranîn. 
‘Wêbê’ ji alîyê wateyê ve bê kêmasî ye, lê ji alîyê peyvsazîyê ve giran e. 
Dîsa jî li ser şopa rast e ku divê ev peyv çawa bên sazkirin. 
Ji ber ku dem dihere/diçe/dibihure û dibe past/geçmiş, her weha dem 
tê/dihê/wê bê/wê bihê ku bibe future/gelecek. Ji ber vê yekê, divê 
peyvên future û past bi vê nêzîkbûnê werin çêkirin. Wek: dêhat, dêbihêk, 
dembihêk, bihêk û hwd. Qet nebe, ew ê ne çewt bin û nakokîyan pêk 
nehînin. Heke ez bi xwe tercîh bikim, ez bawer dikim ez ê ji bo dema bê 
peyva 'bihêk' bi kar bînim. Ji ber ku ew ê hemberîya dema bê/bihê be, 
divê em wê ji vê peyvê çêkin, da ku wateya xwe bide. Ew jî ji bijartekan a 
maqûl ‘bihêk’ xwiya dike. Anku ‘bihêk’ ji bo ‘dema bê/bihê’. 
Baran Rizgar 
Cotmeh 2010 
nuh-nû, niha-nuha, cuda-cida, nok-nehk, wisa-wusa, bawer-bahwer, 
hingiv-hinguv 
Hîn bi hejmareke mezin peyvên din ên wek van mînakan bi du-sê awayan 
hene. Her çiqas hinek ji wan awayên xwe yên rast û çewt hebin jî, hinek 
jê jî ne mijara rast û çewt bûnê ne, divê meriv yekê tercîh bike, hilbijêre; 
hinek jî pêwîst e ku wisa di nav hev de bidomînin. Ji ber vê yekê, qayde 
yan pîvaneke giştî ji bo giştan tuneye, divê her yek li gora rewşa xwe bê 
nirxandin ku tercîh were zelalkirin. Bê guman di nirxandin an tercîhkirinê 
de ya min ya te tuneye, gişt ên me ne; armanc dîyarkirina yên maqûl an 
maqûltir e. Va ye ji mînakên we li ser hinan nêrînên xwe dibêjim: 
Nuh û Nû rewşa wan zelal e, li hin herêman -uh wek -û kurt dibe, deng 
diguhere. De were hîn her du awa jî di nav Kurdan de belav tên bikaranîn; 
ji lew re, sedemek tuneye ku meriv bibêje bila ev neyê bikaranîn; divê di 
nav hev de ji pêvajoyê re bê hiştin, ka bê kîjan serdest dibe. Kîjan bibe jî 
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ne xem e. Lê belê ji bo peyvên hevdanî meriv dibîne ku nifşên nuh wan 
bêtir li ser nû çêdikin. Wek: nûjen, nûdem, nûber, nûçe û hwd. Ji ber vê 
yekê, dibe ku em kanibin bibêjin ku ka em vê meylê bidomînin, em ji ‘nuh’ 
peyvên nuh çênekin, heke pêwîst bûn, ji ‘nû’ çêkin. Lê wek peyva xwerû 
bila vê gavê di nav hev de bên bikaranîn. 
Ji ‘niha’ û ‘nuha’ ya resen ‘nuha’ ye. Ji ber ku ev peyv ji ‘nuh’ çêbûye, -a 
hatiye ber bûye ‘nuha’. Ji bo ku wek ‘niha’ bê nivîsîn tu sedem tuneye. 
‘niha’ guhertina deng e. De were, wek mijara ku ‘dibistan’ ne bi Kurdî ye, 
lê ‘xwendegeh’ bi Kurdî ye û her weha jî bi ‘xwendekar’ û ‘xwendin’ê re 
li hev dike, lewma divê em ‘xwendegeh’ê bi kar bînin, ne ‘dibistan’; lê 
dîsa jî piranîya xwendayan bêyî ku li ser bifikirin, bişêwirin, li ‘dibistan’ 
sor bûne, ‘niha’ jî weha bûye. Çima ku di ‘Hawar’ê de hatiye bikaranîn, 
bêyî ku bikin pirs û pirsyarî, hema ‘niha’ bi kar tînin. 
Ji ‘cuda’ û ‘cida’ ya li gora forma kevnar a ku di Partî de wek ‘yud’, di 
Farisîya navîn de wek ‘cud’ derbas dibe, ‘cuda’ ye. Ji xwe piranî jî wê bi 
kar tînin, lewma hilbijartin hêsan e. 
Ji ‘nok’ û ‘nehk’, ‘nehik’, ‘nuhik’, ‘nihk’, ‘nihik’ û hwd a serdest ‘nok’ e. Ji 
awayên cîhêreng xuya dibe ku bi îhtîmala mezin, di awayê kevnar ê Kurdî 
de ‘h’ hebûye, ji ber vê yekê, dibe ku awayê kevn wek ‘nohk’ an ‘nohik’ 
be û ‘h’ wek gelek peyvên din di nav pêvajoyê de ketibe, wek ‘nok’ mabe. 
Her wisa bi Farisî jî ‘nuxûd, nexûd’, bi Pehlewî 'nexod’ e . Vê gavê tu 
sedemekê nabînim ku yeka din ji dewsa wê pêşniyar bikim, lewma ‘nok’. 
Ji ‘hingiv’ û ‘hinguv’ an ‘hungiv’ an jî ‘hunguv’ (bi hin awayên din jî 
dinivîsin), di navdêrên wanî de bi piranî her du dengdêr wekhev nabin; 
anku ‘i’ û ‘i’ yan jî ‘u’ û ‘u’; li bilêvkirinê nayê. Dimîne ‘hinguv’ an ‘hungiv’, 
bi min li dawîya wê ‘guv’ çêtir rûdine û her weha îhtîmal heye ku ew ji di 
peyvan ‘hin’ û ‘guv’ pêk hatibe; dibe ku pêşde têkilîya ‘guv’ û ‘guvaştin’ û 
hwd jî bê zelalkirin. Lewra ez dibêjim ku wek ‘hinguv’ bê nivîsîn û li ser 
wê jî peyvên wek ‘hinguvî’, ‘hinguvîn’ û hwd bên avakirin dê çêtir be. An 
na ew jî dê bimîne ji pêvajoyê re. 
Ji ‘bawer’ û ‘bahwer’ û çend awayên din ên bilêvkirinê, ‘bawer’ versîyona 
serdest e û vê gavê tu delîleke ku di forma resen de dengê ‘h’ hebûye li 
ber dest tuneye, her wisa em li şopa wê jî rast nayên; ji lew re ez dibêjim, 
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divê serdestîya awayê ‘bawer’ bê domandin. Etîmolojîya wê heta bi 
Pehlewî, Sogdî û Sanskrîtî diçe, lê herî pir nêzîkî peyva Ermenî 'vaver' e. 
Ew jî tê de 'h' tuneye. 
Ji ‘wisa’, ‘wusa’ û ‘usa’, meriv awayê ‘wisa’ ji ‘usa’ bêtir tercîh dike, ji ber 
ku di hemû peyvên bi vî awayî de ‘w’ heye (weha, wanî, wilo, welê, wisa 
û hwd), qey ji ber sedemekê ye. Dîsa, meriv ji awayê ‘wusa’ jî bêtir tercîh 
dike, ji ber ku di peyvên bi vî rengî de, di Kurmancî de meyl ew e ku ‘w’ û 
‘i’ yan ‘î’ li pey hev bên, li gora meyla giştî ‘w’ û ‘u’ yan ‘û’ li pey hev nayên. 
Mînak: wir, awir, lawir, şewit, dewil, dewis, wirwir, wişwiş û hwd. Lewma 
‘wisa’ çêtir xuya dike. 
Hun-hûn, din-dî, şad-şa, dîsa-dîsan, dûv-dû 
Hun û hûn; awayên wek win û hon jî hene. Heçî ‘hon’ e ew dîyar e, mohra 
Botan lê ye, ji ber ‘o’ya xwe. Ji yên din ‘hûn’ kêmtir tê bikaranîn, dimîne 
‘hun’ û ‘win’, ji ber ku dengê ‘h’ di mînakên din de jî heye, meriv ‘hun’ 
tercîh bike çêtir dibe.  Lê di nav hev de jî pirsgirêkekê çênakin, ji ber ku 
gişt hema hema wek hev in. 
Şad û şa; dîsan û dîsa bi her du awayan (kurt û dirêj) pir belav tên 
bikaranîn. Lê belê di her duyan de jî, formên kurt serdesttir in û rêjeya 
bikaranîna ‘dîsan’ û‘şad’ her ku diçe kêm dibe û cîh dide ‘dîsa’ û ‘şa’; 
pêwîstîyek jî tuneye ku meriv li pêş vê guherîna pêvajoyî raweste. 
Dûv û dû; mijara van her du peyvan ji yên jorîn çenekî cuda ye. Erê, ew jî 
dengdara dawîn dixe û ‘dûv dibe ‘dû’, lê belê di nav pêvajoyê de ji alîyê 
wateyê (mahne) ve jî parvekirinek pêk hatiye.  Mînak, di peyvên hevdanî 
(hevedudanî, compound, bileşik) de, her tim ‘dû’ tê bikaranîn: dûkel, 
dûman, dûxan (dû bi wateya dûman, wek dûyê cixarê); bi wateya ‘dûvik’, 
‘dohnê dûvikê’ (dûvê mîhê, kuyruk, kuyruk yaðí), her tim ‘dûv’ tê 
bikaranîn. Meyla pêvajoyê ev e, ku bi vî awayî wateyê par bike. Heman 
pêvajo, wek hokera demê, bi wateya piştî, piştre jî meyl heye ku ‘h’ bixe 
û awayê ‘dû’ bi kar bîne; wek, dûre, li dû hev û hwd. Ji alîyê demê de 
bikaranîna her du awayan dibe ku tevlihevîyê çêneke, lê wek navdêr, 
çêtir e ku wate bê parvekirin; dûvika tiştekî, dûvê mîhê, xwarina bi dûv û 
hwd; lê belê, dûkel, dûxan, dûyê cixarê û hwd. Dibe ku pêşde ‘dû-‘ bi vî 
awayî wek pêşpirtika peyv çêkirinê ji bo hinek peyvên nuh jî pêwîst bibe. 



Rêzimana kurdî | 2131  

 

Dî û din, têkilîya wan dîyar e; kêm zêde wek ku nuh dibe nû. Lê belê, heke 
meriv seranserî Kurdistanê bide pêş çav, ya serdest hîn jî ‘din’ e û ‘dî’ tenê 
ji herêma Botan û wê de bêtir derbas dibe. Wek ku ev her du awa ne bes 
bin, awayên wek dinê, dinêna ji bo din  û dîtir jî ji bo dî hene; mînak: ya 
din dibe ya dinê, ya dinêna, ya dî, ya dîtir. Îhtîmala mezin têkilîya ‘din’ bi 
peyva ‘du’ yan ‘hin’ an jî bi her duyan re heye, piştre li hin herêman kurt 
bûye bo ‘dî’. Ji ber wê yekê ye ku ji dewsa hevdin an hevûdin hîn jî forma 
kevntir a ‘hevdu’ yan ‘, hevedu, hevûdu’ û hwd tê bikaranîn. Meriv bi giştî 
li ser ‘din’ li hev bike, çêtir dibe. Ji ber ku, ‘dî’ hem ne forma orîjînal e û 
hem jî li seranserê Kurdistanê ne serdest e, bikaranîna wê herêmî maye. 
Lê nebe jî, tişt nabe wê gavê dî û din bi hev re tên bikaranîn, mijar ji 
pêvajoyê re dimîne, ka bê kîjan bi ser dikeve. 
Pêşeroj an Paşeroj 
Bê guman li vir, cîhderk çewt e. 
Musteqbel/ayende/dahatû/future/gelecek ne tenê ji bo rojan e; çend 
deqîqe yan sanîye yan jî kêlîyek piştî vê dema nuha jî dibe 
‘future/ayende/gelecek’. Mînak, peyva ‘futurus’ a bi Latînî ku ji wê bi 
gelek awayan derbasî zimanên Ewropî bûye, wateya xwe ya bintarî ‘dike 
bibe, wê bibe’ ye. 
Ji lew re, divya ew peyv ji ‘roj’ê nehata çêkirin. Îcar dema ku çêkirine, ji 
ber ku di rêzimanê de ji bo ‘future tense/gelecek zaman’, gotine ‘dema 
pêşî’, ji vê re jî gotine ‘pêşeroj’, lê dûre îcar ji alîyê Botan-Bahdînan 
îtirazên ku divê ‘paşeroj’ be, hatin bihîstin û bû mijareke gengeşîyên 
berfireh; li ser nehat lihevkirin ku ‘dema bê/bihê’ li ‘pêş’ e yan li ‘paş’ e. 
Sedem jî ew e ku ‘pêş’ û ‘paş’îya mirov tiştekî ‘relatîv/îzafî’ ye. Li gora ku 
tu yê berê xwe bidî kîjan alî, pêşî û paşî jî diguherin. Ew ne bes bûn, ‘dûroj’ 
û ‘siberoj’ jî lê zêde bûn; wek ku mecbûrîyetek hebe ku ev peyv ji ‘roj’ê 
bê çêkirin. 
Di nav gel de, ji bo ‘hefteya bê/bihê’ gotinên wek ‘hefteya pêş/î, hefteya 
pêşîya me’; dîsa ji bo rojên bê/bihê peyvên wek ‘rojên pêş’ hene, û ji bo 
dijbera wê jî dibêjin ‘hefteya çûyî/çûnî’, ‘rojên çûyî/çûnî’. Her wisa dema 
ku se’et pêşde be, pêşde çûbe, yan jî dema ku dibêjin, ‘Se’eta xwe pêşde 
bibe, şûnve maye’, ‘Se’eta min 5 deqîqan pêşde ye’. Lê li alîyekî din jî 
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gotinên wek ‘gotinên pêşîyan’, ‘pêşîyên me’ û hokerên wek ‘pêşî, paşî’ û 
hwd hene. Mînak: Li hin deveran ji dewsa ku bibêjin, ‘Berê ez çûm, dûre 
ew’; dibêjin ‘Pêşî ez çûm, paşê ew’. Meriv kane bibêje, ev ‘hoker 
/zerf/adverb’ in, lê mijara me navdêr e; gotina ‘pêşeroj, musteqbel, 
future’ navdêr e. Rast e, weha ye; lê belê dîsa jî di pêvajoyê de, ji ber 
nebûna nêzîkbûneke birêkûpêk û her weha sedema ku ‘future/gelecek’ 
ne tenê roj e, dikane deqîqe, sanîye, kêlîyek û hwd jî be, nakokîyek pêk 
hatiye; divê ev yek bê dîtin. 
Îcar xuya ye ku kesên ku bûne alîyên vê gengeşîyê ji dewsa zelalkirina vê 
nakokîyê û lêgerîna peyveke maqûltir, li ser awayên xwe israr kirine ku 
mijar heta îroj hatiye. Bi dîtina min, divê ji ‘roj’ neyê çêkirin. Mînak, em 
nikanin di rêzimanê de jê re bibêjin, ‘dema pêşeroj’, ne jî em kanin bibêjin 
‘dema paşeroj’. Em ê dîsa bibêjin ‘dema bê/bihê’ yan jî ‘dema pêşî’. Wê 
gavê pêşeroj û paşeroj her du jî li wê derê nikanin fonksîyona xwe bi cîh 
bînin. 
Her weha peyva Soranî ya ‘dahatû’ jî ji me re nabe, ji ber ku ew bi 
Kurmancî dibe ‘dahatî’ û peyva ‘hatî’ jî ‘raweya çêbiwar/past participle’; 
an ku tiştekî bûyî, qewimî nîşan dide; wek çûyî, ketî, rûniştî, şikestî û hwd; 
an ku berê bûye, qewimîye, ne ku ew ê hîn biqewime. 
Li vir dimîne peyva ayende/ayinde. Ev peyv jî ne bi Kurdî ye, ji Farsî hatiye 
sitendin (ayandeh, çیندہ) û di nav gel de nayê naskirin. 
Li vir em kanin ji du tiştan yekê bikin; ji nav ên heyî ya bê nakokî, teva ku 
ne bi Kurdî, lê bi Farsî be jî, ji ber ku Farsî zimanekî nêzîkî Kurdî ye, em 
kanin bibêjin, bila ji Farsî ‘ayinde’ be. Na heke em bibêjin, ev 
peyv/têgîneke sereke û girîng e, divê em peyveke Kurdî ya heyî bi kar 
bînin, heke tunebe, jê re li hev bînin; wê gavê divê em berê xwe bidin 
peyvên wek:  ‘bê’, ‘bihê’, ‘bihêk’, ‘dê’, ‘dihê’, ‘hatin’, ‘dem’ û hwd, da ku 
peyveke minasib a bi rastî bi wateya ayende/future û bênakokî peyde 
bikin. 
Qanatê Kurdo deman weha bi nav dike: Wextê bihirî, berê / Wextê niha 
/ Wextê wê bê 
An ku future/gelecek wek 'wê bê' dibîne. 
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Di kovara Tîrêj de (berî 1980 li Bakurê Kurdistanê dihat weşandin), ji bo 
future/gelecek 'wêbê' hatiye bikaranîn. 
‘Wêbê’ ji alîyê wateyê ve bê kêmasî ye, lê ji alîyê peyvsazîyê ve giran e. 
Dîsa jî li ser şopa rast e ku divê ev peyv çawa bên sazkirin. 
Ji ber ku dem dihere/diçe/dibihure û dibe past/geçmiş, her weha dem 
tê/dihê/wê bê/wê bihê ku bibe future/gelecek. Ji ber vê yekê, divê 
peyvên future û past bi vê nêzîkbûnê werin çêkirin. Wek: dêhat, dêbihêk, 
dembihêk, bihêk û hwd. Qet nebe, ew ê ne çewt bin û nakokîyan pêk 
nehînin. Heke ez bi xwe tercîh bikim, ez bawer dikim ez ê ji bo dema bê 
peyva 'bihêk' bi kar bînim. Ji ber ku ew ê hemberîya dema bê/bihê be, 
divê em wê ji vê peyvê çêkin, da ku wateya xwe bide. Ew jî ji bijartekan a 
maqûl ‘bihêk’ xwiya dike. Anku ‘bihêk’ ji bo ‘dema bê/bihê’. 
Baran Rizgar 
Cotmeh 2010 
Mêjera Navdêran; Pirjimar, Yekjimar 
Mamosta dem baş. Li van mînakan binêre ji kerema xwe: kevok, çûk, dar, 
heval, keç û hwd. Gelo ew peyv bi serê xwe kom(plural) in yan kît in? 
      Min kevok dîtin 
      Min xwarin da kevokan 
Li vir mamosta heke tu ji me re bi awayekî giştî  vê mijarê ronî bikî, wê pir 
baş be. Silav û rêz. Hogir Balic 
** 
1. Bedirxan di Hawarê de ji bo pirjimar (plural) an yekjimar (singular, 
tekil) bûyina navdêran dibêje ‘mêjer’. Anku mijara vê pirsa te dibe mêjera 
navdêran. 
Her çiqas mînak li ser mêjera navdêrên ku wek objektên lêkerên transîtîv 
di dema borî de hatibin dayin jî, dê çêtir be ku em bi firehî rave bikin ku 
navdêr çawa mêjera xwe dîyar dikin û her weha hinek nivîsên din ên 
eleqedar wek referans bidin ku ew jî bên xwendin, da ku alîkarîya çêtir 
têgîhaştina mijarê bikin. 
Navdêrên Kurdî Kurmancî, evên ku wek mînak hatine dayin jî di nav de, 
bi tevayî di rewşa xwerû de mêjer û zayenda (nêr-mê anku maskulîn – 
femînîn) xwe dîyar nakin. Ew tenê navdêr in. Anku di rewşa xwerû de, bi 
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serê xwe, em tiştekî li navdêran zêde nakin ku bikin pirjimar. Dema ku 
navdêr dikevin rewşên rêzimanî, anku dema ku bi peyvên din re têkildar 
dibin, hevok (cumle, sentence) û jêrhevokan pêk tînin, wê gavê hem 
mêjer û hem jî zayenda wan kane dîyar bibe. 
Îcar dema ku dîyar dibe jî bi du awayan dîyar dibe. Awayê yekem, 
paşpirtikek tê dû navdêran ku wan bitewîne, têxe rewşa tewandî, yan jî 
bi peyveke li dû wan ve girê bide, têkildar bike. Mînak: 
kevoka hûrik            (pevgirêdan/têkildarî; mê yekjimar, 
binavkirî/definite) 
lawikê xurt               (pevgirêdan; nêr yekjimar, binavkirî) 
keçikên bedew         (pevgirêdan; pirjimar, binavkirî) 
lawikên bedew         (pevgirêdan; pirjimar, binavkirî) 
kevokeke hûrik        (pevgirêdan; mê yekjimar, nebinavkirî) 
lawikekî xurt            (pevgirêdan; nêr yekjimar, nebinavkirî) 
kevokine hûrik         (pevgirêdan; pirjimar, nebinavkirî) 
navê keçikê               (tewandî; mê, yekjimar, binavkirî) 
bazinê Dilberê           (tewandî; mê, yekjimar, binavkirî) 
bavê Serbest/î          (tewandî; nêr, yekjimar, binavkirî) 
bavê zarokan             (tewandî; pirjimar, binavkirî) 
porê jinekê                 (tewandî; mê, yekjimar, nebinavkirî) 
kerê gundîyekî          (tewandî; nêr, yekjimar, nebinavkirî) 
şaxên darinan            (tewandî; pirjimar, nebinavkirî) 
Ji bo hîn bi firehî mînakên tewandina navan û ku di kîjan rewşan de 
ditewin li vê nivîsê binêrin 
Keçê!                          (raweya bangê; mê, yekjimar) 
Kuro!                          (raweya bangê; nêr, yekjimar) 
Keçino (keçno)          (raweya bangê; pirjimar) 
Gundîno                     (raweya bangê; pirjimar) 
Îcar dema ku navdêr wek subjekt (kirde, özne) an objekt (servek, bireser, 
nesne) tên bikaranîn, di hinek rewşan de lêker bi xwe dîyar dike ku ew 
navdêr pirjimar an yekjimar e; ev jî dibe awayê dudan ku lêker bi xwe 
mêjera navdêran dîyar dike. 
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Ev têkildarî ji alîyekî ve jî mijara lêkerên transîtîv-întransîtîv (gerandî-
negerandî, têper-netêper) e. Ji lew re, wê çêtir be ku meriv vê nivîsê jî 
bixwîne: Lêkerên Transîtîv- Întransîtîv, Çi Cudatî Hene, Çawa Ji Hev 
Veqetînin 
Di normalê de, lêkerên Kurdî Kurmancî li gora kirdeyê (subjekt) tên 
kişandin, anku dema ku tên kişandin mêjera (pirjimar-yekjimar) kirdeya 
xwe dîyar dikin û em ji awayê kişandina lêkerê têdigihêjin ku kirde 
yekjimar an pirjimar e: 
Keçikek diçe.           (Yekjimar) 
Keçik diçe.               (Yekjimar, em zanin ku ya ku diçe yek keçik e) 
Keçik diçin.              (Pirjimar, em zanin ku yên ku diçin ji yekê bêtir keçik 
in) 
Lawik ê biçe.             (Yekjimar) 
Lawik ê biçin.            (Pirjimar) 
Heke lawik biçe.     (Yekjimar) 
Lawik çû.                 (Yekjimar) 
Keçik dipeyive.       (Yekjimar) 
Lawik çûn.               (Pirjimar) 
Keçik dipeyivin.      (Pirjimar) 
Keçik peyivîn.         (Pirjimar) 
Ji bo lêkerên întransîtîv di hemû deman de weha ye, lêker li gora mêjera 
kirdeyê dikişe û mêjerê dîyar dike. 
Lê belê ji bo lêkerên transîtîv çenekî guhertî ye. Ew di dema borî de ji ber 
ku objekt disitînin û subjekta wan ji xwe tewandî ye, anku mêjera 
subjektê ji xwe dîyar e, ew li gora mêjera objektê tên kişandin, mêjera 
wê dîyar dikin. 
Keçik dixwe.              Lêker transîtîv dema nuha ye, lewra hîn jî li gora kirde 
dikişe, ji ber ku kirde xwerû ye, ne tewandî ye. 
Keçikê şikand.           Lêker transîtîv dema borî ye, ji lew re, kirde tewandî 
ye; ji ber vê yekê pêwîst nake ku lêker 
                                    mêjera keçikê dîyar bike, berê dîyarkirî ye. 
Keçikê pênûs şikandin.     Îcar lêkerê –in li xwe zêde kir, da ku 
pirjimarbûna objektê (pênûs) dîyar bike, ji ber ku pênûs di 
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                                             rewşa xwerû de ye, bi xwe mêjera xwe dîyar 
nake. 
Keçikê pênûs şikand.        Lêkerê –in nesitendiye, da ku dîyar bike ku 
objekt (pênûs) yekjimar e. 
Keçikan pênûs şikand.      Keçik pirjimar, pênûs yekjimar, ji ber ku lêkerê 
–in li xwe zêde nekiriye. 
Keçikan pênûs şikandin.   Keçik pirjimar, pênûs pirjimar, ji ber ku lêkerê –
in li xwe zêde kiriye. 
Wê gavê heke em vê qaydeya xwe ducar bikin: di demên borî de lêkerên 
transîtîv li gora mêjera objektan tên kişandin: 
Min ew dîtibû.                    Min yek kes dîtiye. 
Min ew dîtibûn.                  Min bêtirî yek kesî dîtine. 
Wan gur kuşt.                     Wan gurekî binavkirî kuştiye. 
Wan gurek kuşt.                 Wan gurekî nebinavkirî (nenas) kuştiye. 
Wan gur kuştin.                  Wan gurên binavkirî kuştine. 
Wan gurin kuştin.               Wan hinek gur (nebinêavkirî) kuştine. 
Îcar ku em bi vê agahîyê li mînakên te binêrin: 
Min kevok dîtin.                     lêker transîtîv, dema borî, lewra kişandina wê 
bi –in dîyar dike ku objekt (kevok) pirjimar e. 
Min xwarin da kevokan.       Li vir objekt (xwarin) yekjimar e, ji ber ku –
in/-n li lêkerê zêde nebûye (da), heke pirjimar 
                                                 bûya, te yê bigota: 
Min xwarin dan kevokan.    Li vir objekt (xwarin) pirjimar e,  ji ber ku -n li 
lêkerê zêde nebûye (dan). 
Kevok jî di vê hevokê de ji ber ku objekta îndîrekt e, hatiye tewandin; 
objekta dîrekt xwarin e. Hemû lêkerên ku îstîqametekê dîyar dikin, wek 
çûn, hatin, dan, objektên îndîrekt disitînin û objektên wan ditewin. Ji ber 
ku ji bo îstîqamet, an armancê (hedef) daçekek nayê bikaranîn, ji lew re 
objektên îndîrekt di hemû deman de tewandî ne û ji ber wê jî mêjera wan 
dîyar dibe: 
Ez diçim malê. 
Em ê biçin gundan. 
Ez hatim malê. 
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Min da wê û hwd. 
Hêvî dikim ku ev nivîs mijarê çenekî zelal bike. Heke tiştekî ne zelal mabe, 
bila xwendevanên hêja ji kerema xwe bêtir pirsan bikin ku ez lê hay bibim 
û bêtir ravekirin û mînakan bidim. 
Baran RIZGAR 
London 
Cotmeh 2010 
HIŞTIN Û HÊLAN 
Bi heman wateyê (to let, to allow, birakmak) du lêkerên me yên cuda 
hene: hiştin û hêlan. Ji van lêkeran hiştin lêkereke pir kevnar e, şopên wê 
di zimanê Avesta de hene ku wek herşte derbas dibe. Ev lêker ji wê demê 
ve li hemû zaravayên Kurdî maye. Lewra dîyar e ku forma herî kevnar û 
belav ‘hiştin’ e. De were, wek ku di herîn û werîn/werîyan de çêbûye, vê 
lêkerê jî di Kurdî Kurmancî de awayên xwe yên Fermanî û Dema Nuha 
wenda kirine. Ji ber vê yekê, ji bo Fermanî û Dema Nuha eynî wek ku 
lêkerên herîn û werîn/werîyan ji lêkerên çûn û hatinê îstifade dikin, 
lêkera ‘hiştin’ jî ji ‘hêlan’ê îstifade dike. Anku dema ku em dibêjin ‘bihêle’, 
‘Ez dihêlim’ û hwd em lêkera ‘hêlan’ê bi kar tînin, lê belê di hemû demên 
borî û yên bi borîyê ve têkildar de, em lêkera ‘hiştin’ê bi kar tînin, wek: 
Min hişt, hiştiye, hiştibû, bihişta, hiştibûya û hwd. Heçî formên din ên 
wek hêliştin, hêlandin, hêştin, hîştin in, ew cîh bi cîh li herêman awayên 
guhertok ên lêkerên hiştin an hêlanê ne, an jî tevlihevkirina wan in 
(hêliştin, hêlandin û hwd). Lewra divê em berî her tiştî her du lêkerên eslî 
(hiştin û hêlan) zanibin û rêzimanê li ser wan zelal bikin. Li jêr di piranîya 
deman de kişandina van her du lêkeran didim. 
                                    HIŞTIN / HÊLAN 
Fermanî           Dema Nuha     Bilanî Dema Nuha    Dema Pêşî/Bihê 
Bihêle                 Ez dihêlim           Ez  bihêlim                      Ez ê bihêlim 
Bihêlin                Tu dihêlî              Tu  bihêlî                         Tu yê bihêlî 
                          Ew dihêle            Ew  bihêle                       Ew ê bihêle 
                          Em dihêlin           Em  bihêlin                      Em ê bihêlin 
                          Hun dihêlin          Hun  bihêlin                     Hun ê bihêlin 
                          Ew dihêlin            Ew  bihêlin                      Ew ê bihêlin 
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                                                                                HIŞTIN 
                                    dema 
borîya                                                                          bilanî borîya 
têdayî                 dûdar              çîrokî            domdar                        têdayî     
  çîrokî                     bihêyî 
Min 
hişt             hiştiye                hiştibû               dihişt                         bihişta       
hiştibûya         ê bihişta          ê hiştibûya 
Te 
hişt               hiştiye                hiştibû               dihişt                         bihişta     
  hiştibûya         yê bihişta        yê hiştibûya 
Wî/wê 
hişt         hiştiye                hiştibû               dihişt                         bihişta       hi
ştibûya          yê bihişta        yê hiştibûya 
Me 
hişt              hiştiye               hiştibû               dihişt                          bihişta       
hiştibûya         yê bihişta        yê hiştibûya 
We 
hişt             hiştiye                hiştibû               dihişt                         bihişta        
hiştibûya         yê bihişta        yê hiştibûya 
Wan 
hişt           hiştiye                hiştibû               dihişt                          bihişta       
hiştibûya         ê bihişta          ê hiştibûya 
                                                                               HÊLAN 
                                    dema 
borîya                                                                          bilanî borîya 
têdayî             dûdar              çîrokî            domdar                   têdayî            ç
îrokî                     bihêyî 
Min 
hêla             hêlaye                hêlabû              dihêla                        bihêla(ya) 
     hêlabûya        ê bihêla(ya)          ê hêlabûya 
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Te 
hêla               hêlaye               hêlabû               dihêla                         bihêla(ya
)      hêlabûya        yê bihêla(ya)        yê hêlabûya 
Wî/wê 
hêla         hêlaye               hêlabû               dihêla                         bihêla(ya)    
   hêlabûya        yê bihêla(ya)        yê hêlabûya 
Me 
hêla              hêlaye               hêlabû               dihêla                         bihêla(ya
)       hêlabûya        yê bihêla(ya)        yê hêlabûya 
We 
hêla             hêlaye                hêlabû               dihêla                        bihêla(ya)
        hêlabûya        yê bihêla(ya)        yê hêlabûya 
Wan 
hêla           hêlaye                hêlabû               dihêla                        bihêla(ya)  
      hêlabûya         ê bihêla(ya)         ê hêlabûya 
Baran Rizgar 
Cotmeh 2010 
London 
 HEBÛN (to exist, var olmak)                                                 HEBÛN (to have, 
sahip olmak) 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
         Bilanî 
Fermanî         Dema Nuha    Bilanî Dema Nuha    Dema 
Pêşî/Bihê               Dema Nuha           Dema Nuha        Dema Pêşî/Bihê 
Hebe                 Ez heme           Ez  hebim                Ez ê hebim                 Min 
heye/ne           hebe/in               ê hebe/in 
Hebin                Tu heyî              Tu  hebî                    Tu yê hebî                   Te 
heye/ne            hebe/in              yê hebe/in 
                          Ew heye            Ew  hebe                 Ew ê hebe                  Wî 
heye/ne            hebe/in              yê hebe/in 
                          Em hene           Em  hebin                Em ê hebin                 Wê 
heye/ne           hebe/in              yê hebe/in 
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                          Hun hene          Hun  hebin                Hun ê 
hebin                 Me heye/ne           hebe/in              yê hebe/in 
                          Ew hene            Ew  hebin                 Ew ê hebin                 We 
heye/ne           hebe/in              yê hebe/in 
                                                                                                                          
Wan heye/ne        hebe/in               ê hebe/in 
 Mînak:      Li Kurdistanê em hene. Divê gelek netewe hebin li vê 
erdnîgarîyê.         Gelek xwendekarên min hene. Lê tenê xwendekareke 
keç heye. 
                  Vê gavê tuneye, qey ew ê rojekê hebe.                                              
Çi yê te heye? / Tiştekî min tuneye. 
                  Heke tu hebî, ez jî heme.                                                                   
Heke perê me hebe, em ê biçinê. 
                  Hebûn û tunebûna (nebûna) wan ferq 
nake.                                          
Qey rojekê perê we yê hebe. 
   HEBÛN (to exist, var olmak)             HEBÛN (to have, sahip olmak) 
                     
Dema Borîya                                 Bilanî                                                     
Dema Borîya                              Bilanî 
Têdayî             Dûdar              Çîrokî             
Dema Borî                            Têdayî             Dûdar           Çîrokî             
Dema Borî 
Ez hebûm        hebûme          hebûbûm         hebûma                               
Min hebû/n      hebûye/ne        hebûbû/n         hebûya/na 
Tu hebûyî        hebûye (yîye)   hebûbûyî          hebûya(yîya)                        
Te hebû/n        hebûye/ne        hebûbû/n         hebûya/na 
Ew hebû          hebûye             hebûbû            hebûya                                
Wî hebû/n        hebûye/ne        hebûbû/n         hebûya/na 
Em hebûn        hebûne             hebûbûn          hebûna                               
Wê hebû/n       hebûye/ne       hebûbû/n         hebûya/na 
Hun hebûn       hebûne             hebûbûn           hebûna                               
Me hebû/n       hebûye/ne        hebûbû/n         hebûya/na 
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Ew hebûn        hebûne             hebûbûn           hebûna                               
We hebû/n       hebûye/ne        hebûbû/n         hebûya/na 
                                                                                                                     
Wan hebû/n     hebûye/ne       hebûbû/n           hebûya/na 
Mînak:    Em berê jî hebûn, nuha jî hene li vî welatî.                               
Heke me yekîtîya netewî hebûya/yekîtîya me ya netewî hebûya. 
               Dibêjin berê li vir hebûne, lê nuha tunin.                                  
Çar kurên wî hebûne, lê yek jê çûye ser dilovanîya xwe. 
               Heke nehatina qirkirin, ew ê hebûna.                                       
Ewên ku me ji xwe hebûn, hebûne, hebûbûn; heke bimana, besî me bûn. 
                                                                                                           
Heke hespekî wî hebûya, wî yê xwe bigihanda wan. 
Baran Rizgar 
Cotmeh 2010 
London 
Bê guman-bêguman, bi rastî-birastî, çê kirin-çêkirin, çê bûn-çêbûn, diran-
didan, gellek-gelek, govend-gowend, belam-lê, Bota-Botan, kom bike-
kom ke 
Mamosta, pirsên min îro  gelek in. 
1-      Mamosta, daçeka (bê) berî navdêr pê ve tê nivîsandin yan na? 
         Mînak ji nivîsên cuda ne: 
 Peyva herî belav ‘bêguman’ yan ‘bê guman’? 
 Bila dev ji wê şêwaza "beradayî" û "bêwate" berdin. 
 yan jî bê deng be. 
 Hûn çima li bêhaybûna xwe mikur nayên? 
 Her kes bê nirx û bê qîmet dike. 
Her du minakên dawî ji yek nivîsê ye, ya romannivîsekî Kurd e. Li vir pirsa 
min, her du awa jî rast in?  Heke erê be, em ê li ser çi bingehê wan ji hev 
cuda bikin? 
2- Li ser lêkera çê kirin 
Mînak ji nivîsa te: 
 bi hev re peyveke hevdanî çênakin û nakelijin 
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 wek navdêr an rewşa pasîv meriv dikane cîhê binivîse ku bargiranî 
çênebe. 
Mamosta li vir dibêjim qey divê ku cuda bê nivîsandin. 
Yanî em binivîsînin çê kirin. Yanî ew jî dikeve (lêkera alîkar ya –kirin) 
wek  xuya kirin, derbas kirin û hwd. Cudabûna vê lêkerê ji yê din çi ye? Ji 
me re bide xuyakirin ji kerema xwe. 
3-   Peyva didan (tooth) mamosta gelek awayê wê hene; wek 
      diran, dinan, dan. Kîjan awa  rast e? 
4-   Dubarekirina dengdêran di Kurmancî de heye? Wek: 
      Herro (her roj), gellek , gulle û hwd. 
5-   Li vê dawîyê mamosta, pir ji nivîskaran êdî her tîpa V dikin W, ji wan 
we ye bi vî awayî  her du zaravayên me Kurmancî û Soranî nêzî hev dikin, 
lê dibînim ku Kurmancî wisa xira dikin. Wek govend kirin gowend û 
rojnamenivîs kirin rojnamenûs û hwd. Ya din jî peyva belam yanî lê  pir bi 
kar tînin, di vir de mamosta, nexweşîyek din di Kurmancî de peyda dikin 
ji ber ku du awayên tîpa L hene: giran û sivik; di belam de ya giran e.  Ya 
herî kambax, gotinan tînin lê ne wek orjînala wê bi kar tînin; wek (têkoşîn 
\tekoşîn ), (tekez \teqez), (pêwîst\pêwist) û hwd . Ji Soranî hes dikim, bila 
kes şaş fêm neke. Li vir mamosta, pirsa min ev e: Nêzkirin divê bi çi awayî 
be? 
6-   Xwarina tipa N di dawîya peyvan de pir belav e, heke bi an biqede 
wek: 
 Ji Bota me (Ji Botanê me ) 
 Ji Kurda re dibêjim (ji Kurdan re ..) 
 Here dara kom bike û hwd 
Pirs: Gelo di nivîsandinê de ev xwarin şaş e? 
Û her wiha xwarina ‘bi-‘ di lêkeran de, wek : 
Kom ke (kom bike ), çê ke  (çê bike ) û hwd . 
Gotina dawî: Mamosta ne ku ji şaşîtîyan hes dikim, li wan digerim, lê bi 
rastî dixwazim yekîtîya zimanê me çê bibe. 
Sipas dikim, silav û rêz. 
HOGIR BALIC 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
1) BI Û BÊ DI KÎJAN REWŞÊ DE CÎHÊ YAN BI PEYVÊ RE BINIVÎSIN 
Em dikanin daçeka ‘bi’ jî tev li bersiva vê pirsê bikin û li gel ‘bê’ rave bikin 
ku di kîjan rewşê de bi peyvê re yan cuda binivîsin, ji ber ku ew jî di nav 
heman kategorîyan de kar dike. 
bi û bê divê berê ji alîyê bikaranîn û fonksîyonê ve bên tesnîfkirin. Dema 
ku em bi wî awayî lê dinêrin, em li çar awayên bikaranîna wan rast tên: 
1) Wek daçekeke (preposition, edat) serbixwe, yan beşeke daçekeke 
hevdanî ku peyvên wê cuda tên nivîsîn. 
2) Wek beşeke hokereke (rengpîşe, adverb, zerf) hevdanî ku peyvên wê 
cuda tên nivîsîn. 
3) Wek beşeke navdêreke (noun, isim) hevdanî. 
4) Wek beşeke rengdêreke (adjective, sifet) hevdanî. 
Ji van kategorîyan heçî navdêr an rengdêr in, ji xwe di normalê de bi hev 
re tên nivîsîn. Ji lew re, dema ku ‘bi’ yan ‘bê’ hêmaneke 
navdêr/rengdêrekê be, gişt pev re tên nivîsîn. Mînak li jêr in: 
Merivekî bêçek li yekî çekdar rast hat. 
Vî bêarî ji odê derxin. 
Bêarîya wî nayê kişandin. 
Zevîyekî bêav zêde xêr jê nayê. Bêavîyê malik li me şewitand. 
Dev çi çalakîyên bêbandor berdin. 
Bêbavekî ji bêbavîya bêbavekî din qal dikir. 
Bêheş û bêheşîya wan. 
Ev tiştên bêkêr ji nav me rabûna, dê rê ji yên bikêr (kêrhatî) re vebûya. 
Bênamûs jî qala namûs û bênamûsîyê dikin. 
Ma em ji çi bêpar nemane? 
Bûye geremola birêz û bêrêzan. 
Ew bêxêr ji ku li we peyda bûye? 
Ma bi van bêxiretan em dikanin çiqasî li ber xwe bidin? 
Bêxwedî ji bêxwedîtîyê bêzar bûne. 
Karekî bêqisûr e. 
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Silo merivekî biaqil (baqil) e. 
Me tu xêr ji biaqilîya (baqilîya) wî nedît. 
Sîno bibext e, yê bêbext birayê wî ye. 
Ew ji dengdêran re dibêjin tîpên bideng û dengdaran jî wek tîpên bêdeng 
bi nav dikin. 
Bidengî û bêdengî dijberên hev in. 
Merivekî biedeb e, min qet bêedebîya wî nedîtiye. 
Biedebî jî bêedebî jî li gora civakan diguhere. 
Na, na, ew ne bêheş (bêhiş) e, ew biheş e. 
Ew ker bixwedî ye, yê boz bêxwedî ye. 
Ew camêrê birêz careke din xuya nebû. 
Wek daçek an peyvek ji hokereke (adverb, zerf) hevdanî, bi û bê cîhê tên 
nivîsandin. Heke hun bala xwe bidinê, hun ê bibînin ku di van her du 
kategorîyan de derblêdan (kirpandin, stress, vurgu) jî diguhere. 
Bê guman, ez ê bi te re werim. 
Bê guman, dê hin pirsgirêk pêk werin. 
Ez ê, bê guman, tucarî wan bi tenê nehêlim. 
- Hun hîn jî li gel me ne? 
- Erê, bê guman. 
Bê sedem, lê nedin. 
Bê ku/Bêyî ku hun bi wî bişêwirin, xênî nefiroşin. 
Bê hemdê xwe teqandibû. 
Bê me (Bêyî me) neçin wê derê. 
Bê darê zorê, ew nikanin hikum li vî welatî bikin. 
Mînakên bi vî awayî pêkanîna hokerên hevdanî yên cudanivîsandî bi 
daçeka ‘bi’ bêtir çêdibin û pêwîstîya cudabûna wan zelaltir xuya dibe. 
Bi mêranî li ber xwe didan, lê nikanîbûn bi zaneyî taktîk û stratejî li hev 
bianîna. 
Bi çavsorî girtin ser gundan. 
Me tevaya şevê bi domdarî gule berdan. 
We em bi derengî xistin. 
Bi dev nedigotin, bi dizî (bi dizîka) işaret dikirin. 
Ev mijar bi gelemperî zelal nebûye. 
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Bi hemd lê dabû. 
Bi rastî jî wisa ye. 
Bi tenê nere wê derê. 
Bi tevayî li dijî me ne. 
Êrîşên wan bi tundî hatin rûreşkirin. 
Ne weha ye, bi vacayî, em ji wan bêtir in li ser wê xakê. 
Ew kurik çi xwe bi xwe dipeyive? 
Bi xwe nere wê derê, hinekan bişîne. 
Ereba wan bi xwe ber herikî. 
Bi Xwedê, heke ez xwe bigihînimê, ez ê wî biperçiqînim. 
Bi zaneyî xwe vardiqilînin. 
Bi zorê nabe, bi xweşî wan qane bikin. 
Hema bi kêrekê jêke. 
Em ê bi trênê herin wî bajarî. 
Têkilîya wan qut nebûye, hîn jî bi telefonê dipeyivin. 
Bi Xwedê, ez ê jê re bibêjim. 
Min ew pirtûk rûpel bi rûpel xwend. 
Parî bi parî bidê! 
Bi ya min, wisa nabe. 
Bi we û wan re heye, bi me re tuneye. 
Bi te nabe, divê ew were. 
Bi wî û birayê wî em dibin pênc kes. 
Îcar heke em li gora vê tesnîfê li mînakên ku te dane binêrin, ji bo ‘bê 
guman’ li jor mînak hene. Yên din jî, 
1. a) bila dev ji wê şêwaza "beradayî" û "bêwate" berdin. 
2. b) yan jî bê deng be. 
3. c) hûn çima li bêhaybûna xwe mikur nayên? 
4. d) her kes bê nirx û bê qîmet dike. 
1. a) û c) di cîh de ne 
2. b) divê wek ‘yan jî bêdeng be’ were nivîsandin 
3. d) Hevok baş nayê fahmkirin. Heke mebest bênirx û bêqimetkirina 
tiştekî be, wê gavê divê pev re bên nivîsandin. Mînak: 
Bila bes çanda me bênirx û bêqîmet bikin. 
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2) RASTNIVÎSA LÊKERA ÇÊKIRIN, ÇÊBÛN, ÇÊ BÛN 
Lêkera ‘çêkirin’ bi dîtina min ketiye kategorîya lêkerên wek dakirin, 
vekirin, rakirin û hwd. Wateya wê jî lê zêde bûye û êdî berfirehtir bi 
wateya îmal kirin, afirandin, ava kirin û hwd jî, wek bi Îngilîzî to make, to 
create,  yan bi Tirkî yapmak, yaratmak, imal etmek tê bikaranîn. Ji lew re, 
ew êdî ne tênê çê kirin wek baş kirin e, wateyên nuh ên ji wateya çê 
berfirehtir distîne û berfirehtir tê bikaranîn. Ji ber vê yekê, em nikanin 
tenê wek lêkereke hevdanî ya rengdêr+lêkera alîkar lê binêrin. Ew ji 
lêkerên bi vî awayî yên wek baş kirin, reş kirin, xerab kirin, kin kirin, qut 
kirin, xuya kirin, boyax kirin, çê kirin û whd guhertî û cuda ye. Ewên din 
wateyên wan bi wateyên rengdêr/navdêran sînorkirî ne. Her wisa ew 
dibe alîkar ku çawa bi Îngilîzî to make û to do yan bi Tirkî yapmak û etmek 
kar parve dikin, ew jî bi kirin re wek çêkirin û kirin kar parve bike. 
Cudatîyeke wê ya din ji lêkerên bi vî rengî jî ew e ku di raweya fermanî 
de ew jî wek da-, ve-, ra- û hwd, dewsa bi- digire, li şûna wê tê bikaranîn: 
anku ne çêbike/çêbikin lê çêke/çêkin! çê- jî wek da-, ve-, ra- û hwd dewsa 
bi- digire. Her çiqas em di nivîskî de hewl bidin ku bi- têxinê jî, di 
bilêvkirinê de bi- wek astengekê dimîne. Her weha ew jî wek da-, ve-, ra- 
û hwd ji du tîpan û yek kîteyê pêk tê, dibe ku ev yek jî bûbe sedemek ku 
bi lêkera hîmî re bikelije. 
Bi van sedeman ez difikirim ku ew wek çêkirin, çêkin/çêke, 
çêdikim/çênakim û hwd bê nivîsandin çêtir dibe. Li cîhê ku wek ku tu 
dibêjî, çê tenê wek rengdêrekê tê bikaranîn, dîsa cuda tê nivîsandin. 
Mînak: 
Bi rastî her bijî ji wan re, ev xortê beradayî kirin yekî çê. 
Bala xwe bide vê hevokê, min ji bo zelalkirinê li hev anîye: 
Ew ji xeraban çêyan çêdikin. Anku xeraban dikin çê, wan çê dikin. 
Lêkera çêbûn jî bi heman awayî ye, tenê di wir de ji ber ku du awayên 
lêkera bûn heye: 
1) ji bo dîyarkirina rewşekê; mînak, heke av sar be 
2) ji bo dîyarkirina guherîn an veguherîna rewşekê; mînak, heke av sar 
bibe. 
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Çawa ku di van her du rewşan de pêwîst dibe ku du awayên cuda yên 
fermanîya bûn bên bikaranîn (be û bibe), her wisa dê pêwîst be ku du 
awayên cuda yên fermanîya lêkera bûn ji bo çêbûnê jî bên bikaranîn: 
çêbibe û çê be. 
Heçî çê be ye, ew rewşa yekser rengdêrî ya çê dîyar dike. Ji lew re, 
guhertin an berfirehkirina wateyê tuneye û ji ber wê yekê, cîhê tê nîvîsîn, 
eynî wek baş, xerab û hwd. 
Heke ew xortekî çê be, ew ê wî karî neke. 
Heke radyo çê be, ez ê wê bikirim. 
Ji bo ku çêbûna di kategorîya çêkirinê de ji vê rewşa rengdêrî cuda bibe, 
ew bi hev re lê teva bi- tê nivîsandin: çêbibin. 
Vî çendî wek berê makînên zexm çênabin, zû xera dibin û bi hêsanî tamîr 
nabin. 
Heke zexm çêbibin, wê gavê firotina wan kêm dibe, lewma pir zexm 
çênakin. 
Heke makîneyek çê hatibe çêkirin, ew dikane bi dehsalan kar bike. 
Bi çêbûna zarok re, ew çê bû. 
Heke zarok jê re çêbibe, ew ê çê/çêtir bibe. 
Bila ev mijar jî ewqas be, hêvî dikim ku min serê we tevlihev nekiribe. 
3-   didan, diran, dinan, dan. Kîjan awa  rast e? 
Peyva diran/didan bi dîtina min bi peyvên wek dirr, diran, dirandin, 
dirinde, dirî, dirîreşk, dirîn û hwd re têkilîdar e. Ji xwe ji awayên ku te 
nivîsandine yên belav diran û didan in. Forma diran û ev peyv bêtir li hev 
dikin. Lê belê heke meriv pir bi mêj ve here, diran û didan bi hev re ji alîyê 
etîmolojîk ve xwe digihînin heta bi peyva Avestayî denten (çavkanîyên bi 
Îngilîzî wek dantan dinivîsin). 
4-   Di Kurmancî de ducarkirina deng/tîpan heye? 
       Herro (her roj), gellek , gulle û hwd. 
Di Kurdî Kurmancî de ducarkirina dengan di peyvên xwerû de tuneye. Lê 
belê her çiqas gorgihuşt Mîr C. Bedirxan dixwaze ku du dengên/tîpên 
wekhev di peyvên hevdanî de jî neyên bikaranîn jî, bi dîtina min ev ne 
rast e û di peyvên hevdanî de du dengên wekhev kanin werin ba hev, ji 
ber ku di axaftinê de pir zelal tê dîtin ku dibe, û her çiqas hevdanî be jî, di 
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bilêvkirinê de peyvek diqede yeka din dest pê dike; ji lew re nabe wek 
ducarkirina dengan di peyvên xwerû de. 
Mînakên ku te dane peyvên xwerû ne, ew ji ducarkirina dengan bêtir 
awayê dudan ê bi aksan (stûr, gindirandî) ê dengan/tîpan e. Mînak, di 
peyva hero de, ne du r lê belê 'r’yeke bi aksan/gindêrkirî heye. Di peyva 
biro (biroj) de jî heman tişt çêdibe. Her wisa di peyvên wek gule, gelek û 
hwd de jî l’ya stûr heye, ne du l. Bi vî awayî di peyva seet de jî, yek e ye, 
yek jî eyn e. Lê belê ji ber ku ji bo eyn C. Bedirxan tîpek an nîşanek pêwîst 
nedîtiye û ji dewsa wê ev peyv wek saet/seat nivîsîye, ku kesek wê bi vî 
awayî bi lêv nake; em dibêjin seet û wê wek se’et dixwînin, heke em wek 
ku em bi lêv dikin binivîsin, divê em wek seet binivîsin; e’ya yekem ji bo 
e û ya duyem jî ji bo eyn. Bi dîtina min divê li vir eyn bê nîşankirin û wek 
se’et bê nivîsandin. Nebûna nîşaneke ji bo eyn di hin peyvên din de jî 
nakokîyan pêk tîne, lê bila mijar belav nebe, em bidomînin. 
Îcar heke em ji peyvên hevdanî yên ku du dengdarên wekhev tên cem 
hev mînakan bidin: 
pirreng                      Heke meriv 'r’yekê rake, bêwate dibe; her du r jî bi 
aksan, gindêrkirî ne. 
destteng                     Bi hêsanî tê bilêvkirin, lê belê carnan di peyvên 
hevdanî de t’ya dest dikeve (wek des/t/mal); 
                                    dîsa jî ev qaydeyeke gelemperî pêk nahîne, heke bê 
bicîhkirin jî tiştekî taybetî ji bo dest çêdibe. 
pirrû                           Dîsa ku 'r’yek biçe, bêwate dibe 
berran                       Heke 'r’yek bê xistin, ew ê bibe heywan 
serrû                          'r’ya yekem normal, a duyem bi aksan 
serrişte                      Hinek kes wek serişte dinivîsin û peyvê bêwate dikin. 
 5- Nêzîkbûna Zaravayan 
Gotinên te yên li ser pevguherandina tîpên V û W, her weha bikaranîna 
hinek peyvên Soranî yên ku Kurmancîya wan ji xwe hene, wek belam ji 
dêlva lê, lê belê, û bi kêmasî wergirtina peyvan di cîh de ne. Tenê ji bo ku 
em çend peyvên Soranî dixin nav Kurmancî, Soranîaxêv bêtir guhê xwe 
nadin Kurmancî. Mijara tîpên V û W ji bo Kurmancî mijareke girîng û 
hesas e, ji ber ku pev guherandin an şaş bikaranîna van deng/tîpan kane 
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tevaya peyvê biguherîne, wek dev û dew, ev û ew, vir û wir,  û hwd. 
Soranî V bi kar nahîne, Kurmancî bi firehî bi kar tîne. K û Q jî wisa ne, ji 
mînakên ku te dane, tekez û teqez, du peyvên cuda bi wateyên cuda ne. 
Mijara nêzîkkirina zaravan çend faktorên xwe hene ku li gora armanca/ên 
nêzîkkirinê diguherin, an jî girîngî û pêşanîyên wan diguherin. Divê berî 
her tiştî em xwedî proje û armancên hevpar (hevbeş) bin, û li gora van 
proje/armancan nêzî vê mijarê bibin. Bersiva van pirsan girîng e: 
1) Em dixwazin ku ji bo hemû Kurdên li ser rûyê erdê yek zarav/ziman, 
her çi be, hebe? Û ev yek a) mumkin e, b) hêja ye vê zehmetî, fedakarî û 
berdêlê, c) hesabê kar û zirarên vê yekê hatine zelalkirin, d) hemû Kurd ê 
dilxwazîya projeyeke bi vî rengî bikin, an na? 
2) Em dixwazin ji van zaravên heyî yên sereke biparêzin? Ev jî dikane bi 
çend awayan be: 
1. a) Zaravan biparêzin, lê belê di heman demê de li rê û rêbazên 
nêzkirina wan, qet nebe, nehiştina jihevdûrketina wan bigerin. Li gora wê 
têkevin nav hewldanan, plan û projeyan pêk bînin. 
2. b) Her zaravayek bi serê xwe û li gora pêwîstî û xweşîya xwe bêyî ku 
li yên din bifikire, hewldana pêşketin, berfirehbûn û belavbûna xwe bike. 
Axaftvanên wê li gora vê yekê têkevin nav hewldanan. 
Ji van bijartekan 1) ne şerd û mercên wê hene, ne jî rêjeyeke berbiçav a 
Kurdan an jî nûnerên wan ên sîyasî dil dikin û ji dil ji bo wê xebatê dikin. 
Her wisa ne hêja ye ku meriv ji bo wê van zaravayên qerase ku her yek 
beramberî zimanekî serdest e, heke jê ne xurttir be ne kêmtir e jî, feda 
bike û pêşîyê li wan bigire. Ev şerd û merc hebin jî, ez bawer nakim ku bi 
van awayên xwe yên nuha em Kurd kanibin li ser zimanekî hevpar li hev 
bikin. Me hîna hevdu qane nekiriye ku miletek, netewek bi du elfabeyan 
nabe, teva ku di vê gavê de tiştekî pêkan û mumkin e, em elfabeyên xwe 
nakin yek. Kengî me ew çareser kir, wê gavê em kanin li ser jê wêdetir bi 
hev bişêwirin. 
Heke em li bijarteka 2) binêrin, ew jî du jêr-bijartekên xwe hene, bi 
koordîne û armanca nêzîkkirinê, qet nebe dûrneketinê zaravayan pêşde 
bixin, yan jî her zaraveyek ji alîyê xwe ve tenê ji bo xwe fikaran bike? 
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Bê guman rêya aqil 2-a) ye, lê belê divê ew jî bi yekkirina elfabeyê dest 
pê bike. Dûre jî ne bi van awayên komîk û bizirar ên ku tu qal dikî, lê belê 
bi hin plan û projeyên hevbeş ên ku piranîya xwenda, rewşenbîr û hwd ji 
dil bişopînin, em kanin bikin ku her zaravake sereke hem bê parastin, 
hem bê pêşdexistin û li gel wê jî nêzîkî hev bibin. Wek mînak, berê 
yekîtîya elfabeyê, dûre çêkirina peyvên nuh ji dêlva yên biyanî ji alîyê 
komîteyeke berfireh û hevpar a ji zimanzan û akademîsyênên xurt; anku 
ji bo muxabîr, redaktor, mudûr, dîrektor û hwd bi sedan, hezaran peyvên 
biyanî, yên Kurdî û li ser lihevkirî ji bo hemû zaravan bên çêkirin, ew ê 
otomatîk nêzîkbûnekê pêk bîne; ne ku her zaravayek bi serê xwe peyvan 
çêke û ji dewsa her yeka bîyanî çar peyvên cuda yên Kurdî yên çêkirî pêk 
werin û zarava otomatîk ji hev dûr bikevin. Her weha em kanin peyvên 
ku di zaravayekê de tunin lê di yeka din de hene, ji dewsa çêkirin an ji 
zimanên biyanî deynkirinê, ji zaravayên din bistînin. 
Li gel awa û metodên bi vî rengî (ku gelek in, problem ne di nebûna 
metodan de ye) her Kurdek hewl bide ku zarava xwe baş hîn bibe, 
zaravên din jî qet nebe çenekî fahm bike, xwe nasyarî wan bike, qet nebe 
jê nereve. Kurdên me hema dibêjin, fahm nakim û pişta xwe didinê. Ne 
tenê ji bo zaravayên cuda, ji bo devokên cuda yên heman zaravayê jî wisa 
dikin. 
Lê belê divê bê zanîn ku helwestên wisa erênî yên li hemberî yekîtî yan 
nêzîkbûna zaravayan bi sekin û rewşa me ya sîyaseta netewî ve jî girêdayî 
ne. Ev tişt li ser zemîneke netewî bi heşekî hevbeş ê netewî û plan, 
projeyên zanistî ji alîyê sazîyên bi rastî netewî ve û hwd pêk tên. 
Bê guman ji bo ku di wî warî de kêmasî hene, çênabe ku em hema guh 
nedin tu tiştekî û her kes li gora xwe bi zimên bikeve. Kesên wek cenabê 
te dilsoz dîsa jî kanin hewl bidin ku zaravaya xwe baş hîn bibin, pêşde 
bixin û li gel wê, zaravayên din jî qet nebe fahm bikin, çenek be jî ew jî 
nêzîkbûnek e. Ramana te jî rast e, bê serûber tevhevkirina çend peyvan 
tu tiştekî çareser nake. 
Vê gavê li ser vê mijarê ewqasî dibêjim, bê guman pêşde dema ku em 
bêtir amade bibin, dê gelek tiştên din ên berbiçav û akademîk hebin ku 
em li ser gotûbêj bikin. 
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 6- Bikaranîna –a ji dewsa –an ji bo tewandina navdêrên pirjimar 
Bi rastî berî ku ez bi Kurmancîya nivîskî mijûl bibim, min tew nizanîbû ku 
awayê –an jî heye. Lê dema ku meriv rêzimanê û berfirehîya zimên 
dibîne, meriv bi hêsanî dibîne ku ya maqûl û rast ji bo tewandina 
navdêrên pirjimar –an e. Heke em bibêjin bila –n bê xistin jî, li her derê 
em dîsa nikanin wê  bixin; mînak, ew ditewe dibe ewan, ew jî kurt dibe 
dibe wan. Her wisa ev-evan-van, heke –n bikeve, peyv diguhere dibe 
tiştekî din. Li alîyekî tiştên wisa hene, li alîyê din jî hemû paşpirtikên 
pirjimarîyê bi –n diqedin: -ên, -in, -an û hwd. Mînak, kerên gund, kûçikin 
(hinek kûçik), alozîyên Kurdan. Carna dengdêr dikevin û tenê –n dimîne: 
bişon, dicûn û hwd. Ji lew re, -n hêmaneke girîng a paşpirtikên pirjimarîyê 
ye, çêtir e ku di zimanê nivîskî de her tim bê bikaranîn û neyê tevhevkirin. 
Ji mînakên te ya li ser Bota/Botan ku ji bo navê eşîr û pê ve girêdayî 
herêmê tê bikaranîn. Heke ‘Ez ji Botanê me’ bi guh xweş neyê, meriv 
dikane alternatîvên wek ‘Ez botî me’ yan ‘Ez ji herêma/devera Botan im’ 
bi kar bîne. 
Lê yên din, çêtir e ku em bi –n binivîsin: ji Kurdan re, daran kom bike û 
hwd. 
Ez hêvî dikim ku ev nêzîkbûn ji bo ronîkirina mijaran çenekî bûbin alîkar. 
Li gel rêz û silavên germ ji bo we hemûyan 
BARAN RIZGAR 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
Mamosteyê hêja, birêz Baran Rizgar, ez hema hema ji destpêkê ve vê 
websîteya we dişopînim û ger derfet hebe, her êvar lê dinihêrim, bi kêf 
hemû pirs û mijaran li gel şîrove û bersivên we yên obcektîv û bi 
şêweyeke akademîk bi kêf dixwînim. Hun yek peyvekê, yek gotinekê jî bê 
sebeb nakin, ev yek zahf enteresan e; subcektîvîte, telaşa parastina 
devok an herêman, an jî îlehîm bila gotina min be û tiştên wilo bi we re 
qet tuneye, bîhn jê nayê. Hun çi rast dibînin, wê yekê bi sebebên 
zimanzanî û akademîk ji me re îzah dikin. Pêwîstîya me di her warî de bi 
şîrove û analîzên bi vî rengî hene. Dest xweş, sihet xweş, Yezdan 
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temenekî dirêj bibexşîne bo cenabê we, kesên wek we li miletê Kurd kêm 
neke. 
Pirsa min jî ev e: di nav ên birêz Hogir BALIC de jî hebû, lêkerên wek 
derbas bûn, boyax kirin, rast kirin, sar bûn, germ kirin, pirs kirin û hwd, di 
Fermanîya wan de bi- tê bikaranîn, an na? Em wek ‘Pirs bike’ yan ‘Pirs ke’ 
binivîsin? Rêz û silav. SÎYABEND 
------------------------------------------------------ 
    Birêz Sîyabend, sipas dikim ji bo komplîman, tevlêbûn û pirsa we. Hun 
û hemû dilxwaz û hezkirîyên zimanê Kurdî li vê websîteyê her tim bi 
kêfxweşî û sipasdarî dê bên pêşwazîkirin. Her hebin. Heçî pirsa we ye, di 
hemû mînakên ku we dane û her weha gelekên din ên wek wan de divê 
bi- were bikaranîn. Ji ber ku di wan lêkeran de rengdêr an navdêr bi 
wateya xwe û fonksîyona xwe ya xweser tev li lêkera hevdanî dibin, kelijîn 
tuneye, her beş karê xwe dike; ji ber vê yekê, divê bi- jî karê xwe bike. 
Her weha hin lêkerên hevdanî yên bi man û ketin jî hene, ew jî divê bi 
heman awayî bin. Mînak li jêr in: 
derbas bûn                  Derbas bibe! 
boyax kirin                  Boyax bike! 
rast kirin                      Rast bike! 
sar bûn                         Sar bibe!                      Bila av sar be/Bila av sar bibe. 
germ kirin                    Germ bike! 
pirs kirin                      Pirs bike! 
dereng man/mayin    Dereng bimîne! 
jar ketin                       Jar bikeve! 
jê man                          Jê bimîne! 
li dû man                      Li dû wan bimînin! 
piçûk xistin                  Piçûk bixe! 
ji hev xistin                  Ji hev bixin! 
li ber xwe ketin           Çenekî li ber xwe bikeve! 
li bendê man                Li benda me bimînin! û hwd. 
Di lêkerên bi vî rengî de her tişt zelal e bi dîtina min. Cudatîya wan û 
lêkerên wek raketin, rabûn, veketin dîyar e. Ji lew re, tenê ewên ku wek 
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pêşpirtik bi lêkera hîmî ve kelijîne, karê bi- jî dikin: Rakevin. Rabin. 
Vekevin. Dakeve û hwd. 
Li vir tenê awayekî lêkerên hevdanî dimîne ku heta nuha me fermanîya 
wan analîz nekiriye; ewên hevdanî ku peyvên wan cîhê tên nivîsîn û di 
nav wan de ‘bi’yeke cîhê nivîsandî heye: 
bi ser ketin                            Bi ser bikeve / Bi ser keve 
bi dûr ketin                           Bi dûr bikeve / Bi dûr keve 
bi derengî xistin                   Bi derengî bixin 
bi kar anîn/hanîn                Bi kar bîne/bihîne 
bi lêv kirin                             Bi lêv bike 
bi dest xistin                         Bi dest bixe 
Lêkerên bi vî rengî ji xwe ne zêde ne, yên ku hene jî ne hemû lê yek-du ji 
wan, wek ên li jor, dibe ku ducarkirina bi- barê hevokê giran bike, bibe 
asteng li ber herikînê û lewra di tekstên herikok de, meriv bixwaze yekê 
tenê bi kar bîne. Lê dîsa jî, divê ew wek tiştekî awarte (îstîsna) bên 
hesibandin û neyê jibîrkirin ku li gora qaydeyê divê bi- were bikaranîn. 
Hêvî dikim ku bûbe alîkar 
Li gel silavên germ 
Baran RIZGAR 
ji mêj ve, jimêjve yan mêjve: bi hev re, bihevre yan hevre; dest pê kirin 
an destpêkirin û hwd pev re yan cîhê binivîsin? 
Carekî din silav kekê Baran, 
Hêvîdar im jîyan bi dilê te be. Di destpêkê de dixwazim bêjim ku li çend 
mijarên kêşebar yên zimên ez hevbîrê te me û wekî te difikrim. Ji wan, a 
yekê peyiva -kanîn- e. Dema nivîsîna nîvîsarên Kurdî de, jimêjve vê peyivê 
bikar tînim ku hîngê min bi navê Brusk Reşvan dinivîsand. Sedema min jî 
heman tiştan bû ku te jî di nivîsara xwe ya malpera xwe de zelal kirîye. Ez 
Îngîlîzî baş dizanim û gava li welat bûm, min salên dirêj ligel turîstên 
Alman û Holandî kar kirîbû û li wê derê bala min kişandibû ku ewana jî 
peyiveke nêzîkî -can- a Îngîlîzî -kann- bikar tînin. Gava di zimanê me de jî 
peyiveke bi -can- û -kann- peywendîdar ango -kanîn- habe, çima vê 
peyivê piştguh bikin? Min carna jî rexneyên xwendevanan distand ku 
çima bi xebitandina -kanîn- zimanê herêmî bikar tînim (niha jî carna 
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distînim). Tenê tiştekê heye ku bînim bala te ku, di nav Kurmancîzaran de 
karanîna -kanîn- ji texmîna gelek kesan pirtir e. Hema hema tevahîya 
Kurdên êşîra Reşîyan (Reşvan) ku li Semsûr, Entab, Kîlîs, Bazarcix, 
Albîstan, Narli û navçeyên din yên Kurd li Mereşê, Efrîn û Herêma Çîyayê 
Kurmênc, Meletî, Ruha û her wiha li Enqerê, Konya, Kirşehîr û Kurdên din 
yên Anadolîya Navîn jî bi heman awayî, peyiva -kanîn- bikar tînin. 
Li ser babeta 'îy' û 'iy', 'êy' û 'iy' de jî ez wekî te difikrim û wekî 
qeydeyeyeke ne hewce dibînim. Jiber ku ez bi Amerîkîyan re mijûl dibim, 
zelatir dibînim çawa ev yek  mejîya gelek şagirtan tevlihev dike. Ez gelek 
caran rastî wê yekê têm ku şagirt dibêjin, çima em dengê -î- wekî -i- 
dixwînin? Em li alîyekî dibêjin, Kurmancî fonetîk e û peyiv wekî ku tên 
nivîsên, têne lêv kirin, telafuz kirin, li alîyê din jî dibêjin, qaydeyeke pir 
girîng e û divê 'îy' bibe 'iy'! Hem jibo parastina fonetîkbûna zimên û hem 
jî hêsan kirina fêrbûna zarok û bîyanîyan, divê î û ê her wekî xwe werine 
nivîsin. 
Li vê derê pirseke min heye: Texmîn dikim guherîna do peyivên -dê- û -
rê- de ne bi vê qaydeya jorîn ve giredayî ye û tiştekî xwezayî ye. Di devoka 
me ya xwecihî de jî kal û pîrên me her wekî -dîya min- û -rîya min- bikar 
tînin lê bi awayekî zikmakî, ne li gorî qaydeya navborî! 
Her wiha, dixwazim li ser lêkera alîkar ya -kirin- jî çend gotinan bibêjim: 
Bi nêrîna min baştir e ku em -kirin- di maneya nav (noun) de jî cûda 
binivîsin, wekî -make- a Îngîlîzî û -etmek- a Tirkî da (îhtîmal e di zimanên 
wekî Almanî, Hollandî û hwd jî ev yek hebe)  ku fonksîyona wê zelaltir 
xuya be û hem jî, peyivên pir dirêj dernekevin. Wekî mînak: 
kategorîzekirin ku dema yek peyiv tê nivîsîn pir dirêj dibe û ji 15 tîpan pêk 
tê û xwendina bêjeyên wî rengî di tekstan de dijwartir dibe... 
Dîsa, peyivên nû ku bi du yan zêdetir peyivan pêk tên jî wekî kêşe yan 
arîşeyeke li ber me dimînin. Wekî mînak: ji nû ve, ji mêj ve, kar bi dest, bi 
hev re. Bi dîtina min hesantir e ku mirov hêdî hêdî wan peyivan bihevre 
binivîse; jinûve, jimêjve, karbidest û bihevre. Her wiha mirov dikane 
peyiva yekê ya kompeyivên ku ji sê yan çar peyivan pêk tên bavêje. Wekî 
mînak: li şûna -jimêjve- em 
dikanin -mêjve-bikar bînin û li şûna -bihevre- jî - hevre- bikar bînin... 
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Peyivên ku ji sê yan zêdetir peyivan pêk tên lê ji lêkeran pêk tên, baştir e 
bibin du peyiv û peyivên berî lêkerê û lêker cihê werine nivîsîn. Wekî 
mînak: li şûna -bi kar anîn- em bêjin -bikar anîn- û li şûna -dest pê kirin-, 
em bêjin -destpê kirin-... 
Ligel silav û rêzên min, bi xatirê te. 
Xwendevanek 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
Dema te xweş, pir sipas dikim, ji bo tevlêbûna te û her weha dîyarkirina 
nêrînên xwe yên li ser hin mijarên Kurmancîya nivîskî. Ez dixwazim tenê 
li ser du-sê xalan li vir çend tiştan bibêjim, ji ber ku ew wek pirs jî xuya 
dikin, ên din ez dixwazim bêyî şîrovekirinên min wek nêrînên te serbixwe 
bimînin. 
Di mijara ku em dê û rê bikin îstîsna û ji dewsa dêya min an rêya me, dîya 
min an rîya me binivîsin, ez bawer dikim wê di çarçova fireh de nakokîyê 
pêk bîne û her weha rê li ber îstîsnayên din veke. Lê belê ji dewsa wê bi 
dîtina min ê çêtir be ku li cîhên ku em sist bilêvkirinê pêwîst dibînin, wek 
helbest, sitran û nivîsên bi rengên wêjeyî û hwd, em kanin ‘ê’ bixin û wek 
r’ya me yan d’ya min binivîsin. Ji xwe tiştê ku dibe jî ew e, ‘ê’ dikeve, lê 
dema ku derbê lê dixin wek ‘î’ bi lêv dikin. 
Xala din, mijara pev re yan cîhê nivîsandina kirin di rewşa navdêrî de; ev 
mijar ji bo hemû lêkeran e, ne tenê ‘kirin’. Lewra divê bi giştî û firehî lê 
bê nêrîn û wisa bê fahmkirin. Qayde ew e ku heke radera (mester) 
lêkereke hevdanî (compound, bileşik) 1) wek navdêr, 2) ji bo rewşa 
tebatî/pasîv bê bikaranîn, divê hemû hêmanên lêkera hevdanî 
(hevedudanî) bi hev re bên nivîsîn. Ev qayde bi piranî baş nayê fahmkirin. 
Di eslê xwe de ew ji bo lêkerên hevdanî yên daçek+lêker, hoker-lêker û 
hinek rengdêr+lêkerên pir belav e. Ji bo wan pêwîst e jî, ji ber ku daçek, 
hoker û rengdêr di vê forma hevdanî de fonksîyonên xwe yên daçek, 
hoker an rengdêrî wenda dikin û tenê wek hêmaneke, beşeke navdêreke 
hevdanî dimînin. Li wir dimîne awayê navdêr+lêker; ew jî di lêkerên wek 
boyax kirin, derman kirin, qirêj kirin û hwd de, tu probleman pêk nahîne. 
ew awa ji xwe pir li vê qaydeyê hilnayê. Heke wek ku tu dibêji, di rewşeke 
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awarte (îstîsnaî) de zêde dirêj bibe, wê gavê meriv dikane ji hev veqetîne, 
lê belê ew dibe îstîsna, nabe qayde. Tu wek qaydeyekê pêşniyar dike, ew 
ne li gora mantiq û rêzikên zimên e. Mînak: 
serî lê dan (to apply, müracaat etmek) 
Te serî li wî karî da? 
Na, min hîn serî lê nedaye. 
Doktor ê wî baş bike, xeman nexwe. 
Bila baş lê binêre, birînên wî derman bike. 
Divê em wan peyvên Îngilîzî ji ber bikin. 
Dibêjin, gelek pere ji Ûso çûye. 
Pê bigire! 
Ji bîr neke, ha! 
Wan xanî boyax kir? 
Birînên wî derman kirin? 
Bila zarok kincên xwe qirêj nekin. 
Nuha sedema ku di forma lêkerî de cîhê tê nivîsîn di van mînakan de dîyar 
e. Hêmanên wê fonksîyonên xwe yên eslî wenda nakin. Û her weha heke 
di forma hevdanî de bin (jê, pê, lê, tê), dikanin ji hev vebin û objekta xwe 
dîyar bikin. Ew cîhê û serbixwe ne, wisa jî fonksîyon dikin, lewra cîhê tên 
nivîsîn. Lê belê di rewşa navdêr/pasîv de, kelijandin heye; diçin, wek 
perçeyekî navdêreke hevdanî pê re dikelijin. Mînak: 
Te serî li wî karî da? 
Erê, divê heta dawîya mehê bersiva serîlêdana min bidin. 
Doktor ê wî baş bike, xeman nexwe. 
Garantîya başkirinê tuneye. 
Bila baş lê binêre, piştguh neke. 
Erê, miraq neke, lênêrîna wî jî dermankirina birînên wî jî nayê 
piştguhkirin. 
Divê em wan peyvên Îngilîzî ji ber bikin. 
Rast e, jiberkirina wan pêwîst e. 
Lê ewqas peyv jî bi hêsanî nayên jiberkirin. 
Dibêjin, gelek pere ji Ûso çûye. 
Bê sedem negotine, jêçûn jî heye jêbirin jî heye. 
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Pê bigire! 
Ez pê digirim, lê pêgirtin ne hêsan e, dirî pê ve hene, mîratê nayê pêgirtin. 
Ji bîr neke, ha! 
Fikaran neke, ew nayê jibîrkirin, jibîrkirina wê ne di destê me de ye. 
Wan xanî boyax kir? 
Na, hîn nehatiye boyaxkirin, boyaxkirinê dirêj bajo. 
Birînên wî derman kirin? 
Te birîna wî derman kir? 
Erê, birînên wî hatine dermankirin. 
Erê, birîna wî hatiye dermankirin. 
Dermankirina birînan qedîyaye. 
Bila zarok kincên xwe qirêj nekin. 
Bila kinc neyên qirêjkirin. 
Li vir ez tu pirsgirêkan nabînim, qayde alîkarîya zelalkirinê dike û pêşî li 
tevlihevîyan digire. Heçî mînaka ku te daye, peyveke bîyanî ye ku vê 
dawîyê ketiye nav zimên; kategorîze kirin. Wek lêker ji xwe cîhê tê nivîsîn, 
wek navdêr an rewşa pasîv meriv dikane cîhê binivîse ku bargiranî 
çênebe. Lê belê tiştên wanî awarte ne, ew nikanin qaydeyê tayîn bikin, 
qayde li gora awayên resen ên Kurmancî tên pêkanîn; lê ji bo sivikkirina 
bar meriv dikane, ne wek qaydeyekê lê wek awayekî îstîsnaî (awarte) 
wan cîhê binivîse. Helbet ne ku hema meriv îcar biçe, çi kurt çi dirêj, çi 
daçek çi navdêr her tiştî cîhê binivîse. Ev qayde girîng e û divê bê 
şopandin. 
Heçî mînakên te yên din ên wek ji nû ve, ji mêj ve, kar bi dest, bi hev re 
ne; peyvên weha gişt ne di kategorîyekê de ne. Divê berê ji alîyê 
lînguîstîkî vê bên naskirin û kategorîkirin. Dûre meriv li gora her 
kategorîyê li qaydeyê dinêre. 
Di mînakên te de, peyva kar bi dest kategorîyeke cîhê ye. Ew navdêreke 
hevdanî ye, ji xwe divê bi hev re, wek yek peyv bê nivîsîn: karbidest. Ji 
xwe li jor jî min hewl dida ku wê bibêjim; dema ku navdêrekê pêk tînin, 
bi hev re tên nivîsîn. 
Anku dema ku du yan bêtir hêman bi hev re navdêrekê pêk tînin û pev 
dikelijin, fonksîyona xwe ya sereke/eslî wenda dikin, pev re tên nivîsîn. 
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Lê belê heke wek daçek/hokerên serbixwe fonksîyona xwe ya sereke bi 
cîh bînin, ew cîhê, bi serê xwe tên nivîsîn. Ez mînakeke Îngilîzî bidim, dibe 
ku çêtir bê fahmkirin: look out û outlook. 
Binêre, herdu peyv di rewşekê de pev re, di yeka din de cîhê hatin nivîsîn. 
Ji ber ku di rewşa ‘outlook’ de bi hev dikelijin û navdêrekê pêk tînin. Di 
rewşa look out de, cîhê ne ji ber ku fonksîyonên xwe pêk tînin. Look on û 
onlooker jî heman tişt in. Mînak: Look out, he's got a gun! (phrasal verb) 
/ I like his outlook on life (noun). 
Mînakên din ên ku te dane ne navdêr in, bi hev re peyveke hevdanî 
çênakin û nakelijin, serbixwe ne. Çima pev re binivîsin? Gelekên din ên 
wek wan hene, hemû daçek an hokerên hevdanî ne (compound 
adverbs/prepositions). ji … ve a) ne pêşpirtik/paşpirtikên ‘mêj’ in, b) bi 
mêj re peyvekê çênakin, c) ve pêgirtîya ji ye, ne ya mêj, ne jî tewandina 
mêj e, d) mêj objekta (bireser) wan e. Objekt (bireser) dikane here, yeka 
din were. Daçek, hoker û lêkerên hevdanî pev re nayên nivîsandin, ji ber 
ku hêmanên (unsûr) wan, fonksîyonên xwe wenda nakin û pev nakelijin. 
Divê meriv wek phrasal verbs, adverbial verbs an compound 
adverbs/prepositions ên Îngilîzî li wan binêre. Bê guman ne ji sedî sed 
yek, lê mangtiq yek e. Mînak: He has to look out for his health. 
ji mêj ve, li vir mêj objekta ji…ve ye, mêj dikane here, tiştekî din were, ji 
… ve dikane di gelek rewşan de wek daçek/hokereke hevdanî 
(compound) a serbixwe bê bikaranîn. Yên din jî wisa ne. Gişt 
daçek/hokerên hevdanî ne. 
Heke ji dewsa ji mêj ve, me bigota jê û vir ve, te yê dîsa bigota bila wek 
jêûvirve bê nivîsîn? Îcar heke me bigota ji xênî û vir ve, te yê çi bikira?  Di 
van mînakan hemûyan de ji ... ve hatiye bikaranîn. An jî heke ji dewsa bi 
hev re, me bigota bi Evînê re, me yê dîsa wek biEvînêre binîvîsanda? Ew 
jî di herduyan de jî bi ... re hatiye bikaranîn. 
Heke tu bi hev re bikî bihevre, ka îcar tu yê bi te re çi bikî? Em bêjin ew jî 
bû tere; ka îcar em ê çawa têbigihêjin ku ew kurtîya ji te re yan bi te re 
yan jî di te re ye. Çênabe, divê li vir daçekbûna bi…re ya bi awayê hevdanî 
bê dîtin. Ma daçek bi objekta xwe re tên nivîsîn? Wa ye te li ser Îngilîzî 
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xebat kiriye, tu dikanî li mijara object of a preposition binêre, ka çima 
cîhê dinivîsin. 
Bi vê qaydeyê her tiştê were pev bizeliqe. Çênabe, divê qayde di çarçova 
fireh û bi gelemperî li ser hîmên lînguîstîkî li mijarên zimên bên girêdan. 
Bê guman qaydeyên kevn dikanin bên guherandin, rexnekirin; ên nuh 
bên pêşniyarkirin. Lê divê li ser hîmên lînguîstîkî û bi firehî bên rave û 
şîrovekirin, da ku qanekirin çêbibe. 
Li ser vê mijarê hinek mînakên din: 
Ji kerema xwe ji nuh de serîlêdanê bikin. 
Bila gavekê jî bi şûn ve navêjin. 
Em ê her tim bi pêş de herin û qet bi paş de/bi şûn ve naçin. 
Ji vir û pey ve, em van şerd û mercan napejirînin. 
Jê û pey ve, me hevdu nedît. 
Ji mêj ve ye ku em hevdu nabînin. 
Ji mêj ve nehatiye. 
Ji nedî ve li min da. 
Bi hev re nepeyivin. 
Em pev re kar bikin. 
Heta vir tu tevlihevî yan nezelalî tuneye. Qayde hêman (unsûr) û rêzikên 
lînguîstîkî binpê nake û dijwarîyan jî dernaxe ber nivîsînê. Tenê divê em 
nas bikin ku re, ve, de hêmanên daçek/hokerên hevdanî ne û dema ku bi 
wan re bin, piştî objekta wan, lê bi serê xwe tên nivîsîn. Ew ne tewandina 
navdêr an cînavan in. Ne jî wek Tirkî yek ji ismin halleri ne: 
ji … ve 
ji … re 
di … de 
di … re 
bi … re 
bi … ve û hwd. 
Di hinek rewşan de di axaftina rojane de beşa pêşî ya daçek/hokerê dixin, 
wê gavê beşa dawî bi tenê dimîne û ew jî wek ku min li jor got, ji ber ku 
pêgirtî (dependant) ye, dibe ku meriv wê gavê bi peyva berî wê re 



Rêzimana kurdî | 2160  

 

binivîse. Lê belê dîsa jî ev awa divê neyê tercîhkirin û tercîhen hevgirtîbûn 
û hemû hêmanên daçek û hokeran bên parastin: 
Bi pêş ve herin, bi şûn ve nerin. / Pêş ve (pêşve) herin, şûn ve (şûnve) 
nerin û hwd. 
Mînakên te yên dawî jî (dest pê kirin û hwd) divê meriv di vê çarçovê de 
lê binêre, divê çarçove, hêman, fonksîyon, berfirehî û qayde û rêzikên 
lînguîstîkî rêberîyê bikin, ne ku hema wek mijara mîzanpajê lê binêrin û 
tenê li gora ku kin bin an dirêj bin, me çi xwest em kurt an dirêj bikin. 
Mînak: dest pê kirin. 
Em bêjin te forma wê guherand, kir destpê kirin. Ka tu serbixwebûna pê 
radikî, lê di rewşa lêkerî de tu nikanî rakî, çima? Ji ber ku pêwîstî bi 
fonksîyona wê ya daçek/hokerî jî heye,  ew kurtîya bi wî/wê/tiştekî ye û 
dikane objekta xwe dîyar bike û li bi vegere: 
Me dest pê kir. 
We dest bi çi kir? 
Me dest bi wî karî kir. 
Lê belê di forma navdêrî de, ji ber ku êdî pêwîstî bi fonksîyonên din 
namîne û bi hev dikelijin, bi hev re tên nivîsîn: 
Me dest pê kir, lê destpêkirineke derengmayî. Destpêkirina wê ji 
qedandina wê hêsantir e. 
Bê guman mijar berfireh e û gelek awa û mînakên din hene. Lê dîsa jî ez 
hêvî dikim ku ev ravekirin ji bo zelalkirinê bibin alîkar, careke din sipas 
dikim, li gel silabên germ di kar û barê we de serketinê hêvî dikim. Hun û 
hemû bikarhênerên pirtûk an websîteya min, bi pirs, şîrove û rexneyên 
we, ez her dem kêfxweş dibim, tucarî wek bargiranî nabînim. 
Baran RIZGAR 
LÊKERÊN ALÎKAR 
Lêkerên alîkar ew cure lêker in ku ji bo pêkanîna demên lêkeran, anku di 
hin rewşan de kişandina wan, ji wan re dibin alîkar. Ew her wisa dikanin 
bi serê xwe jî wek lêker bên bikaranîn û heta dikanin di heman kişandinê 
de hem wek lêkera hîmî û hem jî wek lêkera alîkar kar bikin. 
Di zimanê Kurdî de lêkerên alîkar ên sereke û belav ev in: bûn, hatin 
(werîn/werîyan), dan, kirin, kanîn (karîn), vîn (vîyan) 
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Ji wan a herî belav û pir-fonksîyon lêkera ‘bûn’ e. Her weha du formên 
wê hene. Ji lew re dê çêtir be ku em mînakên her du awayên kişandina 
lêkera ‘bûn’ li vir bidin, da ku dema ku wek lêkera alîkar tê bikaranîn bihê 
naskirin. 
BÛN 
1. a) Ji bo ku rewşekê dîyar bike b) Ji bo ku guherîn/veguherînekê 
dîyar bike 
Ez        im/me/bim/bûm                                              dibim/dibûm/bûm/bib
im 
Tu        î/yî/bî/bûyî                                                      dibî/dibûyî/bûyî/bibî 
Ew       e/ye/be/bû                                                      dibe/dibû/bû/bibe 
Em       in/ne/bin/bûn                                                   dibin/dibûn/bûn/bibin 
Hun     in/ne/bin/bûn                                                   dibin/dibûn/bûn/bibin 
Ew       in/ne/bin/bûn                                                   dibî/dibûn/bûn/bibin 
Ew mamoste ye.                                                          Ew dibe mamoste. 
Heke tu karmend bî.                                                    Heke tu yê bibî 
karmend. 
Av sar e.                                                                      Av ê sar bibe. 
Ez karker bûm.                                                            Ez bûm karker û hwd. 
Mînakên BÛN wek lêkera alîkar a kişandina lêkeran: 
Ez diçim malê. Tu çima radibî? Ew naçin. Tu pir dimeşî. 
Ez çûbûm malê. Hun ê ketibin xwarê. Heke ez hatibim. Em razane. 
BÛN dikane di heman kişandinê de hem wek lêkera alîkar û hem jî wek 
lêkera eslî jî kar bike: 
Heke hun bûbin mamoste (‘bû’ lêkera eslî, ‘bin’ lêkera alîkar; herdu jî ji 
‘bûn’ê). 
Dema ku ew bûbûn mamoste. (‘bû’ lêkera eslî, ‘bûn’ lêkera alîkar; herdu 
jî ji ‘bûn’ê). 
Ew ê bûbe mamoste. (‘bû’ lêkera eslî, ‘be’ lêkera alîkar; herdu jî ji ‘bûn’ê). 
                        HATIN Û REWŞA TEBATÎ (PASÎV) 
Ji bo vê rewşê lêkera ‘hatin’ wek lêkera alîkar kar dike. Di vê rewşê de 
lêkera eslî her wek xwe dimîne û li gora dem û rewşan lêkera ‘hatin’ tê 
kişandin. 
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Li gel ‘hatin’ê lêkera ‘werîn/werîyan’ jî ji bo Tebatî/ Pasîv tê bikaranîn. Ji 
ber ku ev her du lêker her tên kişandin û lêkera eslî wek xwe dimîne, dê 
çêtir be meriv berê li kişandin û di şûna hev de bikaranîna van lêkeran 
binêre, ji kerema xwe li vê nivîsê binêrin: hatin û werîn/werîyan 
Mînak: 
Ez ji bo civînê hatime vexwendin. 
Ew ê werin bêzarkirin. 
Hun tên/dihên şêlandin. 
Heke em bên xapandin û hwd. 
                    DAN KIRIN (CAUSATIVE, ETTIRGEN) 
Dema ku meriv kirinekê, kiryarekê bi kesekî yan tiştekî dide kirin. Bi 
Îngilîzî, to have/get/make someone do something. 
Ji bo vê rewşê lêkera DAN wek lêkera alîkar tê bikaranîn. Lêkera eslî her 
wek xwe dimîne, lêkera ‘dan’ li gora dem û rewşê tê tewandin. Mînak: 
Wan ew bi cahşekî dan kuştin. 
Ji kerema xwe, van kincan bide şuştin. 
Kî yê gundan bi kê bide avakirin? 
Me berx bi qesêb dabû serjêkirin. 
Ez ê deynê te bi bavê te bidim dayin (her du lêker jî ‘dan’) û hwd. 
LÊKERA ‘KIRIN’ Û DEMA BIHÊKA NÊZÎK (NEAR FUTURE TENSE, JUST 
ABOUT TO DO SOMETHING) 
Lêkera ‘kirin’ ji bo dema bihêka (bê/bihê/pêşî) nêzîk wek lêkera alîkar tê 
bikaranîn. Ew jî û lêkera eslî jî li gora dem û rewşê tên tewandin. Mînak: 
Ez dikim herim postexanê. 
Ew dike şîvê bixwe. 
Em dikin telefon bikin. 
Ew dikir/dikira bihatina. 
We dikir/dikira çi bikira? û hwd. 
BIKARANÎNA LÊKERA ‘KANÎN’ (KARÎN) WEK LÊKERA ALÎKAR 
Lêkera ‘kanîn’ jî kane wek lêkera alîkar bê bikaranîn. Wek bi Îngilîzî ‘can, 
able to’, bi Tirkî ‘-ebilmek’. Anku rewşa ku hêz, zanîn, jîrektî û hwd a 
mirov têra kirina tiştekî bike. 
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Ji bo bi firehî şîroveya li ser ‘kanîn, karîn’ ji kerema xwe li vê nivîsê binêrin: 
Têkilîya Lêkerên KANÎN, KARÎN û ZANÎN 
Ew jî û lêkera eslî jî li gora dem û rewşê tên tewandin. Mînak: 
Ez kanim/karim wî bibînim. 
Ew kane/kare bireve. 
Em kanin pirsgirêkê çareser bikin. 
Hun kanin balafiran bi hewa bixin? 
Me kanîbû ew bikutana. 
Te karîbû jê re bigota û hwd. 
BIKARANÎNA LÊKERA ‘VÎN/VÎYAN’ WEK LÊKERA ALÎKAR 
Lêkera vîn an vîyan (bivî, bivê) kane bi wateya pêwîst bûn, pêwîstî pê 
hebûn û hwd wek lêkera alîkar kar bike. Ew jî û lêkera eslî jî li gora dem 
û rewşê tê tewandin. Mînak: 
Divê ez vê nivîsê biqedînim. 
Wî divê ew qet qala wê mijarê neke. 
Divê hun ji wan re bibêjin. 
Divya (divîya) we jê re bigota. 
Divya wê wanî nekira. 
Divyabû em neçûna/neçûbûna û hwd. 
Lêkerên alîkar ên sereke û ku belav tên bikaranîn ev in. Hêvî dikim ku ji 
bo têgîhaştina miajrê bibe alîkar û mijarê çenekî zelal bike. 
Baran RIZGAR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 Dem baş mamosta, nizanim evên li jêr çi ne? Fiil in yan wek di zimanê 
Îngilîzî (am, is,are, hwd) in. Hêvî dikim ji me re bidî xuyakirin 
1-         Ez nexweş im 
Tu nexweş î 
Ew nexweş e 
Em nexweş in 
Hûn(hun) nexweş in 
Ew nexweş in 
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Yan ji ber ku peyva berî we dengdêr be, wiha ne 
2-       Ez mirî me 
Tu mirî yî 
Ew mirî ye 
Em mirî ne 
Hûn (hun) mirî ne 
Ew mirî ne 
Pirsa  min gerek pê ve bê nivîsandin yan ne pê ve  ji bo her du koman? 
Vê dawiyê pir caran ev silogan bi du awayan dihat nivîsîn: 
Êdî bes e 
Êdî bese 
Kîjan ji wan rast e? Bawer dikim bi kêşeya me ve girêdayî ye. 
Pirsa din di dema cînavên tewandî de çawa tên nivîsandin ? 
Mamosta peyva bintar wateya wê esil e yan na? Berî demekê min dît ku 
yek dibêjê, ‘Bintara me ji Milan e’ (yanî esilê me ji Milan e). Di medya tirkî 
de pir caran derbas dibe: 
Kürt kökenli sanatçılar. Kurdiya wê jî em dikarin bikin, ‘hunermendên 
bintar kurd’. 
Di  dawiyê de mamosta sipas ji ber ku tu me bê bersiv nahêlî. 
Balkêşanok1: Pir caran pirsan tev li hev dikim li min bibûre. 
Balkêşanok2: Mamosta ev bû cara sêyem ku ez vê dişînim lê nayê 
weşandin, rast e te beşek bersiv da, lê beşê din nehat bersiv dan. 
Silav û rêz 
HOGIR BALIC 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 Bersiva vê pirsê li jor di nav tevaya mijara ‘Lêkerên Alîkar’ de hebû. Lê 
belê ka ez careke din tenê ji bo 'bûn'ê di ser re herim ku zelaltir bibe. 
Lêkera ‘Bûn’ bi du awayan tê bikaranîn: 
1-a) Wek lêkera alîkar ji bo dîyarkirina rewşekê, statuyekê. 
            Mînakên kişandina wê ev in: 
            Ez        im/bim/bûm 
Tu        î/bî/bûyî 
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Ew       e/be/bû 
Em       in/bin/bûn 
Hun     in/bin/bûn 
Ew       in/bin/bûn 
            Ez karmend im 
            Tu karker î 
            Ew sar e 
            Hun dirêj in 
Heke ew mêr bin 
Wê demê em ne li malê bûn û hwd. 
      im/î/e/in dema ku piştî dengdêrekê tên, cîhê xwe didin me/yî/ye/ne 
            Ez mamoste me 
            Tu Botî yî 
            Ew hoste ye 
            Em beza ne û hwd 
      Di nav gel de ji dewsa ‘me’ bêtir ‘mim‘ û di şûna ‘ne’ de jî ‘nin’ tê 
bikaranîn. 
      Lê belê li gora rêzimana C. Bedixan ‘me’ û ‘ne’ tên bikaranîn. 
      Ez mamoste mim 
      Hun beza nin û hwd. 
Ev awayê bikaranîna ‘bûn’ bi tevayî wek lêkera ‘to be’ a Îngilîzî ye 
(kişandina wê: am, are, is, was, were, will be û hwd). 
Di vî awayê bikaranînê de ji alîyê rêziman û fonksîyonê de tu cudatî di 
navbera ‘bû, bûn’ û ‘im, î, e, in’ de tuneye. Lewra çawa ‘bû, bûn’ cîhê tên 
nivîsîn, divê her wisa ew jî cîhê bên nivîsîn. 
Wek:   Merivekî dirêj bû. 
            Merivekî dirêj e. 
Heman tişt in, yek dema borî yek jî dema nuha. Ew lêker in, cîhê tên 
nivîsîn, ne tewandina navdêr yan rengdêran in ku meriv wan bi navdêr 
an rengdêrê re binivîse. 
Ewên ku pev re dinivîsin, bêtir bi bandora Tirkî wan dişibînin ‘-dir, -dur, -
tir, -tür’ û hwd ku paşpirtik in, ne lêker in. Ev awa di zimanê Kurdî de 
tuneye, ew awayê Ûral-Altay e. 
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Lewra ji mînakên te ‘Êdî bese’ nabe, divê wek ‘Êdî bes e’ bê nivîsîn. Di wê 
hevokê de ‘e’ kişandina lêkera alîkar a ‘bûn’ê ye, ne tewandina ‘bes’ e. 
1-b) Bi vî awayê xwe ew her weha kane ji bo li gora dem û rewşan 
kişandina lêkeran jî bibe alîkar. Wê gavê bi lêkerê re tê nivîsîn ku ji 
kişandina wê re bibe alîkar. 
            Ez diçim 
            Tu ketî 
            Ew dipeyive 
            Hun direvin û hwd 
2) Wek lêkera hîmî ku guherîn/veguherînekê dîyar dike 
Ez        dibim/dibûm/bûm/bibim 
Tu        dibî/dibûyî/bûyî/bibî 
Ew       dibe/dibû/bû/bibe 
Em       dibin/dibûn/bûn/bibin 
Hun     dibin/dibûn/bûn/bibin 
Ew       dibî/dibûn/bûn/bibin 
            Ez xurt dibim. 
            Tu dibî karmend 
            Av sar dibe. 
            Hun hema hema dibûn mamoste. 
            Ew ê çareser bibe û hwd. 
Lêkera ‘bûn’ bi vî awayê xwe bêtir wek bi Îngilîzî lêkera ‘to become’ e, lê 
bikaranîna wê jê berfirehtir e. 
Ji ber ku ‘cînavên tewandî’ di demên borî û ji bo lêkerên gerandî/transîtîv 
tên bikaranîn û ‘bûn’ negerandî anku întransîtîv e, ew bi wî rengî li hev 
naqelibin. Anku Ez dibînim di dema borî de dibe, Min dît. Lê Ez dibim di 
dema borî de jî ‘ez' bi kar tîne: Ez dibûm. An jî Ez bim dibe Ez bûbim. 
Lê heke mebesta pirsa te ‘rewşa xwedîtî’yê be, wek ‘Ew a min e’, ‘Ev 
pirtûka te ye’ û hwd, dîsa cîhê tên nivîsandin. Heke mebest tiştekî din be, 
mînakekê dudan bide, da ku ez li gora wê bersivê bidim. 
Peyva ‘bintar’ bi rastî di wateya hîm, bingeh, binyan, binyat, binaxe, asas 
û hwd de ye. Di peyva ‘bintar û qontarên çîyan’ de jî xweş xuya dibe. Lê 
belê ‘esil’ bi wateya ‘oricîn’ an ‘orîjîn’ e. Di cîhnan de nêzîkî wateya wê 
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dibe; wek ku te gotiye, ‘Binyata me ji Milan e’ û hwd. Ev awayê bikaranînê 
kêm be jî, cîh bi cîh heye. Lê di hin cîhan de nabe. Vê gavê orîcîn/orîjîn û 
her wisa ‘orîjînal’ jî di nav zimên de cîh bistînin dê alîkarîya xweş 
îfadekirinê bikin. Dîsa jî ji ber ku peyvên me yên bi wateya ‘esas’ pir in, 
meriv kane pêşniyar bike ku ‘binyat’ ji bo ‘esil, orîcîn’ bê bikaranîn û 
demekê pev re bi kar bîne, ka digire yan na. Xwerûkirin mijara pêvajoyên 
dirêj e, pir jidandin an lezandin jî zirarê dide zimên. 
Pirsa te vê care çima gişt derbas nebûye, min fahm nekir. Wek tedbîr tu 
kanî li dawîya pirs/şîroveya xwe ‘dawî’ binivîsî, da ku em zanibin gişt 
derbas bûye. Ji ber pirsan jî qet xem neke, em her kêfxweş dibin bi wan. 
Hêvî dikim ku îcar çenekî zelaltir bûbe. 
Baran RIZGAR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
Ref: Lêkera Alîkar, 'gerê' / Mamosta Baran, Pir sipas ji bersîvên te yên 
zanîstî yên rêzimana Kurmancî. Li barey lêkerên alîkar min dixwast ku 2 
pirsên din ji min ra îzeh bikî. 1- Aya em dikarin li şûna divê (lêkera 
vîn/vîyan) kelema gerê  bikar bînin?  Mînak: Divê ez herim Şehrî Qoçanê 
(Xorasan). / Gerê ez herim Şehrî Qoçanê (Xorasan). Aya Gerê jî lêkera 
alîkar e? 2- Aya lêkera zanîn  jî ya alîkar e ya na?  Sipas, malava. AFRASIAB 
Dema te xweş, ‘gerê’ nikane li şûna vîn/vîyan bê bikaranîn. Ji ber ku ew 
ne lêker e. Dema ku em dibêjin, ‘Divê ez biçim,’ orîjînala wê ‘Min divê ez 
biçim’ e. Anku ‘divê’ kişandina lêkerekê ye. Em kurt dikin, hema dibêjin 
‘Divê ez biçim.’ A dudan, ‘gerê’ bi îhtîmaleke mezin versîyoneke ‘gerek’a 
Tirkî ye ku wek ‘gereg’ car caran ji alîyê Kurdan ve jî bi wateya ‘pêwîst, 
lazim’ tê bikaranîn. Lê heke bi vî awayî be jî, em dibêjin, ‘Pêwîst e ku ez 
biçim,’ an jî ‘Pêwîst e ez biçim’. Bala xwe bidê ku ‘e’ wek kişandina lêkera 
‘bûn’ kar dike. Lewra 'pêwîst' her çende bi xwe ne lêker be jî, lêkera 'bûn' 
li gel wê tê bikaranîn ku wê valahîyê tije bike. Sentaksa Kurmancî weha 
pêwîst dike. Anku li gora sentaksa Kurmancî çênabe ku meriv bibêje, 
‘Pêwîst/lazim ez biçim,’ her wisa çênabe ku meriv bibêje, ‘Gerê ez biçim.’ 
Îhtîmala dudan, dibe ku ‘gerê’ bi ‘heger, ger’a Kurdî re têkildar be, wê 
gavê jî wateya wê tiştekî din e, wek bi Îngilîzî (if): Ger ez biçim (If I 
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go).  Heke di çarçoveyeke lokal de ji dewsa ‘divê’ tê bikaranîn, wê gavê 
ya baş ew dîsa lokal bimîne û di Kurmancîya nivîskî de peyvên wek ‘divê, 
pêwîst’ ên Kurdî bên tercîhkirin û hevok jî li gora sentaksa Kurmancî bên 
sazkirin. Lêkera ‘zanîn’, karê wê yê sereke lêkera eslî/hîmî ye. Ew kane 
forma lêkera alîkar bistîne, lê belê teva ku wê formê distîne jî wate û 
fonksîyona xwe diparêze. Lewra ew dibe êdî mijara astên bilind û teknîkî 
yên lînguîstan, hîn forma wê ya orîjînal û têkilîya bi ‘kanîn’ re, em hewl 
didin ku bidin fahmkirin. Lewra em nuha wan tiştan nexin nav vê çarçovê 
û mijarê tevlihev nekin dê çêtir be. Sipas ji bo tevlêbûn û elelqeya te û 
Kurdên me yên Xorasanê. Hun her hebin. 
Baran RIZGAR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
Birêz Baran, silav, li wir 2 lêker hatine kişandin (ketin, xwarin).  Qisma ku 
bi rengê şîn in çi ne? Li gor dîtina min ew paşpirtikên lêkera Bûnê ne. Lê 
dibe ku paşpirtikên kesîn jî bibin. Min dixwest ku cenabê te vîya ji min ra 
zelal bikî. Heke ez şaş im ji kerema xwe ra qisma lêkera Bûnê û paşpirtika 
kesîn a wan herdu lêkeran ji min ra nîşan bike? Li hêvîya bersîva te me. 
Sipas , Afrasiab 
Ketin 
                Ez ketim 
Tu ketî 
Ew ket 
Em ketin 
Hun ketin 
Ew ketin               Ez ketime 
Tu ketiye 
Ew ketiye 
Em ketine 
Hun ketine 
Ew ketine            Ez dikevim 
Tu dikevî 
Ew dikeve 
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Em dikevin 
Hun dikevin 
Ew dikevin          Ez ê bikevim 
Tu yê bikevî 
Ew ê bikeve 
Em ê bikevin 
Hun ê bikevin 
Ew ê bikevin 
                Ez ketibûm 
Tu ketibûyî 
Ew ketibû 
Em ketibûn 
Hun ketibûn 
Ew ketibûn         Ez diketim 
Tu diketî 
Ew diket 
Em diketin 
Hun diketin 
Ew diketin           Ez ê biketima/ketibûma 
Tu yê biketîya/ketibûya 
Ew ê biketa/ketibûya 
Em ê biketina/ketibûna 
Hun ê biketina/ketibûna 
Ew ê biketina/ketibûna 
Xwarin 
                Min xwar 
Te xwar 
Wî/wê xwar 
Me xwar 
We xwar 
Wan xwar            Min xwariye 
Te xwariye 
Wî/wê xwariye 
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Me xwariye 
We xwariye 
Wan xwariye      Ez dixwim 
Tu dixwî 
Ew dixwe 
Em dixwin 
Hun dixwin 
Ew dixwin            Ez ê bixwim 
Tu yê bixwî 
Ew ê bixwe 
E ê bixwin 
Hun ê bixwin 
Ew ê bixwin        Min xwaribû 
Te xwaribû 
Wî/wê xwaribû 
Me xwaribû 
We xwaribû 
Wan xwaribû     Min dixwar 
Te dixwar 
Wî/wê dixwar 
Me dixwar 
We dixwar 
Wan dixwar        Mi ê bixwara/xwaribûya 
Te yê bixwara/xwaribûya 
Wî/wê yê bixwara/xwaribûya 
Me yê bixwara/xwaribûya 
We yê bixwara/xwaribûya 
Wan ê bixwara/xwaribûya 
Dema te xweş, bersiva vê pirsê li jor di beşa ‘BÛN’ de heye. Bi sor hatine 
rengkirin. Belê ewên ku te bi şîn rengandine jî heman tişt in, anku 
bikaranîna BÛN wek lêkera alîkar ji bo li gora deman kişandina lêkerên 
hîmî ne. Dema ku ji bo kişandina lêkeran li gora deman tên bikaranîn, bi 
lêkera hîmî/eslî re dikelijin, lewra pev re tên nivîsandin. Hêvî dikim ku 
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bûbe alîkar, sipas ji bo tevlêbûn û lêpirsînên te, li gel silabên germ. Baran 
RIZGAR 
Ketina 'i', dema ku 'bi-' yan 'di-' berî dengdêrekê tê bikaranîn; biavêje-
bavêje-diavêje-davêje û hwd 
Dem baş mamosta , ji mêj ve ev mijar di serê min de diçû û dihat . Du 
tîpên dengdêr li pey hev tên? Dixwazim çend mînakan bidim 
1-axaftin         biaxêve (baxêve)          diaxêve (daxêve\ taxêve) 
2-avêjtin         biavêje (bavêje)            diavêje (diavêje\tavêje) 
3-anîn            (bîne)                            (tîne) 
4-êşandin       biêşe (bêşe)                  diêşe (dêşe\têşe) 
5-alastin         bialîse (balîse)               dialîse (dalîse) 
6-ajotin           biajo (bajo)                  diajo (dajo\tajo) û hwd. 
Mamosta, li vir çima ‘y’ neket navbera her du tîpan de ji bo xweş 
herikandina zimên? Wek mijara  a, an, ê, ên - ya, yan, yê, yên; di…de/da, 
ji…re/ra û hwd. Ku te ji me re îzah kir. Li vir dixwazim bidim xuyakirin ku 
(di +tîpek dengdêr = t) ew xweş tê xuya kirin di peyva tîne. Yanî eger du 
tîpên dengdêr li pey hev bên yek tê xwarin? Ev nakokî ez di  rêzimana 
Celadet Elî Bedirxan de rast hatim û her wiha vê dawiyê ez romana 
Mîrname ya Jan Dost dixwînim ev nakokî di wir de jî derbas  dibe. Ji Jan 
Dost pir hez dikim. Ji te jî mamosta pir hes dikim keda te wê neyê ji bîr 
kirin. Silav û rêz. Hogir Balic 
------------------------------------------------------------------------------------ 
BERSIV 
Dem baş, sipas ji bo bal kişandinê û her weha şîroveyên te, mal ava. Em 
jî ji te pir hez dikin. Ji alîyê min de nakokî bi van tespîtan re tuneye. Di 
pirtûk û wekî din nivîsên min de ev mijar hene. Ji xwe ji bo wê ye ku ez 
her bi israr dibêjim divê xebatên kûrtir li ser denganîya Kurmancî û bi wê 
ve girêdayî ketina dengdêran bê kirin. Bikaranîna ‘y’, tenê yek ji alav û 
qaydeyan e. Li cîhên ku dibe dengdêrek an bêtir dengdêr, heta dengdêr 
û dengdarek jî dikane bikeve/bikevin; ew jî di rewşên cuda de, li gora 
qaydeyan e. Ji ber ku divê îcar bê dîyarkirin ku kîjan dengdêr dikeve, an jî 
qet nebe dikane bikeve. 
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Mijara kişandina lêkeran û ji bo dîyarkirina demê bikaranîna pêşpirtikan 
bi serê xwe qayde, jêr-qayde û îstîsnayên xwe hene. Ev mînakên ku te 
dane jî dikevin nav wan jêr-qaydeyan. Dema ku bi vî awayî lê bên nêrîn, 
ku divê wisa be jî, nakokî tuneye. Tenê divê bêtir bi firehî li zimên bê 
nêrîn. Wekî din jî tişt hene, gelek in jî, meriv nikane temama rêzimana 
Kurdî wek bersiva pirsekê bide. Lewra pirs li ser çi be, meriv bersivê li wir 
konsantre dike, da ku ew mijar zelal bibe. 
Mînak: Te –yê, -ê, -ya,  -a û hwd pirsîbû, di wir de du awa hene. Ya maqûl 
li gora dengê berî xwe bê hilbijartin, rastîya wê jî wisa ye. ‘y’ wî karî dike. 
Ji xwe dengdêr jî nikane bikeve. 
Mînak:         mamosteyê te ê baş. 
                      azadî an bindestî 
Ka em ê çawa dengdêrekê bixin? Li gora ku em dizanin ku –yê û –ê, –yan 
û –an li vir heman karî dikin, em dikanin –yê, –yan bi kar bînin ku rehetîyê 
bidin hevoka xwe. Ewqas. 
Lê heke wisa bûna:   mamosteyê min ê baş 
                                    Em ê azad an bindest bijîn? 
Dê pêwîstîya me bi tiştekî tunebûya. 
Îcar lêkerên ku radera wan bi dengdêrekê, bi taybetî jî dengdêra ‘a’ dest 
pê dikin bi xwe komikek in û dema ku ji bo kişandinê ‘bi-‘ yan ‘di-‘ distînin, 
dikanin ‘i’yê bixin. Ew jî ne hema kîjan dengdêra ku em bixwazin, di vê 
rewşê de heke bikeve divê ‘i’ bikeve. Em dîsa tên ser şaxekî din ê ketina 
dengdêra ‘i’. Wekî din ketina dengdêrên ‘a’ û ‘e’ û hwd hene di hinek 
rewşên din de. Anku her tişt bi ‘y’yekê nabe. Ziman resen, kûr û berfireh 
e. Kurtebirîya qaydeyên zimanan tuneye, berfirehî û kûrahîya wan heye. 
Her tişt jî tenê awayekî wê yê rast tuneye, carnan bêtir awayên rast hene. 
Îcar ku em werin ser mînakên te, rast e, di wan rewşan de pêşpirtikên bi- 
û di- dikanin ‘i’yên xwe bixin ku kişandina lêkeran hêsantir bikin. 
‘bi-‘ dema ku ‘i’yê dixe, ‘b’ wek xwe dimîne: ajotin, biajo-bajo; axaftin, 
biaxêve-baxêve û hwd. 
Lê belê ‘di-‘ dema ku ‘i’yê dixe, ‘d’ bi xwe jî dikane biguhere bo ‘t’. Ev ‘t’ 
jî ‘t’ya bi aksan a bêhngirtinê ye. Wek dema ku tu dibêjî, ‘tîr’ (tîr û kevan), 
ta (tayê derzîyê), tol, tolaz, tû û hwd. Lê belê mijara ku forma ‘t’ ji dewsa 
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‘d’ di zimanê nivîskî de jî cîh bigire an na hêjayî lê fikirîn û şêwirînê ye. 
Heçî forma bi ‘d’ tenê ji dewsa ‘di-‘ ye, ew qet pirsigirêkekê pêk nahîne, 
ji alîyekî ve jî barê peyvê sivik dike. 
ajotin, diajo-dajo-tajo 
axaftin, diaxêve-daxêve-taxêve 
Ji mînakên te ‘anîn’ ji xwe radera wê bi xwe sivik bûye; ji ‘hanîn’ kurt bûye 
bo ‘anîn’, lewra kişandinên wê jî kurtkirî û bi ketin û guherîna dengan in: 
hanîn, bihîne, dihînim dibe anîn, bîne, tînim 
Anku li vir kurtbûn û guherîneke gelemperî heye, ne tenê ketina ‘i’. 
Ewên din jî gelek jê îhtîmal di orîjînalên wan de ‘h’ hebûye. ‘Hanîn’ hîn jî 
di pratîkê de tê bikaranîn. 
Dawîyê tu têkilîya bikaranîna ‘y’ bi vê mijarê re tuneye. Ev mijar bi serê 
xwe bi jêr-qaydeyeke qaydeyên kişandina lêkeran re têkildar e. Vê gavê 
awayên dirêj jî kurt jî tên bikaranîn. Lê belê di pratîkê de meyl ber bi kurt 
û sivikkirinê ve ye. 
Bimîne di xêr û xweşîyê de 
Baran RIZGAR 
LÊKERÊN HEVDANÎ / HEVEDUDANÎ 
Ji bo peyva ‘hevedudanî’ (bileşik, compound) meriv dikane ‘hevdanî’ jî bi 
kar bîne. Wate yek e, `hevdanî' siviktir e, hêsantir tê bilêvkirin; hem jî 
dudilîya ‘hevedu’ yan ‘hevdu’ radike. 
Lêkerên hevdanî lêkerên wisa ne ku ji beşeke lêkerî û beşeke/beşine ne 
lêkerî (non verbal) pêk tên. 
Beşa nelêkerî jî di nav xwe de bi du beşên sereke par dibe: 
1) Beşa nelêkerî peyveke serbixwe ye, bi serê xwe jî wek navdêr (noun) 
an rengdêr (adjective) kar dike. Ji lew re, ji beşa lêkerî (lêkera xwerû) cîhê 
tê nivîsîn. Têkilî kişandina lêkerê nabe. Mînak: 
kirin, bûn, ketin, dan û hwd            (lêkerên xwerû, ne hevdanî) 
baş, reş, rast, dirêj, gêj                  (rengdêr) 
deng, nav, dev, dest, guh, pirs       (navdêr) 
baş bûn 
reş kirin 
rast kirin 
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gêj bûn 
deng kirin 
nav dan 
dev avêtin 
dest dan 
pirs kirin 
baş dibim/nabim/bibe/nebe û hwd 
reş bike/neke/dibe/nabe 
rast bû/nebû/dibû/nedibû 
xwar dikir/nedikir/dike/nake/neke 
gêj bûne/nebûne/nedibûn/dibûn 
deng kir/nekir/nake/nekiribû û hwd 
nav dabû/nedabû/dida/nedida/nede 
dev avêtibû/navêje/davêje/avêt 
dest bide/nede/dide/nedabû 
pirs kiribû/nekiribû/bike/neke 
Mînak pir in, lê bila dirêj nebe. Rewş zelal e. Beşa navdêr an rengdêr bi 
serê xwe û cîhê tê nivîsîn, têkilî kişandina lêkerê nabe. 
Wî sitranbêjî pir deng da, yê din zêde deng neda. 
Bila bi ew çend teorîyên binakokî me gêj nekin. 
2) Hêmaneke nelêkerî wek pêşpirtikekê (pêşqertaf, prefix, önek) bi 
lêkerê ve dikelije. Wek: 
            dagirtin 
            daketin 
            dakirin 
            rabûn 
            rakirin 
            razan 
            rûniştin 
            vebûn 
            vekirin 
            vexwarin 
            hilgirtin 
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Bala xwe bidinê ku piştî pêşpirtikan, anku beşa nelêkerî, lêkerên xwerû 
tên. Îcar ji bilî îstîsnayên herêmî ku di pratîkê de wek ku pêşpirtik an beşa 
nelêkerî jî perçeyekî lêkera xwerû be, wek ku ne hevdanî be, di kişandinê 
de muameleya lêkereke xwerû (ne hevdanî) bi hemû beşan dikin; 
piranîya mezin a herêman di kişandinê de tenê beşa lêkerî ya xwerû 
ditewînin, wê dikişînin, têkilî pêşpirtika nelêkerî nabin. 
Çima? Ji ber ku bi îhtîmaleke mezin, di orîjînala xwe de ev beşa nelêkerî 
ku bi lêkerê ve kelijîye, bi xwe jî wek navdêr/rengdêr an hokereke 
serbixwe hatiye bikaranîn. Û ji ber vê  yekê wek beşeke lêkera xwerû 
nehatiye dîtin, têkilî kişandina lêkerê nebûye. Lê belê di nav pêvajoyê de, 
serbixwe bikaranîna wê rabûye, çûye wek pêşpirtikekê bi lêkera xwerû 
ve kelijîye, lê belê dîsa jî ji ber kevneşopîya xwe eynî wek beşên 
navdêr/rengdêr ên jorgotî têkilî kişandina lêkerê nebûye. Mînak: 
girtin                            digirim, nagirim, negire, digirt û hwd 
dagirtin                        dadigirim, danagirim, danegire 
îstîsnaya herêmî         didagirim, nadagirim, nedagire (*) 
kirin                             dikim, nakim, neke, nedikir û hwd 
rakirin                          radikim, ranakim, raneke, ranedikir 
                                    dirakim, narakim, nerake, nedirakir 
bûn                              dibim, nabim, nebe, nedibû û hwd 
rabûn                           radibim, ranabim, ranebe, radibû û hwd 
                                    dirabim, narabim, nerabe, nedirabû 
xwarin                         dixwim, naxwim, nexwe, nedixwar û hwd 
vexwarin                     vedixwim, venaxwim, venexwe, venedixwar 
                                    divexwim, navexwim, nevexwe, nedivexwar 
Di erênîya fermanî de hemû herêm wek hev û heman qaydeya kişandinê 
bi kar tînin; ev pêşpirtikên nelêkerî (da-, ra-, hil-, ve-, rû- û hwd) dewsa 
pêşpirtika ‘bi-‘ disitînin. Mînak: 
girtin                bigire 
ragirtin             ragire (ra- karê bi- jî dike, lewra pêwîst nake bibêje, 
‘rabigire’) 
kirin                 bike 
vekirin             veke (ve- karê bi- jî dike) 
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xwarin             bixwe 
vexwarin         vexwe (ve- karê bi- jî dike) 
(*) Têbinî:    Ji bo referansa Mîr C. Bedirxan a li ser vî cûreyê lêkerên 
hevdanî, ku xwendevan car caran dipirsin, li pirtûka                      wî û R. 
Lescot a bi navê Rêzimana Kurdî, Çapa Tirkî ji alîyê Dozê ve, rûpel 182-
189 binêrin. Hinek                                     xwendevan dipirsin ka Mîr 
Celadet li ser vê çi gotiye. Kopîya beşa ku pirtikên dema nuha û 
neyînîkirinê çawa                      dikevin navbera beşa nelêkerî û beşa lêkerî 
jî li dawîya nivîsê didim. 
2-b) Hêmana nelêkerî ya ku wek pêşpirtikekê bi lêkereke xwerû re 
lêkereke hevdanî pêk tîne, bi xwe jî hevdanî ye. 
lê                     ji dewsa           li wî/wê 
jê                     ji dewsa           ji wî/wê 
pê                    ji dewsa           bi wî/wê 
tê                     ji dewsa           di wî/wê 
lêkirin, jêkirin, jêbûn, pêkirin, pêbûn, têkirin, têxistin, têketin û hwd. 
Ev beş û beşa a) bi tevayî wek hev fonksîyon dikin, anku têkilî kişandina 
lêkerê nabin, pêşpirtikên deman dikevin navberê û ji dewsa pêşpirtika bi- 
kar dikin: 
lêxistin, lêxe, lênexe, lêdixe, lêxim û hwd 
jêkirin, jêke, jêneke 
lêkirin, lêke, lêneke, lêdikim, lênedikir 
Lê belê dîsa jî ev cure bi giştî ne wek beşa a) ye û ji ber hevdanîbûna xwe 
kanin ji lêkerê veqetin û li forma xwe ya orîjînal vegerin (ji, bi, di, li). Wê 
gavê wek lêkerên hevdanî yên navdêr/rengdêr + lêker kar dikin. Ji xwe 
ew jî daçek in: 
Lêde!                                       Li wî bide! 
Têxe/têke bêrîka xwe.             Di bêrîka xwe xe/ke (Têxe/têke bêrîka xwe). 
Lêke!                                       Li kerê bi/ke. 
Jêkim?                                     Ji darê bi/kim? 
Pêxist.                                     Agir bi xênî xist û hwd. 
Meriv kane ji ber van tevgerên wan doz bike ku ew jî wek 
navdêr/rengdêran cîhê bên nivîsandin. Ji xwe hin caran tên nivîsandin jî. 
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Di pirtûka C. Bedirxan û Roger Lescot de bi hev re hatine nivîsandin, lê 
belê ev mijar pêwîstî bi bêtir lêkolîn û şêwirê heye. Ji ber ku tevgerîna 
wan û ya ra-, ve- û hwd bi tevayî ne yek in. Ez vê care tenê weha di ser re 
derbas dibim û bi bîr tînim. 
Bê guman wek hemû mijarên din ên rêzimana Kurdî ev xal jî hêja ye gelek 
lêkolîn û analîzên berfirehtir. Mînak, hinek lêkerên hevdanî ji gelek 
hêmanan pêk tên, wek: dev jê berdan, li ber gerîyan, dest pê kirin û hwd. 
Bi hêvîya ku pêşde xebat hîn berfirehtir bibin, vê gavê hêvî dikim ku ev 
analîza kurt ji bo ronîkirinê çenekî bibe alîkar. 
Baran RIZGAR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
PIRSA XWENDEKAR: 
Silav, mamosteyê min î hêja, çawa yî, baş î? Hêvî dikim ku tu her dem baş 
bî, bi rastî gelek pirsên min hene. Ez ê wan yek bi yek bişînim, bibihure 
mamosteyê hêja, dibe ku carinan karê te jî hebe, em te mijûl dikin, lê bi 
rastî ji gava ku ez tûşî malpera te bûme, pir dilşa bûme. 
Dabeşkirina lêkeran di Kurdî Kurmancî de, gelo çawa dibe? 
Min dabeşkirina Mîrê Zimên dîtiye û min dabeşkirinên din jî dîtine. Mîr C. 
Bedirxan weha dibêje: 
Xwerû: xwestin, şuştin, kirin … 
Hevedudanî: amade kirin, beşdar bûn, dakirin, daketin, rabûn 
Biwêjî: li dar xistin, dest pê kirin, li xwe kirin … 
Gelo cudatî di navbera lêkerên ku bi pêşgir/paşgiran û lêkerên du-sê 
hêman de nîne? 
Ma ne pêwîst e ku em ji yên bi pêşgir û paşgiran re bibêjin, ew lêkerên 
dariştî ne û yên ku ji du-sê hêmanan pêk tîn bikin hevedudanî? 
Rayên lêkerên bi pêşgiran çê dibin çawa tên dîyarkirin? Mînak; raya 
vexwarin çi ye? 
Gava ku meriv jêdera lêkerekê dinivîse, divê pev re yan cuda binivîse? 
Mînak: 
Ez pirtûkekê amadedikim an amade dikim? 
ŞENGO KÊVERÎ 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
Şengoyê hêja, 
Li jor lêkerên hevdanî li gel kategorîyên xwe hatine şîrovekirin. Her weha 
rastnivîsa wan jî hatiye şîrovekirin. Loma bersîva piranîya pirsên te li jor 
in. 
LÊKERÊN BIWÊJÎ 
LÊKERÊN BIWÊJÎ wek ku te jî gotiye ji bêtir ji 2 peyvan pêk tên, ya rastî ew 
jî hevdanî ne, lê ji ber ku peyv ji wateyên xwe yên hîmî dûr ketine û 
hemûyan bi hev re wateyeke nuh pêk anîye, ji wan re dibêjin, lêkerên 
biwêjî. Anku mijar ne tenê ji bo pir-peyv bûna wan e, her weha ji ber ku 
mirov gelek caran nikane ji yek bi yek wateya hêmanên wan wateya wan 
a hevpar, a ku hemû bi hev re pêk dihînin texmîn bike. 
Mînak a) hevdanî: boyax kirin 
Ji wateya yek bi yek hêmanên vê lêkerê (boyax, kirin), em kanin bizanin 
ka her du bi hev re çi wateyê pêk dihînin. 
Mînak b) biwêjî: dest pê kirin 
Heke em wateya wê ya lêkera biwêjî nizanibin, em ê bibêjin qey to 
touch/dokunmak e, anku destê xwe bi tiştekî dike; lê ne weha ye; wateya 
wê to start/begin, başlamak e. 
Ya ku wan dike biwêjî ev taybetîya wan e, her weha pir-peyv in. 
Pirsa te ya ku kategorîya lêkerên hevdanî yên bi pêşpirtik, ne wek hevdanî 
lê li derveyî hevdanî bi navekî din tesnîf bikin çêtir nabe? 
Na, ew ne weha ye. Ew jî hevdanî ne. Lê wek ku li jor hatiye şîrovekirin, 
du kategorîyên cuda yên lêkerên hevdanî hene. Bi kategorîkirinê em 
taybetîyên wan zelal dikin û ji hev vediqetînin. Anku ne li derveyî lêkerên 
hevdanî, lê di nav lêkerên hevdanî de em kategorîyeke taybet didin wan 
û bi wî awayî taybetîyên wan dîyar dibin, da ku ji rastnivîsê re bibe alîkar. 
Rayên lêkerên hevdanî yên bi pêşpirtik/qertafan çêdibin: divê em berê 
beşa lêkerî bibînin; wek ‘xwarin’ ji bo ‘vexwarin’ê, ‘ketin’ ji bo ‘daketin’ê 
û hwd. 
Dûre em wan wek pêşpirtik-raya lêkerî dîyar dikin: ve-xw/ve-xwar; da-
kev/da-ket; ra-k/ra-kir û hwd. Sedema wê jî ew e ku di kêşanê de heke 
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pêşpirtikeke demê yan yeke neyînîkirinê pêwîst bibe, ew dikeve navbera 
pêşpirtik û raya lêkerê. Mînak: 
vexwarin         ve-di-xw-e 
raketin            ra-na-kev-e 
hilkişîn            hil-di-kiş-e û hwd. 
Bê guman “Ez pirtûkekê amade dikim,” rast e; sedema wê li jor hatiye 
şîrovekirin. 
Hêvî dikim ku ev şîroveyên zêdekirî alîkarîya zelalkirina mijarê bike. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
BAZ DAN, GIRÊ DAN pev re yan cîhê binivîsin? 
Mamoste ev pirs pir ji me tê pirsîn, ji kerema xwe nêrînên xwe bibêje: 
Bazdan û girêdan wek lêker bi hev re yan cuda tên nivîsîn, kategorîya wan 
çi ye? Silav û rêz, RIZO 
Di hawarê de “girêdan” bi hev re, “baz dan” cuda hatiye nivîsîn. Wek, 
“destmalén xwe girêdan”;  “Konslalîn Riga baz da ù çù Nemseyè.” 
Lê di pirtûka Mîr C. Bedirxan û R. Lescot de "baz dan" jî wek "bazdan" bi 
hev re hatiye nivîsîn. 
Ji ber vê jî di nivîsan de “girê dan” bi pirayî pevre wek "girêdan" dinivîsin. 
Lê gelo dikeve katogorîya pev re yan na, bi dîtina min, na, ji ber ku “girê” 
bi xwe “girêk” e û bi serê xwe navdêreke xwedî wate ye. Loma dê çêtir 
bûya ku ew jî wek "navdêr + lêker"ên din di rewşa lêkerî de wek “girê 
dan” bihata nivîsîn. 
Heçî "baz dan" e, ew ji xwe di Hawarê de jî cîhê hatiye nivîsîn û ya rast 
ew e, ji ber ku "baz" jî bi serê xwe peyveke xwedî wate ye, ji "vaz"a 
Avestayî maye, di Kurdî de wek "baz" cîh girtiye û hinek wate girtine. Li 
vir îdiayeke li dijî vê dikane ew be ku "baz dan"a me û "wazîdan"a Pehlewî 
ji hev bin û ji ber ku di Pehlewî de "waz-" wek pêşpirtik hatiye bikaranîn 
û loma "wazîdan" bi hev re wek yek peyvê hatiye nivîsîn, divê "baz dan" 
jî wek yek peyvê û bi hev re bê nivîsîn. Bê guman hêja ye ku meriv li ser 
vê îdiayê jî raweste, lê hûr bibe; lê bi qasî ku ez dibînim, "waz-" di Pehlewî 
de ji xwe tenê wek pêşpirtik (önek, prefix) tê bikaranîn, ez li bikaranîna 
wê ya wek peyveke bi serê xwe rast nehatime; di Kurdî de dijberî wê bi 
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serê xwe jî tê bikaranîn û her weha di Pehlewî de tîpa "-î-" wan pev girê 
dide, lê di Kurdî de tîpeke pevgirêdanê di navbera wan (baz û dan) de 
tuneye. 
Li ser vê pirsa we vê gave ev çend dinivîsim, pêşde ger bêtir agahî bi dest 
bixim, ez ê li vir lê zêde bikim. 
Li gel silavên germ. 
Baran RIZGAR 
Gulan 2013 
HEVPEYVÎN BI BARAN RIZGAR RE 
Hun kanin ji kerema xwe bi kurtî li ser  rewşa Kurmancî li vî welatî û 
xebatên we yên di wî warî de hinek agahî bidin me; çawa dest pê kir û 
gîhaşt çi qonaxê? 
Sala ku ez ji welêt derketim û dawîyê hatim Kralîyeta Yekbûyî (KY - UK), 
yek ji tiştên ku ez pêşî lê hay bûm û ecêbmayî bûm, nebûn û nasnekirina 
Kurmancî bû. Wê demê komeleke Kurdan a piçûk hebû û ji wê komelê 
hinek hevalên dilsoz hewl didan ku dersên Kurmancî pêk bînin. Dûre ew 
xebat jî rawestiya. 
Lê ya herî balkêş ku meriv jê aciz dibû ew bû ku daîreyên resmî, sazîyên 
dewletê wek Wezareta Karên Hundir, Polîs, Daîra Penaberîyê û hwd yan 
bi zaneyî wek parçeyekî hevkarîya wan a bi Tirkîyê re yan jî ji nezanî bi 
Kurmancî qet mijûl nedibûn. Tê bîra min Kurdekî ku xwestibû ku îfadeya 
xwe ya doza penaberîyê bi Kurmancî bide bi salan li benda wan mabû ku 
wergêrekî peyde bikin û îfadeya wî bisitînin. Wê demê digotin, “Çi pêwîstî 
heye, wa ye hun ji Tirkîyê tên wê gavê divê hun bi Tirkî zanibin û bikanibin 
îfada xwe bi Tirkî bidin”. Dema ku li dadgehekê yekî digot “ez bi Tirkî 
nikanim xwe baş îfade bikim, ji min re wergêrekî Kurmancî peyde bikin”, 
dibû qîreqîra wergêrên Tirk, digotin, “ma we eskerî jî nekiriye, hun 
derewan dikin”. 
Anku dewleta KY zimnen nêzîkbûna Tirkîyê li vir didomand. Lê bê guman 
li vî welatî dema ku daxwaz û dozên girseyî, yên gelêrî hebin, dewlet zû 
bi zû wan bê bersîv nahêle. Lê dîsa jî argumentek dima: “Em çi bikin, 
kesekî ku van karan bike, vî zimanî baş bizane tuneye”. 
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Li SOASê (Beşeke Zanîngeha Londonê ya li ser Xebatên Zanistî yên li ser 
Rojhilat) beşê Kurdî hebû, lê ne tu materyalên wan ne jî tevlêbûnek xurt 
a xwendekaran hebû, bi du-sê kesan sînorkirî bû. Anku ji wir jî tiştek 
dernediket. 
Wê gavê ji bo ku rê vebûya ji sê alîyan xebat pêwîst bû. Yek li gel sazîyên 
dewletê gilî û gazinên ku çima rê li ber Kurmancî venakin. Dudu kursên 
Kurdî ku ji demekê û pey ve bikanibe kadroyan derxîne, an jî qet nebe rê 
li ber wan veke. Sisê pêkanîna materyalên wek ferheng û pirtûkên 
hînbûna Kurmancî. 
Di destpêkê de nirxandina min ev bû û min li gora vê nirxandinê ji sazîyên 
dewletê re bi sedan name şandin û doz kir ku di nav xebatên xwe yên ji 
bo civakên etnîkî de rê li ber Kurmancî jî vekin. Û di serî de min bi xwe li 
bender (lîman), dadgeh û hwd wek wergêr kar kir. Ji hêla din ve min dest 
bi kursên Kurmancî kir; çi Kurd çi ne Kurd gelek kes tev lê bûn û 
Kurmancîya nivîskî hîn bûn. Alîyê sisêyan jî pêkanîna materyalan bû, di wî 
warî de jî min sê pirtûk nivîsandine: 
Ferhenga Kurdî-Îngîlîzî, Îngîlîzî-Kurdî, 1993 
Dersên Kurdî (bi îzehên Tirkî), 1993 
Dersên Kurdî (bi îzehên Îngîlîzî), 1996 
Bi kurtî xebatên min ev in. Nuha jî bi 10an wergêrên Kurmancî yên fermî, 
bi 100an kesên ji Kurmancîya nivîskî haydar hene û li gelek sazîyên 
dewletê Kurmancî wek zimanekî muamele dibîne, jê re wergêr tê 
peydekirin û weşanên xwe yên ji bo civakên herêmî bi Kurmancî jî 
derdixin. Di nav sazîyên ku min di vî warî de tesîr lê kirine ji beledîyan 
bigire heta Daîra Penaberîyê, dadgeh, polîs û heta bi Amnesty 
International (Sazîya Efûyê ya Navnetewî) jî hene. 
Wê gavê em kanin bibêjin ku li vî welatî di van 10-15 salan de Kurmancî 
pêşde ketiye, rewşa wê çêtir bûye? 
(Bi ken) Naxêr, xwezî weha bûya. Pêşketin û çêtirbûna rewşa zimanekî ne 
tenê bi yek-du faktoran lê bi gelek faktoran ve girêdayî ye, û her wisa nişit 
û işaretên pêşketin û çêtirbûnê jî pir in. Heke meriv li yekê dudan tenê 
binêre, dibe ku meriv bigihêje encamên ne rast. 
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Ji alîyên ku min li jor behs kir ve, rast e, pêşketin û çêtirbûn heye; lê belê 
ji alîyê bikaranîna Kurmancî ve pir mixabin li vî welatî em Kurdên Bakurê 
Kurdistanê paşve çûne, lê pêşve neçûne. Nisbeta Kurdên Bakur ên ku bi 
Kurmancî dipeyivin kêm bûye, Kurmancî di nav malên Kurmancên Bakur 
de ji berê kêmtir tê bikaranîn û her wisa ji derveyî malê jî di nav xwe de 
pir kêm bikar tînin. Li gel vê yekê şiûr û haydarîya girîngîya zimên kêm e 
û xetera li ber Kurdên Bakur ji alîyê zimên ve kêm tê dîtin. Dê û bavên 
xweş Kurmancîaxêv bi zarokên xwe re bi Tirkî diaxivin. Ev êdî dibe 
asîmîlasyona dilxwazî, ji bo zimanekî ji vê xetertir tiştek tuneye. Nifş û 
qirnên nuh hema hema qet Kurmancî nabihîzin. Ji dê û bavan û 
televîzyonên Tirkî yekser xwe digihînin zimanê Tirkî, Îngîlîzî jî li 
xwendegehan hîn dibin û dikin zimanê duyem. Kurdî nabe zimanê sêyem 
jî, ji ber ku wek zimanekî di sîstema wan de cîh nasitîne. Zarokên Kurdên 
Bakur dibin xerîb û bîyanîyên Kurdî. 
Berê avantajeke xurt a zimanê me dayikên me bûn. Nuha hejmara 
dayikên Kurdên ku zimanê xwe derbasî zarokên xwe dikin jî kêm dibe. Ev 
jî ji bo miletekî bêdewlet qaydeyek e; heke dayik li zimên xwedî 
dernekevin, ew ziman zû dereng têk diçe. 
Ev pêl ji gelek alîyan ve pir xeter û talûke ye. Dema ku xetereke bi vî rengî 
hebe û hejmara Kurmancîaxêvan kêm bibe, pêleke neteweyî ku lê xwedî 
derkeve tunebe, û nifşên nuh ne Kurmancîaxêv bin, xebatên akademîk û 
zanistî çiqas pir pêşve ketibin jî di rewşê de ne pêşketin lê paşveçûn heye; 
heta ne tenê paşveçûn lê îhtîmala wendakirinê jî heye; bîhna xerab jê tê. 
Li gor agahîya ku hun didin, xuya dibe ku ev nêzîkî 20 salan e ku hun di 
nav vê xebatê de ne? Çima hun ewqasî girîng dibînin? Û çima hun tev li 
xebatên din nabin û her tim bêtir li ser zimên disekinin? 
Ji bilî hezkirin û girêdana min a xurt bo Kurmancî, ez her weha êrîşên xurt, 
ên sîstematîk, bi plan û program jî dibînim, da ku Kurmancî ji nave rakin; 
bi taybetî li Bakurê Kurdistanê û ji alîyê dewleta Kemalîst ve. Ev êrîş her 
weha parçeyekî stratejîya jihevxistina miletê Kurd e. Anku Dewleta Tirk 
armanc kiriye û li gora wê taktîk û stratejî pêk anîne ku di dema dirêj de 
Kurd li Bakurê Kurdistanê hebûna xwe wek netewe, wek milet 
nedomînin, ji hev bikevin û wek yek bi yek hemwelatîyên esil-Kurd 
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bimînin. Wê gavê jî pirsa Kurdistanê, pirsa miletê Kurd namîne û dewlet 
tenê di çarçova mafê mirovan de bi wan mijûl dibe; rexne û gazinên ji der 
ve weha bêtesîr dike. 
Ji ber ku dînê Kurd û Tirkan ê sereke yek e, ziman dimîne wek faktoreke 
sereke ya cudabûna Kurdan. Ji lew re ji alîyekî ve bi demografîya 
Kurdistanê lîstin, ji alîyekî ve ekonomîya Kurdistanê fetisandin ku ji 
Kurdistanê ber bi herêmên Tirkîyê ve koçberî çêbibin, ji alîyê din ve jî bi 
darê zorê, bi şewitandina gundan, pêkanîna terora wek fail-meçhûl û 
hwd, Kurd ji gund û bajarên wan ajotin bo herêmên Rojava. Paralelî vê jî 
qedexeyên li ser zimên, ta’de û neheqî, heqaret û piçûkxistin li ser 
Kurdîaxêvan pêk anîn. 
Ev gişt pev girêdayî ne û her yek ji wan parçeyekî stratejîya tunekirina 
miletê Kurd li Bakurê Kurdistanê ye. Ez xebatên xwe yên li ser zimanê 
Kurdî di vê çarçovê de bicîh dikim. Ji xwe heta ku ne di vê çarçovê de bin 
biser nakevin û meriv ji bo wan fidakarîyan jî nake. 
Ji lew re zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê her tim bûye qadeke girîng a 
têkoşîna neteweyî; dijmin ji vê xweş haydar bûye û li gora wê tev 
gerîyaye. Lê mixabin em nikanin bibêjin ku em jî bi qasî wan ji vê 
pirsgirêka yekcar girîng haydar bûne û me li gora wê di nav xebatên xwe 
yên sîyaseta netewî de girîngî dayê. Ango ne 20 sal lê ku ez temama emrê 
xwe bidimê jî, ew hêjayî wê dayinê ye. Ev jî awayekî têkoşîna sîyasî ya 
netewî ye. 
Mamoste, ev gotinên we di berxwedan û têkoşîna netewî de cîhê zimanê 
Kurdî xweş îzeh dike, lê belê ez dixwazim hun ji me re mijarê çenekî din 
jî vekin; gelo ji alîyê kesayetî û sosyolojîk ve çiqas û çima girîng e ku Kurd 
bi zimanê xwe zanibin? 
Bi rastî ji wan alîyan ve ne tenê Kurd divê herkes zimanê xwe zanibe, ne 
tenê zanibe lê baş zanibe. Lê belê ji bo Kurdan ji herkesî bêtir girîng e. 
Mixabin Kurdên Bakur ji bervacî ji herkesî bêtir di vî warî de xemsar in û 
şiûra wan kêm e. 
Binêre demek berê ango 21ê Sibatê Roja Zimanê Dayikê ya navneteweyî 
bû. Ev roj ji alîyê UNESCO ve di sala 1999an de wek Roja Zimanê Dayikê 
hat îlankirin û sê armancên bingehîn hatin danîn: 
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1. Balê bikişîne ser mafê perwerdeya bi zimanê dayikê 
2. Fahmkirin û şiûra civakeke pir-çand zêde bike 
3. Toleransa li hemberî mirovên guhertî û cîhêreng zêde bike 
Ji bo van armancan dewletên endamên UNESCO her sal wê rojê bi gelek 
çalakîyên pirreng pîroz dikin. 
Aha ev her sê xal li ser rûyê erdê ji her civakê bêtir ji bo Kurdên Bakurê 
Kurdistanê pêwîst in. Lê ka haya kê jê heye? Kîjan rêxistin, partî, sazîya 
Kurdan di wê rojê de tiştekî dike? 
Hilbijartina 21ê Sibatê jî balkêş e; Bangladeş kolonîya Pakîstanê bû û 
Pakîstanîyan zimanê Ûrdû li wan ferz dikir, rê nedidan zimanê Bengalî, di 
21ê Sibata 1952an de xwendekarên Bengalî bi xwepêşaneke girseyî doza 
fermîkirina zimanê xwe kir, polîsan êrîş birin ser wan û 11 kes ji wan 
kuştin. Ev roj ji bo bîranîna wan kuştinan hat hilbijartin. Ango ew roj di 
heman demê de roja bîranîna şehîdên zimanê Bengalî ye jî. 
Aha divê meriv wisa li zimanê xwe xwedî derkeve. Çima? Ji ber ku, dema 
ku zimanek wenda dibe, miletek û kulturek hafiza xwe wenda dike, bîra 
wan dimiçiqe. Ziman pêweng û alava herî xurt a parastin û pêşdebirina 
mîrat û pêmahîyên maddî û manewî yên miletekî ye. Ji destpêkê heta 
dawîya miletekî zimanê wî pê re ye, jê re xizmetê dike û wî pêk tîne, 
diafirîne. Ger miletek ji van girîngîyan ne haydar be, an jî wan piçûk 
bibîne, ev ne ji xêrê re ye, ne nişitên xêrê ne; ew milet zû dereng dev ji 
miletbûnê jî berdide. 
Zimanê meriv parçeyekî girîng ê karaktera meriv e. Meriv wî wenda bike, 
karakter û rengê meriv jî pê re derbekê dixwe. Meriv wê gavê bi wê 
kêmasîyê nikane bi miletên din re têkeve pêşbazîyê û her li dû wan 
dimîne. 
Bi rastî dema ku em dibêjin Zimanê Dayikê divê ji dayikê qesta me netewe 
ango milet be. Mirovekî ku zimanê xwe yê dayikê ji bîr bike, dîsa jî heta 
bi derecekê dikane bi zimanekî biyanî xwe bigihîne. Lê neteweyek, 
miletek nikane. Eynî wek mirovekî neteweyek jî şexsîyeteke xwe heye. 
Şexsîyeta wî kultura wî ye; bi wê xwe ji miletên din cuda dike. Û yekemîn 
prensîpa vê cudabûnê jî ziman e. Ew her weha beton û alavê ragihandina 
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kulturê ye; çand û kultur bi wî tê hûnan û bi wî derbasî nifşên nuh dibe; 
reng û taybetîyên xwe bi wî îfade dike. 
Divê meriv şehîdketina wan 11 xwendekarên Bengalî di vê çarçovê de 
bibîne, ango dema ku ji bo zimanê dayikê daketin qada xwepêşanê û 
dizanîn ku kuştin jî mimkun bû, dudilî nekirin. Çima? Ji ber ku wan ji 
zimanê dayikê zimanê dayika netewe fahm dikirin. Piştî şehadeta wan bi 
4 salan zimanê wan li Pakîstanê wek zimanekî fermî hat qebûlkirin, û wê 
jî rê li ber serxwebûna wan vekir. 
Em hîna li edebîyata “kiz almişiz kiz vermişiz” anku "me keç dane, keç 
anîne” guhdarî dikin. Ew bi armanca tunekirina me, helandin û 
asîmîlekirina me keçan didin me, hezar tiştên din dikin û jê re dibêjin 
“entegrasyon”, em jî navê biratîya gelan li vê yekê dikin. Divê berî her 
tiştî heq, hiqûq û edalet hebe. Heq û hiqûq hebe, em ne xwişk û bira bin 
jî em kanin pev re bijîn; lê belê heke heq û hiqûq tunebe, xwişk û biratî ji 
bo veşartina zilm û zor û sextekarîyê, ji bo dizîya welatekî, ji bo tunekirina 
miletekî qedîm tê bikaranîn. 
Mamoste, ez bawer dikim piştî van îzehan girîngî û pêwîstîya zimên pir 
xweş tê fahmkirin. Îcar bi wê ve girêdayî, divê malbat û dê û bav çi bikin? 
Bila xwe wek mensûbê miletê Kurd bibînin, Kurdbûn ne tenê aîdîyeteke 
etnîkî ye, ew her weha aîdîyeteke millî, yeka netewî ye. Divê ev şiûr û his 
hebe, û dê û bavên Kurd wê derbasî zarokên xwe bikin. Kalik û pîrikên 
wan bi bav û dêya wan re, û dê û bavê wan bi wan re bi çi zimanî peyivîne, 
bila ew jî bi zarokên xwe re bi wî zimanî bipeyivin, biaxivin. Ma ji vê 
tebiîtir û hêsantir tiştek heye. Ger ev nebe, wê gavê bi rastî divê meriv 
kûr û hûr bifikire; ji ber ku problemeke kûr heye ku pêşedema miletê me 
dixe xeter û talûkan. Merivek çawa ji xisûsîyetên bav û bapîrên xwe şerm 
û fedî bike, an xisûsîyetên wan ên wek ziman û çand piçûk bibîne, guh 
nedê û ji dewsa yên wan yên xelkê, yên alemê ku bi darê zorê li wan 
hatiye ferzkirin, derbasî zarokên xwe bike? Bi dîtina min xwekujî û 
întixara herî xerab ev e. 
Ger em bi vê dest pê bikin, li ser vê şiûr û haydarîya xwe ya netewî xurt 
bikin, dawîya mayî li gor faktorên îmkan, pêşketin, têkoşîna sîyasî û hwd 
tê çareserkirin. 
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Mamoste li Dinyê bi hezaran ziman hene, gelo cîhê zimanê me di nav wan 
de çi ye? 
Zimanê me ji malbata zimanên Hîndo-Ewropî, şaxê Hîndo-Îranî, beşa 
Îranî, koma Bakurê Rojava bi serê xwe li gel zaravayên xwe komikekê pêk 
tîne. Farisî, Pehlewanî, Belûcî û hin zimanên din ku li Îran, Pakîstan û 
Afganîstanê tên yan hatine bikaranîn ên herî nêzîkî zimanê me ne. 
Wê gavê em kanin bibêjin ku avantaja kesên ku bi Îngilîzî dizanin di 
fêrbuna Kurdî de heye? 
Belê, em kanin. Ji ber ku Kurdî di warê sentaks, rêziman û hwd de, ji 
zimanên wek Tirkî bêtir nêzîkî zimanên Ewropî ye. Her weha ji Kurdî 
derbasbûna Îngîlîzî an zimanekî din ê Ewropî jî, li gora Tirkî bêtir bi avantaj 
e. 
Ez dizanim di çarçova vê hevpeyvînê de bi firehî muqeyesekirina du 
zimanan nabe, lê tu dikanî ji kerema xwe mînakekê dudan bide ku li ser 
vê mijarê fikreke xwendevanan çêbibe? 
Çend mînakên hêsan; bi Îngîlîzî definite – indefinite bi Kurdî binavkirî – 
nebinavkirî: one apple – yek sêv, an apple – sêvek, the apple – sêv, the 
red apple – sêva sor, a red apple – sêveke sor. 
Dîsa di Îngîlîzî de bi “that, which, who û hwd” hevokan yan jî parçeyên 
hevokan pev girê didin; em jî bi heman qaydeyê bi “ku” wan pev girê 
didin: The book that he bought yesterday – Pirtûka ku wî doh kirî. Tirkîya 
wê binivîsin hun ê bibînin ku çiqas jê dûr dikeve: Dün satın aldığı kitap. 
Her wisa nêr û mêbûn anku maskulîn û femînîn di Kurdî de heye û di 
zimanên Ewrûpî jî de heye. Her çiqas di Îngîlîzî de pir kêm bûbe jî şopa 
wê heye, wek he/she – wî/wê. 
Dîsa ji hev cûdakirina Present Perfect Tense û Simple Past Tense: I have 
gone – Ez çûme; I went – Ez çûm. 
Di warê denganîyê de jî, wek v û w. 
Û peyvên hevpar an jî bingeha wan yek jî hene: brother – bira, birader; 
star – stêr(k); horse – hesp; door – der, derî; drop – dilop; new – nû. Gelek 
in yekser û bi kurtî ev hatin bîra min. 
Her wisa fonksîyon û du awayên bikaranîna “to be” jî dişibe “bûn”a Kurdî. 
Anku ew jî wek me ji bo pêkanîna deman lêkerên alîkar bikar tînin. 
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Mînak pir in, lê wek ku te jî got, em dirêj nekin. 
Kêm zêde çend peyv hene di zimanê Kurdî de? 
Gişt nehatine komkirin, lê bi gelemperî û ji hemû zaravan bisitîne divê ne 
kêmî 100 hezaran bin. Ango têra me dike, ne zêde be, ne kêm e. Û li 
hember zimanên din jî me stûxwar nake; ji bervacî bi kevnarî û esaleta 
xwe, bi firehîya cografya û pirbûna nifûsa ku wî bikar tîne, çand û dîroka 
ku pê hatiye hûnan ji me re serbilindîyek e. 
Hinek kes carina ji kêmasîya têrmînolojîyê gazinan dikin. 
Kêmasîya têrmînolojîya modern wek di warê teknîk, zanistî, tib, 
elektronîk, lîngûîstîk û hwd de ji bo her zimanekî pirsgirêkek e û herkes 
bi awayekî çareser dike. Têrmînolojîya modern %100 xwerû nabe, him ne 
pêwîst e û him jî ne pratîk e. Divê meriv xwe ji têrmên înternasyonal pir 
bi dûr nexe. Heke hebe problem, ji nebûna sazîyeke navendî ku herkes lê 
guhdarî bike derdikeve. Ji lew re ji her serîyekî dengek û têrmek dertê, 
wê gavê jî zêdebûna têrmên hevwate ango ma’neyên wan yek, sergêjîyê 
çêdike. Pirsgîrêka sazîyeke netewî ya zimanzanî bê çareserkirin, ev 
pirsgirêk jî bi hêsanî tê çareserkirin. Ji xwe zimanzan kêm in, ên ku hene 
jî ji ber nebûna sazîyeke bi vî rengî, bela wela û bi serê xwe dimînin. 
Yekîtîya elfabê hatiye pêkanîn? 
Cûdatîya elfaban sivik bûye, a Kîrîlî piştî hilweşîna sîstema Sovyetî rabû, 
maye 2; bi tîpên Erebî û bi yên Latînî. Lê pêvajo ber bi Latînî ve diherike. 
Em li benda rayedarên Başûrê Kurdistanê ne ku xebatên di wî warî de 
çenekî bilezînin. Ez bawer dikim her ku sîstema sîyasî ya neteweyî li wir 
bêtir rûne, ew ê jî bêtir dest bavêjin vê mijarê. Lê ji bo Kurmancî û 
Kirmanckî (Dimilî, Kirdkî) ew pisgirêk tuneye, yek elfabeya Latînî ye. 
Demekê li ser hin tîpan nedihat lihevkirin, nuha ew jî rabûye û elfabeya 
Latînî pêwîstîyên zimanê me xweş bersîv dike. Hin rengên dengan jê re 
tîp tunin. Lê ew jî di her zimanî de wisa ye. Divê hejmara tîpan li derekê 
bê sînorkirin. Bi kurtî, di vê elfabê de çend kêmasî û tengasî, tiştên ne bi 
dilê min û gelek kesên din hene; lê asta Kurdên ku bi zimên mijûl dibin 
têrê nake ku li ser çarçoveke nîqaşkirinê û pêde pêde pêşdexistinê li hev 
bike; lewra ya baş vê gave bimîne. 
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Di warên teknikî  de wek komputer, klavye û hwd Kurdî di çi merhelê de 
ye? 
Problemeke girîng nemaye. Em ji deqtîlo xelas bûn. Êdî her tewre nivîsîn 
an bi dest e, an jî elektronîk e. Ji bo tîp û klavyeyên taybetî programên li 
gora xwe sazkirina klavye û teşeyên tîpan (fonts) hene. Meriv li 
komputerê siwar dike pirsgirêk çareser dibe. Ji xwe tenê tîpek me (ş) ne 
di nav karakterên ASCII yên standard de ye. Ew jî bi kopî meriv dike nav 
nivîsê. An jî fonteke ku tê de (ş) hebe peyde dike û li komputera xwe saz 
dike. Programên klavye kanin derfetê bidin meriv ku meriv li klavyê tîpan 
zêde bike an jî cîhên wan biguherîne. 
NOT: Ev hevpeyvîn di Kovara Tevkurdê de û her weha ji alîyê rojnamevan 
Alî Manaz ve di Rojnameya Telegraph de jî hatiye weşandin 
Sipas, Spas, Supas, Sûpas; Çawa Binivîsin 
Pirs û Daxwaza Ravekirinê: 
Merheba Mamoste Baran, li jêr birêz Mam Recall / U.S.A. wilo dibêje: 
“Wek hemî zarokan, min jî zimanê xwe, ji dayika xwe fêrkiribû. Lê 
Mamoste BARAN RIZGAR jî, kêmasîyên min serast kiribû / û dike”. Ez jî 
her wek wî his dikim, berhem û xebatên te ji bo pêşdexistinê û kêmkirina 
çewtîyan ji min re pir alîkarî dikin. Tu her bijî, gelek sipas. Vê carê bala we 
dikişînim ser tiştekî, dibe ku hun lê hay nebûbin. Li jêr birêz HOGIR di nav 
şiroveyên xwe de pirsekê jî dike, ez fam dikim û rêz digirim ku hun 
dixwazin vê carê şiroveyên wî wek nêrînên cuda bimînin. Lê belê heger 
hun karibin ji me re bersiv bikin, wê ji bo zelalkirina babetê ji me re 
yarmetî bike: “Mînakek bidim lê mixabin  spas nabe sipas bi tenê, lê her 
wiha dibe sîpas, sopas û sûpas li vir ev girêk wê çawa bê sererast kirin?” 
Li gel bersiva vê pirsê, mamoste, heger hun kanibin ji me re îzah bikin ku 
peyva ‘sipas’ ji kuderê ketiye nav zimanê me, em ê gelekî sipasdar bibin; 
ji ber ku li ser wê jî em cî bi cî şîroveyên bi nakokî dixwînin, hinek tew 
dibêjin ne bi Kurdî ye û serê me tevlihev dibe. Rêz û silav ji bo te 
mamosteyê hêja. DELAL 
 ----- 
Ez bi tevlêbûna we û domandina eleqeya pêşdexistina zimên pir kêfxweş 
dibim. Ez jî wek we em gişt hewl didin ku pêşde bixin, alîkarîya hev bikin, 
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ji hevdu hîn dibin, hun her bijîn. Ez di wê nivîsê de bi gelemperî li ser bi 
du-sê dengdaran destpêkirina peyvên Kurdî rawestîyam, lewra sipas jî 
tenê yek ji mînakan bû. Va ye ji bo we û kesên din ên ku meraq dikin, 
nivîsekê li ser sipas amade dikim. Silabên germ. BARAN RIZGAR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
SIPAS ÇAWA BINIVÎSIN? 
Bi rastî di pirsa li ser awayên guhertî yên bilêvkirina ‘sipas’ de hema hema 
bersiv jî heye. Di mînakên sîpas, sopas, supas û hwd de dîsa hewldanên 
bikaranîna tîpeke din di navbera ‘s’ û ‘p’ de hene (î, o, u, û); wê gavê xala 
ku ez dixwazim balê bikişînim ser zelaltir xuya dibe ku ne mijareke 
herêmî, lê gelemperî ye ku dengekî têxin navbera s û p, û di mînakan de 
jî wanî xuya dibe, dengekî dixin navbera dengdaran û dest bi peyvê dikin. 
Îcar bi ya min ‘spas’ ne li gora denganîya Kurmancî ye, du-kîtan (hece) 
wek yek-kîtê dinivîse; ji bo yek-kît û çar-tîp mînak dest e: dest bidin ber 
sipas û hun ê cudatîyê bibînin; dest bi carekê ve ji dev diherike, lê sipas 
ne weha ye, bi carekê, bi kîtekê dernayê. Ji ber ku du dengdêr tê de hene: 
i û a. 
Îcar heke em ji ewên din yekê hilbijêrin, wê gavê divê em bipirsin ku gelo 
kîjan herî pir nêzîkî orîjînala vê peyvê ye; sîpas, sopas, supas an sipas? Di 
pratîkê û nivîsê de kîjan ji wan serdest e? Bi dîtina min, piştî ku em 
serwext bûn ku di navbera ‘s’ û ‘p’ de dengek heye, wê gavê ‘spas’ dikeve 
û di pratîk û nivîsînê de sipas dimîne awayê serdest. 
Her weha li gora çavkanîyan, ne Farisîya rojane, lê di ya fermî de ‘sipas’ 
heye. Her weha di zimanê Ûrdû de jî sipas hem wek peyveke xweser û 
hem jî di nav peyvên hevdanî (hevedudanî) de heye; wek mînak, xelateke 
akademîk a bi navê ‘Nîşan-î-Sipas’ heye. Em kanin ji bo delîlê ku di 
navbera ‘s’ û ‘p’ de dengek heye li van zimanan jî binêrin, ji ber ku wan jî 
wek me têra xwe ji zimanê kevnar ê Arî peyv wergirtine û xuya ye ku sipas 
jî yek ji wan e. Ji bo me ya girîng di avabûna Kurdî Kurmancî de deng çawa 
saz bûne. 
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Di ferhengên Farisî de sipas û sipasguzar tên dîtin, bi wateya sipas, şukir 
û şukranê. Her weha di Farisî de peyva nasipas heye, bi wateya bêbext, 
bêwefa, nankor an ku bêsipas. 
Di ferhengên Ûrdû de sipas heye, bi wateya sipas, şukir, şukran; ewlehî, 
ewlekarî û parastinê: 
Xuya dibe ku ‘sipas’ wek peyveke kevnar a Arî ji zimanê Pehlewî ku di 
serdema Sasanîyan de serdest bû, derbasî zimanê Farisî, Kurdî û û hwd 
bûye. 
Em di helbesteke Fîrdewsî (Ferdewsî, 940-1020) de jî bikaranîna vê peyvê 
dibînin: 
sipas az khudavand-i khurshid u mah // kih rastam zi buzarjumihr u zi 
shah, (thanks be to God, lord of the sun and the moon, that I was [finally] 
rid of Buzarjumihr and the king) (Sipas ji Xwedayê Roj û Heyvê re // ku ez 
ji Buzarjumihr û şah filitîm.) (M, 8:206, v. 2626). 
Poet and Hero in the Persian Book of Kings by Olga Davidson 
Di ferhenga Pehlewî ya D. N. MAcKENZIE de weha ye: spas [sp)s I M )s-, 
(sp)s, N sipas] service, gratitude, thanks. 
Li vir M ji bo Farisîya navîn û N jî ji bo Farisîya nûjen e. Anku li gora wî jî, 
ji dema navîn û berî wê ber bi dema nûjen ve 'i' lê zêde bûye. 
Ji alîyê etîmolojîyê ve mimkun e ku reha vê peyvê heta bi peyva proto 
Hind-Ewropî ‘spek’ biçe. Berî ku bigihêje wir, dê rêya xwe bi Avestayî û 
Sanskrîtî jî bixe. Lê ew ne mijara vê nivîsê ye, em wê ji etîmologan re 
bihêlin, dîsa jî ji bo agahîyê, ev peyvên jêrîn hene: 
Indo-European Word Formation, Museum Tusculanum Press, Edited by 
James Clackson and Birgit Anette Olsen 
Hinek jî dibêjin, ‘sipas’ ji zimanê Rûsî ji gotina спасибо (spasîba) derbasî 
Kurdî bûye (спас/spas/biparêze + бог/Xwedê, anku Xwedê biparêze! 
Xwedê razî!). 
Lê her çiqas di zimanê Rûsî de hebûna peyva спасибо (spasîba) rast be jî, 
li gora delîlên jorîn bêtir li gora heş û aqil e ku ew wek peyveke kevn a Arî 
ji reheke Hind-Ewropî ji me re mabe. 
Li ser peyva ‘sipas’ bila vê carê jî ewqas be. 
Hêvî dikim ku ji bo ronîkirinê alîkarîyê bike. 
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Baran RIZGAR 
TEWANDINA NAVDÊR Û CÎNAVAN, TEWANG 
Tewandin bi wateya peyvê nêzîkî ‘xwar kirin’, ‘badan’ û hwd e. Bi Îngilîzî 
wek ‘to bow’ an ‘to bend’. 
Lê belê di rêzimanê (gramer) de ew ji bo di hin rewşan de bi paşpirtikan 
lêzêdebûn an guherîna navdêr (noun) û cînavan (pronoun) tê bikaranîn. 
Bi Îngilîzî ji vê rewşa rêzimanî re ‘inflection/inflexion’ dibêjin. Heke peyva 
tewandî lêkerek be, wê gavê jî jê re ‘kişandin’ (bi Îngilîzî ‘conjugation’) tê 
gotin. Hinek kes ji wê re jî dîsa tewandin dibêjin. Lê rewşa guherîna 
lêkeran û ya navdêr an cînavan ne yek e, lewra dibe ku çêtir be heke em 
jî wek Îngilîzî ji bo di hin rewşên rêzimanî de guherîna lêkeran 
‘kişandin/conjugation’ bibêjin. Dîsa jî dema ku radera (mester) lêkerê 
wek navdêr tê bikaranîn, ew êdî nayê kişandin, lê tê tewandin: Mesrefê 
hatinê ji yê çûyinê kêmtir bû. 
Bê guman tenê bi vî awayî tarîfkirin têra têgîhaştineke zelal nake û divê 
meriv mînakan bide û her weha rave (îzeh) bike ku cînav û navdêr di kîjan 
rewşan de tên tewandin, di kîjan rewşan de paşpirtikan distînin, di 
kîjanan de forma xwe diguherînin û di kîjanan de jî peyveke guhertî 
(cuda) tê bikaranîn. 
1) TEWANDINA NAVDÊRAN 
Bi Îngilîzî jê re ‘noun in oblique case’ tê gotin. (Dersên Kurdî / Learn 
Kurdish, rûpel 32) 
Navdêr di rewşên tewandî de paşpirtikan (suffix) distînin. Paşpirtik li gora 
zayend (nêr an mê, maskulîn an femînîn) an yekjimar-pirjimar bûna 
navdêran diguherin. 
Paşpirtikên tewandina navdêran (noun in oblique case) ev in: 
-ê         ji bo navdêrên mê (Eyşan, dar, bizin, mal, pênûs û hwd) 
-î          ji bo navdêrên nêr (Azad, bajar, gund, dest, nan û hwd) 
-an       ji bo navdêrên pirjimar (ji yekê bêtir) 
pelên daran 
dengê bizinan 
Pênûsan tûj bikin. 
Li malan lêgerîn kirin. 
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Gundan bombebaran dikin. 
lawê Eyşanê 
pelên darê 
Bizinê bidoşin. 
Em ê herin malê. 
Pênûsekê bide min. 
Em çûn dikanekê. 
Li bajarekî hat dîtin. 
Em çûn gundekî. 
Di destekî de gopalek hebû. 
Ez kanim nanekî bixwim. 
Di mînakên jor de navdêrên nebinavkirî (indefinite) ku –ek yan –yek 
distînin hatine bikaranîn. Heke navdêr binavkirî (definite) be, gelek 
herêm (î) naxin dawîya navdêrê, anku wê natewînin; li hinek herêman ji 
dewsa lêzêdekirina ‘î’, ‘a’yeke navdêrê dikin ‘ê’ û tewandinê bi wî awayî 
dikin (li hinekan hem ‘a’ hem jî ‘e’). Bêtir ji bo navdêrên yek-du kite vê 
yekê dikin, lê heke di navdêrê de ‘a’ yan ‘e’ tunebe, wê gavê hema wek 
xwe dihêlin. Ji ber ku navdêrên mê wek xwe namînin, bi ‘ê’yê tên 
tewandin, cudatîya zayendan dîsa jî dîyar dibe. 
kanîya gund(î)            yekser dibêjin              kanîya gund 
kurê Elî(yî)                  yekser dibêjin              kurê Elî 
Bide Kawa(yî)            dibêjin                          Bide Kawê an jî Bide Kawa 
Ez çûm aş(î).                                                   Ez çûm êş. 
Werin bajar(î).                                                 Werin bajêr. 
Ba(yî) lêxist.                                                    Bê lêxist. 
Me li mar(î) da.                                               Me li mêr/mar da. 
Ji Osman(î) re bibêje.                                    Ji Osmên re bibêje, an jî ji 
Osman re bibêje. 
2) TEWANDINA CÎNAVAN 
Cînav bi giştî du kom in: ên xwerû (netewandî, nominative) û ên tewandî 
(oblique) 
Cînavên Xwerû           Cînavên Tewandî 
ez                                min 
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tu                                 te 
ew                               wê 
                                    wî 
em                               me 
hun                              we 
ew                               wan 
Bi rastî wî, wê û wan ji ewî, ewê û ewan tên, anku hatine tewandin, lê 
dûre kurt bûne, lewra wek peyvên cuda xuya dikin. Ên din peyvên cuda 
ne. 
Mînak: 
Ez te dibînim. 
Min tu dîtî. 
Bide min. 
partîya wan 
dengê wî 
keçika wê 
welatê me 
Ew ê li me vegerin. 
Cînavên pirsê yên wek kî û kîjan jî ditewin. 
Kî ji bo rewşa xwerû (netewandî) û kê jî ji bo rewşa tewandî tê bikaranîn. 
Xwerû            Tewandî 
kî                     kê 
kîjan                 kîjanî (nêr) 
                         kîjanê (mê) 
                         kîjanan (pirjimar) 
Kî diçe?            Kê ew anî? 
Kî hatiye?         Kê li wî xistiye? 
Kî dirêj e?         Destê kê? 
                          Lawê kê? 
Yek ji wan dixwîne. 
Kîjan ji wan dixwîne?              Kîjanî xwendiye? 
                                                Kîjanê xwendiye? 
                                                Kîjanan xwendiye? 
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Pênûsa yekî                             Pênûsa kîjanî? 
Pênûsa yekê                            Pênûsa kîjanê? 
Pênûsên hinan (hinekan)         Pênûsên kîjanan? 
3) NAVDÊR Û CÎNAV DI KÎJAN REWŞAN DE DITEWIN? 
1. A) XWEDÎTÎ (MILKÎYET, POSSESSIVE) 
Dema ku navdêr an cînavek wek xwedîîyê tiştekî were bikaranîn, ditewe, 
yan jî cînava xwerû cîh dide cînava tewandî: 
      navê keçikê 
      bavê lêwik (ji dewsa lawik, lawikî) 
      bazinê Dilberê 
      Kûçikên bajêr (ji dewsa bajar, bajarî) 
      kerê gundîyekî 
      bavê Serbestî (bavê Serbest) 
      porê jinekê 
      şaxên daran 
      gotinên gotinbêjan 
      kera wî 
      destmala wê 
      gotinên wî 
      xanîyê me 
      gotinên we 
      destê min 
      zimanê wan 
      pirsa te 
1. B) DI DEMÊN BORÎ DE WEK KIRDEYA (SUBJE, KIRYAR) LÊKERÊN 
TRANSÎTÎV 
      Min ew dît. 
      Te çi kir? 
      Wê ji kê re got? 
      Wî çi veşart? 
      Me jê re hilanîye. 
      We xanî firot? 
      Wan çi pirsî? 
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      Zelalê ew da min. 
      Karmendekî telefon kir. 
      Xwendekaran alîkarîya me kir. 
1. C) DI DEMA NUHA Û DEMA BIHÊ (PÊŞÎ) DE WEK SERVEKA (OBJE, 
BIRESER) LÊKERÊN TRANSÎTÎV 
      Ez te dibînim. 
      Tu min dixapînî. 
      Ew ê wê birevîne. 
      Em ê wî bidin we. 
      Hun ê wan ji me re bişînin. 
      Ew ê we serwext bikin. 
      Kî yê me perwerde bike? 
      Ew Zelalê dibin kuderê? 
      Em pênûsekê bikirin. 
      Hun ê yekê tenê bînin. 
      Kevçîyekî bişon. 
      Ew ê bajaran bixemilînin. 
      Ez ê peyvan ducar bikim. 
1. D) WEK SERVEKA (OBJE) DAÇEKAN (PREPOSITION) 
      Li wî binêre. 
      Ji wê re bibêjin. 
      di malan de 
      di gundekî de 
      li malekê 
      di ser me re 
      bi wan re 
1. E) DI REWŞA BANGÊ/BANGKIRINÊ DE 
            -o                     ji bo navdêrên nêr (maskulîn) 
            -ê                     ji bo navdêrên mê (feminine) 
            -no,-ino            ji bo navdêrên pirjimar (plural) 
      Lo Derwêşo! Derwêşo! 
      Lê Zelalê! Zelalê! 
      Gundîno! 
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      Keçikino! 
      Di peyvivîna rojane de pirê caran ‘i’ dikeve û hem piştî dengdêrekê 
hem jî piştî dengdarekê ‘-no’ tenê tê bikaranîn: 
      Kurdno! Keçikno! Mamosteno! û hwd. 
4) TEWANDINA HEJMARAN 
Hejmar heke wek cînav an navdêr bên bikaranîn, ew jî dikanin di heman 
rewşan de werin tewandin: 
Çaran bide min, pêncan bide wî. 
Bide pêncan. 
Şeşan bişînin malê. 
Min ji yekê re got. 
Yekî bera wan da, yê din têkil nebû. 
Hejmar her weha ji bo rêzkirinê jî dikanin bên tewandin: 
xwendekara çaran (çarem, çaremîn) 
lîstikvanê şeşan û hwd. 
Hêvî dikim ku mijar çenekî hatibe ronîkirin, heke hîn jî dereke ne zelal 
hebe, ji kerema xwe bê dudilî bipirsin. 
Baran RIZGAR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
Bi silavên herî ji dil ve mamosteyê zana û qedirbilind! 
Pirsa min dê di derbarê tewanga nêr de be. Herhal tewanga mê cîhê xwe 
bi awayekî xwezahî girtiye di nêv zimên de. Lê gava em tewangê ji bo 
peyva nêr bikartînin li gor min ji bo hin peyvan pirsgirêkek watehî çêdibe.. 
Mamoste bi destûra te dixwazim mînakek bi zimanê tirkî bidim da ku 
mebesta xwe bikaribim derbînim: "aklin faaliyetlerinin temeli zihinsel 
süreçlerce oluşturulur" 
aklî faaliyetlerin temeli zihinsel süreçlerce oluşturulur" 
Bi texmîna min, tewang di hemberiya kurdî de ji bo hevoka yekemîn 
pirsgirék çênake: bingeha çalakiyên ~<>ji aliyê pêvajoyên zêhnî ve têt 
çêkirin. 
Lê peyva heş ji bo bergind/ hemberiya "aqil"a di hevoka duyemîn de, dê 
bi kîjan formê were nivîsandin? Silav û rêz. ORHAN YILDIRIM 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
Gelek silavên germ ji min jî û dîsa sipas dikim ji bo tevlêbûn û şêwirê. 
Belê rast e, tewanga nêrzayendan di rewşa binavkirî de li piranîya 
herêman ketiye, lê di rewşa nebinavkirî de parastî ye. Wek piranîya 
herêman dê bibêjin, “rengê hesin”, “nexweşîya heş” û hwd, li şûna ku “î” 
li dawîya wê zêde bikin, navdêrê wek xwe dihêlin, tiştekî lê zêde nakin. 
Sedemeke mihtemel jî ew e ku “î” li dawîya navdêran peyvên nuh çêdike, 
loma dikane wateyê biguherîne. 
Bala xwe bide ku di rewşa nebinavkirî de bê îstîsna hemû herêm navdêra 
nêr bi “î” ditewînin. Wek: dengê karkerekî, naxira gundekî, hêza destekî, 
bi guhekî, bi heşekî û hwd. 
Ev mînak gişt li hemû herêman bi “î” ditewin, lê dema ku dikevin rewşa 
binavkirî, anku –ek radibe, piranîya herêman “î” bi kar nahînin û ev yek 
êdî di gramerê de hatiye naskirin, ew jî wek alternatîvekê tê dîtin: dengê 
karker(î), naxira gund(î), hêza dest(î), bi guh(î), bi heş(î). 
Di hevoka ku tu dibêjî de tewandina “heş” ne pêwîstîyeke misoger e, 
“çalakîyên heş” bi her du awayan jî mesajê dide. Ne misogerîyek e ku em 
wê bikin “heşî” yan “heşîn”. 
Silavên germ. 
BARAN RIZGAR 
Hatin, Werîn/Werîyan/Weryan, Bên/Bihên û Were yan Werin 
Du lêkerên me yên cuda hene ku wate û fonksîyonên wan yek in: hatin û 
werîn (werîyan/weryan); bi wateya bi Îngilîzî to come yan bi Tirkî gelmek. 
Lê belê di bikaranîna roja me de, lêkara werîn/weryan tenê wek fermanî, 
bilanî, hekanî û dema bê/bihêk tê bikaranîn. Her çiqas meriv cîh bi cîh li 
şopên wê rast tê jî, bikaranîna demên din ji zimanê rojane rabûye. Mînak 
em êdî rastî bikaranîna wê ya di dema nuha û demên borî de nayên. 
Lê belê ‘hatin’ di hemû deman de tê bikaranîn. 
Hatin bi xwe jî du formên xwe yên kişandinê hene: forma rêzdar anku li 
gora rêzê û forma kurtkirî yan kelijandî. 
                                                                                                           AWAYÊ 
KURT 
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                                                    Yekjimar        Pirjimar                Yekjimar        
Pirjimar 
Fermanî -   Hatin:                    Bihê-Nehê     Bihên-Nehên         Bê-
Neyê/Nê   Bên-Neyên/Nên 
Fermanî -   Werîn/Weryan     Were               Werin                                    -- 
Dema Nuha                              Hatin                      Hatin 
(Kurtkirî)         Werîn/Weryan 
                                                            Neyînî                           Neyînî 
                                       Ez dihêm    nahêm          Ez 
têm     nayêm                    -- 
                                       Tu dihêyî     nahêyî         Tu têyî      nayê/nayî 
                                       Ew dihê       nahê            Ew tê        nayê 
                                       Em dihên    nahên           Em tên     nayên 
                                       Hun dihên   nahên           Hun tên    nayên 
                                       Ew dihên    nahên            Ew tên      nayên 
Bilanî                            Hatin                           Hatin 
(Kurtkirî)                          Werîn/Weryan 
                                                           Neyînî                           Neyînî 
                                       Ez bihêm     nehêm    Ez 
bêm       neyêm/nêm              Ez werim 
                                       Tu bihêyî     nehêyî    Tu 
bêyî/bê   neyê(yî)                   Tu werî 
                                       Ew bihê       nehê        Ew 
bê         neyê/nê                    Ew were 
                                       Em bihên     nehên      Em 
bên       neyên/nên                Em werin 
                                       Hun bihên    nehên      Hun 
bên      neyên/nên                Hun werin 
                                       Ew bihên      nehên      Ew 
bên       neyên/nên                 Ew werin 
Dema Pêşî/Bihêk          Hatin                             Hatin 
(Kurtkirî)                          Werîn/Weryan 
                                                               Neyînî                           Neyînî 
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                                       Ez ê bihêm    nehêm       Ez ê 
bêm    neyêm/nêm            Ez ê werim 
                                       Tu yê bihêyî   nehêyî       Tu yê 
bêyî  neyê(yî)                  Tu yê werî 
                                       Ew ê bihê       nehê          Ew ê 
bê      neyê/nê                  Ew ê were 
                                       Em ê bihên     nehên        Em ê 
bên   neyên/nên              Em ê werin 
                                       Hun ê bihên    nehên        Hun ê 
bên  neyên/nên              Hun ê werin 
                                       Ew ê bihên      nehên        Ew ê 
bên   neyên/nên              Ew ê werin 
Dema Borîya Têdayî     Hatin                           Hatin 
(Kurtkirî)         Werîn/Werîyan/Weryan 
Simple Past Tense                         Neyînî 
                                           Ez hatim    nehatim                --          -
-            werîyam (weryam) 
                                           Tu 
hatî       nehatî                                              werîyayî (weryayî) 
                                           Ew 
hat       nehat                                               werîya (werya) 
                                           Em 
hatin    nehatin                                            werîyan (weryan) 
                                           Hun 
hatin   nehatin                                            werîyan (weryan) 
                                           Ew 
hatin    nehatin                                             werîyan (weryan) 
Wek ku me li jor got, ‘hatin’ di hemû deman de kane bê bikaranîn, lê belê 
‘werîn/werîyan’ di hin deman de êdî qet nayê yan pir kêm tê bikaranîn. 
Lê belê dîsa jî di demên mayî de pir belav û li seranserî Kurdistanê tê 
bikaranîn û heta di fermanî de cîh li ‘bihê/bê’ya ‘hatin’ê teng kiriye û herî 
pir ‘were’ yan ji bo pirjimarîyê ‘werin’a ‘werîyan’ê tê bikaranîn. Mînak: 
Êvarî zû bên/bihên/werin malê, xalê we yê bê/were. 
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Piranîya Kurdan ê hez bikin ku di vê hevokê de ‘werin’ bi kar bînin. Ne ji 
ber ku ‘bên/bihên’ çewt e yan wateya xwe nade, lê hema dema ku em 
dibêjin ‘were’ yan ‘werin’ dilê me bêtir li fermanî rehet dibe. Erê lêkera 
‘werîn/werîyan’ di hin deman de ji pratîkê ketiye, lê belê di demên mayî 
de bi xurtî û belav tê bikaranîn û heta 'here-were' bûye yek ji sembolên 
Kurmancî. 
Di demên din de her du lêker pir bi hêsanî kanin li şûna hev werin 
bikaranîn: 
Heke ew were, ez ê jî werim. 
Heke ew bê, ez ê jî bêm. 
Dema ku ew werin, em ê bên ba we. 
Dema ku ew bên, em ê werin cem we. 
Heya ku xanî bên/werin rûxandin, ew ê tê de bimînin. 
Divê hun bên/werin. 
Bila êvarî zû bên/bihên/werin malê, bavê wan ê îşev neyê/nê. 
Her du lêker ji bo pêkanîna pasîv/tebatî jî tên bikaranîn: 
Ew ê were/bê xwendin. 
Heke ew bên/werin girtin, ew ê bên/werin desteserkirin. 
Hema hema hemû Kurdîaxêv nasyarî her du lêkeran in û ev rewş ji alîyê 
têgîhaştinê yan rêzimanê ve tu pirsgirêkan pêk nahîne, ji bervacî, rengînî 
û dewlemendîyekê pêk tîne. 
Hêvî dikim ku ji bo ronîkirina mijarê bibe alîkar. 
Baran RIZGAR 
spas-sipas, spî-sipî, şkestin-şikestin, stendin-sitendin û hwd 
Mamosta dem baş. Di nivîsên kurdî de carina rastî nakokîyan têm mînak: 
braştin, şkestin, spas, ,frotin, kulîlk, spi û spehî hwd. Û hinek gotinên 
bîyanî wek klasîk, plan, trên. 
Mamosta, lê mixabin ev gotin bi du awayan tên nivîsandin, wek braştin 
dikin biraştin, spas dibe sipas, şkestin dibe şikestin, kulîlk dibe kulîlik, spî 
dibe sipî û plan dibe pilan, her wiha jî dibe pîlan. 
Mamosta kîjan ji wan rast e û çima? Hêvî dikim ku zimanê me ber bi 
yekîtîyê ve biçe. Bila yek awa bê karanîn. Mamosta, pirsek din: hingiv, 
piling, deng, ling, deng û hwd; Ne mîna 'hang' Înglîzî tê bilêvkirin? Ew 
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deng di Kurdî de heye yan nîne? Mamosta, pirsên min pir in, ditirsim ku 
nexweşîyê çêdikim, spas ji bo derfeta te dayî me. 
Silav û rêz 
HOGIR BALIC 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
Bi dîtina min û li gora çavdêrîya min, di Kurdî Kurmancî de peyv bi du yan 
sê dengdaran (consonant) dest pê nakin. Meyl ew e ku di destpêka peyvê 
de dengê ‘i’ bi lêv bikin, têxin navberê. Ev yek di kîtekirinê de zelaltir xuya 
dibe. Meriv dema ku wan peyvan kîte bi kîte bi lêv dike, meriv dengê ‘i’ 
bi derb bi lêv dike. 
Di Îngilîzî, Almanî û hwd zimanê bîyanî de, ‘i’ naxin navberê, ji ber ku 
alfabeyên wan wek a me bi awayê fonetîk (yek tîp - yek deng) cîh nadin 
tîpeke ku tenê ji bo dengê ‘i’ tê bikaranîn. Yê me ji ber ku tîp heye û deng 
jî di destpêka peyvê de tê derxistin, çêtir e ku em tîpa ‘i’ têxin navberê. 
Çima bi taybetî di destpêkê de? Ji ber ku Kurmancî meyla xwe heye ku du 
destpêka peyvan de xwe bisipêre dengdêrekê (vowal) û ji wir bi hêsanî 
derbasî dawîya mayî ya peyvê bibe. Du yan sê dengdar (st, sp, şk, str û 
hwd.) li pey hev wê hêsanîyê asteng dikin. Berî wan dengdêrek hebûya, 
ew asteng dernediket. Ewên ku berê di kîteya wan a yekem de 'i' hebûye, 
lê di pêvajoyê de ew kîte ketiye, 'i'ya xwe derbasî kîteya dû xwe dikin, 
wek histûn, istûn, sitûn; histû, istû, sitû. Ji vê re metatez tê gotin. 
Lê belê, heke kîteyek were serê peyvê, dîsa ji bo xweş herikandina peyvê 
dikane dengdêra ‘i’ biweşîne/bixe. Mînak: mirin - bim’re (ji dewsa 
‘bimire’; heke bê kîtekirin, ‘i’ vedigere, bi-mi-re); sitendin - bis’tîne (ji 
şûna ‘bisitîne’), şikestin  – biş’kê (ji şûna bişikê); sipî (si-pî) – berfes’pî (ji 
dewsa berfesipî). ‘Sipas’ bi dîtina min ‘i’ distîne. Di kîtekirinê de zelal dibe 
(si-pas), heke meriv hewl bide ku wek yek kîte (spas) bixwîne, divê meriv 
peyvê bilezîne, wek ku xwe çeng bike, hewldanekê pêk bîne. 
Li vir divê biryarek tevayî bê dayin ku her çende di radera lêkerê de ‘i’ 
hebe jî (wek ‘mirin’), dema ku kîteyek tê ber, ji bo hêsantir herikînê di 
axaftinê de ‘i’ dikeve, ne di raderê de, ji ber ku nabe, ‘mrin’ çewt e; tîpa 
deng heye, divê bê bikaranîn, lê belê di rewşa tewandî de, wek bim’re, 
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dim’rim (bimire, dimirim) û hwd, em ‘i’ bixin an bila li cîhê xwe bimîne, 
em tenê wek mijareke bilêvkirinê lê binêrin? Mînakên din jî hene, girtin 
jî weha ye: Big're ji dewsa bigire. Ji bo hêsankirina hînbûnê 'i' di rewşa 
tewandî de jî bimîne, çêtir dibe. Lê ji bo hêsankirina herikînê, di 
tewandinê de xistina ‘i’ hêsantir dibe. Di her awayî de, divê di rewşa 
netewandî (rader, rader-navdêr) de, ‘i’ bê bikaranîn. Min di vê nivîsê de 
jî li ser ketina dengê ‘i’ agahî dane. 
Ji bo peyvên bîyanî yên bi vî rengî ku em bi kar tînin, heke em bixwazin di 
navbera orîjînalên wan û bilêvkirina xwe de mêzînekê pêk bînin, du 
qaydeyên me dikanin hebin: 
1) Heke di orîjînala wê de du dengdar li pey hev hebin, wek xwe bimînin. 
Mînak: plan dîsa wek plan bimîne, ‘i’ yan ‘î’ nexe navberê. (Ên ku wek 
pilan an pîlan dibêjin/dinivîsin jî, ne ji ber çewt bûnê, li ji ber wek ku min 
li jor got, herikîna denganîya Kurmancî wisa dixwaze, wanî dikin.) 
2) Em dengê ‘k’ (bi Îngilîzî pirê caran wek ‘c’ dinivîsin, wek cake/kek) di 
nav peyvên weha de dîsa wek ‘k’ bihêlin; di piranîya zimanan de jî weha 
ye. 
Ev her du qayde ji bo ku em nêzîkî orîjînalê bimînin, anku di navbera 
orîjînalê û bilêvkirina me de mêzînek pêk were, dikanin rêberîyê bikin. Lê 
heke em bêjin devê me çawa herî hêsan digere, em nivîsîna wan jî li gora 
wê biguherînin, (di Soranî de bi piranî wisa dikin) wê gavê bi rastî devê 
Kurdî Kurmanjî bêtir meyl heye ku ‘q’ û di navbera du dengdarên 
destpêka peyvan de ‘i’ bi kar bîne. Mînak: klasîk wek qilasîk dixwînin, 
bank-banke wek banqe, fax (faks) wek faqs, contra-kontra wek qontra, 
train wek tirên, krîz wek qirîz/kirîz. 
Li vir çend peyvên mînakên bi her du xalên jorîn re têkilîdar jî dixwazim 
bidim, da ku denganî û herikîna denganîya Kurmancî çêtir bê dîtin: 
stop – îstop; dema ku em ‘stop’ bi lêv dikin, meyl ew e ku em bibêjin îstop 
stasyon – îstasyon; dema ku em ‘stasyon’ bi lêv dikin, meyl ew e ku em 
bibêjin ‘îstasyon’ 
stepne-îstepne; dema ku em ‘stepne’ bi lêv dikin, meyl ew e ku em 
bibêjin ‘îstepne’ 
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Ew jî dîyar dikin ku devê me hez nake bi du dengdaran dest bi peyvan 
bike, lewra tîpa ‘i’ di zimanê me de pircar û fonsîyonel tê bikaranîn; heke 
valahî hebe, tije dike; bargiranî hebe, sivik dike, bar dihavêje. 'î' jî gelek 
caran ji bo vê hêsan herikînê dikeve. »bixwînin 
Encam: 
1) Meyla Kurdî Kurmancî ne li ser bi du yan bêtir dengdaran destpêkirinê 
ye. Piranîya lêkerên bi vî rengî ‘i’ dixin navbera dengdaran, lê dema ku 
ditewin, pêşpirtikan distînin, dikanin ‘i’yê bixin. Mînak: mirin-bim’re, 
sitendin-dis’tînim, şikestin-diş’kê û hwd. 
2) Peyvên ji zimanên Ewropî deynkirî ku bi du dengdaran dest pê dikin, 
dikanin wisa bimînin, da ku ji orîjînalê bi dûr nekevin. Mînak: klasîk, plan 
(ji bo bikaranîna ‘q’ û ‘i’ li jor binêrin). 
Kulîlk-kulîlik: awayê kulîlik bêtir li derdora Amedê lê rast têm. Ez bawer 
nakim ku ‘i’ pêwîst be. ‘–ik’ ne ji bo hûredarîyê ye ku em bibêjin, bila 
forma paşpirtika -ik xera nebe, wek mêr/ik, keç/ik, kêr/ik. Ji ber ku ‘kulîl’ 
bi tena xwe tiştekî nabêje, yên din em dizanin çi diqewime. Her weha di 
Kurmancî de dengên ‘lk’ piştî dengdêran belav tên bikaranîn û bi 
gelemperî pêwîst nabînin ku ‘i’ têxin navberê, bikin ‘lik’. Mînak: 
delk, helk, milk, kelk û hwd. 
Rast e dengê ‘ng, ing, îng’ li paş dengdêrekê di zimanê me û yên Ewropî 
de fenomeneke hevpar e. Em wê wek zeng, zing, ling, sing, sîng, deng, 
şeng, ving bi kar tînin. Ew jî wek king, ring, hang; li paş lêkeran jî wek -ing 
û hwd bi kar tînin. Lewra pêwîst nake ku em di peyvên bi vî rengî de ‘i’ 
têxin navberê, bi rastî wê dijwarîyan jî pêk bîne. Bala xwe bidê, cîhê ku 
em ‘i’ dixinê, dîsa destpêka peyvan e, wek ku li jor hat gotin, ji ber ku 
meyl tuneye ku bi du dengdaran dest bi peyvan bikin. 
Hêvî dikim ku mijarê çenekî ronî bike 
Baran RIZGAR 
a, an, ê, ên - ya, yan, yê, yên; di…de/da, ji…re/ra û hwd. 
Mamosta dem baş, wek berê min got ez dixwazim zimanê kurdî fêr bibim 
yan hîn bibim. Ji kerema xwe eger tu ji me re ronî bikî wê pir baş be. 
Çima  hin deman tu (a,an,ê,ên) bi kar tînî û hin deman (ya,yan,yê,yên) bi 
kar tînî? 
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Li vir mamosta pirs dikim eger yek awa bi tenê bê bikaranîn ne baştir e ? 
Kîjan rast e?  Mamosta mînakek di jiyana me ya rojane de derbas dibe: 
1-Bi ya min bike 
2-Bi a min bike. 
Mamosta gelek caran dibînim ku tu peyva ‘tarîf’ bi kar tînî,  pirs dikim ma 
ew peyv bi Kurdî nîne? Minak ‘pênas’ yan ‘danasîn’ jê re te nedîtîye yan 
ev her du peyv şaş in? 
Mamosta  ji bo karê te bejina xwe ji keda te re ditewînim. Mamosta 
pirsgirêkek din rast têm,  dema nivîsên Kurdî dixwînim, mînak:  di malê 
de  yan  di malê da, kîjan ji wan rast e? Her wiha ‘ji me re’ yan ‘ji me ra’? 
Silav û rêz 
HOGIR 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
BERSÎV 
Dem xweş, dîsa ser seran, ser çavan re hatiyî. Bi rastî tu li karê xwe pir 
hûr û kûr dibî, û ez jî bi vê yekê kêfxweş im. Hêvî dikim ku hemû 
xwendekarên Kurdî (em gişt xwendekar in, pêvajoya hînbûna zimên tu 
caran naqede, her domdar e) wisa bi girîngî bi karê xwe mijûl bibin. 
Heke em werin ser pirsên te. 
1) Mijara a, ê, ên – ya, yê, yên; çima carinan bi ‘y’, carinan bê ‘y’? 
Ev mijar jî di nav bernamê de heye û nivîsek ê li ser wan bihata 
amadekirin. Lê ji bo ku te nuha pirsî. Ez ê bi kurtî be jî bersîv bikim. 
Bi rastî li vir qaydeya me zelal û gelemperî ye. Dibe ku carinan em xwe 
şaş bikin, yekê ji dewsa yekê bi kar bînin, lê heke em wek prensîp qaydeyê 
bipejirînin û wê bi zelalî nas bikin, ew nabe pirsgirêk. 
Berê divê bibêjim ku her du kom jî rast in. Li gora dengê berî xwe 
diguherin. Anku ji bo ku bi dengê berî xwe re li hev bikin, xwe diguherînin; 
dengê ‘y’ bi kar tînin an jî nahînin. Heke dengê berî wan dengdêr (bi deng, 
wek a,e,î,o,ê,û,u,i) be, ji bo ku du dengdêr li pey hev dijwarîyê pêk 
nehînin, ‘y’ distînin û bi wî awayî axaftin xweştir diherike, nivîs jî hêsantir 
tê xwendin. 
Mînak: Karkerê wan ê Qoserî. 
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              Hosteyê wî yê Botî. 
Li vir çawa ji ber ku ‘karker’ bi dengdar (r) diqede, em nabêjin ‘karkeryê 
wan’, lê em dibêjin ‘karkerê wan’, ji ber ku pêwîstî bi ‘y’ tuneye, her weha 
pêwîst nake ku em piştî ‘wan’, bibêjin ‘yê ji Qoserê’, pêwîstî bi ‘y’ tuneye; 
‘ê ji Qoserê’ qîm dike. 
Lê belê ji bo ‘hoste’ me pêwîstî bi ‘y’ dît, ji ber ku ‘hosteê’ du dengdêran 
li pey hev rêz dike, hem bilêvkirin hem jî xwendinê dijwar dike. Du 
awayên çareserkirina vê hene: 1) bikaranîna ‘y’, 2) xistina ‘e’. Anku yan 
‘hosteyê wî’ yan ‘hostê wî’. 
Mînakek din ji hevokeke min ku te vegirtiye, da ku mijar zelal bibe: 
2- netewe civakeke sîyasî ya tehayulkirî (ji ber ku peyva ‘sîyasî’ bi 
dengdêrekê diqede, gotiye ‘ya tehayulkirî’ negotiye ‘a tehayulkirî’. 
4- ku ew bi xwe jî îfadeya civaka modern a îndustrîyel (peyva ‘modern’ ji 
xwe bi dengdarekê diqede, lewra pêwîstî bi ‘y’ tuneye û ‘a’ bi tena xwe, 
wek ‘a îndustrîyel’ bes e. 
Her weha: pere yan dirav, par an pişk. Li vir ‘yan’ û ‘an’ bi heman wateyê 
ne (or, veya), tenê ji bo denganîyê di rewşekê de ‘y’ lê hatiye zêdekirin. 
Li gora vê qayde yan prensîpê, çêtir e ku meriv ji mînakên te vê hilbijêre: 
Bi ya min bike. 
TARÎF – PÊNAS 
Peyva ‘pênas’ her çiqas di Soranî de bêtir belav be jî, di Kurmancî de 
tiştekî nuh çêkirî ye. Hîna cîhê xwe negirtiye, bi dîtina min dewsa ‘tarîf’ê 
baş nagire û wateyê jî baş nade. Her weha car caran ‘pênas’ê bi wateya 
‘nasname - cuzdan’ jî bi kar tînin. 
Meriv lê ecele neke, dibe ku peyvên çêtir hebin di nav gel de, li herêman 
an di zaravayên din de. Peyvên ku dilê meriv naxin cîh, meriv pir lê israr 
neke çêtir e. Her weha ‘tarîfe’ jî heye li gel du-sê wateyên xwe, nuha em 
‘tarîf’ rakin , bikin pênas jî, ‘tarîfe’ dimîne. ‘danasîn’ wateya ‘nasandinê’ 
(tanitim, tanitma û hwd) dide, ne ya ‘tarîf’ê. Ez wisa dibînim, lê hinek kes 
dibe ku qîma xwe pê tînin, lewra bi kar tînin. Ew jî tercîha wan e. Lê belê 
tiştên wanî pêşniyar in, dibe ku bigirin jî, dibe ku negirin jî. Bi dîtina min 
ecele tunebe çêtir e, dibe ku alternatîvên rindtir derkevin. 
Mijara de-da, re-ra û ve-va 
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Bir rastî di pratîkê de, versîyoneke din jî heye, lê ji ber ku kesek dernaxe 
ser kaxetê, qet qala wê nabe. Ew jî bi ‘i’ ye, wê gavê sê awayên me 
çêdibin: 
de-da-di, re-ra-ri, ve-va-vi. 
Mînak:    di şûşê de        di lûlê re          jê û pey ve (jê pê ve) 
                 di şûşê da        di lûlê ra          jê û pey va (jê pê va) 
                 di şûşê di         di lûlê ri           û hwd. 
Li vir mijar tercîh e. Her sê awa jî ne çewt in. Lê ne pêwîst in jî. Ya sisêyan 
(di, ri, vi) ku devoka min bi xwe ye jî, ji ber ku hîn neketiye zimanê nivîskî, 
meriv wisa bihêle, qet nekevê çêtir dibe. Ji ber ku tiştekî lê kêm-zêde 
nakin. Tenê tiştek heye, meriv di analîzên bi vî rengî de cîh bidê, da ku 
em zanibin ew jî heye. Dimîne forma bi ‘a’ yan a bi ‘e’. Di zimanê nivîskî 
de meyl forma bi ‘e’ ye, gorbihişt C. Bedirxan jî di  Hawarê de ew bi kar 
anîye. Lewra ez awayê di…de, ji…re û … ve tercîh dikim, nabêjim bila bi 
awayê devoka min be. Ji awayên din re jî nabêjim ‘çewt’, lê nivîskî weha 
biçe çêtir dibe. 
Hêvîdar im, ev ravekirin bibin alîkar. Bimîne di xêr û xweşîyê de. 
BARAN RIZGAR 
KÎ – KÊ, DI KÎJAN REWŞÊ DE KÎJANÊ BI KAR BÎNIN 
Berê dixwazim vê yekê bibêjim ku tu têkilîya wan bi nêr û mê bûnê, anku 
bi zayendan  tuneye; herdu jî kanin ji bo herdu zayendan jî bên bikaranîn. 
Ji xwe ew cînavên pirsê yên kesan in,  ji bo kesan tên bikaranîn. Kes nayên 
naskirin, ji lew re bi cînaveke pirsê lêpirsîn çêdibe. 
Em bêjin ez û tu em di rê de diçin, zilamek ji hember tê, ez ji te dipirsim: 
Ew kî ye? Tu wî nas dikî? 
Jinek jî ji hember were, ez dîsa kanim ji te bipirsim 
Ew kî ye? Tu wê nas dikî? 
 Li vir mijar zelal e; qet têkilîya wan bi zayendê re tuneye. Bala xwe bidinê, 
ya ku bi zayendê têkildar ‘wî’ ye û dema ku zayend guherî, ew jî guherî û 
cîh da ‘wê’. Heke têkilîya “kî” bi zayendê re hebûya, ew ê jî di vê mînaka 
berbiçav de biguherîya. 
Her wisa, dibe ku xwiya be ku mirovek e, lê ne xwiya be ku jin an mêr e, 
anku zayend nenas be; dîsa ez kanim ji te re bibêjim: 
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Ew kî ye gelo ku ji wê de tê? 
Ew ê ku ji wê de tê kî ye gelo? 
Em tenê zanin ku kesek e, lê em nizanin ka ew jin an mêr e. 
Di wateya wan jî de tu cîhêtî an cudatî tuneye. Herdu jî li hemberî “kim” 
bi Tirkî, “who” bi Îngîlîzî ne. 
Îcar meriv kane bipirse ku kengî kî û kengî kê tê bikaranîn? Û ma qey qet 
cudatî di navbera wan de tuneye? 
Belê cudatîyek heye, lê ne cudatîya zayend an wateyê ye. Cudatîya 
tewandinê ye. 
Anku kê rewşa tewandî ya kî ye. Çawa ku min/te/wî/wê/me/we/wan 
rewşa tewandî ya ez/tu/ew/em/hun/ew e, her weha kê jî rewşa tewandî 
ya kî ye. Heta ku ev têkilî neyê dîtin, ev mijar nikane were zelalkirin. Bi 
çend mînakan ez ê hewl bidim ku zelal bikim vê mijarê: 
Dengê Dîlberê pir xweş e. Dengê wê pir xweş e. Dengê kê pir xweş e? 
Binêrin wê û Dîlber li wir tewandî ne, ji lew re divê cînava pirsê ya kesîn 
jî ya tewandî be, anku ne kî, lê kê were bikaranîn. Çawa ku tu nikanî bi 
mebesta Dîlberê bibêjî dengê ew, tu her wisa nikanî di pirsê de jî bibêjî 
dengê kî. Meriv kane bibêje, lê ji hêla rêzimanê ve çewt û nexweş e. 
Wî gog avêt. Kê gog avêt? 
Nabe ku mirov bibêje, Kî gog avêt?; Ji ber ku nabe ku mirov bibêje, Ew 
gog avêt. 
Tu li kê dinêrî? Ez li te dinêrim. 
Çawa nabe ku meriv bibêje, Ez li tu dinêrim, her wisa nabe ku meriv 
bibêje Ez li kî dinêrim. 
Kê kî kuşt? Wê ew kuşt. 
Di van herdu hevokan de meriv kane wan zelaltir bide ber hev: Wê cînava 
tewandî ye, li hemberî wê cînava pirsê ya tewandî kê tê. ‘ew’ cînava 
netewandî ya xwerû ye, li hemberî wê cînava pirsê ya netewandî anku kî 
tê. 
Kî ji kê hez dike? Ez ji te hez dikim. 
Ez cînava netewandî ye, li hemberî wê cînava pirsê ya netewandî kî tê. 
Te cînava tewandî ye, li hemberî wê cînava pirsê ya tewandî kê tê. 
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Pev guherandin an ji şûna hev bikaranîna van herdu cînavên pirsê, 
bingeha rêzimanê serobin dike. Ji ber vê yekê heke di devoka meriv de 
qayde baş ne rûniştî be jî, divê meriv di Kurdîya nivîskî de bala xwe bidê. 
Helbet eleqa wê bi demê re jî heye: 
Kî şîvê dixwe? Ev dema nuha ye. Bersiv jî: 
Ez şîvê dixwim. 
Kî ya di pirsê de û ez a di bersivê de, netewandî ne. Heke tu wan bikî 
dema borî; divê tu bibêjî: 
Kê şîv xwar? 
Wek bersiv jî tu yê bibêjî: Min şîv xwar. 
Binêrin cînava pirsê kê, ku tewandî ye, cîhê xwe dide cînava tewandî min. 
Çawa navdêr û cînavên din li gora demê tên tewandin, wek cînava pirsê, 
ew jî tê tewandin. Li gor demê kî dibe kê. Fonksîyona kê û karê ku ji me 
re dibîne ev e, jê zêdetir tiştek tuneye. Mane û fonksîyonek din lêkirin, 
wê ji pozîsyona wê ya rastî bi dûr dixe, ji kirasê wê derdixe. 
Baran Rizgar 
CUREYÊN HEVOKÊN KURDÎ KURMANCÎ 
Hevok (Cumle) bi gelek taybetîyên xwe pircure ne. Em ê di vê nivîsê de ji 
van cureyan ên sereke yek bi yek analîz bikin. 
Ji hêla sivikbûn an hêsanbûnê ve 
Du beş in: Hevokên Hêsan/Sivik/Basît û Hevokên Kompleks 
HEVOKÊN HÊSAN/BASÎT 
Hevokên hêsan an basît ên herî bingehîn in. Bi tena xwe û bêyî ku pêwîstî 
bi hevokine din hebe, fikir an ramaneke temam îfade dikin. Bi gotineke 
din ew bi serê xwe ne. Ew ji subje/kirde û lêker an birra lêkerî pêk tên. 
Wek: Ez çûm; Hun hatin; Silo direve. 
Ger lêker objeyekê pêwîst bike, objekt/servek jî dikane di nav de be. 
Min sêvek xwar. 
Ew navê xwe dinivîse. 
Zaro avê tînin . 
Li vir dixwazim balê bikişînim ser niqteyekê; her çiqas em ji wan re dibêjin 
hevokên hêsan an basît jî, ev nayê wê wateyê ku ev tewre hevok divê 
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kurt bin. Ew dikanin dirêj bin jî. Ji ber ku ji birrên wê yek an du, yan jî 
hemû dikanin hevedudanî bin, anku ji bêtirî yek peyvê pêk hatibin. 
Em bêjin subje/kirde dikane hevdanî (hevedudanî) be: 
Mîh, bizin, berx û kar li pirêzê diçêrîyan. 
Çekên kîmyewî û yên nukleerî qedexe ne. 
Plana duyemîn a ji nuh de avakirina vê kuçeyê pir baş e. 
An jî obje hevdanî be: 
Ez ê wî bajarê kevnar bibînim. 
Hun ê ji lawikê Sînê Sadoyê Paloyî re bibêjin. 
Lêker jî dikane hevdanî be: 
Doktor birînan baş dikin. 
Polîsan xwendekar gulebaran kirin. 
Her sê birr jî dikanin hevdanî bin û heta li gel obje/servek, hoker/rengpîşe 
jî bên bikaranîn: 
Serokê Şaredarîya Nisêbînê plana duyemîn a avakirina vê kuçeyê bi hinek 
plansazên şareza da sazkirin. 
Hevok têra xwe dirêj e, lê dîsa jî hevokeke hêsan/basît e. Ji ber ku bi tena 
xwe ramanekê îfade dike. 
Hevokên Hevdanî 
Hevokên hêsan dikanin bi hev re jî hevokekê pêk bînin. Wê gavê jê re 
hevokên hevdanî tê gotin. 
Hevekoke hevdanî ji du an bêtir hevokên basît pêk tê. 
Li vir niqta girîng ew e ku her yek ji wan hevokan bi serê xwe jî dikanin 
ramaneke temam îfade bikin û birrên xwe yên bingehîn hene, anku her 
du yan her sê hevok pev re hevokeke firehtir pêk tînin, lê belê di warê 
fonksîyon, birr û wateya wan de guhertin çênabin. 
Lê belê dîsa jî ji ber ku ew êdî bi hev re hevokeke firehtir pêk tînin, divê 
em bi awayekî wan koordîne bikin, anku sivik be jî têkilîyeke wan bi hev 
re hebe, ji ber ku dibin hêmanên hevokeke mezin. 
Meriv dikane bi van awayan vê yekê dîyar bike: 
Bikaranîna niqte-bîhnokekê 
Ez diçim malê; ez ê wê bernamê qeyd bikim. 
Vê sibê pir baran barîya; kuçe di nav herî û çiravê de ma. 
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Ez negîham wan; pakêt li ba min ma. 
Bavê Hozan nema dikane kirêya xanîyê wî bide; ew ê li cem nasekî 
bimîne. 
Di van mînakan de du hevok pev re hevokeke hevdanî pêk tînin. Ji bo 
koordînasyona wan a di nav hevoka firehtir de em niqte bîhnokekê bikar 
tînin. 
Bikaranîna bîhnok û gîhanekekê 
Ger herdu hevokên hêsan bi gîhanekeke koordînasyonê wek û, lê, lê belê, 
ji ber ku, loma, lewma, an, an jî, ne jî, û hwd bên têkilîdar kirin, divê meriv 
piştî hevoka yekemîn bîhnokekê bikar bîne: 
Ez diçim malê, û ez îşev dernakevim. 
Min Şoreş dît, û min jê re got. 
Pelên daran diweşîyan, û kulîlk hişk dibûn. 
Vê sibê pir baran barîya, lê lehî ranebû. 
Hejmara kesên betal her diçe zêdetir dibe, lê belê dewlet li herêmê 
razandinan nake. 
Ew nayê komelê, ji ber ku bavê wî destûrê nade. 
Tu dixwazî bi me re werî, an tu yê li benda wî bimînî? 
Ez ê li komelê wî bibînim, an jî ez ê biçim mala wî. 
Ew dudil bûbû, lewma min israr nekir. 
Peyvên wek her weha, wek mînak, di encamê de, di ser de jî, dîsa jî, ji ber 
vê yekê, dema ku bi armanca pevgirêdanê dikevin navbera du hevokên 
basît ên hevokeke hevdanî; divê berî wan ne bîhnok, lê niqte bîhnok bên 
bikaranîn. Ji ber ku 1) ew dikanin bi xwe hevokeke basît bidin destpêkirin; 
2) ew di eslê xwe hoker an rengpîşe ne; 3) pirê caran ji ber 
kirpandin/derblêdanê piştî wan bîhnokek tê, ger berî wan jî bîhnok hebe 
dîzayna lêkera hevdanî dikane têk biçe, û hevok bi zelalî mesaja xwe 
nede. 
Mînak: 
Petrol ê rojekê biqede; ji ber vê yekê, divê mirovahî giranîyê bide 
enerjîyeke alternatîv. 
Her berpirsek tiştekî dibêje; wek mînak, Dara erênî li mijarê dinêre. 
Me ji bavê wî re got; her weha, me ji birayê wî re jî got. 
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Karkeran bêyî amadekarî, plan û program dest bi çalakîyan kirin; di 
encamê de, ew bi ser neketin, û daxwazên wan nehatin qebûlkirin. 
Mêrik tu kêmasîyan di xwe de nabîne; bi ser de jî, me giştan gunehbar 
dike. 
Apê Hadî pir xulqteng bûye; lê dîsa jî, em xwe jê naxeyidînin. 
Leşkeran gelek gund şewitandine; ji ber vê yekê, bajarên mezin tije gundî 
bûne. 
HEVOKÊN KOMPLEKS 
Li vir dixwazim tarîfa kompleksê jî bikim, ji ber ku ew peyvên Kurdî ku car 
caran em dibînin wek hemberîyên peyva kompleks tên bikaranîn, bi rastî 
ne hemberîyên wê yên temam in. 
Kompleks ji bo tişt an avahîyekê tê bikaranîn, ku gelek alî, parçe yan 
taybetmendîyên wê hene û hemû bi hev re bi awayekî ne hêsan têkilîdar 
in. 
Îcar ji vê tarîfê meriv dikane hevoka kompleks jî texmîn bike. 
Hevokên kompleks ji hevokeke basît û serbixwe, û yeka pêgirtî pêk tê. Li 
vir pêgirtî bi wateya ne serbixwe tê bikaranîn. 
HEVOKÊN PÊGIRTÎ: Hin hevok hene ku pêgirtîyên hevokên din in; bi tena 
xwe ramaneke temam îfade nakin, û pêdivî bi hevokeke serbixwe hene; 
bi gotineke din pêgirtîyên hevokên serbixwe ne. Ji wan re ez ê di vê nivîsê 
de hevokên pêgirtî bibêjim. 
Ji xwe sedema ku em jê re dibêjin hevoka kompleks jî ev e, an na me yê 
yekser bigota hevoka hevdanî, wek ewên ku me li jor rave kirin. Anku 
pirsa ku hevokek  pêgirtîya yeka din e, mijarê kompleks dike; têkildarîya 
hevokan ne basît, lê kompleks e. 
Yên ku van hevokan dikin pêgirtî peyvên wek ji ber ku, piştî, berî, her çi 
qas, her çende, kengî, dema ku, gava ku, heke, heger, heta ku, teva ku û 
hwd in. 
Çend mînak: 
Dema ku ew ji xew rabû, me jê re got. 
Gava ku baran barîya, ew revîyan malê. 
Kengî ku ew çû, ez ê werim ba te. 
Ji ber ku bavê wî ne li malê ye, ew bi kêfa xwe tev digere. 
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Ji ber ku sibe îmtîhana wan heye, xwendekar îro pir dixebitin. 
Berî ku bibe êvar, em xwe bigihînin malê. 
Piştî ku Zozan çû Amedê, bavê wê xebera reş jê re got. 
Piştî ku ders qedîya, xwendekar derketin hewşa xwendegehê. 
Her çi qas ew ji min re nabêje jî, ez sedema xeyda wî texmîn dikim. 
Her çend tîmeke xurt be jî, me ew têk bir. 
Berî ku ew li we bidin, hun li wan bidin. 
Di navbera hevoka serbixwe û ya pêgirtî de bîhnokek (,) pêwîst e. 
Hevokên ku subje yan objeya wan bi alîkarîya cînava têkilîdarîyê “ku” pêk 
hatine jî kompleks in. Ji ber ku ew di heman demê de subje an objeyê 
dikin hevokeke pêgirtî. 
Zilamê ku bavê min pê re dipeyive fêkî difiroşe. 
Em çûn bajarê ku Serbest lê hatibû dinyê. 
Çiyayê ku bû qada şerekî nedîtî nuha di bin berfê de ye. 
Xwendekaran berê xwe da avahîya ku serokwezîr nuh ketibûyê. 
Di van hevokan de, her çi qas heke pir dirêj bibin, meriv ê kanibe ji bo 
rêzdarkirinê bîhnokê (,) bi kar bîne jî, piştî an berî ‘ku’ bîhnok ne 
pêwîstîyeke misoger e. 
Lê di vê de pêwîst e: 
Gundîyan desthilatî dan parêzerekî, ku li ser navê wan tev li rûniştina 
dadgehê bibe. 
Di vê hevokê de piştî parêzerekî bîhnok pêwîst e, ji ber ku ‘ku’ya ku li dû 
wê tê ne ji bo tarîfkirina wê, lê belê ji bo destpêka hevokeke pêgirtî ye. 
Wek: Min jê re negot, da ku li ber nekeve. 
Lê li vir pêwîstî bi bîhnokekê tuneye: 
Min jê re negotiye ku bavê wî nexweş e. 
Em dikanin vê hevokê, bi qasî ku piştî ‘ku’yek din bîhnok pêwîst bibe, dirêj 
bikin. 
Min jê re negotiye ku bavê wî nexweş e, da ku pir li ber nekeve. 
Hevokên kompleks carnan pir dûdirêj û kompleks in, ew dikanin ji gelek 
hevokên serbixwe û yên pêgirtî pêk bên. Wê gavê divê nivîskar ji alîyê 
bikaranîna bîhnokan ve vezelok û şareza be; dogmatîk li qaydeya bîhnokê 
nenêre; nebêje ilim bila li pêşîya ayn paşîya ‘ku’yê be, yan jî wa ye ‘ku’ 
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heye divê tu pêwîstî bi bîhnokê çênebe. Her wisa di hevokên bi vî rengî 
de, qaydeyên hişk ên wek ku ‘û’ û ‘,’ li pey hev çênabin û hwd jî tenê 
dikanin nivîsîna nivîskarekî xizan bikin, lê nikanin dewlemend û xweş 
hunerî bikin. Mînak: Hevokeke kompleks û hevdanî, ku bi qasî 
paragrafekê dajo û dûre niqtê lê dixe, min wergerand Kurmancî. 
Dawîyê mamoste, ku wê gavê di rewşeke panîkê de bû, û bavê lêwik, ku 
bi xwe jî yekcar hêrs bûbû, li qereqola polîsan hevdu dîtin, û li wê derê 
berî her tiştî ji wan re hat gotin ku lawik li parkekê ji alîyê mirovekî kal, ku 
kûçikê xwe dida meşandin, hatiye dîtin, û ku dûre du polîs ketine rê, da 
ku wî bînin. 
Nuha ev hevok 4 rêz in, anku têra xwe dirêj e, û bi ser de jî wergerandin 
e, di xwendin û têgihaştinê de tu acizî heye, an jî bi meriv xavî û sûnî tê? 
Ez bawer dikim, na. De meriv dikane bi awayekî dînamîk niqteşanan bi 
kar bîne ku nivîsîna wê jî wisa xweş biherike, mesaja xwe bi zelalî bide û 
xwendevan aciz neke. Ji alîyê din heke niqteşan xweş û baş neyên 
bikaranîn, ev hevok dikane di nivîsînê de ewqas tahl bibe ku neyê 
xwendin, û heta mesaja xwe jî çewt bide. 
Carnan, hin wergêr hevokeke hevdanî ya ji du-sê hevokan pêkhatî 
werdigerînin, heta bi xwe xwedêgiravî yekser bi Kurmancî dinivîsin; meriv 
ji xwendina wê aciz dibe, û dema ku meriv rexne dike, dibêjin, ez çi bikim; 
ziman têrê nake, û hwd. Divê nivîskar û wergêr di nivîsîna Kurmancî de 
xwe şareza bikin; bi heşekî vekirî û fireh, û zanîneke xurt nêzîk bibin, da 
ku Kurmancîya nivîskî xwendevanan dehf (delk) nede, lê ji bervacî 
bikişîne. Ev berpirsî ya redaktorên kovar û rojnaman, û yên weşanxanan 
jî ye. Bi qasî ku bela xwe bi peyvikan didin, li qayde û awayên nivîsînê, û 
hevoksazî û cureyên hevokan, pev girêdanên wan û hwd jî hûr bibin, wê 
xêrtir bikin. Divê konsantrasyon ji ser xwerûbûna peyvan, an peyva min 
peyva te, derbasî van xalan bibe. 
HEVOK DIKANIN LI GORA ARMANC AN NIYETA XWE JÎ BÊN CUREKIRIN: 
Hevokên dekleratîv/daxuyanê: Ev tewre hevok tenê rastîyekê an jî 
argumentekê îfade dikin. Yekser bi niqteyekê diqedin. Mînak: 
Dema firavînê ye. 
Em ê sibe biçin sînemayê. 
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Komputera min pir giran dişuxile. 
Bavê min her tim ji min re dibêje ku divê ez ticaretê bikim, û rewşa xwe 
baştir bikim. 
Mêrdîn bajarekî Kurdistanê ye. 
Hevokên pirsyarî: Wek ku ji navê xwe dîyar dibe, pirsan dikin. Ji lew re bi 
nîşana pirsê bi dawî dibin. 
Bernama te se’et di çendan de dest pê dike? 
Kî hatibû mala we? 
Sedema neçûna wan çi ye? 
Xwendegeh kengî vebû? 
Di Kurdî de bêyî peyvên pirsê meriv dikane bi kirpandin/derblêdanê 
pirsan pêk bîne, û ev form a herî belav e. 
Hozan hat? 
Te şîv xwar? 
We ew filîm dît? 
Hevokên Fermanî: Ev jî ji navên xwe diyar in; ferman, talîmat, daxwaz û 
hwd tê de heye. Ev tewre hevok, dikanin bi niqte an bangeşanekê bi dawî 
bibin. 
Oda xwe bide hev. 
Hêdî hêdî bicû. 
Ji kerema xwe nelezînin. 
Kerem kin, li vir rûnin. 
Rûne. 
Birevin. 
Me di destpêkê de gotibû ku hevokek xwedî subje an kiryar e. Lê bala 
xwe bidinê ev hevok wek ku kiryar tunebin, xuya dibin. Lê kiryar hene, 
ew zimnen tên gotin, anku tên îmakirin, lê pirejimar an yekejimarbûna 
wan di paşpirtika lêkera kişandî de diyar in.; kiryar tu yan hun e. Tu hêdî 
hêdî bicû. Hun kerem kin, hun li vir rûnin û hwd. 
Hevokên bangê: Ew ji bo bang, qazî kirin, qîrîn, dua, nifir, daxwaz û hwd 
in. A rastî ew versîyoneke xurttir an bihêztir a hevokên dekleratîv, pirsyarî 
an fermanî ne. Dikanin nifir jî bin. Hisên xurt îfade dikin. Bi bangeşanekê 
diqedin. 
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Mînak: 
Çi fîlmekî xweş! 
Te got çi! 
Raweste! 
Qafilqeda li wan keve! 
Mala te ava be! 
Xwedê ruhê te bisitîne! 
Leşker hatin! 
De here lo! 
Fedî bike, fedî! 
Li min porkurê! 
Xwezî bavê min ev zarok dîtibûna! 
Hevokên rêzikî/rêzdar (bi qayde) û rêzîkşikên (bê rêz, bê qayde) 
Ew jî wek ku ji navê wan jî xuya dibe, rêzikê binpê dikin. Anku ji dewsa ku 
di rêzeke rêzimanî de biherikin, çiv û fitlekan didin xwe, cîh û rêza peyvan 
diguherînin. Herî pir di metelok an gotinên pêşîyan, zûgotinok, sitran û 
helbestan de em lê rast tên. 
Mînak: Ne dixwim sawarê, ne diçim hawarê. Ji dewsa ku bibêje, sawarê 
naxwim. 
Ez ê bersîva te bidim, bi kurtî û bi Kurdî. Ji dêvla ku bibêje Ez ê bi kurtî û 
bi Kurdî bersîva te bidim. 
Me bûk anî bi lez û bez, me lê da rez û pez, sivika malê dîsa bûm ez. Ji 
şûna, Me bûk bi lez û bez anî û hwd. 
Zimano leqleq, serîyo teqreq. Anku ziman bike reqreq, serîyê bike teqreq, 
ew ê di belayê keve. 
HEVOKÊN ELÎPTÎK 
Ji hevokên ku hinek hêman an agahîyên xwe diweşînin, dixin re elîptîk tê 
gotin. Anku ew ji dewsa hemû parçeyên xwe yekê dudan bi kar tînin, lê 
dîsa jî wateya xwe wenda nakin û mesaj an ramana ku tê xwestin 
radigihînin. 
Lê belê ji bo ku bikanibin wisa bikin, divê ew agahîya wendayî, an berê 
hatibe dayin, an jî ji naverokê dîyar bibe. 
Te lawikê Eyşana Omerî dît? 
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Erê, min lawik dît. 
Erê, min dît. 
Erê. 
Mala te ava! 
Mal ava! 
Siheta te xweş be. 
Sihet xweş. 
Êvara we xweş be. 
Êvar xweş. 
Şeva we xweş be. 
Şev xweş. 
Bersîv gişt elîptîk in. Anku hin agahî wendayî ne, lê dîsa jî ji ber hevoka 
yekemîn ramanê îfade dike, û ji lew re bi kêmasî tên hesibandin, û ji ber 
kêmasîya agahîyê jê re elîptîk tê gotin. 
Dema ku ez bibêjim, sêvê, ma ew bi tena xwe dibe hevokek? Bê guman 
na, ji ber ku kiryar û lêker mînîmûm pêwîstîyên hevokekê ne. 
Lê ku yek bibêje, Tu çi diqeşêrî? û ez jî bibêjim, ‘Sêvê’. Wê gavê ew 
hevokek e, bes elîptîk e. 
Baran Rizgar 
Têkilîya Lêkerên KANÎN, KARÎN û ZANÎN 
    Çima ji dewsa ‘karîn’ê ‘kanîn’ê bi kar tînim? Di nav şîroveyên 
xwendekaran de ev pirs hatibû kirin; her weha piştî ku pirtûkên min hatin 
weşandin û di dema dersên Kurdî de jî gelek caran heman pirs ji min 
hatiye kirin. Çima ‘kanîn’ê bi kar tînim? Heta hinek kesan bikaranîna 
‘kanîn’ê wek delîleke ji dewsa peyvên standard tercîhkirina peyvên 
herêmî dîtin û ji ber wê û çend peyvên din, lêv li pirtûkên min 
qurmiçandin. 
     Bê guman, dema ku ev pirs ji min tê kirin, tiştê ku yekemîn dixwazim 
bibêjim bi xwe jî pirsek e: Çima bi kar nehînim? Yê hemberî min jî dibêje, 
“Ey, her kes ‘karîn’ê bi kar tîne, hema tu jî bi kar bîne, bila standard be.’ 
Helbet ev ne rast e, her kes ‘karîn’ê bi kar nahîne; lê belê hinek kes jî 
dibêjin ‘piranî’ wê bi kar tîne, nabêjin her kes. Ya rastî di qada nivîskî de 
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piranî ‘karîn’ dibêjin, ji ber ku weha hatiye nasandin ku ya rast ew e û 
pêwîst e ku were bikaranîn. 
    Bê guman Kurmancîya nivîskî ne mijareke rûniştî û qedîyayî ye. Lewra 
Kurdekî ku bixwaze ku lê zêde bike, guhertinan çêke, pêşniyaran bike; an 
jî ji ewên ku çewt tên bikaranîn dûr bimîne, mafdar e û heta wê kêrhatî 
be ku wisa bike. Lê belê divê pîvan û gengeşî li ser faktên (rasteqînî) 
objektîv bin, heta ku dibe ji subjektîvîzmê dûr bimînin, da ku 
dewlemendkir, rêvekir û ronîkir bin; ne ku asteng û nakokîyan li yên heyî 
zêde bikin. 
    Îcar ku em werin ser mijarê; divê pêşî bibêjim ku heke herêmî be, her 
du jî herêmî ne. Her du jî ne li seranserê Kurdistanê lê li hinek herêmên 
Kurdistanê tên bikaranîn û herêmên ku ‘kanîn’ lê tê bikaranîn jî têra xwe 
hene, wek ku hinek îdia dikin, ne  yek-du navçe ne. Ji Elbîstanê bigire 
seranserê Ruhayê bide ber, Bêlancûg, Wêranşar, Xelfetî, Serê Kanîyê, 
Dêrik, Qoser,  Entab, Semsûr, Kilîs û û hwd di nav de li cografyake qerase 
ku cîhê wê di nav Kurmancî de nikane bê piştguhkirin, tê bikaranîn. Lewra 
maf û heqê xwe heye ku bi rêzgirtin lê bê nêrîn, di nav nirxandinan de cîh 
jê re bê dayin. 
    Wê gavê, tenê bi gazina herêmîbûnê çênabe ku em piştguh bikin. Çi 
dimîne? Dimîne ku em bi pîvanên lînguîstîk-akademîk ‘karîn’ û ‘kanîn’ê 
bidin ber hev û bibînin ku heke ilim pêwîst be ku em tenê yekê ji wan bi 
kar bînin, ka mimkun e ku kîjan ji wan ji esil averê bûbe, anku deng 
guherîbe (ne ku ez dibêjim bila tenê yek be, ez di berhemên xwe de her 
duyan jî didim). Bê guman, divya ev analîz ji alîyê kesên ku bi israr ‘kanîn’ê 
piştguh dikin, bihata kirin. Ji ber ku li wan diket ku îzeh bikin ku çima divê 
‘kanîn’ neyê bikaranîn. Yê min, min di berhem û nivîsan de kanîn bi kar 
anîye, lê her wisa cîh daye ‘karîn’ê jî û teva ku difikirim ku ya averêbûyî, 
ji orîjînê şemitî, ‘karîn’  bi xwe ye jî, min tucarî negotiye ku guh nedin 
'karîn'ê, wê bi kar nehînin. Bervacîya helwesta wan a li dijî kanînê, min di 
berhemên xwe de her du li gel hev bi kar anîne. 
    Lê dîsa jî ez ê di vê nivîsê de hewl bidim ku vê mijarê çenekî ronî bikim. 
    Cudatîya di navbera her du awayên vê lêkerê de tenê tîp/dengên ‘n’ û 
‘r’ ne. Anku kanîn an karîn? An jî kan an kar? 
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Em kanin bi çend awayan lê bikolin: 1) li zaravayên din ên Kurdî binêrin, 
ku di lêkerên bi vî awayî de ‘n’ and ‘r’ heye; 2) li zimanên din ên Hind-
Ewropî binêrin, ku di lêkerên bi vî awayî de ‘n’ and ‘r’ heye; 3) ji alîyê 
wateyê (ma’ne) ve binirxînin, ku ‘kan’ an ‘kar’ wateya lêkerê serast dike; 
4) heke hebe, li lêkerên têkilîdar (peywendîdar) binêrin. 
1)  Di Soranî de lêkera bi vî rengî ‘tiwanîn’ e, heman lêker di Farisî de wek 
‘tuwan’ an jî ‘tawân’ (توçن ) derbas dibe. Her du lêker jî bi wateya ‘kanîn’ê 
tên bikaranîn; anku hebûna hêz, qudret, potansîyel û hwd dîyar dikin. Di 
Farisî de ew ji bo enerjîyê jî tê bikaranîn. توç هسته ٍ   ن çی / tavân-e haste-yi 
/ enerjî yan hêza nuklear.  Wek ku xuya dibe di herduyan jî de ‘n’ tê 
bikaranîn. 
2) Di zimanên Ewropî de, em li lêkerên bi awayekî zêde balkêş nêzîkî 
‘kanîn’ê rast tên; ew qasî nêzîk ku ji bo ku em nefikirin ku ji heman peyvê 
derhatine tu sedem tuneye. Hinek ji wan wisa ne: 
Holandî                 kunnen 
Swêdî                    kunna 
Almanî                   können 
Îngilîzî                   can (wek ‘ken/kan’ tê xwendin) 
Wate û cîhê bikaranînê eynî wek wate û bikaranîna ‘kanîn’ê ye û di 
hemûyan de ‘n’ tê bikaranîn; ‘r’ nayê bikaranîn. 
3) Ji alîyê wateyê (ma'ne) ve ‘kan’ yan ‘kar’? Li vir dixwazim berê 
niqteyekê zelal bikim; ‘kar’a ‘karîn’ê û ‘kar’a ku di wateya ‘şixul, îş’ de ye, 
tu têkilîyên wan bi hev re tunin, ne heman peyv in. ‘kar’a ‘karîn’ê divê 
wek ‘kar’a bizinê bê bilêvkirin. Ew deng di navbera ‘k’ û ‘g’ de ye, wek ku 
di peyvên kevn, kerr (nabihîse), ko (ne tûj), kadîn (cîhê kayê), kirin, kevçî, 
kur (law) û hwd de tê bikaranîn. Ev deng û ‘k’ya kar (şixul) cîhê/cuda ne. 
‘k’ya kar (şixul) wek k’ya van peyvan bi lêv dibe: ker (heywan), kab, kom, 
kef, kîs, kulm, kêr, kêf û hwd. 
    Çawa cudatîya van her du dengan kane du peyvên cuda pêk bîne, wek 
kêr (alava jêkirinê) û kêr (fêde, sûd), kûr (dijbera nizm) û kûr (nabîne), ka 
(li ku derê ye?) û ka (qirşên hûrkirî), kanî (li ku derê ye?) û kanî (kanîya 
avê), kal (nebûye) û kal (pîr, kokim, yextîyar), heman cudatî di peyva ‘kar’ 
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de jî pêk tê û guherîna deng bi awayê di ‘karîn’ê de wateya kar an karika 
bizinê dide, tu têkilîya xwe bi ‘kar/şixul’ re namîne. 
    Lewra bêfêde ye ku meriv hewl bide ku 'karîn'ê bi ‘kar/şixul’ re têkilîdar 
bike, ji ber ku bi rastî ‘k’ya kar (şixul) û ‘k’ya ‘karîn’ê ne heman deng in, 
ne eynî ne. Li vir gelek kesên ku ferhengên Kurdî amade dikin jî ji çewt-
têgîhanên bi vî rengî berpirs in, zemîna şaş fahmkirinê ava dikin; ji ber ku 
heqê karê xwe nadinê û teva ku bi zelalî tê zanîn ku 8 tîp (ç, e, h, k, p, r, 
t, x) du-deng in, anku du dengên fonem dinimînin, temsîl dikin jî 
(»bixwînin), ew di ferhengên xwe de vê cudatîyê raber nakin; heke 
ferheng vî karî nekin, ka çi yê bike? Meriv ji bo ku elfabe bargiran nebe, 
tîpan kêm bigire tiştek e, meriv tiştên ji hev cuda, wek ku eynî tişt bin 
raber bike û dûre jî wisa li ser cudatîyan miameleya wekhevîyê bike, 
encaman ji wekhevîya wan derxe, tiştekî din e. Tiştekî îrasyonal (deraqil) 
e. 
    Îcar heke wekhev bûna, heman tişt bûna, anku heke ‘kar’a ‘karîn’ê wek 
‘kar/şixul’ bûya, gelo wê wateya ‘kanîn/able to/can/-ebilmek’ bidaya? 
Na, ew ê nedaya. Çawa ku ‘şixul’ wek ‘şixulîn’ wateya ‘kar kirin’ê dide, 
‘kar’ jî wek ‘karîn’ dê wê wateyê bide. ‘Ez dikarim’ ê bibûya wek ‘Ez kar 
dikim/dişixulim’, ew ê nebûya ‘Ez (di)kanim/I can/Ich kann/…ebiliyorum’. 
Ew jî çênabe, ji ber ku ewên ku bi kar tînin, 'karîn'ê bi armanca ‘kanîn’ê 
bi kar tînin, ne bi armanca kar kirinê. 
    Baş e, wê gavê ‘karîn’ dikane çawa bi wate (bi mane) bibe? Li gora 
delîlên heta nuha bidestketî tenê heke bi ‘kanîn’ê re têkilîdar bibe, dikane 
watedar bibe. Anku heke ji orîjînala ‘kan’ dengê ‘n’ di nav pêvajoyê de li 
hinek herêman bi ‘r’ guherîbe, ‘kanîn’ bûbe ‘karîn’. Wekî din bi delîlên 
heyî tu wate jê dernakeve. Xala îronîk ew e ku ewên ku kanînê piştguh 
dikin, nabînin ku bêyî kanînê, em nikanin karînê watedar û bi bintar bikin. 
    Îcar wek ‘kan’ ji xwe wateya xwe zelal e û di gelek peyvên din de jî bi 
wateya potansîyel(a mezin), hêz, qudret û hwd tê bikaranîn. Mînak: kan 
(kana maden, komir û hwd), kanî, çavkanî, pêkan û hwd. Di hemûyan de 
potansîyel, hêz û qudret heye. 
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4) Lêkerên têkilîdar: Di gelek zimanan de lêkerên bi wateya ‘kanîn’ê bi 
lêkerên bi wateya ‘zanîn’ê re têkilîdar in; raman ew e ku ji ‘zanîn’ê der 
hatibin. Mînak: 
Kurmancî      kanîn    < >   zanîn 
Soranî          tiwanîn  < >    zanîn 
Îngilîzî          can        < >   know 
Almanî         können  < >    kennen 
Hollandî        kunnen  < >   kennen 
Swêdî           kunna     < >  känna (bi wateya nasîn, nas kirin) 
Tirkî             -ebilmek  < >  bilmek 
    Têkilîya ‘kanîn’ û ‘zanîn’ê dîyar e û her wisa di evên Hind-Ewropî de bê 
îstîsna hem di ‘kanîn’ û hem jî di ‘zanîn’ê de ‘n’ heye, ‘r’ tuneye. 
Ka em ji wan hema li ya Îngilîzî binêrin (can/kan) ka ji çi peyvê derhatiye. 
Origin of CAN: Middle English (1st & 3d singular present indicative), from 
Old English; akin to Old High German kan (1st & 3d singular present 
indicative) know, am able, Old English cnāwan to know — more at know 
(merriam-webster) 
    Dawîyê dibe bi lêkera Îngilîzîya kevn cnāwan (knawan) ve girê dide, ew 
jî ‘zanîn’ bi xwe ye. Anku lêkera wan a alîkar ‘can/kan’a bi wateya ‘kanîn’ê 
ji lêkera wan a kevn bi wateya ‘zanîn’ê derhatiye. Ji bo wê ye ku dengê 
‘n’ di van her du lêkeran de kilît e, ew deng neyê famkirin, mijar serobinî 
hev dibe. 
    Reha van lêkerên Hind-Ewropî yên bi zanîn-kanîn re têkilîdar hemûyan 
diçe ser peyva Proto-Hind-Ewropî  gnō, ǵneh, Avestayî zanąn ku ew jî wek 
zanîn û kanîn 'n' dihewînin. 
    Niqteyeke din jî, di nav gel de hema hema bê îstîsna ‘zanîn’ û ‘kanîn’ di 
erênî û neyînîya dema nuha de ji lêkerên din cuda tên kişandin. Lêkerên 
din di normalê de pêşpirtikên ‘di-‘ û 'na-'disitînin. Wek, 
çûn         ez diçim/naçim 
kirin        ez dikim/nakim 
birin        ez dibim/nabim 
firîn         ez difirim/nafirim 
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    Lê belê kanîn û zanîn ‘di-‘ bi kar nahînin û ji dewsa na- jî ni- bi kar tînin. 
Wek, 
Ez kanim/nikanim             Ez zanim/nizanim 
Tu kanî/nikanî                  Tu zanî/nizanî 
    Ev taybetî jî têkilîya kanîn û zanînê, û her weha di her duyan de jî 
hebûna ‘n’ dîyar dike. Ev taybetîya kanîn û zanînê ji alîyê Mîr C. Bedirxan 
û R. Lecot ve di pirtûka wan a bi navê Rêzimana Kurmancî de jî tê 
ravekirin. 
    Lewra bila hinek xwendevan dema ku dibînin ku ez dibêjim, 'Ez kanim, 
ez zanim' ji dewsa 'Ez dizanim/dikanim', bes mesajên gazinê bişînin ku ez 
çewt bi kar tînim, taybetîyeke wan heye, loma. Ev her du lêker 
(kanîn/karîn û zanîn) bi-, di- û na- bi kar nahînin, taybetîya wan heye. Vê 
dawîyê hewl didin ku van pirtikan pê ve bikin, nêzîkbûneke ew çend 
purîst li vir ne pêwîst e. Heke van lêkeran kevneşopîyek pêk anîbin, ne 
pêwîst e ku em wan ji kirasê wan derxin. 
…                                   … 
      Di Kurdîya nivîskî de gelek kes, vê yekê wek kêmasîyekê dibînin û wek 
ku ev form tunebe tev digerin, her tim ‘di-‘ bi serî ve dikin. Wek, 
Ez dikanim/dikarim             Ez dizanim û hwd. 
    Lê belê dibe ku sedemeke vê bikarnehanîna ‘di-‘ hebe. Dibe ku têkilîya 
wê bi awayê ‘I can’, ‘Ich kann’ û hwd re hebe. Dibe ku orîjînal ‘Ez  kan  im’ 
û 'Ez zan im' be, ne wek ‘Ez dikanim’ û 'Ez dizanim'. Lewra divê ev yek jî 
bê notkirin. Carinan, jêrqaydeyên qaydeyan hene. Bi rastî di warê 
kişandina lêkerên Kurdî de ne carinan, lê gelek caran jêrqayde û îstîsna 
hene, û mixabin em jê ne haydar in û hewl didin ku peyvan li ser hev ûtî 
bikin, da ku awarte xuya nebin, awartebûn bi me ‘beloq’ xuya dibe; ew jî 
ne rast e. Piranîya qaydeyan hem jêrqayde, hem jî îstîsnayên xwe hene; 
divê gişt werin zelalkirin û tu tişt li qaydeyên sivik û mantiqê basît neyên 
girêdan (wek mijara îy, êy û iy, bixwînin). Lewra ziman ne tenê formalîzm 
e, ne jî tiştekî statîk, ji formulasyonan pêkhatî ye. Ew bi her awayê xwe, 
îfadekirina her awayê jîyanê ye, dînamîk e. Ne mijara çend qaydeyên hişk 
û basît e. 
Hêvî dikim ku ev ‘hewldana analîzekê’ bi kêrî xwendevanan were. 
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Baran RIZGAR 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
Carekî din silav kekê Baran, 
Hêvîdar im jîyan bi dilê te be. Ez bi standina maîla te pir şa bûm. Dixwazim 
bi rêya vê maîlê çend dîtinên xwe bi te re parve bikim. Ez jimêjve bi 
zimanê Kurmancî re mijûl im û wekî werger, fêrker, testvan di nav zimên 
da me. Her wiha karê min yê radyoyê de jî dîsa bi Kurmancî re dixebitim. 
Min berhemên gelek nivîskarên li ser zimên dîtine û xwendine lê dikanim 
bêjim ku pirtûka te ya Dersên Kurdî herî baş e. Dema ez li welat bûm, li 
ba min pirtûka Kurdî û Tirkî hebû, lê vê gavê ya Kurdî û Îngîlîzî heye û ez 
bi dilşadî wê yekê bikar tînim. 
Di destpêkê de dixwazim bêjim ku li çend mijarên kêşebar yên zimên ez 
hevbîrê te me û wekî te difikrim. Ji wan, a yekê peyiva -kanîn- e. Dema 
nivîsîna nîvîsarên Kurdî de, jimêjve vê peyivê bikar tînim. Sedema min jî 
heman tiştan bû ku te jî di nivîsara xwe ya malpera xwe de zelal kirîye. Ez 
Îngîlîzî baş dizanim û gava li welat bûm, min salên dirêj ligel turîstên 
Alman û Holandî kar kirîbû û li wê derê bala min kişandibû ku ewana jî 
peyiveke nêzîkî -can- a Îngîlîzî -kann- bikar tînin. Gava di zimanê me de jî 
peyiveke bi -can- û -kann- peywendîdar ango -kanîn- habe, çima vê 
peyivê piştguh bikin? Min carna jî rexneyên xwendevanan distand ku 
çima bi xebitandina -kanîn- zimanê herêmî bikar tînim (niha jî carna 
distînim). Tenê tiştekê heye ku bînim bala te ku, di nav Kurmancîzaran de 
karanîna -kanîn- ji texmîna gelek kesan pirtir e. Hema hema tevahîya 
Kurdên êşîra Reşîyan (Reşvan) ku li Semsûr, Entab, Kîlîs, Bazarcix, 
Albîstan, Narli û navçeyên din yên Kurd li Mereşê, Efrîn û Herêma Çîyayê 
Kurmênc, Meletî, Ruha û her wiha li Enqerê, Konya, Kirşehîr û Kurdên din 
yên Anadolîya Navîn jî bi heman awayî, peyiva -kanîn- bikar tînin.... 
Xwendevanek    tevaya şîrove/pirs û bersivê li vir bixwînin 
Axaftin an Axivîn, Transîtîv an Intransîtîv Bi Kar Bînin 
Pêşî, emaila ku ev analîz daxwaz kiriye: 
Dema te xweş, mamoste Baran, 
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Sipas ku te ev sîte amade kiriye û her weha ji kerema xwe lînk ji min re 
şandiye ku lê binêrim û nêrînên xwe ji te re bibêjim. Ez ê pêşde emailek 
dirêj a nirxandina sîteyê li gel çend rexneyan bişînim, lê nuha daxwazek 
min heye, ez dibînim ku tu yê cîh bidî têgînên gengeşîbar jî. Vî çendî 
‘axaftin’ bûye mijareke gengeşîyê li Netkurdê. A rastî serê min çenekî gêj 
bû. Dibe ku gelek kesên din jî hebin ku bixwazin ev mijar zelal bibe. Heger 
tu jî li wan nivîsan binêrî û wek wan têgînên din, ‘axaftin’ê jî analîz bikî, 
wê pir baş be bi dîtina min. 
Carek din sipas û dema te xweş be. 
Xwendekar û xwendevanê te, 
Cotkar 
Meriv bi yekî re biaxive, ew ‘peyivîn’ an ‘şitexilîn’ e, çênabe ku transîtîv 
be. ji ber ku objeyeke yekser (dîrekt) nasitîne. 
Lê ku meriv tiştekî biaxive, ew êdî dibe wek ‘gotin’ê, anku wek ku meriv 
tiştekî dibêje. Ji her alîyê xwe ve xuya ye ku transîtîv e, ji ber ku objeyeke 
yekser (dîrekt) disitîne. 
Min bi zaneyî bi qise kirin an xeber dan’ê re neda ber hev, ji ber ku ev her 
du lêkerên hevdanî, ne ji ber naverok û fonksîyonên xwe, lê ji ber lêkera 
alîkar a ku bi kar tînin, otomatîk transîtîv tên hesibandin. Anku ‘kirin’ û 
‘dan’ transîtîv in, ji ber vê yekê, lêkerên ku bi alîkarîya wan çêdibin, wate, 
fonksîyon û rasteqînîya transîtîvbûna wan çi be jî, ew transîtîv tên 
hesibandin. Çima? Ji ber ku tu nikanî bibêjî, ‘ez dam’, ‘ez kirim’, bivê nevê 
tu yê her bibêjî, ‘Min da’, ‘Min kir’. Lewra ‘Min xeber da’, ‘Min qise kir’. 
Ez bi xwe ‘axaftin’ê wek lêker bi kar nahînim. Lê belê ‘-axêv’ ji bo gotinên 
wek ‘Kurdîaxêv’ û hwd, û ‘axaftin’ wek navdêr bi wateya ‘speech, söylev, 
konuşma’ bi kar tînim. Wek lêker tevlihevîyan çêdike, lêkerek 
problematîk e; tevlihev e û bi gelek awayan tê bikaranîn. Ên Kurdî yên din 
hene, wek mînak: ‘peyivîn’ ji bo ‘to talk, to speak, konuşmak’ û ‘gotin’ jî 
ji bo ‘to say, to tell, söylemek, demek’. Hem wateyên wan, hem 
fonksîyonên wan û hem jî transîtîvbûna wan zelal e: 
Ez dipeyivim. 
Ez bi yekî re dipeyivim. 
Ez bi yekî re li ser tiştekî (ji tiştekî) dipeyivim. 
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Ez peyivîm û hwd. 
Wate jî, fonksîyon jî, transîtîvbûn jî zelal e. Întransîtîv e, ji ber ku objeyeke 
yekser pêwîst nake, bandoreke yekser li objeyekê nake. 
Ez dibêjim. 
Tu çi dibêjî? (Di cîh de objeyeke yekser pêwîst bû.) 
Min got. 
Te çi got? 
Min sê tişt gotin. 
Wate jî, transîtîvbûn jî zelal e. Eşkere transîtîv e. 
Îcar ku em dîsa vegerin ser mijara lêkera ‘axaftin’ê. Carekê ew nikane 
hem bi awayê transîtîv û hem jî bi awayê întransîtîv bi heman wateyê bê 
bikaranîn. Li mînakên jorîn ên ‘peyivîn’ û ‘gotin’ê binêrin. Heke întransîtîv 
be, anku heke hun ê bibêjin, ‘Ez axivîm’, wê gavê ew ‘peyivîn’ e. Hun 
dikanin bi kesekî re (li ser tiştekî) biaxivin, bandor li objeyeke yekser a 
dîrekt nabe, întransîtîv e. 
Lê belê heke hun ê bibêjin, ‘Min axaft’ wê gavê we ew kir transîtîv û wate 
jî ji ‘peyivîn’ê ber bi ‘gotin’ê ve çû. Ji ber ku dê ji we re objeyeke dîrekt 
pêwîst bibe, û pirs ê bê kirin, ‘Te çi axaft?’; anku ‘Te çi got?’. Ev yek tê vê 
derê, naçe wateya ku ‘Tu li ser çi peyivî?’. Ez bawer dikim ku kilîta vê 
gengeşîyê jî di vê nuqtê de ye. 
Awayekî din, meriv ji yekî re tiştekî dibêje, lê bi yekî re li ser tiştekî 
dipeyive. Yek gotin e, binêrin transîtîvbûn zelal e, jê re tiştekî dibêje, anku 
transîtîv e; ya din întransîtîv e, ew jî zelal e, lewra li ser tiştekî dipeyive, 
pê re dipeyive; objeyeke dîrekt tuneye. 
Îcar li gora ku ‘gotin’ karê xwe bê kêmasî dike, pêwîstîya me bi 
transîtîvbûna ‘axaftin’ tuneye. Kesên ku hez ji bikaranîna wê dikin, 
dikanin tercîh bikin ku wek întransîtîv bi wateya ‘peyivîn’ bi kar bînin. An 
ku bibêjin, ‘Ez axivîm.’ 
Her çi peyvên wek ‘-axêv’ jî dîsa em dikanin bi kar bînin, ji ber ku ez 
dibêjim, tercîhen çêtir e ku meriv wê bi awayê întransîtîv û di wateya 
‘peyivîn’ de bi kar bîne, ez nabêjim ku di nav gel de bikaranîna awayê 
transîtîv tuneye; awayê ‘transîtîv’ her çiqas problematîk be jî, heye, 
hebûye; lewra meriv dikane wek navdêr û paşpirtik bikar bihîne û bike 
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kêrhatî. Anku meriv dikane navdêr û paşpirtikê ji ‘axaftin’a transîtîv, lê 
belê ji bo ku astengên rêzimanî û watezanîyê çênebin, wek lêker awayê 
întransîtîv ê ‘axivîn’ê tercîh bike. Çima na? 
Wek mînak, ‘Kurdîaxêv’, ‘Me li ser rewşa Kurdistanê axaftinek amade 
dikir,’ û hwd dikanin bên bikaranîn. Û li alîyê din jî bi wateya ‘Ez bi Dilo re 
li ser wê bûyera ku li xwendegeha wî qewimîye peyivîm/axivîm,’ dikane 
wek lêkereke întransîtîv bê bikaranîn. 
Hêvî dikim ku bibe alîkar 
Baran Rizgar 
London Nîsan 2010 
-istenbul-stembol-an-istembol stembol 
Îstenbûl, Stembol an Îstembol 
Îstanbûl bi Tirkî ye; wek gelek peyvên din ne ji xwe ber, lê bi armancekê 
guherandine, da ku wek peyveke Tirkî xuya bike; 'bul' ji bo wê pê ve 
kirine. 
Di dema Osmanîyan de berê wek Konstantinopolis, (nave wê yê ji Roman 
mayî, bi wateya ‘bajarê Konstantin’) nav lê kirine. Dûre xwestine li Erebî 
bînin û jê re gotine ‘Konstantînîye’. Piştre ‘Stîmbol, Estanbol, Îstambol’ û 
ev navê Grekî yê ji ‘eis ten polin’ (xwendina wê ‘îstînpolîn’, wateya wê 
‘bo bajêr’, ‘ber bi bajêr ve’) maye, heta bi salên destpêkê yên Komara 
Tirkîyê ji alîyê Tirkan ve hatiye bikaranîn. Piştre fermî tescîlkirina 
‘İstanbul’ tê; wek hemû navan, xwestine bişibînin peyvên Tirkî. Bi vê 
armancê her tim peyveke yan dengekî kilît dixin nav. Vê care ji ‘bul’ 
îstifade kirine. Eynî wek ku ‘bekir’a ‘Dîyarbekir’ bi dîrektîfa M. Kemal bi 
xwe kirine ‘bakır’ (bilêvkirin dibe baqir, bi Tirkî wateya madenê 'sifir' dide 
û dibe wek 'Dîyarê Sifir' da ku bi Tirkî watedar bibe). 
Kurdan ji kevn de jê re gotine ‘Stembol’, evên ku van salên dawî jê re 
dibêjin ‘Îstenbûl’ an ‘Îstanbûl’ divê hay jê hebin ku ev 
asîmîle/Tirkîfîzekirina denganîya Kurdî ye. Piştî damezirandina Komara 
Tirkîyê jî Kurdan dîsa bi deh salan jê re gotine ‘Stembol’; nifşên nuh, yên 
ku bi Kurdî baş nizanin, an jî Tirkîya wan gelekî li pêş Kurdîya wan e, jîyana 
wan a rojane bi Tirkî ye, denganîya wan asîmîle dibe, wisa dibêjin. 
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Li vir tenê niqteyek heye. Çima ‘Stembol’ gelek caran di Kurdî de wek 
‘Îstembol’ derbas bûye/dibe? Ev jî ji ber wê meyla zimanê Kurdî ye ku ‘î’ 
têxe pêşîya peyvên biyanî yên ku bi ‘st’ dest pê dikin, da ku hêsantir bi 
lêv bên. Wek mînak, peyva ‘stop’ jî bêtir wek ‘îstop’ tê bikaranîn. A rastî, 
‘Îstembol’ an ‘Îstenbol’ bêtir nêzîkî orîjînala Grekî ya ‘îstînpolîn’ e. 
Ji ber vê yekê, ‘Îstanbûl’ bi Kurdî ‘Îstembol’ an ‘Stembol’ e. Ji bo ku bêtir 
nêzîkî bintara xwe be, hewldan heye ku 'm' bi 'n' were 
guherandin:  Îstembol - Stembol; Îstenbol-Stenbol; anku ne ku gel bêtir 
bi 'n' dibêje, ji ber ku gel ji kevn de bêtir bi 'm' dibêje. 
Baran Rizgar 
MIJARA 'îy' û 'iy', 'êy' û 'iy'; DI HIN REWŞAN DE KETINA DENGDÊRÊN i, î û 
ê 
Pir kes vê mijara bikarnehanîna 'îy' û 'êy' wek qaydeyeke giştî û misoger 
dibînin û bê îstîsna tetbîq dikin, her weha yên ku ew qas tund li mijarê 
nanêrin jî rexne dikin, gazinan ji wan dikin. Lê, di rastîya xwe de ew bi 
xwe di nav nakokîyekê de ne. Ji ber ku di bilêvkirina qels de dengê î 
dikeve, nabe i û di bilêvkirina xurt de î li cîhê xwe dimîne û tucarî jî wek i 
nayê bilêvkirin. Dema ku i tê nivîsandin, meriv hewl dide ku wek i 
bixwîne, li cîhê ku i dixin dewsa î, heke meriv hewl bide ku dengê i derxe, 
bi rastî zimanê meriv dihilkume; hema biceribînin, hewl bidin ku li cîhên 
sorkirî dengê i derxin: 
Tirkiye (Tir-ki-ye), Sûriye (Sû-ri-ye), miriyek (mi-ri-yek), tiriyek (ti-ri-yek), 
kev-çi-yek (kevçiyek), li Ha-î-ti-yê (Haîtiyê), jinbiyek (jin-bi-yek) û hwd. 
Li vir jî van peyvan bi awayê rast bixwînin: Tirkîye (Tir-kî-ye), Sûrîye (Sû-
rî-ye), mirîyek (mi-rî-yek), tirîyek (ti-rî-yek), kev-çî-yek (kevçîyek), li Ha-î-
tî-yê (Haîtîyê), jinbîyek (jin-bî-yek) 
Dengê i li wir dernakeve. Îcar ku ew deng dernakeve û tu dinivîsî, xwendin 
naherike. Dema ku xwendin neherike, mirov denganîya Kurmancî ya 
qedîm his nake. Wê gavê çima hun 'î'ya orîjînala peyvê dikin i? Heke 
sedema we ew be ku ji ber lê zêdekirina paşpirtikên tewandin û pev 
girêdanê, bilêvkirin giran dibe, wê gavê di hin rewşên wisa de (ne hemû), 
heke pêwîstî hebe, wek ku ziman xwe sivik dike, hun jî deng bixin, ji 
lêzêdekirina dengê ku li wir nayê bilêvkirin, çêtir e. Mînak: kanîya mezin 
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bikin kanya mezin an jî wek orîjînala xwe bihêlin, nekin kaniya mezin; ji 
ber ku wisa nayê bilêvkirin: ka-ni-ya, si-ti-ri-yek, jin-bi-yek, çênabe. 
Kesên ku vê qaydeyê bi hişkî tetbîq dikin, xwe disipêrin gorbihuşt Mîr C. 
Bedir Xan. Carinan li hinek nivîsan rast têm, li gora gramera Mîr C. Bedir 
Xan ji serî heta binî çewt in; lê dîsa jî ev pevguherîna i û î nehatiye 
îhmalkirin. Çima? Ji ber ku ji alîyê hin kesên ku bi zimên mijûl dibin û hin 
edîtorên kovar an websîteyan ve wek qaydeyeke yekcar girîng û ku bêyî 
wê nabe, tê pêşkêşkirin; lê bi rastî qaydeyeke basît û bi mantiqê sivik e; 
xwendevan jî ji ber mantiqê sivik, bi wan hêsan tê û êdî li ku î û 'y`yekê li 
dû hev (îy) dibînin, hema yekser î dikin i, wek ku ferman li î rabûbe. Hinek 
edîtor jî bi vî awayî nivîsên me rûdiçikînin; wî mafî li gel xwe dibînin ku 
'î’yên me bikin i; tu nemaye ku me bi îxaneta li dijî yekîtîya zimên 
gunehbar bikin. Lê hay nabin ku parastin û pêşniyarkirina hûrgilîyeke 
nivîsê tiştek e, pêşî li nêzîkbûnên cuda girtin tiştekî din e; ji ber ku li vir 
mijar tercîh û gengeşîya li ser tercîhê ye. 
Lê ji van kesan hinek lê hay nabin, hinek jî jê haydar in lê piştguh dikin, 
ku ev qayde tenê nabêje ku î berî y (îy) nabe, li eynî cîhê ku ji dewsa î, i tê 
pêşniyar kirin, her weha ji dewsa ê jî e tê pêşniyar kirin; heta dibêje, divê 
berî y tîpên bi kumik neyên bikaranîn. Anku ne ‘dêya min’, ne ‘diya min’ 
lê ‘deya min’, ‘peyê min’ (ji bo pê), ‘reya me’ (ji bo rê) û hwd. 
Wa ye çavkanî li jêr e. (1) 
Bi dîtina min ev pêşniyar rê li ber zimên venakin û astengan derdixin; her 
weha qayde hişk û tund in, lê belê analîza ku ji wan re dibe bingeh ne kûr 
û berfireh e, wek fermaneke jorvehatî hatiye ferzkirin. Ji lew re, divê 
meriv wan bi giştî bide alîyekî; wek ku hin kes dikin, perakende bicîhkirin 
jî ne çareyek e (îy dikin iy, lê êy nakin iy an ey). 
Hinek kes jî dema ku ez wisa dibêjim, xwe aciz dikin; wek ku neheqîyek li 
hêja Mîr C. Bedir Xan hatibe kirin. Lê belê ne rast e. Ev mijar tesbîteke bi 
denganîyê ve girêdayî ye û kitkit  e, hûrgilî ye; ne esasê ekola Mîr C. Bedir 
Xan a rêziman û rastnivîsê ye. Ji xwe wî bi xwe jî di vî warî de analîzeke 
fireh pêşkêş nekiriye, yekser qaydeyên jorgotî rêz kirine. Lê ev qayde di 
hin waran de pirsgirêkan derdixin ber me, ma em çavên xwe jê re bigirin? 
Bê guman, na. 
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Çend not li ser pirsgirêkên ku jê derdikevin û hewldaneke analîzê: 
1)   Di dawîya peyvên Kurmancî de î pir belav e. Gelek gelek peyv bi î 
diqedin. Tu wan giştan bikî i, di formê de jî tevlihevî çêdibe. Di gelek 
peyvan de ji xwe ya ku ew peyv pêk anîye î bi xwe ye, ne rast e ku meriv 
wê biguherîne, anku ne rast e ku tu dengê ku wê peyvê ji peyvên din cuda 
dike, bi dengekî bêeleqe biguherînî. Wek: 
î tê dawîya gund û peyva gundî pêk tîne. Gelo meriv î bike i, peyva gundî 
dê çawa pêk were? Bi heman awayî çewt-çewtî, rast-rastî, azad-azadî,, 
Dêrik-Dêrikî; peyvên bi vî awayî di Kurmancî de yekcar zêde ne. Li gora 
vê dengkujîyê, heke bi "y" werin tewandin an pevgirêdan, divê ev peyv 
weha bin: çewti, rasti, azadi, Dêriki. 
2)   Hinek peyv di hîmên wan bi xwe de î û y li pey hev tên, ne ku bi 
paşpirtikên pevgirêdan an tewandinê y distînin. Wek: 
dîyar li ser esasê dî ye (ji dîtinê: dî-yar) 
jîyan (jîn) li ser esasê jî ye, jî bi tena xwe ‘emr/temen’ (jî-yan) 
vîyan (vîn) 
Îcar meriv terp û esasê peyvê biguherîne, rast e gelo? 
    3)   Di hin rewşan de î nabe i, lê dikeve: 
kanî       kanîya mezin    kanya mezin        kesek nabêje kaniya mezin 
masî      masîyê gewr     masyê gewr         kesek nabêje masiyê gewr 
derî       derîyê hewşê    deryê hewşê         wek deriyê hewşê nayê gotin 
xanî      xanîyê jorîn       xanyê jorîn            wek xaniyê jorîn nayê gotin. 
Bi kurtî, dema ku sist tê bilêvkirin, ‘î’ dikeve, di bilêvkirina xurt de, tiştek 
pê nayê; di tu rewşan de ew nabe ‘i’. 
4)   Ev ketina deng tenê heke piştî 'î'yê paşpirtikên '-ya', '-yê', '-yên' hebin, 
diqewime. Di rewşên din de 'î' ne dikeve ne jî diguhere, wek xwe dimîne: 
xanîyek, kanîyek, derîyek, kerîyek, mejîyek 
parîyek nan 
kevçîyek şorbe 
sîyek hênik 
Min tucarî nedîtiye ku kesekî ev peyv wek 'kaniyek’ an ‘kanyek’, ‘xaniyek’ 
an ‘xanyek', ‘siyek’  bilêv kirine. Hewl bidin, hun ê bibînin ku devê we 
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nagere, hun nikanin bibêjin kevçiyek şorbe, lê kevçîyek şorbe xweş tê 
gotin. 
5)   Ez ê nuha hinek peyvên wisa rêz bikim ku tê de hem i hem jî î hene, û 
dûre jî y bînim dû î, ka bê dengê î dibe wek dengê i’ya ku berê carekê di 
peyvê de hatiye bilêvkirin an na. An ku her du i wekhev in, an jî yek i ye 
yek jî î. 
dirî (dirrî)               dirîyekî gir 
dizî                        dizîya/dizya malan 
binî                        binya xetê, binya kêşik, binya malan, binyat, binyan 
birçî                       Birçîyekî ji birçîyekî nan xwestibû. 
cidîyet                   i û îy ji xwe tê de hene 
dijîtî                       dijîtîyek 
gilî                         Gilîyê kê kiriye? 
girîyek                   girîyekî dilsoj 
girmînî                   girmînîyek jê hat 
mirî                       mirîyek 
jinbî                       jinbîyek(e) ciwan 
tilî                          tilîyek(e) dirêj 
tirî                          tirîyekî xweş 
tîtî                          Tîtîyek ji ber me bi hewa ket. (du î) 
     Li gora wê qaydê divê di van peyvên jor de, hemû î rabin û i têkevin 
şûna wan. Wek mînak, dirîyekî gir bibe diriyekî 
    gir. De hela hewl bidin ku di bilevkirina wan peyvên jorîn de li cîhê 
sorkirî, ji dewsa î, dengê i derxînin. Ka bê çi 
    diqewime. 
5)   Bi qasî ku min lêkolîn kiriye, di dîroka pevguherîna dengên Kurmancî 
de, ‘î’ tu carî bi ‘i’ nehatiye guherandin. Lê ji bervacî, ‘i’ an jî ‘ih’ bi ‘î’ an 
“îh” hatiye guherandin: 
‘rih’ bûye ‘rî, rîh’ 
‘cih’ bûye ‘cî, cîh’ 
‘mih’ bûye ‘mî, mîh’ 
‘sih’ bûye ‘sî, sîh’ 
‘tihn’ bûye ‘tî’ an ‘tîn’ 
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‘bihin’ bûye ‘bîn, bîhn’ 
‘dihin’ bûye ‘dîhn, dîn’ 
‘tirih’ bûye ‘tirî’ 
‘pêçih’ bûye ‘pêçî’ 
‘sipih’ bûye ‘sipî’ 
‘dihtin’ bûye ‘dîtin’ 
‘rihtin’ bûye ‘rîtin û gelekî din. 
Îcar pêvajoya denganîya Kurmancî ji ‘i’ ber bi ‘î’ ve diherike, ne ji ‘î’ ber bi 
‘i’ ve; ev qayde herikîna zimên bervaca dike. Ziman bi alîyekî ve diherike, 
qayde wî bi alîyekî din ve dikişkişîne. Ji bo wê jî devê meriv nagere ku ji 
dewsa ‘î’, ‘i’ bixwîne, wî dengî derxîne. Wê gavê meqesa di navbera 
zimanê nivîskî û yê devkî de, bîleheq zêde vedibe, û ev jî ji alîyekî din 
zirarê dide zimên. 
6)   Di heman beşa heman pirtûkê de, her weha tê gotin ku (2), ger 
dawîya peyvekê ‘î’ be û peyva dû wê jî bi ‘y’ dest pê bike, divê ‘î’ya dawîya 
peyvê jî bibe ‘i’. 
Wek mînak, li gora vê, divê: 
‘Ew kî ye?’ bibe ‘Ew ki ye?’, 
‘Ev derzî ye.’ bibe ‘Ev derzi ye’. 
     Weha nivîsîna wê nexwaze jî ev pirtûk dibêje, divê wisa bê bilêvkirin. 
Heke ew ê wisa bê bilêvkirin, çima dê wisa neyê 
     nivîsîn jî? Ev jî tiştekî din ê îrasyonalbûna (deraqil) vê qaydeyê ye. 
Ew her weha dibêje, divê: 
‘Tu kurê kê yî?’ wek ‘Tu kurê ke yî?’ bê nivîsandin/xwendin. Anku ‘kê’ 
bike ‘ke’. 
‘Kitêb li ser masê ye’ divê bibe ‘Kitêb li ser mase ye’. Anku ‘masê’ bike 
‘mase’. 
     An ku serê ku naêşe, paçan lê bigerîne. 
7)   Di kît bi kît (hece bi hece) gotin an nivîsandinê de problem çêdibin: 
xa-ni-yek          xanî dibe xani 
ke-ri-yek           kerî dibe keri 
si-ya da-rê        sî dibe si 
di-ri-yek              dirî dibe diri 
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     Her weha di rêza hejmaran de: sê-sêyem-sêyemîn û sî-sîyem-sîyemîn 
    Divê li gora vê qaydê bibin: siyem-siyemîn û dîsa siyem-siyemîn 
    Ka sî û sê bi ku ve çûn? 
Enteresan e, piranîya Kurmancên ku bi zimên mijûl dibin her weha 
mamosteyên Kurdî ne jî , dersan didin. Lê dîsa jî balê nakişînin ser vê 
nakokîyê, alozîya wê ya perwerdeyî nabînin, an piştguh dikin, çavên xwe 
jê re digirin. Wek ku tê zanîn kît bi kît cîhekî girîng heye di perwerdê de û 
her weha di rastnivîsa weşanan de; dema ku li dawîya rêzê peyvek 
naqede, bi (-)yekê ji kîtê ve qut dikin û li rêza piştî wê didomînin. Dê di 
dersê de çawa bêjin, xa-ni-yek, di-ri-yek û hwd. 
Ji ber ku peyvên ku bi ê diqedin kêm in, zêde li ser wê nayê rawestan. Lê 
dîsa jî ez dixwazim ji bo ê jî balê bikişînim ser vê yekê: 
ê di her rewşê de nakeve, ne jî dengekî din li dewsa wê tê bikaranîn. Wek: 
sêyem, sêyemîn tucarî nabe seyemîn an siyemîn an syemîn 
Kesek çêya me naxwaze/Tu çêya xwe dibêjî; ne dibe çeya me, ne jî çiya 
xwe 
Besêya Xatûnê nabe Beseya Xatûnê an Besiya Xatûnê an Besya Xatûnê 
Hinek kes jî, ji xwe re bi kêfa xwe ‘îy’ dikin ‘iy’, lê ‘êy’ wek xwe dihêlin. 
Wek ku her du (îy û êy) li heman qaydeyê nehatibin girêdan, wek ku haya 
wan jê tunebe. Bê guman wisa jî nabe. Pir bi zelalî her du li pey hev rêz 
kirine. Wa ye li jêr fotokopîya rûpelê didim. Dibêje, 'Eynî wek î, ê jî tucarî 
berî y nayê' û ji dewsa wê bikaranîna e temî dike. Bê guman ev di cîh de 
bi 'çêya xwe', 'sêyem, sêyemîn' û hwd tê pûçkirin. Wê gavê jî ev analîza 
bê îzeheke akademîk li hewa dimîne. Her weha ew kesên ku tenê nîvê 
qaydeyê dibînin, ji bo nîvê mayî xwe li xamî datînin, wek ku nabînin tev 
digerin jî, keyfî bikaranîna qaydê nîşan didin. EY BAŞ E, ÇIMA TU WÎ MAFÎ 
BI XWE RE DIBÎNÎ KU NÎVÊ QAYDEYÊ BI KÊFA XWE PIŞTGUH BIKÎ, ÇIMA 
KESÊN KU VÊ QAYDEYÊ BÊFÊDE Û BIZIRAR DIBÎNIN, NIKANIBIN QAYDEYÊ 
REXNE BIKIN Û JI BER KU ÇEWT Û BIZIRAR DIBÎNIN, BI CÎH NEHÎNIN? 
Ez dibêjim bêyî îzeheke akademîk; ji ber ku wek îzeh dibêje, "dibe ku ji 
ber ku cîhderkên her du dengan nêzîkî hev in, wisa dibe". Ev ne îzeheke 
akademîk e. Heke sedem ev be, wê gavê divê em bibêjin ku piştî y jî bila 
î û ê neyên, ji ber ku dîsa cîhderkên wan nêzîkî hev in, heke cîhderkên î û 
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y  di îy de, ê û y di êy de nêzîkî hev bin, ên y û î di yî de û y û ê di yê de jî 
nêzîkî hev in. Wê gavê çima em dibêjin, 'mayî, heyî, zeyî, çêyî, xweyî, 
tevayî, yê, yên, ayê û hwd'? Li peyva çêyî binêrin, her sê jî hene (ê, y û î); 
dîsa peyva bêyî jî wisa ye; her sêyên ku îdia dikin ku ji ber nêzîkbûna 
cîhderkên wan li pey hev nayên nivîsîn. 
Evên ku nîvçe yan nîvenîv bi kar tînin, divê yan qaydeyê bi tevayî bi kar 
bînin, yan jî heke dibînîn ku bicîhkirina wê asteng û alozîyan pêk tîne (ku 
bi rastî jî wisa ye), wê bidin alîyekî; vê rewşê bînin zimên, da ku rê li ber 
lêkolînan vebe. Her weha, tiştekî lêkolînnekirî, îzehnekirî çima bibe 
qaydeyeke ew qas kurtebir û misoger? 
Tiştekî din jî, Mîr C. Bedir Xan bi xwe jî ji serî de ev qayde bikar nehanîye. 
A rastî di gelek hejmarên destpêkê yên Hawarê de, tew haya wî jî ji vê 
yekê tunebûye û EW yekser wek ‘îy’ û ‘êy’ bikar anîne (li wêneyên 
Hawarê yên jêrîn binêrin); li gora esil û orîjînala wan çûye. Di nav salan 
de, ev mijara ketina deng, ku min li jor qal kir, bi zelalî nehatiye fahmkirin 
û rê daye vê qaydeya sedema sergêjîyan. Heke îy tiştekî ew qas yekcar 
dijî pergala Kurmancî bûya, qey ew ê di serî de lê hay bibûya û di dehan 
hejmarên 'Hawar'ê de bi kar nehanîya. Li wêneyan binêrin, çawa bi 
hêsanî peyvên wek ‘Elfabêya’, ‘di dengdayîyê de’, ‘hevdudanîye’, 
‘TÊDEXISTÎYÊN’, ‘arîkarîyê’, ‘YEKÎTÎYA’, ‘DELALÎYA’, ‘xweşîya’, ‘dildizîya’, 
‘derîyê’ bi kar anîne. Her weha di dawîya her hejmarê de (nuha min li 1-
9 nêrî ku careke din bicîh bikim) dinivîse ‘Kirîyarîya Komelê’ (wê demê ji 
bo kovar digot komel û ji bo abonetîyê jî kirîyarî; kirîyar jî ji bo kesê ku 
dikirre, abone dibe, wek bi Îngîlîzî buyer, subscriber. Her weha Q û K ji 
dewsa hev bi kar dihanîn). Bala xwe bidinê ku ji bo Tirkîye dibêjin Tirkîya 
û ji Sûrîye re dibêjin Sûrîya, ne ku wek nuha sirf ji bo ku li qaydê bînin, 
diguherînin dikin Sûriye û Tirkiye, an ku î'yan nakin i. (2) 
Ne tenê î û ê, lê i bi xwe jî di gelek rewşên weha de dikeve. 
Ketina dengan di Kurmancî de xwedî cîhekî girîng e. Ne wisa be, ziman 
xweş naherike, axaftin hêsan nabe, galegal xweş nabin. Çawa ku li jor me 
got, î û ê ji bo vê hêsanî û herikînê bi taybetî di rewşa pev girêdan û 
tewandina binavkirî de dikevin, her weha ‘i’ jî di heman rewşê de dikeve. 
Û bi rastî heke ev deng nekevin, ziman hêsan naherike. Lewra ev alîyê 
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denganî û fonolojîya Kurmancî divê bê lêkolîn û lêpirsînkirin, bi zelalî 
were îzehkirin. Va ne hinek mînak: 
kanî            kanîya mezin                   kan'ya mezin 
derî             derîyê zer                        der'yê zer 
hirî              hirîya pez                         hir'ya pez 
girî              girîyan                              gir'yan 
binî             binîya xetê                        bin'ya xetê;         bin'ya kêşik / bin'ya 
malan 
dê               dêya min                          d’ya min 
rê                rêya me                            r’ya me 
Di rewşa rê û dê de, dema ku ê dixin, ne i lê ji bervacî û ji bo fedaîyên vê 
qaydeyê bi îronî, î dixin dewsa wê. 
Mînak: dîya min, rîya gundê me 
Hinek mînakên ketina i: 
sekin                 sekina me         sek'na me 
keçik                 keçika wê          keç'ka wê 
mêrik                mêrikê reben     mêr'kê reben 
mirin                 bimire                bim're 
sitendin            sitend                 bis’tîne 
girtin                 bigire                 big're 
sitiran(sitran)    bisitirê              bis'tirê (bala xwe bidinê di rewşekê de iya 
yekem di yekê de ya duyem dikeve); her weha bis't'rê 
herin                 herine pêş         her'ne pêş 
Heke hîn jî neketibe serê we, hewl bidin ku 'Herne pêş' wek 'Herine pêş' 
bistirên, ka çawa melodî diherime, bibînin. Axaftin û xwendin jî wisa ye, 
melodîya wê heye, divê meriv pê nelîze, da ku meriv ji zimên sar nebe. 
Di lîsta jor de ' hatiye bikaranîn ku bala we bikişînin ser ketina deng, di 
nivîsê de pêwîst nake ku misoger ' têkeve dewsa wê; wek herne, giryan, 
bigre, bistirê û hwd jî dibe. 
Gelek gelek mînakên wanî hene. Li benda analîzê ne. Lê em ji dewsa 
analîzên akademîk, hez dikin ku ji me re qaydeyên basît û bi mantiqê sivik 
bên gotin, da ku bikin ferman û yekser bi tundî bi cîh bikin, qet lê nefikirin 
ku çi dibe, çi diqewime. 
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Van peyvan û gelekî din, di nav hevokan de bikar bînin, hun ê bibînin ku 
heke neyên xistin, peyv naherikin, ziman baş nazîvire. 
Bi kurtî, mijar NE ew e ku 'î' yan 'ê' bibe 'i', mijar ew e ku dengdêr (vowel, 
sonant) dikevin, da ku ziman xweş biherike. Mijar NE ew e ku yek bi yekê 
re dibe yan nabe; li cem hev bikaranîn qedexe ye, yan serbest e. Dema 
ku ev qayde danîne, a ku di ser re gav kirine ev e. Lewra divê berê ev bê 
zelalkirin; i, î û ê di kîjan rewşan de dikevin? Mijara me ev e. 
Bê guman nebûna vê qaydeya ku î, ê û y’yê li hevdu heram dike, ji hebûna 
wê bixêrtir e; ji ber ku rewşên aloz û ne li gora denganîya Kurdî pêk tîne. 
Hinek kopîyên Hawar, Hejmar 1-9 ên wek orîjînala xwe li jêr in. 
(1)   Celadet Bedir Xan & Robert Lescot, Grammaire Kurde (Dialecte 
Kurdmandji), 1970, Kütçe Grameri, Doz 
(2)   HAWAR Kovara Kurdî, Mihemed Bekir, Swêd, 1987 
Baran Rizgar 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
Mamostayê hêja ji bo mijara  'îy' û 'iy', 'êy' û 'iy' pir spas dikim, bi rastî 
wekî êşekê bû, lê em gihan encamek xweş û tevlî te dibim. Rast e Mîr C. 
Bedirxan kesek hêja bû û dikarim bêjim şoreşa herî mezin di zimanê Kurdî 
de destpê kirye lê ew şoreş heta roja me ya îro jî neqedîyaye. Nayê wê 
wateyê ku her tîştê Mîr rast in, lê bingeheka xurt ji bo me ava kiriye û tê 
xwestin ku wek yên wekî we hêja berdewam bikin. HOGIR BALIC - 
»tevaya şîrove, pirs û bersivê li vir bixwînin 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Carekî din silav kekê Baran, 
Di destpêkê de dixwazim bêjim ku li çend mijarên kêşebar yên zimên ez 
hevbîrê te me û wekî te difikrim. Ji wan, a yekê peyiva -kanîn- e. Tiştek 
heye ku bînim bala te ku, di nav Kurmancîzaran de karanîna -kanîn- ji 
texmîna gelek kesan pirtir e. Hema hema tevahîya Kurdên êşîra Reşîyan 
(Reşvan) ku li Semsûr, Entab, Kîlîs, Bazarcix, Albîstan, Narli û navçeyên 
din yên Kurd li Mereşê, Efrîn û Herêma Çîyayê Kurmênc, Meletî, Ruha û 
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her wiha li Enqerê, Konya, Kirşehîr û Kurdên din yên Anadolîya Navîn jî bi 
heman awayî, peyiva -kanîn- bikar tînin. 
Li ser babeta 'îy' û 'iy', 'êy' û 'iy' de jî ez wekî te difikrim û wekî 
qeydeyeyeke ne hewce dibînim. Jiber ku ez bi Amerîkîyan re mijûl dibim, 
zelaltir dibînim çawa ev yek  mejîya gelek şagirtan tevlihev dike. Ez gelek 
caran rastî wê yekê têm ku şagirt dibêjin, çima em dengê -î- wekî -i- 
dixwînin? Em li alîyekî dibêjin, Kurmancî fonetîk e û peyiv wekî ku tên 
nivîsên, têne lêv kirin, telafuz kirin, li alîyê din jî dibêjin, qaydeyeke pir 
girîng e û divê 'îy' bibe 'iy'! Hem jibo parastina fonetîkbûna zimên û hem 
jî hêsan kirina fêrbûna zarok û bîyanîyan, divê î û ê her wekî xwe werine 
nivîsin ..... Xwendevanek 
tevaya şîrove/pirs û bersivê li vir bixwînin 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Mala we sed caran ava be, ev qayde ji ewila ewil de ez îrîte dikirim, devê 
min tiştek digot, destê min tiştekî dîtir. Min nikanîbû navê xwe jî rast 
binivîsanda ji bela wê: JÎYAN. Nuha ez qane bûm, dilê min ket cîh. 
Qaydeyê bi tevayî didim alîkî, navê xwe jî rast dinivîsim, her wisa peyvên 
wek DÎYAR, ÇÎYA û hwd li gel ên ku qertafên pevgirêdanê yan tewandinê 
distînin jî ku di dawîya wan de î heye, wek kerîyek, kevçîyek, nêrîyek û 
hwd rast dinivîsînim. Rêz û silav, Xwedê siheta we her baş bihêle ku hun 
ji me re analîzên li ser zimên bikin, alîkarîya pêşxistina Kurmancîya me 
bikin. JÎYANê 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Ez dibînim, hûn ÎY bi kar tînin, lê hinek kes dibêjin “ÎY” pir dirêj e, ji bo wê 
lazim e ÎY bibe IY. Hûn çi dibêjin ji bo vê? POLA XAMO 
Polayê  hêja, Î ji xwe di hîmê peyvê de heye, ez bi xwe îcad nakim: mirî-
mirîyek; derî-derîyek û hwd. Ez hîmê peyvê û pirtikên li dû wê wek xwe 
dinivîsim, esasê peyvê xera nakim. Mijar ev e. 
Em zanin di axaftinê de wek gelek gelek tiştên din, peyvên li dawîya wan 
Î heye jî, di rewşên –yê, -ya, -yên de bi awayekî sivik tên bilêvkirin. ÎY sivik 
tê xwendin, wek ku Y tenê hebe. Wek: 
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Kanî – kanîya mezin –kan’ya mezin 
Derî – derîyê mezin – der’yê mezin 
Lê em qala nivîsê dikin, ne qala axaftinê, heke em her tiştên di axaftinê 
de sivikkirî wek xwe binivîsin, wê gavê divê gelek tişt nîvco werin nivîsîn, 
ew jî li dijî mantiqê nivîsê ye. Qaydeyên axaftinê û yên nivîsê her car ne 
wek hev in û yek ji qaydeyeke bingehîn a nivîsînê ev e: heta ku dibe, HÎMÊ 
PEYVÊ XERA NEKIN. IY hem hîmê peyvê xera dike, hem jî bilêvkirinê giran 
û bêeleqe dike. Sivikaya bilêvkirinê ketina deng e, ne IY e. Gotina IY bi 
xwe zehmet e, giran tê. 
Her weha wek ku di wan mînakan de xuya dibe Î nabe I, lê dikeve yan bi 
Y re dikelije (kan’ya, der’yê). Di rewşên weha de îdiaya IY tiştekî bêesas 
e, îcadkirî ye. 
Îcar tu dibêjî: ÎY pir dirêj e, loma divê kurt bibe, wek IY were nivîsîn. Ev jî 
ne rast e, ji ber ku I ne kurtîya Î, lê dengekî cuda ye. 
Vêca ewên ku wisa dikin, heke hevgirtî bin (consistent, tutarli), wê demê 
divê YÎ jî bikin YI, ji ber ku YÎ û ÎY ji eynî dengan pêk tên,  loma heke ÎY 
dirêj be, YÎ jî dirêj e û heke ÎY ji ber dirêjbûnê dikin IY, divê YÎ jî ji ber 
dirêjbûnê bikin YI. 
Heke MIRÎYEK bibe MIRIYEK, wê gavê li gora wî mantiqî, divê peyvên wek 
ŞAYÎ, MAYÎ, ÇÛYÎ, ÇÊYÎ, ASAYÎ, XWEZAYÎ û gelekên din jî bibin ŞAYI, MAYI, 
ÇÊYI, ASAYI, XWEZAYI û hwd ku dirêj nebin. Wê demê jî bêmantiqbûna IY 
duqat dibe, ne tiştekî din. Bê guman divê ÎY jî YÎ jî wek xwe bimînin: 
DERÎYEK, MIRÎYEK, ŞAYÎ, ÇÊYÎ û hwd.. 
Gelek silavên min ên germ, sipas dikim ji bo tevlêbûnê. 
Baran RIZGAR 
Adar 2014 
Dibistan an Xwendegeh? Ekol an Xwendegeh? 
Bikarhênerekî berhemên min ê bi navê Hesen bi email ev pirs ji min 
kiribû, va ye bersîva min, sipas ji bo pirskirinê. 
Dibistan ne peyveke bi Kurdî ye. Wateya  '-istan' dîyar e, her kes dizane. 
Lê ka ya 'dib-' çi ye? Bi Kurdî wateya wê çi ye? Ez li tu derê li wateyeke 
wê ya bi zimanê Kurdî ya maqûl rast nehatime. Gelek kesan ji min pirsîne 
û gelek caran jî lê rast hatime ku xwendevanên sîteyan pirsîne ka çima 
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derdorên ‘xwenda’ jê re ‘dibistan’ dibêjin. Bi qasî ku ez dizanim, kesekî 
bersîvek maqûl nedaye. Yek du kesan hewl dan ku bi zimanekî din îzeh 
bikin, lê ev nabe hêncet ku meriv peyvên wisa ku ‘xwenda’ ji jor de li gel 
ferz dikin, îzeh bike. Heke bi zimanên bîyanî bûya, min jî dikanî çend îzeh 
jê re bikirina, wek mînak min dikanî li ‘debistan’a Farisî binêrîya; lê em 
dibêjin wateya wê bi Kurdî çi ye, ne bi Farisî; lewra bila ew nuha bimîne, 
da ku mijar komplîke nebe. 
Li vir divê kilîta me ew be ku heke di zimanê gel de peyvên kevneşopî 
hebin, ji bo ku em guherandina wan bidin ferzkirin, divê sedemên me yên 
maqûl hebin. Divê pîvanên me yên tercîhkirina peyvan hebin û ev pîvan 
pir zelal bin, yekser sedema wê îzeh bikin. 
Yek rabe, wisa bipirse: Em ji bav û kalan ve ji berê de dibêjin ‘mekteb’ an 
‘medrese’, nuha hun çima dibêjin ‘dibistan’, divê sedemên maqûl û zelal 
bên gotin ku ew kes pê xweş were û jê hez bike, ji dil bi kar bîne. 
Peyva ‘dibistan’ ji bo min tiştekî nabêje, bi kar jî nahînim. Lê kes û 
derdorên ku ewqas bi coş û bê îstîsna wê bi kar tînin; dikin navê sîteyên 
xwe, kovarên xwe, li wan dikeve ku ji bo bikaranîna wê me qane bikin. 
Heke em werin ser ‘xwendegeh’, ev peyv ji salên 1970an û vir de tê 
bikaranîn. Wê jî berê di nav derdorên xwenda yên Kurdên Bakur de dest 
pê kir. Derdorên xwende yên Kurdên Behdînan jî jê re gotine 
‘xwendingeh’. 
Bikaranîna wê bi min maqûl tê. Ji ber ku, 
1) Xwerû bi Kurdî ye; 
2) Wateya xwe dide; Yekî ku nuh bibihîse jî jê fahm dike (lê yekî ku 
‘dibistan berê jê re nehatibe gotin, an li derekê      nexwendibe, fahm 
nake ev peyv çi dibêje); 
3) Bi peyvên wek ‘xwendekar’ û lêkera ‘xwendin’ re biaheng e û hevgirtî 
ye. 
Îcar wek ku xwendekarekî carekê ji min pirsîbû, heke meriv li ‘mekteb’ê 
xwendinê bike û ew kesên ku wê xwendinê dikin, meriv ji wan re bêje 
‘xwendekar’, wê gavê meriv ji ‘mekteb’ê jî re bibêje ‘xwendegeh’ ne 
maqûltir e? Bi ya min jî maqûltir e. 
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Bila xwendekar li xwendegehê xwendinê bikin, bixwînin. Ma wê çawa li 
‘dibistanê’ ‘dib-‘ bikin? 
Em werin ser peyva ‘ekol’ a ku ji peyva  ‘école’ a Fransî hatiye, bi Îngilîzî 
‘school’. Bi her du zimanan jî ev peyv bi çend wateyan tê bikaranîn. Ji wan 
dudu bingehîn in; yek jê wateya ‘xwendegeh’ e, an ku cîhê ku xwendekar 
lê dixwînin. Ya dudan jî bi vê wateyê ye: Komeke mirovên xwedî 
doktrîneke hevpar, an jî ku didin dû heman mamosteyî; her weha doktrîn 
an pratîka komeke wisa. Wek mînak, Aristotelian school an jî ‘school of 
Aristotle’, an ku ekola Arîsto. 
Îcar hin kes dibêjin, em ji bo wateya cîh ‘xwendegeh’ û ji bo wateya dudan 
a li jor gotî (ekol) jî ‘dibistan’ bi kar bînin. Mixabin ji bo wateya dudan 
(ekol) her du jî nabin, ne dibistan ne jî xwendegeh. Ji ber ku her du jî ji 
ber paşpirtikên –geh û –istan, pir berbiçav cîh û war nîşan didin. Dîsa ya 
baş bikaranîna ‘ekol’ e. 
Meriv divê di mijarên zimên de zelal û hevgirtî be; xwerûkirin tercîh e, lê 
ne ku meriv wek fîlê ku têkeve dikana firaqên cam û ferfûrî, gelek tiştan 
serûbinî hev bike. Heke hemberîya wê ya maqûl bi Kurdî hebe û wateya 
xwe bide, meriv wê hildibijêre, bi kar tîne, lê ku tunebe, meriv rik nake û 
wateyê serûbin nake. 
Di mînaka ‘dibistan’ de, tew ne bi Kurdî ye jî, lewra ji prensîpa xwerûkirinê 
re jî xizmetê nake. 
Baran Rizgar 
Lêkerên transîtîv- întransîtîv, çi cudatî hene, çawa ji hev veqetînin 
 Mijara transîtîv - întransîtîv mijareke fireh e, û di Kurdî de gelekî girîng e. 
Ez bawer dikim ku li ser vê mijarê tezên doktora jî hene. Ji bo ku meriv 
kanibe vê mijarê zelal bike, divê meriv di serî de hin têgînên rêzimanî zelal 
bike. Ew jî 3 hêmanên hevokê ne: kirde (subje), servek (bireser, objekt) û 
lêker. 
Lêker: Ew peyv e ku tevger, rewş an tecrubeyekê tarîf dike. Wek: 
şikandin, avêtin, çûn, bûn, qewimîn. 
Kirde (Subjekt): Bi kurtî kes an tiştê ku kirina lêkerê pêk tîne, an jî ew rewş 
an tevger lê diqewime, an li ser wî ye. Wek: 
Ez derî vedikim. 
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Derî vedibe. 
Wî ez dîtim. 
Qeşa dihele. 
Zînê deh salî ye. 
Av germ e. 
Roj hiltê. 
Di van hevokan de, ez, derî, wî, qeşa, Zînê, av û roj kirde ne. 
Servek (obje, bireser): Ew kes an jî ew tişt e ku tevger an kirina lêkerê 
bandorê lê dike, an bi encama kirinekê têkilîdar e, an jî çalakîya kirde li 
ser e. Wek: 
Min Şoreş şand malê. Li vir Şoreş obje ye. 
Te pakêt vekir. Pakêt obje ye. 
Piştî van îzehan, em dikanin werin ser mijarê. Divê li ser bi Kurdî 
binavkirina wan, çend gotinan bikim. Ji wan re berê gerguhêz – 
negerguhêz an jî gerandî - negerandî dihat gotin, ku ji dema xebatên 
rewşenbîrên derdora kovara Hawar mabû. Lê van salên dawî meriv li 
gelek awayên nuh ên bi Kurdî binavkirina wan rast tê. Wek: têper – 
têneper, derbasî – nederbasî. 
Bê guman, ev bi xwe jî problemeke me ya nûjen e; bêyî ku em baş 
lêbikolin ku têgînek berê hatiye bikaranîn an na, ya ku em çêdikin ji yên 
berê çêtir wateya xwe dide an na, em gelek caran, herkes ji hêla xwe ve 
têgînan diafirînin û ev yek dibe sedema sergêjîyan û bi xwe zehmetîyan 
derdixe pêş xwendekaran. Bi dîtina min, heke em di vê mijarê de dîqet 
bikin û bi berpirsiyarî tev bigerin wê gelekî baş be. 
Min bi xwe gerandî-negerandî bikar dihanî û di dersên xwe de digot, 
“Wisa wisa jî tê gotin”. Lê nuha difikirim ku heke em bêjin bila ilim bi 
Kurdî be, ya herî baş têger-netêger e. Wek alternatîv têgînên transîtîv-
întransîtîv jî peyvên navnetewî ne, mirov kane wan bikar bîne û Kurdîya 
wan ji bo qonaxeke din bihêle. 
Lêkera transîtîv ew tewre lêker e ku tevger an kirina wê yekser tesîrê li 
objeyekê dike. Ew çalakî bê obje çênabe û dema ku ew çalakî tê pêkanîn, 
yekser tesîrekê li tişt an kesekî dike. Bi gotineke din çalakîya kirde/subje 
bi objeyekê bi dawî dibe. Mînak: avêtin. 
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Divê mirov tiştekî bavêje. Tiştek tunebe mirov nikane lêkera avêtin bicîh 
bîne. 
Şikandin: ev kirin yekser bandorê li tiştekî dike. 
Birin, anîn, helandin, qedandin, xwarin... evana hemû bêyî obje çênabin. 
Ji bo têkilîyên yekser di nav kirde û obje de, em çend hevokên bi lêkerên 
transîtîv nîşan bidin: 
Ez pirtûkekê dixwînim. 
Ew sêvekê dixwe. 
Tu çi dipirsî? 
Ew kê direvîne? 
Tu wan dixebitînî. 
Em avê germ dikin. 
Em peran diqedînin. 
Hun wan dibin bajêr? 
Di hevoka yekem de kirina xwendinê bandorê li tiştekî dike. Ew tişt jî 
pirtûk e. Di hevoka Tu wan dixebitînî de, ji bo ku lêkera xebitandin bê 
bikaranîn, objeyek pêwîst e. Li vir obje wan e. Di hevokên din de jî sîstem 
yek e. Di vir de, divê lêker yekser bandorê li objeyekê bike. Anku pêdivya 
lêkerên têger bi objeyê heye, da ku têbigere. 
Lêkera netêger an jî întransîtîv ew tewre lêker e ku tevger an kirina wê 
yekser bandorê li objeyekê nake. Ew çalakî an bûyer bê obje çêdibe û 
dema ku ew çalakî tê pêkanîn, tesîreke yekser li tişt an kesekî nayê. 
Mînak: hatin; Ji kirina vê re obje ne pêwîst e. Bandoreke sererast li kesekî 
an tiştekî nake. Wekî din: revîn, meşîn, xebitîn, ketin, şikestin, vebûn, 
qedîyan... evana objeyên yekser (dîrekt) naxwazin. Îcar em çend hevokan 
bi lêkerên întransîtîv çêkin ku mijar zelaltir bibe û dîyar bibe ku têkilîyeke 
yekser di navbera kirde û servek, subje û obje de tuneye: 
Lawik dikeve xwarê. 
Ez diçim malê. 
Biro direve. 
Em dimeşin. 
Ew dixebitin. 
Av germ dibe. 
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Pere diqede. 
Hûn tên malê. 
Keçik ji darê ketiye. 
Ev cam zû dişikê. 
Ew derî bi xwe vebûye. 
Dema ku em bala xwe bidin van bûyeran, di yekê de jî objeyeke yekser 
ne pêwîst e. Her qewimandin bi subje-kirdeyê ve girêdayî ye. Eleqa wan 
bi tiştekî din re tuneye. Dibe ku di hin hevokên ku ji sê peyvan pêk tên 
de, serê hin kesan tevlihev bibe. Berê em bibîr bixin ku di hevokan de 
objeyên dîrekt/yekser û îndîrekt/neyekser hene. Wek; 
Hûn tên malê. 
Orîjînala hevokê “Hûn tên bo malê” ye. 
Lê bi demê re bo ketiye. Li vir hatinek heye, lê ev bi kirde ve girêdayî ye. 
Objeya vir, anku mal, ne yekser e. Hatin tesîra xwe lê nake. Di hevokên 
weha de, obje ne objeyên lêkerê, yên daçekê ne. 
Di hevoka “Ez li malê raketim” de, mal, dîsa ne objeya raketinê ye. Objeya 
daçeka li ye. Ji ber vê jî, em dibêjin tesîra raketinê/lêkerê li ser kirde/ez 
yekser e, li ser objeyê/mal ne yekser e. 
Çawa têderxe ku lêkerek transîtîv an întransîtîv e 
Mirov dikane bi çend awayan bizanibe ku lêkerek transîtîv an întransîtîv 
e. Yek, ku xala herî girîng e, em ê binêrin ku lêker objeyeke yekser distîne 
an na. Anku ev bûyer tesîreke dîrekt li kes an jî tiştekî dike an na. Wek: 
Min av vexwar. 
Ez îro pir raketim. 
Diyar e ku vexwarin transîtîv e, ji ber ku jê re objeyeke yekser pêwîst e ku 
ew çalakî pêk were. Lê raketin întransîtîv e, ji ber ku bêyî pêwîstîya 
objeyekê meriv kane rakeve. 
Awayê dudan: 
Ez ji darê ketim xwarê. 
Reşo lawik ji darê xist xwarê. 
Di hevoka Ez ji darê ketim xwarê de: Kirin, çalakî dîrekt li ser 
tiştekî/objeyekê nîne. Ji lew re mirov zane ku ketin, întransîtîv e. Lê di 
hevoka din de lêkera xistin, dîrekt tesîrê li lawik dike. Ango lawik 
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objeyeke yekser e. Wê gavê, mirov kane texmîn bike ku lêkera xistin, 
transîtîv e. 
Awayekî din, pirskirina bi çi an kî ye? 
Yek bibêje, Ez diqedînim. Meriv kêmasîyekê his dike ku vê pirsê bike: Tu 
çi diqedînî? 
An jî heke bibêje, Min dît. Te çi/kî dît? 
Yek bibêjê, Min berda. 
Mirov his dike ku bipirse, Te çi berda, Te kî berda? Mirov objeya wê 
meraq dike. 
Lê ku yek bibêje, Ez hatim. 
Pêwîst nîne ku mirov li objeya wê bipirse, bigere. Tu nikanî bibêjî, Tu çi 
hatî? Tu kî hatî? Hevdu nagire, bêmane ye. Anku li vir kêmasîya objeyê 
dîrekt nayê hiskirin. Di yên transîtîv de yekser tê hiskirin. 
Awayekî din ji bo lêkerên hevdanî (hevedudanî) derbas dibe. Lêkerên 
hevdanî ji bêtir ji yekê hêmanan pêk tên. Wek: raketin, reş kirin, baş bûn, 
lêxistin, dakirin, daxistin, daketin û hwd. 
Heger parçeyê lêkerî yê lêkereke hevdanî întransîtîv be, ew lêker 
întransîtîv e. Ji lew re hemû lêkerên ku ji bûn û ketin çêdibin nêtêger an 
întransîtîv in, ji ber ku ew bi xwe întransîtîv in: reş bûn, baş bûn, jêbûn, 
azad bûn, rabûn, raketin, daketin, jêketin, derketin, pêşketin, lêketin û 
hwd. 
Û hemû lêkerên ku ji xistin û kirin û wekî din lêkerekên transîtîv çêdibin 
têger an transîtîv in, ji ber ku ew bi xwe transîtîv in: reş kirin, baş kirin, 
jêkirin, azad kirin, rakirin, daxistin, jêxistin, derxistin, pêşxistin, lêxistin, 
danîn, hilanîn û hwd. Ev lêker hemû transîtîv in. 
Tiştekî din, ji xwe lêkerên xwerû, anku ne hevdanî yên transîtîv hejmara 
wan ne zêde ye. Mirov kane wan di bîra xwe de jî bigire. Di wan de yên 
herî belav tên bikaranîn, lêkerên wek anîn, kirin, xistin, birin, şuştin, 
xwarin, avêtin, xwendin, pirsîn, nêrîn, xwestin û dîtin in. 
Ji xêndî van lêkeran hemû lêkerên ku di dawîya wan de paşpirtika –andin 
heye transîtîv in: qedandin, kişandin, revandin, betilandin, şikandin, 
helandin, xebitandin, hwd. 
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Ji xwe ev qaydeyek e: meriv kane bi paşpirtika –andin lêkereke întransîtîv 
bike transîtîv. 
Wek mînak: meşîn întransîtîv e, lê meşandin transîtîv e. Her weha revîn-
revandin, helîn-helandin, betilîn-betilandin, xebitîn-xebitandin, hwd. 
meşîn-meşîyan: Ev întransîtîv e. Lê meşandin transîtîv e. Ku tu bibêjî, Ez 
dimeşim, çalakîyeke întransîtîv pêk tê. Tu ji xwe re dimeşî. Tu têkilîya 
yekser bi objeyekê tuneye. 
Lê ku tu bibêjî, Ez dimeşînim. 
Vê carê lêker meşandin e û ji ber ku jê re objeyek pêwîst e, transîtîv e. Ku 
tu bibêjî, Ez dimeşînim, yek kane ji te re bibêje, Tu çi dimeşînî? 
Ji bilî van xalan ya herî maqûl ew e ku di ferheng û ferhengokan de bê 
diyarkirin ku lêkerek transîtîv an întransîtîv e. Min bi xwe di ferhenga xwe 
ya Kurdî-Îngîlîzî, Îngîlîzî-Kurdî de ev yek dîyar kiriye û ji bo her lêkerê xuya 
kiriye ku ew transîtîv an întransîtîv e. Her weha min di pirtûka xwe ya 
Dersên Kurdî de lîsteyek dirêj li gel şîroveya wan daye. Rastîya vê yekê 
ew e ku mirov di ferhengan de, li kêleka lêkeran transîtîv an întransîtîv 
binivîse, da ku ji xwendevanan re hêsanî çêbibe. 
Baran Rizgar 
Têkilîya Komên Cînavan û Transîtîv Bûna Lêkeran 
Komên cînavên Kurdî têkilîyên xwe bi transîtîvbûna (têgerîyan) lêkeran 
re hene. Me berê qala qaydeyekê kiribû. Bikaranîna lêkereke transîtîv 
him obje/servek û him jî subje/kirde pêwîst dike, û nabe ku ev obje û 
subje ji heman komê (Xwerû yan Tewandî) bin. Ji bo ku zelal bibe, em ê 
berê her du komên cînavan û dûre mînakan bidin. 
Cînavên Xwerû                     Cînavên Tewandî 
(netewandî) 
Ez                                                        Min 
Tu                                                        Te 
Ew                                                       Wî, Wê 
Em                                                       Me 
Hun                                                     We 
Ew                                                       Wan 
Mînak: 
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Ez te dibînim. 
Li vir subje anku ez, ji koma xwerû ye, subje anku te, ji koma tewandî ye. 
Te ez kuştim. 
Îcar kirde (te) tewandî, obje (ez) netewandî ye. 
We em qedandin. 
kirde (we) tewandî, obje (em) netewandî ye. 
Ger ev rast neyên bikaranîn, wê demê mesaj ê tevlihev bibin. Em ji dewsa 
Ez te dibînim, Ez tu dibînim, bikar bînin, an jî ji dêvla Te ez kuştim, Te min 
kuşt, bê gotin, wê gavê mesaj tevlihev dibin. 
Di kurdî de lêkerên întransîtîv, di hemû deman de, kirde/subjeyan ji koma 
cînavên xwerû distînin. 
Mînak: 
Ez diçim; dema nuha, kirde ez û xwerû ye. 
Ez çûm; dema borî, kirde ez û dîsa xwerû ye. 
Ez ê biçim; dema bê, kirde ez û xwerû ye. 
Lê di lêkerên transîtîv de wisa çênabe. Lêkera xwarin transîtîv e. 
Ez dixwim; dema nuha, ez xwerû ye. 
Ez ê bixwim; dema bê, dîsa ez xwerû ye. 
Lê, di demên borî de lêkerên transîtîv kirde/subjeyên tewandî bikar tînin. 
Min xwar. Min dît. Min bihîst. Min şikand. Min avêt; dema borî ye, û min 
tewandî ye. 
Ji bo kesê duyem: Te xwar. Te dît. Te bihîst. Te şikand. Te avêt. Te kirde 
ye û tewandî ye. 
Lêkerên transîtîv, di demên borî de kirde ji koma cînavên tewandî û obje 
jî, ji koma cînavên xwerû digirin. 
Li gor qaydeya giştî, obje û kirde her du ji komeke cînavan nabin. 
Te ez dîtim: Kirde tewandî û obje xwerû ye. Ger mirov bêje, Te min dît. 
Mesaj/peyam tevlihev dibe, kî kê dibîne ne zelal e. 
Baran Rizgar 
Malper an Websîte? Berhevdana Website, Site, Homepage, Start Page 
Malper/Malpel, an ku ‘mal’ (home) û ‘per/pel’ (page) yekser 
wergerandina ‘homepage’ an jî ‘home page’ e. 
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Heta sala 2000an, salên dawî yên 1990an, homepage ji dewsa websîte 
(website/web site) jî dihat bikaranîn. Lewra ev tewre wergerandina bo 
Kurdî asteng çênedikir. Lê belê jê û pey ve, her ku xebatên Înternetê 
pêşde ketin û berfirehtir bûn, têrmînolojî jî firehtir bû û di nav wan 
peyvan de kar parvekirineke zelaltir pêk hat; êdî home page an jî 
homepage ji dewsa website nehat bikaranîn. Anku êdî malper/malpel 
wateya websîteyê nade, ji bervacî wateyê tevlihev dike. 
Ji bo ku mijar zelaltir bibe û meriv bi agahî bizanibe ka ji bo kîjan peyva 
Îngîlîzîya Înternasyonal kîjan peyva Kurdî bi kar bihîne, li jêr wateya van 
biwêjên Îngîlîzî tên ravekirin û pê re tê pêşniyar kirin ku bi Kurdî çi ji 
dewsa çi bi kar bînin. 
Website/web site 
      Komek rûpelên ‘web’ê (înternetê) ye, anku ji koma van rûpelan re 
website tê gotin. Di normalê de ev rûpel gişt bi lînkan têkildarî hev in, pev 
re girêdayî ne; meriv dikane ji yekê biçe ya din. Ji bo vê peyvê bi Kurdî ya 
herî maqûl vê gavê ne wergerandin, lê transkrîpt e: websîte. 
      Piranîya sîteyên Kurdî ku ji xwe re dibêjin ‘malper’, bi rastî websîte ne. 
Website gelek caran bi kurtî wek site tê bikaranîn. Wê gavê em jî dikanin 
bi kurtî jê re sîte bibêjin. ‘site’ anku sîte bi xwe jî wateya wê cîh, cîgeh e. 
Lewra dema ku dibêjin ‘website’ qesta wan cîhê li ser tora înternetê ye. 
Heke bêjin ‘building site’, wê gavê cîhê avakirinê (înşaet) qesd dikin û 
hwd. 
Homepage/home page 
      Dema ku meriv nuh dikeve websîteyekê, yan sîteyeke înternetê, 
rûpela ku meriv berîya hemûyên din rûbirû dibe homepage e; di normalê 
de tê de lînkên ji bo rûpelên din hene, anku meriv ji wê dikane biçe hemû 
rûpelên din ên sîteyê. Bi Kurdî malper/malpel dikane ji bo vê peyvê 
(homepage) bê bikaranîn. Lê belê her weha rûpela serî, rûpela destpêkê 
jî dikane bê gotin. Bi dîtina min ji vê re rûpela serî/destpêkê bê gotin û ji 
wateya dudan a ‘homepage’ re malper/malpel bê gotin çêtir dibe. 
      Wateyeke din jî ya ‘homepage’ heye; dema ku ‘internet explorer’ an 
‘web browser’ (ew bernameya ku meriv pê li ser înternetê digere, doş 
dibe) nuh vedibe, websîteya ku meriv yekemîn diçe ser jî jê re 
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‘homepage’ tê gotin. Li ser ‘internet explorer’ an ‘web browser’ê nîşana 
xanîyekî heye, ew rûpela ku meriv bi tikandina vê nîşana xanî xwe 
digihîne jê re ‘homepage’ tê gotin. Wek ku wêne jî heye û eşkere mal e, 
dibe ku ya herî baş meriv ji vê re malper/malpel bibêje. Lê nuha meyl 
heye ku ji wê re jî bi kurtî home bibêjin. Wê gavê em jî dikanin kurt û sivik 
bikin û hema bibêjin mal , da ku ji dudilîya ‘per’ û ‘pel’ jî rizgar bibin. 
Start page 
            Ev peyv dikane yekser wek rûpela destpêkê yan rûpela serî were 
wergerandin: start/destpêk û page/rûpel. 
Alfabeya Kurdî û Bi Du Awayan Bilêvkirina Hin Tîpan 
ALFABE - ALPHABET 
                                                                                       Hemberîyên tîpan bi 
Alfabeya Kurdî ya bi tîpên Latînî ji 31 tîpan pêk tê. Tablo deng û tîpan dide 
ber hev. Her çiqas alfabeya Kurdî fonetîk be jî, hin tîp du dengan temsîl 
dikin; ên bêhndanê (ên bê aksan/ aspirated) û ên bêhngirtinê (ên bi 
aksan, unaspirated). Bi Kurdî ji van re dengên cêwî tê gotin. Ji van tîpan, 
"ç,k,p,r,t" pir girîng in, ji ber ku ew belav in û bi aksan bilêvkirina deng 
dikane peyvikeke cîhê pêk bîne. Ji ber tunebûna lêkolîneke kûr û fireh û 
nenasîna zimannasên bîyanî ya dengên bi aksan, meriv li ser vê babetê li 
encamên hevnegirtî rast tê. Ji bo bilêvkirineke baş û tevlihev nekirina 
peyvan, ji bo bi aksan xwendinê di ferheng û ferhengokên min de tîp 
hatine binxetkirin. 
Bi vî awayî, cudatîya peyvikên wek "ta” û "ta/benik” "ço/dar" û "ço!", 
"ker/heywan" û "ker/nabihîze", "pir/koprî” û "pir/zahf,gelek", hwd. jî 
dîyar dibe. Bi rastî, divê di xebatên ferhengî, ferhengokî de, ev cuda 
bilêvkirina tîpan bi awayekî bê nîşankirin. Ev karê amadekarê 
ferheng/ferhengokan e, lê bi gelemperî em dibînin ku ji vî karê xwe dûr 
disekinin. Dîsa jî ne rast e ku meriv di ferhengekê de cudatîya bilêvkirinê 
ya di navbera "ker" û "ker" û hwd de nede, û wek heman tiştên bi pirr 
wateyan li bin hev rêz bike. Çawa dibe ku amadekarên ferhangan peyvên 
ku ne di denganîya xwe de, ne jî di wateya xwe de wek hev in, wekhev 
dinivîsin, li bin hev rêz dikin û pêwîst nabînin ku qet nebe cuda bilêvkirina 
wan, guhertîbûna denganîya wan not bikin? Bi rastî nayê fahmkirin. 
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Ferheng û ferhengok erka xwe ya alîkarîya bilêvkirinê jî hene. Him jî ev 
erk yek ji yên sereke ye. Karê ferhengzanîyê ne hema rêzkirin an lîstkirina 
peyvan li gel wateyên wan ên bi zimanekî din e. Divê alîkarîya bilêvkirin 
û tiştên din jî bike. Rasteqînîyeke ewqas berçav a tîp-dengan û bilêvkirina 
peyvan wek ku tunebe tê piştguhkirin. Meriv bibêje bêtir tîp barê elfabê 
giran dike tiştek e, meriv rasteqînîyan nebîne, nas nake, nede hînkirin, 
tiştekîdin e. 
Cîhêbûna herdu aksanên tîpa r ew e ku r'ya bi aksan tê gindêrkirin. 
Sedema ku di hin nivîsarên Kurdî de ev deng bi du r'yan (rr) tê nivîsîn jî 
ev e. Lê belê, ji ber ku ducarkirin û gindêrkirina dengekî ne eynî tişt e, 
nîşankirina vê tîpê yê ji ducarkirina wê çêtir be. Wek ku tê zanîn, r gava 
ku tîpa/dengê peyvikekê yê yekemîn be her tim bi aksan (gindêrkirî) ye û 
di gelek peyvikan de du r'yên bi aksan an jî yeka bi aksan û yeka bê aksan 
li pey hev tên. Ev rastî bikaranîna vê metodê pûç dike. Heke em vê 
metodê bi kar bînin, divê em peyvikên rê, rêz, berran, piranî, pirreng, 
pirrû, rêrast, serrişte, serrû, zêrav, kerelal, qareqar wek rrê, rrêz, berrran, 
pirranî, pirrrreng, û hwd binivîsin. Divê metodeke ku cîhêtîya 'r'ya bi 
aksan û ya bê aksan armanc dike hevgirtî be. 
Çênabe ku meriv ji bo hinekan tîpên serbixwe bi kar bîne û guh nede yên 
din, an jî tenê di hinek rewşan de nîşan bike. 
Di hinek peyvikan de e, h û x wek bi Erebî ح, ع  û  غ bi lêv dibin. Ev reng 
bilêvkirina van tîpan di peyvên mînak de hatiye binxetkirin (e, h, x). Gelek 
caran dipirsin ku gelo em ji bo dengên bi aksan tîpên cuda bi kar bînin 
çêtir dibe, an na. Heke meriv hejmara dengên bingehîn bide pêş çav (31), 
meriv bi hêsanî dibîne ku ji bo dengên bi aksan tîpên cuda bi kar anîn dê 
elfabeyeke ne pratîk û dijwar pêk bîne. Lê cardin jî ji bo ferhengzan û 
kesên biyanî problemeke bilêvkirinê dimîne. Ji ber ku bê aksan bilêvkirina 
van dengan kêm zêde wek a di zimanên din (Tirkî, Îngîlîzî, hwd.) de ye, ya 
herî baş ew e ku meriv di ferhengan de bilêvkirina bi aksan nîşan bike. 
Nêrîna ku dengên bi aksan pirtir tên bikaranîn çewt e. Dengên bê aksan 
ji yên bi aksan pirtir tên bi kar anîn; di vir de k û t'ya bi aksan (bêhngirtî) 
îstîsna ye, ew ji yên bê aksan pirtir tên bikaranîn. Ev yek pêşîyê li 
sîstemeke li ser bingeha pircarîya van dengan digire. Di eynî wextê de 
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nêrîna nîşankirina dengên bê aksan jî ji tune de ne pratîk e. Ji xwe, ji ber 
ku kesên ji zikmakî bi Kurdî dipeyivin van dengan dinasin, ji wan re tenê 
nîşankirina bilêvkirina bi aksan hewce ye. Li gora ku piranîya Kurdan 
parastina elfabeya xwe dixwazin (ji xêndî pirsa kumik/bilindekan ku di 
mantiqê xwe de bi kêmasî ye, lê belê ew bi serê xwe mijara nivîsekê ye), 
divê meriv di vê gavê de ji guhertinan dûr bisekine û wan ji rêxistineke ku 
qet nebe piranîya Kurmancan temsîl bike re bihêle. Sedema ku min di 
ferheng/ferhengokên xwe de binxetkirin hilbijart ev bû. Binxetkirin ji bo 
balkişandinê ye û tu têkilîyên wê bi teşeyê tîpan re tuneye. 
Hinek mînakên peyvên ku awayê guhertî bilêvkirina van tîpan kane peyvê 
bi xwe li gel wateya wê biguherîne ev in: 
xezal              ceylan / gazelle, antelope gazal 
ax                    toprak / earth, soil, land 
ço                    değnek, sopa / rod, stick 
Ço!                  Deh! 
çil                    obur, açgözlü / greedy 
çil                    kırk / forty 
emel                 ishal; amel / diarrhoea 
seet                  saat / watch, hour 
emir                 ömür / age 
emir                 emir / order, command 
hal                   hal / state, situation 
hoy                  koşul / condition 
heyran             hayran / admirer, admiration 
ker                   sağır / deaf 
ker                   eşek / donkey 
ka                    saman / hay (cut up) 
ka                    nerede / where? 
kal                   ihtiyar / old man 
kal                   ham, olmamış / unripe, green 
kûr                  kör / blind 
kûr                  derin / deep 
kar                  oğlak / kid (of a goat) 
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kar                  iş / work 
ku                    nere, nereye / where/Tu çûyî ku? 
ku                    ki anlamında bağlaç / that/Zilamê ku te dît 
par                  geçen yıl / last year 
par                  pay, hisse /  share 
pîr                   yaşlı / old 
pî                     kol / arm 
gep                  yanak / cheek 
ap                    amca / paternal uncle 
pir                   çok / very, much, many 
pir                   köprü / bridge 
têr                   tok, doymuş / satisfied 
têr                   çuval / sack 
birîn                yara / wound, injury 
birîn                biçmek, kesmek / cut 
por                  saç / hair 
poz                  burun / nose 
şer                   savaş, kavga /  fight, battle, war 
şêr                   aslan / lion 
rê                     yol / road, way 
tir                    osuruk / fart 
-tir                    daha çok (sonek) / more (suffix) 
ta                     iplik / thread 
ta                     sıtma, humma / fever 
tu                     sen / you 
tu                     hiç / none, any 
Hêvî dikim ku bi kêrî we were. 
Baran Rizgar 
Çavkanî : 
https://sites.google.com/a/baranrizgar.co.cc/azadiya-
kurdistane/home/pirs-u-pirsgireken-zimane-kurdi 
Mehmed Uzun 
** 
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REHÊ DEMA NIHA 

Lêkerên kurdî 

Husein Muhammed 

NASANDINA REHÊ DEMA NIHA 

Rehê dema niha" (inglîzî: present stem) ew beşa lêkerê ye ku dema niha 

jê tê 

çêkirin. Ew heman reh herwiha bo tewandina dema bê û raweya fermanî 

jî tê 

bikaranîn.1 

Mirov dikare lêkerên kurdî li gor çêbûna rehê wan yê dema niha li ser 10 

jê birêbaz 

in û ya 11em jî lêkerên awarte/istisna ne. Em ê yek bi yek van koman 

bidin nasîn. 

Rehê dema borî rader (lêkera sade ya ferhengî) e lê ”-in” yan ”-n” jê tê 

avêtin: 

- girtin > girt 

- zanîn > zanî 

- çûn > çû 

- pîva > pîva 

Paşî paşpirtikên kesî lê tên zêdekirin: 

- ez çû-m, tu çû-yî, ew çû_, em/hûn/ew çû-n 

Di vê lêkolînê de em ê li ser rehê dema niha bisekinin ku di kurdî de ji 

rehê demên 

borî yê sade gelekî aloztir e. 

1 

 Lêkera ”hatin” û ya ”çûn” ji bilî rehê dema niha herwiha rehên taybet jî 

bo raweya fermanî û herwiha raweya mercî jî hene. ”Hatin > -wer-” 
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(were=bê!, ez werim = ez bêm) û ”çûn > -herr-” (herre=biçe!, ez ê herrim= 

ez ê biçim). Forma wan ya neyînî jî taybet e: ”newe=neyê!”, nerre=neçe”! 

Koma 1 

Ji bilî çend lêkerên taybet* hemû lêkerên bi herfên ”-în” û ”-an” bi dawî 

tên, 

dikevin vê komê. Di dema niha û ya bê de (present tense and future 

tense ” (-  

an, -în, -ûn” jê dikevin û paşpirtikên kesî û pêşpirtikên demkî yan yên 

neyînî lê 

zêde dibin. Nimûne: 

- bezîn > -bez- > di-bez-im/na-bez-im, di-bez-î/na-bez-î, di-bez-e/na-bez-

e, 

di-bez-in/na-bez-in 

- pîvan > -pîv- > di-pîv-im/na-pîv-im, di-pîv-î/na-pîv-î, di-pîv-e/na-pîv-e, 

dipîv-in/na-pîv-in. 

 *Bo nimûne ev lêker ne li gor vî rêbazê ne: ”anîn, gan, girîn, jîn, 

man/mayîn, 

nan/niyan, şiyan û zan/zayîn.” 

Ev mezintirîn koma lêkerên kurdî ye. Bi pirranî lêkerên wê negerguhêz 

)intransitîv) in (bi taybetî yên bi ”-în” bi dawî tên: revîn, kenîn, helîn) lê 

hin jê 

gerguhêz in jî (birrîn, kirrîn). Pirraniya yên bi ”-an” bi dawî tên gerguhêz 

in (bo 

nimûne: kolan, kêşan) lê hin jê negerguhêz in (gihan.( 

Koma 2 

Ji bilî ”bûn” û ”çûn”ê*, hemû hemû lêkerên bi ”-ûn” yan ”-ûtin” bi dawî 

tên, di 

vê komê de cih digirin. Bo nimûne: cûn/cûtin, dirûn/dirûtin, gurûn, 
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sûn/hesûn/sûtin. Di rehê dema niha de ”-n” (yan jî eger ”-tin” hebe ”-

tin”) jê 

dikeve 

- cûn/cûtin > -cû- > ez di-cû-m / na-cû-m, tu di-cû(-yî) / na-cû(-yî), ew di-

cû 

/ na-cû, em/hûn/ew di-cû-n / na-cû-n 

- dirûtin > -dirû- > ez di-dirû-m/na-dirû-m, tu di-dirû/na-dirû, ew 

didirû/na-dirû, 

em/hûn/ew di-dirû-n/ na-dirû-n 

- sûn/sûtin > -sû- > ez di-sû-m / na-sû-m, tu di-sû- / na-sû, ew di-sû / nasû, 

em/hûn/ew di-sû-n/ na-sû-n 

- dirûn 

 *Du lêkerên awarte ji vê komê ”bûn/bûyîn” û ”çûn/çûyîn” in ku di dema 

niha 

de rehê wan ”-b-” û ”-ç-” ye. Berevajî lêkerên vê komê, ew herdu 

negerguhêz 

in. 

- bûn > -b- > ez di-b-im / na-b-im 

- çûn > -ç- > di-ç-im/na- ç-im 

Tenê hejmareke bisinor ya lêkeran dikeve vê komê. 

Koma 3 

Koma sêyem ji wan lêkeran pêk tê ku bi "-andin" yan "-endin"* bi dawî 

tên. Ew 

"- andin/-endin" jê dikeve û "-în-" lê zêde dibe (di hin devokan de û bi 

soranî  "-  

ên -:(”  

- kelandin > -kel-în- > di-kelîn-im/na-kel-în-im, di-kelîn-î/na-kelîn-î, di-

kelîne/na-kelîn-e, 
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di-kelîn-in/na-kelîn-in 

- xwendin > -xw-în- > di-xwîn-im/na-xwîn-im, di-xwîn-î/na-xwîn-î, di-

xwîn-e/naxwîn-e, 

di-xwîn-in/na-xwîn-in. 

 *Tenê "stendin" û "xwendin" bi "-endin" bi dawî tên. Eslen ew jî 

"standin" û 

"xwandin" in. Rehê lêkera ”şkandin” bi gelemperî ”-şkên-” e lê ”-şkîn-“ jî 

heye. 

Piştî koma yekem, hejmara lêkerên vê ji hemûyên yên din zêdetir e. Heta 

mirov 

dikare bibêje ku ev kom bêsinor e jî. Hemû lêkerên vê komê gerguhêz in. 

Koma 4 

Koma çarem ji wan lêkeran pêk tê ku li dawiya wan "a" + herfeke bêdeng 

" +-  

tin" heye: "bij-a-r-tin, ax-a-f-tin, par-a-s-tin, bir-a-ş-tin". Di rehê dema 

niha de 

"- tin" jê dikeve û "a" dibe "ê:" 

- bij-a-r-tin > -bij-ê-r- > di-bijêr-im/na-bijêr-im, di-bijêr-î/na-bijêr-î, di-

bijêre/na-bijêr-e, 

di-bijêr-in/na-bijêr-in 

Eger herfa bêdeng ya di navbera "a" û "tin" de "f" be, ew dibe "-v -:"  

- ax-a-f-tin > -ax-ê-v- > di-axêv-im/na-axêv-im 

Eger herfa bêdeng ya di navbera "a" û "tin" de "s" be, ew dibe "-z -:"  

- par-a-s-tin > -par-ê-z- > di-parêz-im/na-parêz-im 

Eger herfa bêdeng ya di navbera "a" û "tin" de "ş" be, ew dibe "-j -:"  

- bir-a-ş-tin > -bir-ê-j- > di-birêj-im/na-birêj-im 

Agahî: "v", "j" û "z" di peyvên xwerû de di kurmancî de nayên berî "t" 

loma 
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nivîsîna "axaftin, parastin, biraştin" wek "axavtin, paraztin, birajtin" şaş e 

tevî 

ku di rehê dema niha de "v, z, j" cihê "f, s, ş" digirin jî. 

Hemû lêkerên vê komê gerguhêz in. 

Li cihê ”-artin” ya kurmancî (hilbijartin, hinartin) di soranî de ”-ardin” e 

)helbijardin, nardin.( 

Koma 5 

Di koma pêncem de ew lêker cih digirin ku li dawiya wan ”-tin” heye û li 

berî 

wê jî herfeke bêdeng heye lê berî wê herfê ”a” nîne. Di dema niha de ”-

tin” 

dikeve: 

- girtin > -gir- > ez di-girim / na-gir-im, tu di-gir-î / na-gir-î, ew di-gir-e / 

nagir-e, 

em/hûn/ew di-gir-in 

Eger herfa bêdeng ya berî "tin"ê "f" be, ew dibe "-v -:"  

- axi-f-tin > -axi-v- > di-axiv-im / na-axiv-im 

Eger herfa bêdeng ya berî "tin"ê "s" be, ew dibe "-z -:"  

- lî-s-tin > -lî-z- > di-lîz-im / na-lîz-im 

Eger herfa bêdeng ya berî "tin"ê "ş" be, ew dibe "-j -:"  

- ku-ş-tin > -ku-j- > di-kuj-im / na-kuj-im 

Pirraniya lêkerên vê komê gerguhêz in. 

Koma 6 

Di vê komê de ew lêker cih digirin ku li dawiya wan ”-rin” heye û berî wê 

jî 

herfeke bideng e. Hem ”-rin” û hem jî ew herfa bi deng di dema niha de 

dikevin: 
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- b-irin > -b- > di-b-im / na-b-im, di-b-î / na-b-î, di-b-e / na-b-e, di-b-in / 

nab-in2 

- k-irin > -k- > di-k-im / na-k-im, di-k-î / na-k-î, di-k-e / na-k-e, di-k-in / nak-

in3 

- xw-arin > -xw- > di-xw-im / na-xw-im, di-xw-î / na-xw-î, di-xw-e / na-

xwe, 

di-xw-in / na-xw-in 

” *Mirin” awarte ye û ji ber ku, berevajî lêkerên din yên vê komê, ew ne 

gerguhêz e. Rehê wê ”-mir-” e. Di hin devokan de rehê ”kirin”ê ”-ke-” û 

yê 

”birin”ê jî ”-be-” ye: di-ke-m / na-ke-m, di-be-m / na-be-m. Di vê komê 

de tenê 

hejmareke kêm ya lêkeran heye. 

2 

 Di hin devokan de rehê ”kirin”ê ”-ke-” û yê ”birin”ê jî ”-be-” ye: di-ke-m 

/ na-ke-m, di-be-m / na-be-m. Di vê 

komê de tenê hejmareke kêm ya lêkeran heye. 

3 

 Binere jêrenot berî vê. 

Koma 7 

Ev kom ji wan lêkeran pêk tê kul i dawiya wan ”-êtin” (yan ”-êhtin”) heye. 

Di 

rehê dema niha de ew dibe ”-êj -”  

- av-êtin > -avêj- 

- b-êtin > -bêj- (li bêjingê kirin( 

- m-êtin > mêj 

- r-êtin > -rêjHejmara 

lêkerên vê komê gelekî kêm e. 
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Koma 8 

Ev kom ji wan lêkeran pêk tê ku bi ”-otin” bi dawî tên. Ew dibe ”-oş -”  

- fir-otin > -firoş- 

- d-otin > -doş- 

- s-otin > -sojJi 

vê awarte: gotin > -bêj- (rehê eslî yê ”-bêj-” peyva ”bêtin” bû( 

Hejmara lêkerên vê komê gelekî kêm e. 

Koma 9 

Ev kom ji wan lêkeran pêk tê ku yekkîteyî ne û bi herfeke bêdeng dest pê 

dikin 

û bi ”-an” bi dawî tên. ”-an” di dema niha de dibe ”-ê -:”  

- g-an > -g-ê- > di-gê-m / na-g-ê-m 

- k-an > -k-ê- > di-kê-m / na-kê-m 

- p-an > -p-ê- > di-pê-m / na-pê-m 

- z-an > -z-ê > di-zê-m / na-zê-m 

”Dan” (-d-) û ”man” (-mîn-) ji vê komê awarte ne. 

Hejmara lêkerên vê komê gelekî kêm e. 

Koma 10 

Ev kom ji wan lêkeran pêk tê ku bi ”-istin” yan ”-iştin” bi dawî tên. Di 

dema niha 

de ”-istin / -iştin” dikeve: 

- x-istin > -x- > di-x-im / na-x-im, di-x-î / na-x-î, di-x-e / na-x-e, di-x-in / 

nax-in 

- êx-istin > -êx- > di-êx-im / na-êx-im 

- gehiştin > -geh- > di-geh-im 

- nivistin > -niv- > di-niv-im / na-niv-im, di-niv-î / na-niv-î 

- maliştin > -mal- > di-mal-im / na-mal-im, di-mal-î / na-mal-î 

- rû/niştin > rû/-n- > rû-di-n-im / rû-na-n-im, rû-di-n-î / rû-na-n-î 
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Hejmara lêkerên vê komê gelekî kêm e. 

Koma 11 

Lêkerên vê komê awarte ne anku ne li gor rêç û rêbazeke diyar ditewin. 

Gelek ji 

wan lêkeran du yan zêdetir formên rader hene ku yek yan hin ji wan li 

gor 

rêbaza komeke ji 1 – 10 ditewin. Ew formên ne-awarte di kevanan de 

hatine 

diyarkirin û hejmara koma wan li ber wan hatiye nivîsîn. Nîşana * dide 

diyarkirin ku ew forma hema-hema qet di kurmancî de nayê bikaranîn lê 

dîsa jî 

pirr kêm heye. 

- anîn (înan 1) > -în- > t-în-im > na-în-im 

- dan (binere koma 9) > -d- > di-d-im / na-d-im, di-d-î / na-d-î4 

- dîtin (*bînan 1) > -bîn- > di-bîn-im / na-bîn-im 

- girîn (giriyan 1) > -girî- > di-girî-m / na-girî-m 

- gotin (*bêtin 7) > -bêj- > di-bêj-im / na-bêj-im 

- hatin > -ê- > t-ê-m / na-y-ê-m 

- hiştin (hêlan 1) > -hêl- > di-hêl-im 

- jîn (jiyan 1) > -jî- > di-jî-m / na-jî-m 

- ketin (keftin 5) > -kev- > di-kev-im 

- man (*mandin 3) > -mîn- > di-mîn-im / na-mîn-im 

- mirin (*mirîn 1) > -mir- > di-mir-im / na-mir-im 

- patin / pehtin / pahtin (pêjan 1) > -pêj- > di-pêj-im / na-pêj-im 

- ristin (rêsan 1) > -rês- > di-rês-im / na-rês-im 

- şiyan > -şê- > di-şê-m / na-şêm yan ne-şê-m 

- şkestin (şkan 9, şkiyan) > -şkê- > di-şkê-m / naşkê-m 

- şûştin > -şo- > dişo-m / naşo-m 



Rêzimana kurdî | 2258  

 

- xwestin (forma resen “xwastin” 5) -xwaz- > di-xwaz-im / na-xwaz-im 

Min hewl daye ku hemû lêkerên awarte di vê koma 11 de diyar bikim. 

Eger 

hinên din jî hebin, kerem bikin, ji qenciya xwe, min jê agadar bikin daku 

lê zêde 

bikim. 

4 

 Li gor hin devokan û bi soranî rehê wê ”-de-” ye: di-de-m / na-de-m, di-

de-y(î) / na-de-y(î) 

** 

RÊZANA ZIMANÊ KURDI 

KAMRAN BEDIR-XAN 

PARIS 

19 7 1 

Kamran Bedir Xan 

Rêzana Zimanê Zurdî 

L . P. - x. <- 2 2 a (i-J 

Parîs 1971 

Zimanê Me 

Zimanê me zimanekî Hind û Ewrupayî ye Kaniya wî a kevn 

zimanê Med "c: Avestayî ye . Herwekî nas e , zimanên Hind û 

Ewrupayî kom kom in ; mîna koma latînî , koma slavî , 

koma germanî , koma îranî . 

Zimanên frensizî , talyahî , spanî , portekîzî ji koma ': 

latînî ne . 

Zimanên rûsî , polonî , bulgarî , sirbî ûh.d, ji koma 

slavî ne . 
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Zimanên elemanî , ingilîzî , svêçî , holendî û h.d. ji 

koma germanî ne . 

Heçî zimanên farisî . kurdî , efganî , bilû'cî , piştu 

ji koma, îranî ne . 

Ji xwe gava mirov bala xwe dide çend pirsên bingehîn 

yên zimanê me , zu tê seh kirin ko zimanê kurdî ji zimanên 

erebî û tirkî dûr e c 

Bra,brader dot kurt 

ax 

kardeş 

Bruder 

Brother 

dran 

dent 

diş 

Bi 

Bi 

Bi 

Bi 

Bi 

Bi 

Bi 

Bi 

kurdî : 

erebî : 

tirkî : 

elemanî : 

ingilîzî 
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kurdî 

frensizî 

tirkî : 

Stêr 

necim 

yildiz 

Stern 

: Star 

lêv 

: levre 

dudak 

bint 

kiz 

5ochter 

Daughtex 

pol 

Epaul 

omuz 

qesîr 

qisa 

kurz 

Short 

ejnû 

Genou 

dîz 

û" herwekî din 

Di xwendegahên bilind û di hin zanîngehan de dersa ziman , 

wîje ango edebiyat û şarvanî ango medeniyeta kurdî heye 
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wek : Zanîngeha Parîsê , Moskovayê , Erêwanê , Tehranê* , 

Bagdadê* , Emerîkayê û Berlînê 

Rêzana Zimanê Kurdî 

1 - Rêzana zimanekî rêzikên ango qeydeyên rastaxaftin , 

rastxwendin û rastnivîsandina zimanekî dide zanîn . 

2 - Rêzana zimanê kurdî ji me re'rêzikên zimanê me dide 

zanîn û me fêrî rastaxaftih , rastnivîsandin- û rast - 

xwendina zimanê me dike . 

3 - Bitenê em mirov , jin û mêr ; dikarin raman û dilxwa - 

zên xwe , f ikir û xwestekên xwê bi zmên bidin zanîn . 

4 - Em raman ango fikir û daxwazên xwe an bi zimanê axaftinê 

an bi zimanê nivîsandinê didin zanîn*. 

5 - Zimanê axaftinê bi d'engan çêdibe , heçî ; zimanê nivîsandinê 

bi tîpan ango' bi herfan pêk tê . 

6 - Her tîp ango her herf , ji me re', dengekî nîşan dide . 

Deng an tip digehin hev u ji vê pêkhatinê , gihanhevê 

bêje ango kelime derdikeve . 

7 - Bêje ango kelime pirseke xweymana ye wek : çav , * , 

enî , rez , dest , çiya , rpbar ,, ,pez ^irov^î ^pirQV^ , 

piling , dar û herweki din . ( bi kurtî. h.d. ). 

8 - Hevok ango cumle . Hevok çend bêje ne 'ko -^ i me - re -i ; 

tiştê ko çêbûye , ' tştê ko çêdibe an dê çêbibe , 

f ikir an daxwazekê dide zahîn wek : îro dinya sar e . 

Brayê min çû gundê xwe . Kurdistan welatê min e . 

Xebat şêr e , dest avêt ê dibe rovî . Çiya nî ne ko rê 

;pê nekete . Ko şev reş bû , tu reştir be . Tiştê ko 

dest dike , dê û bav na ke . Dilê tirsok slnga gewr na 

bîne . Bi xweziyan dest na keve baqa keziyan . Şêr 
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şêr e ti jin e , çi mêr e . Dinya gulek e , bihn bike 

û bide hevalê xwe . Heta mirinê , çav li kirinê . An mêrê 

baş be , an bivir û das be , an bimir ji xwe xelas be . 

Serê bê teq û req ji xwe kundir e . Mêran mêr dikuştin , 

Ebo ûr dişuştin . Ga dimire jê çerm dimîne , mirov dimire 

jê nav dimîne . Helaw , helaw dev şîrîn na be . 

- 2 - 

9 - Elfabeya kurdî ji sih û yek tîpan hevedudanî ye : 

abcçdeêfghiîjklmnopqr 

sştuûvwxyz. 

10 - Tîp du texlît in : hûr û gir . Ji tîpên hur re hûrek 

û. ji tîpên gir re girdek dibêjin . 

Di navbira tîpên çapê ango 

kitêb û roj naman û tîpên destnivîsandinê jî hinik cihê 

bûn ango ferq heye . Tîpên jorîn hûn ek in , heçî tîpên jêrîn 

girdek in : -,'. 

A... BCÇD-Ee'gHIÎJKLMNOP 

Q R S Ş T U Û V W X Y Z . 

1 1, - Dengdêr û dengdar * a* 

Tîp ji aliyê dengdar'iyê/du texlît in dengdêr û dengdar . 

Dengdêr ev tîp e ko dixwedeng e û dengê wê bi serê xwe v 

derdikeve û dengê dengdaran. derdixîne , didêre . 

Dengdar ev tîp e ko dixwedeng e lêbelê dengê wê bi serê xwe 

û bê arîkariya dengdêrê dernakeve . 

Di zimanê kurdî de heşt dengdêr hene : 

aeêiîouû 

12 - Dengdêr jî du texlît in- : kin u drêj . . 

Deiîgdêrêrt kin : e i u ne . 
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Dengdêrên drêj : a ê î o u ne ; 

Ango sê dengdêrên kurt û pênc dengdêrên drêj hene * 

Hînker li ser dengdêrên kurt : ez , ew , em , din , gir , 

kur , gur , ker , şer * ber , der , deng , reng û h^di 

Hînker li ser dengdêrên drêj : av , nav , bav , caw J kar , 

ava , agir , kûr ,'dûr , bûn , dêr , dîn ,stêr , sto , stûn , 

stran , çar , kar , xanî , germiyan , zozan , mêr. û H. d. 

.,13 - Dengdar . 

Di elfabeya kurdî de 23 dengdar hene : 

bc çdfgh j klmnpqrs ştvw 

x y z 

h **, . . "h^l* A- >> ' >..-. "< r 

" » clmî , coi. ^' , * .,- .'v.*/ 

- 3 - 

Hînker li ser dengdaran : 

b bav , ber , bûk , bra , beran , belê , bûm , 

bend , bendewa'r , benik , berdan , berdan û h.d. 

c car , cem , ciwan , cendek , ciwanî , cirîd, 

caw , comerd , comerdî , ciwanmêr , cehnî û h.d. 

ç çav , çerm , çire , çek , çarde , çem , çinar , 

çilo , çawan , çenebaz , çavik , çak , çêtir ûh.d, 

d difn , drêj , du , derzî , drûtin , deng , derew , 

derewîn , dîn , din , donzde , deh , der'gevan , 

derî , derge , dem , danîn , derketin ûh.d, 

f fanûs , firotin , filan , find , ferxik , fal , 

fincan , Perzende , Perxo , Faxir , fidakar û h.d. 

g 'ga , gamêş , gewr , genî , gir , giremêr , 

gerden , guneh , gunehkar , gund , gundî 
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genim , gêzer , gövend " , :* ger , girav û h.d. 

h heval , hewa , hirmî , hingê , hinar , hew , 

heşt , hejde , hatin , hejmartin , hon , her "0. h.d. 

f jar , jor , jêr , jorîn , jêrîn , jehr , jin , 

jijû , jinebî , jeng u h.d. .... 

K ker , kar , kadîn , keyf , kel'em , kanî ,kin , 

kendal , kenar ^ kerem i kevn , kevnare û h.d. 

.. 1 lam , 'lo , - lê , lewra. , lewma."; 7"lome- v lal-, 

lek. . , lolo , lêlê , legen... û h*d. 

m mam , mêr , mal , mer , mum , mak , mî û h.d. 

n nav , name , neh , nan , nik , nozde , 

nexwe , narîn , nazenîn , nemerd , navik. û.h.d. 

p par , pêrar , pê , perde , pising , piştik. , 

pehîz , pehîzok , pronav , pehn , pehnî û" h.d. 

q qelem , qehwe , qebale , qîr ,. q.enc,_;"Cl, h.d. 

r ra , rê , rêkirin , rabûn , rûniştin . , reng , 

rih , rêvin , rengdêr , rengîn û h.d." 

s . ser , seyran , serma , sor , sing ; , sîng , 

secde , sibe , ser seran , li. ser çayan û h.d. 

- . 4 

ş şev , şor , şîn , şûr , şer , şewat , şîr û h.d. 

t tarî , tifing , ter , tal , tim , tifaq , teng , 

titin , tengasî , terahî , tirî , tehl û h.d. 

v vêran , vebûn , vekirin , vedan , veşartin , 

veniştin , vexwarin , vekuştin , veweşandin û H D 

w were , wêran , welê , winda , wisa û h.d. 

x xanî , xem , xela , xew , xwîn , xwarin û h.d. 

Y yar , yekîtî , yekcar , yewnanî , yek , yek - 
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bûn û h .d. 

z zaro , zer , zor , ziwa , zilm , zalim , 

Zerdeşt , zirtole , i.ziremêr , zevî , zana , 

zanîngeh , zer , zava , zencîr , zina , zêr , 

zîv , zîvker , zêrînger , zerdelû ûh.d, 

Herwekî me li jor goti bû dengên dengdaran u. _~vin 

bê arîkariya dehgdêran derhakevin û em 

ni karin bê arîkariya wan bêjeyekê bibêjin an binivîsin 

. Ji xwe hînkerêhjorîn bi awayekê ronak . x ev 

rastî pêş me kir . 

1 4 - Pevdeng 

Pevdeng bi yekbûna du de.ngan , du tîpan çêdibe û dengên wan 

bi ar.îkariya dengdêrekê derdikeve . Di zimanê me de pevdengek 

bitenê heye : 

xw 

Xwedê , xweh , xwîşk , xwê , xwesû , xwezûr , xwarin , 

vexwarin , xwendin û h. d . 

15 - Bêje an pirs . 

Me goti 'bû ko bêje pirseke xwey mana ye her wekî 

Derî , mal , heval , bra , stêr , sto , stûn , stran , 

ziman , dar , Tacîn , ga , hesp û h.d. ' 

16 - Bêje ango pirs ji kîtan hevedudanî ye . Kîte 

ango hece pariyek ji bêjeyekê ye ko bi derbekê de ji devê 

me derdikeve . Herwekî di bêjeya welat de du kît > 

hene ..«# : ', . we lat 

- 5 - 

Ji bona bilêvkirina vê bêjeyê divê em devc xwe . , ziman 

û lêvên xwe , du caran bilivînin , carekê ji bona derêxistina 
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dengên we û careke din ji bona derêxistina dengên 

lat . G-elo di bêjeya , di pirsa Welat de çend deng 

ango tîp hene ? 

Em ê wan bihejmêrin 1 w , 2 e , sisê 1 , 4 a , 5 t . 

Ji vê hejmartinê hate zanîn ko di bêjeya welat de pênc 

deng û pênc tîp hene . 

17 -Yekîte , pirkîte . 

Bêjeyin hene ko ji kîteyekê pêk _ itên mîna : 

nav , av , bav , dê , rê , mam , xal kar , bar guh 

dran , stêr , sto , 

şev , roj , meh , ax 

Ev bêje hemî yekîte ne . 

Ji aliyê din bêjeyin hene ko ji du , ji sê , ji çar û hêj 

bêtir kîteyan lêk tên , ji wan bêjeyan re pirkîte nav 

lê dikin . 

Bêjeyên dukîte : ava , kanî , enî , rabûn , kirin , 

danîn , gotin , xwarin , destmal , kiras ûh.d, 

Bêjeyên sêkîte : vexwarin , vexwendin , nivîsîn , deranîn 

hilanîn , rêkirih , reşandin ', vemirîn û h.d. 

Bêjeyên çarkîte : şemirandin , vemirandin , nivîsandin , 

ecibandin , terikandin , ceribandin û h.d. 

re , 

stûn , 

; , kar 

, , 

lêv , 

, ker 

, , 
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kesk , 

, gur 

, 

bra , 

, guh 

, , 

, ziman 

û h.d. 

18 - Ra 

i . 

i * . 

Herwekî dar çiklan dide wiha jî hin bêje bêjeyine din 

didin zayîn 

Ji bêjeya mader re ra tê gotin herwekî rayê bêjeyên 

mêranî , mêrxasî , mêrkujî mêr e '. Rayê bêjeyên 

destik , destmêj , destkêş , destar , destî , dest e 

19 -v~6uhêrker . 

Guhêrker ev parek in ko tên danîn pêş an paş bêjeya 

hîmî (xwerû ) mana vê bêjeyê diguherînin û bjeyine nû 

didin zayîn ango bêjeyine hevedudanî . 

20 - Guhêrker pir texlît in wek pêşdanî û paş danî . 

- 6 - 

rê , ra , ve , hil , der , da . , vê û h.d. Em bi arîkariya 

pêşdaniyên jorîn dikarin bêjeyine , raderine nû çêkin 

herwekî : 

kirin , vekirin , rêkirin , rakirin , vekirin , derkirin , 

hilkirin, dakirin û h.d. 

bûn , vebûn , rabûn , hebun û h. d. 
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ketin , daketin , raketin , veketin , vêketin û h.d. 

dan , dadan , badan , derdan , fêdan , hildan , vedan 

û h.d. 

şandin , reşandin , kişandin . û h.d. 

21 - Guhêrkerên din yên " î paşdanî . 

Guhêrkerin din yên bingehîn ko bêjeyine nû didin çêkirin 

ev in : istan , geh , gah , dar , van , bar , ban , war , 

iyan , mende , tî , kar , ker , tir , anî , ahî , î , 

mend , ber û h.d. 

istan , kurdistan , gulistan , gor.istan , daristan. û h.d. 

geh , seyrangeh , rûniştgeh , eskergeh , civangeh û h.d. 

gah , xwendegah û h.d. 

dar , guhdar , dersdar , berxurdar , sermayedar û h.d. 

van , nêçîrvan , masîvan , dergevan , .notiryan ,, 

rojnamevan , nêrevan , nivîsevan û h.d. 

bar , guhêrbar , xwarinbar , vexwarbar . , kirêbar ûh.d. 

ban , nigehban û h . d . 

w.ar , bextewar û h.d. 

iyan , sermiyan , germiyan û h.d.; 

mende , şermende û h.d. 

tî , bratî , hevalîtî , tihnîtî û h.d. 

kar , xwendekar , hevalkar û h.d. .. 

ker , karker , şerker , pirsker , kêmker û h.d. 

tir , çaktir , pehntir , zortir û h. d. 

ahî , mezinahî , avahî piçûkahî û h. D 

anî , kêmanî û h. d. 

î , kurdî , diyarbekrî , sineyî , ciwanî û h. d . 

mend , eqilmend , dewlemend , biwermend , derdimend ', 
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û h . 'd . 

- 7 - 

ber , rehber -Q. h.d. 

Zêr , zêrîn , zîv , , zîvîn jî bi arîkariya paş'- 

daniyên în hatine çekirin . " 

Guhêrkerên din yên ko despêka bêjeyê tên danîn mîna 

ber , berşîr , ser serdest û h . d . 

22 - ji xwe bi arîkarjya du navan , du rengdêran , 

nav û rengdêrekê , nav û lêkerekê , bi du lêkeran , 

bi hoker û navekî jî bêjeyine nû tên çêkirin . 

a - bi arîkariya du navan : destbra , destar , xwarinxane 

dersxane , perçerojname , destmal', rojname , sewgur 

û h.d. 

b - bi arîkariya du rengdêran : sorespî , keskesor . 

c - bi arîkariya nav û rengdêrekê : sorgul , dilnerm , 

şîrgerm , dilhişk , destvekirî , destvşla , 

destvekirî , destgirtî , desteng , bihinfireh , 

serhişk , çavsor , çavbirçî , çavbel , çavteng 

mêrxas û h . d . 

ç - bi arîkariya nav û lêkerekê : danpey "û. h.d. 

d - bi arîkariya du lêkeran .:: berdeborîn û h.d . /<W 

e - bi arîkariya hoker û lêkerekê : pêşmêr , paş - > 

23/ - Pigûker . - 

Hin paşdanî mana ango rêzaya bêjeyekê kêmtir , piçuktir 

dikin" wek : ek , ok , kok , ole , kole 

û h. d. . 

Keç , keçik an keçkok , axa , axayok , mîr , mîrek , 

met , metik , dê , dadik , xweş , xweşik , pi.çûk , 
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piçkole , reşik , reşkole , xwîşk , xwîşkok , jin , 

jinik , xwîşk , xwîşkok .., ziman , zimanok , "dev , devik 

û h . d . 

Nîşank .jiîoro , di nav bira keç an keçik -Q. jin an jinik " 

f erq ango cihêbûnê ne maye . 

> 

'f J.y/ 

mêr û h.d. ::-f /"'/ 

- 8 - 

24 - Bêtirker an pêşhevanî 

Paşdaniya bêtirker an pêşhevanî tir e . 

Mezin , mezintir , xweştir , çak , çaktir , mêr , 

mêrtir , comerd , comerdtir , ciwan , ciwantir , 

zirav , ziravtir , stûr , stûrtir û h . . d ., 

Hînker : Hespê te ji hespê min ciwantir e . Mehîna 

wê ji ya min bezatir e . Bavê min ji mamê min pîr - 

tir e . 

25 - Berhevanî . 

Berhevanî tê çêk.irin bi danîna pronavekî hebûnê 

yê , ya an yên berî bêjeyekê ya ko bêtirker 

standiye wek : Yê mezintir Xwedê ye . Yê mêrtir 

Tacîn e . Prensiz dewlemend in lê yên dewlemendtir 

emerîkanî nê . 

Nîşank . Ji aliyê din bi danîna dawiya bêjeyê pareka 

tirîn berhevaniyek tê çêkirin . wek : 

mezintirîn , çaktirîn\ xweştirîn , spehîtirîn û h. d. 

Hînker . mezin mezintir , yê , ya " , yên. mezintir , 

mezintirîn . 
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Xweş , xweştir , yê , ya , yên xweetir , 

xweştirîn . 

26 - Eyleta navan . 

>. , Eyleta navan tevayiya bêje ne yên ko ji rayekî ne wek : 

Dest , destî , destik , destar , dezgeh , destav , 

destnmêj , destvala , destgirtî , destvekirî , dest - 

teng , destek , destbeser û h. d . 

Germ , germî , germiyan ., germav , germo û h . d* 

Rê , rêbir , rehber , rêbiwar , rêbiwarî , rêwingî û h. ( 

27 - Perçeyên axaftinê ." 

Perçeyên axaftinê tevayiya bêje ne ko di axaftin û nivîsandinê 

de bikêrî me tên . Ev deh heh in . Pêncên 

wan guhêrbar in ango di axaftin û nivîsandinê de car 

car û li gora qeydeyan , şiklên xwe dj^iherînin têne 

tewandin . Pênc perçeyên din ên mayîn di nav axaftin û 

- 9 - 

û nivîsandinê de , şiklên xwe na guherînin , weke xwe 

diöînin ango ev pêncên mayîn bêjeyine ne.guhêrbar in '. 

Bejeyên guherbar : 

Nav , pronav , veqetandek , lêker Û rengdêr ji rendera 

çilobûn û çawabûnê pê ve . ê 

28 - Nav . u 

Nav weke : Sînem , hesp , mirov , xanî , Hewler , bra , 

29 -Pronav. P1^^ > enî , çav , re , mizgeft , ronahî ûh.d. 

Pronav : Pronav ev parek in ko cihê navî digirin wek : 

. Ez , tu , ew , em , hon , ew , min , te ,. wî , 

wê , me , we wan ûh, d. 

Hînker . Braye te hat ? No , ew îro na yê 
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. Perzende 

Çi got , Wî tiştek ne got . THon îro tiiçin 

xwendegahê ? No , em îro na çin xwendegahê , ew 

.. îro girtiye . Tacîn tu î ? No , ez ne Tacîn im"~, 

ez pismame wî me . Elo , çi "dîke ? Ew dersa 

'30- xwe dixwîne . ~ 

Veqetandek 4 

Veqetandek te dayîn dawiya ^. . bejeye . Ew sise ne : 

ê jibona nêr , yekejmar' ; a ji bona mê , yekejmar û 

ên , navên nêr Û mê gelejmar : ' bave min , xwîşka 

te , hevalên me, keçên wî , hespen cîra nê me . Rayên 

dare ; bajarên Kurdistane . Zaroyên xwendegdh'S . ""^ 

31 - Lêker . . 

Lêker ev beje ye ko hebûneke , kirinekê , qewimandinekê , 

raman ango fikrekê û h. d . şanî me dide . Bitene 

bi arîkariya lêkereke em- dikarin baxêvin wek:- 

. Min sêvek xwar -. Temo hevalê xwe 'ftît . Ez ji Rohayê 

'tem ;. Em diçin Kurdist.anê . : . . Ez radibim * 

ew rûdine . Hevalê min hat^. Ez ji gund vegeriyam . 

ö 

Bê lêker' ^evokên jorîn bê fesal in : 

Min sevek.Temo hevalê xwe . Ez ji Rohayê . Ez Kurdistanê 

. . û h. d. 

- io -- 

32 - Rengdêr . 

Ji rengdêra çilobûn û çawabûnê pê ve , rengdêr hemî 

bêjeyine " iguhêrbar in wek : rengdêrên de&tdaniyê , rengdêrên 

pêşker , rengdêrên nebinavkirî û h.d. 
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33_= 

Bêjeyên neguhêrbar . 

Bêjeyên neguhêrbar jî pênc in : rengdêra çilöbûn "ö. çawa^ 

bûnê , hoker , daçek , gihanek û banişan . 

34 - 

Rengdêra çilobûn û çawabûnê . 

Rengdêra çilobûn û çawabûnê ev rengdêr in ko çilobûn û 

çawabûna navî pêş 'me dikin .k , diwesifînin' . , wek : 

spehî , kirêt , xweş , drêj , kurt , sar , germ , hindik 

pir , fireh , teng , tari û h. d. 

35 - Hoker . 

Hoker bejeyeke ne guherbar e ya ko bikerx edilandina 

mana lêkerekê , rengdêrekê an hokereke din tê . 

Zû , gelek û h. d. 

Hînker : Mirovên qenc zû dimirin . Temo gelek şehreza ye . 

Herwekî tê dîtin : Mirovên qenc zû dimirin , zû 

hokerek e , 'mana mirinê edilan . Temo gelek şehreza ye 

gelek mana rengdêra şehreza ediland . 

36 - Daçek . 

Daçek bêjeyeke neguhêrbar e . . Ew girêdaniya du bêjeyah 

û hevebuna wan dide zanîn we k ; Ew ji pêncwînê tê » 

Ez li Kurdistanê mezin bum . 

Ji , li , der û h. d. daçek in . 

37 - Gihanek . 

Gihnanek bêjeyeke neguhêrbar e . Ew bikêrî girêdaniya 

du perçe hevokê an du gotin an bêjeyê tê wek : Ez û tu . 

ez li - 

Gava " L Silêmaniyê bûm . Karê mêran serfirazî ah mirin e . 
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Di van hevokan de û , gava , an gihanek in . 

- 11 

38 - Baneşan . , 

Baneşan bêjeyine ne guhêrbar in û dilxweşiyekê , eci - 

bandinekê , bankirinekê , kovan û kesörekê , niakebûnekê 

tîne pêş çavan herwekî : 

Lê lê , lo lo , hey lê , hey , hey 1t , ox , gelî , 

way ,,ya bo , ya dê , ax li'min.ezo , ax li mih ezê û 

39 - Hûrek û girdek . 

Tîp, ji awayê nivisandinê ve,du texlît in - : hûrek û 

gird.ek . Adetî em bi tîpên hurek dinivîs&n , lê cihin 

hene ko me divê tîpên destpêka bêjeyan bi girdekan bini 

vîsînin . 

Bi tîpên girdek tên nivîsandin : 

a -r destpêka hevokekê wek : îro dinya -sar- e ........ . 

, Bz diçim mala xwe . Hevalê min Temo diçe xwêndê 

gaha destpêkî , heçî ez , îsal, herim xwendegaha 

navîn . Brayê Egîd xwendegaha bilin qedand '.' ,- ,- 

Di bajarê me de zanîngeh * nî ne . "-. 

b - Tîpa pêşîn ya serenavekî wek : T.emir. ;Per'z.ende , 

Canpolad . Barzanî . Mistefa . Dilêr . Serdar û h.d. 

Min Temo dît . Ez , duhî , li sûkê rastî hevale xwe 

Canpold hatim . 

C- Tîpa pêşîn ya şewaneyekê ango şihrekê : 

îşev şev e , şev bi şev e , , 

Heyiv derket stêra xwe ve . 

Ne botî me , ne xerzî me , xulamê axa Kurdistan 

Ne mîr im ez , ne axa me , peyayê dewleta kurdan > 
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Ez pîlewer im , ne gewherî me 

Xodreşte me ez , ne perwerî me . 

Ehmedê Xanî . 

Ger b.ibêjim , dê bibêjî ew Cegerxwîn kafir e , 

No , di bextê te û Xwedê da , dilbi pêt û. agir e 

d - Piştî "du rawestan . " ' ê 

- 12 - - r 

Piştî du rawestan gava mirov gotina kesekî 'tîne bîr . 

Temo ji deya xwe re dinivîsand : Dijmin bê eman e , 

lê em pêdidin erdê . 

40 - Hevdeng .. 

ne 

Hevdeng ev bêje" î ko bilêvkirina wa.n , 

awayê nivîsandina wan , her çend jî , mîna hev in rê - 

zaya wan , ango mana wan cihê ye wek ; dar, , -ber _ , kar 

mal û H .d . wek ... : mala min ango xaniyê min ; malê min 

ango pere û milkên min ; dara mezin ango dara ko ne hate 

birîn , darê derî'ango darê ko hatiye birîn , 'karê 

min ango xebata min , kara min ango qezenca min û h.d. 

41 - Rêzahev ango hevmana. ..:. - , 

rêzahev ev bêje: jne ko rêzayên wan , ji nîzîkahî ve , 

mîna hev in wek : Qenc , ,. baş ,.,. rind , xas , qeşeng û' 

h.d. Zû , lez . Bodile , ehmeq . nêriîn , fet kirin , 

mêze kirin . Axaftin , , .peyivîn , qise kirin , 

xeber dan , xalxal kirin û h.d. Welê , holê , werge 

wisa , wiha û h.d. 

42 - Dijraber . 

Dijraber ev bêje ne ko rêzaya wan , ango 
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mana wan dij hev in mîna % y ; aşîtî ; hevaiitî , dijminîtî 

; spehîtî , kirêtî ; kurt , drêj , destvekirî , 

destgirtî , bihnfireh , bihnteng , kurt , drêj û h. d. 

42 - Deh biren axaftinê , 

Em ê careke din bala xwe bidin deh birên ango parên axaf - 

tinê . Herwekî li jor hati bû gotin parên axaftinê deh 

in . Pênc hebên wan guhêrbar û penc hebeii din neguhêrbar in . 

Bjeyên guherbar ev in : . . 

Navdêr ango nav ,: pronav , veqetandek , lêker ango fiil û 

rengdêr ji regdêra çilbûn û çawabûnê pê ve . 

- 13 - 

Bêjeyên neguhêrbar '. 

Bêjeyên neguhêrbar ev in : Rengdêra çilobûn û çawabûnê , 

hoker , ' daçek , gihanek û baneşan . 

43 - Nav . 

Bêjeyen ko bikêrî binavkirina kesan , heywanan û tiştan 

"Û. kirin û qewimandinan tên,nav in wek : mirov , jin , 

zar.o , heşp , pilig , stêr , çiya , çem , rob: ar, çav , 

enî , Kurdistan , welat , gul , Temo , îran , tifing , 

xencer û h. d. 

44 - Serenev û hevenav . :,A.i 

Hav du texlît in : Serenav û hevenav . Serenav ev nav^-& 

ko bi awakî xas li mirovekî , li heywanekê 'an li tiştekîtê 

, ji 'wan re hate' dayîn wek : Elo , Perzende , Temo ,. Sînem 

Dilnaz , Kurdistan , Zozek , Endrîn , Dicle , Zab ûh.d, 

Hevenav ev nav e ko li hemî kes , heywan an tiştan yên'ko 

ji cinsekî ne tê 

wek , mirov , se , hesp , xanî , bexçe 
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gosçt , nan , dest , çav , ling , mase û h.d. 

45 - Navên kombêj . 

Navên kombêj ev nav in ko öiklên wan yekejmar e lê komek 

e mirovan , heywanan an tiştan şanî me dikin wek .;: 

Lek , sef , kerî :, ref , selef ( selefê siwaran ) . 

46 - Navên nêrbaran . 

' t : e 

Navên nêrbaran ev nav in,.ko hatin/dayîn mirov( jin û mêr ), 

heywan û.-- tiştan û em dikarin wan bi çavên xwe bibîhin , 

destê xwe bidin wan û wan bihesin wek : Mirov , av , 

xanî -, dikan , mijûlgeh û h. d. 

- 14 - 

47 - Navên nenêrbaran . 

Navên nenêrbarari; , ey -nav in ko em gewherê *wan , canê 

wan dihesin lê em , nikaçin -^bi ^ç.ayê-i>rixwe bibînin A ^i,- 

destdanê heyîna wan bizanin wek : Hevalîtî,, diloyah.î , 

mihrivanî , mêrxasî , qencî û h.d. 

48 - Nsracên hevedudanî . 

Navên hevedudanî ev nav in ko ji du an bêtir parek an bê-"1 

jeyan hevedudanî ne wek : serbajar , sergovend , dil -. 

nemiî û h . d . 

H^rwekî me berî jî dîti bû' zimanê me de çêkirina bêjeyêri 

iltigelek hêsanî ye wek :Dan , berdan , dadan,derdan , badan , 

serdan " , , guh dan , av.dan , heq da'n , baz dan , 

xeber dan ,xweh dan , lê dan , dan rê . , dan pey ,dan der , 

dan ser , berhev dan , dan hev , rê.dan , dest dan , 

bala. xwedan , xwe tev dan , bihn di xwe dan , 'dil'li hev 

dan û h.d. 
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49 - Zayend . 

. di zimanê me de du\zayend hene : Zayenda nêr û zayenda mê , 

Navên mirovan , heywanah 'Û heyinênjnêr ji, zayehda nêr in 

wek : Bav , pismam , xal , xwezûr , zava-,Temo , Elo ûh.d. 

Heçî navên jin û keçan mîna : Dê. ,''"d'6tmam"",~ xaiti'k" "',"' "-^- 

bûk , xwesu. , xwîşk = xweh , dêza ji zayenda mê ne . 

Hin nav li nêr û mê tên wek : heval , cîran , dersdar û 

h . . d . : hevalê min , hevala min ; cîranê min , cîrana 

min , dersdarê min , dersdara min û h. d. 

Heçî navên heywanan ; ji bona hin heywanan, li -gor.a zayenda 

wan , . navine cihê hene wek : Nêrî , bizin ; hesp mehîn , 

beran , mî ; boxe , çêlek , gur , dêlegur , kş , dêlese ; 

ker , maker û h.d. 

Ji aliyê din , ji bona hin' heywanan navine sersekinî kene 

bê guhdana zayenda wan wek : hirç , kevok , -"*'.* , r .'.'.' ' -*g 

- 15 - * a me * -ji zayendi * ne , bervaji rovi , şer , piling ji zayenda 

nêr in . 

Gava mirov dixwaze zayenda heywan.ekî bi esehî bide zanîn 

dawiya navî veqetandekên ê ji bona nsr û ?- ji bona 

mê datîne wek : kevroşkê nêr , kevroşka mê ; hirçê nêr ",' 

hirça mê ; kew nêr e , mêkew me ye . Ji bona kevê nêr nêrekew 

jî tê gotin . 

50 - Navên tiştan . 

Heçî navên tiştan , her çend jî , ew bê zayend in , ji wan 

re zayendek hatiye danîn wek : mal mê ye lê xanî nêr e . 

Navên bajaran hemî mê nc û h. d. 

51 - Jmarnav . 

Di zimanê me de du jmarnav hene : Yekejmar , gelejmar . 
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Navek yekejmar* e gava ew mirovekî , jinekê , heywanekî - 

an tiştekî şanî me. dike wek : Mirovek , jinek , hespek. , 

mehînek , xaniyek u. h. d. 

r '. "" "ii '"1 j yck ' * z A '4y?i " * "*' \ ' rovck , '* k , 

t':^,. .1: f ~*~""tvek * ""'Te]' 1 

Gelejmariya navan , di zimanê kurdî de , bi arîkariya veqetan,. 

. d'ek 

tewank , daçek û lêkeran têne çêkirin . 

52 - Veqetandek ^. " . . , 

Me di rupelên berî de qala veqetandekê kiri bû , niho 

em ê bi kitkitên wê mijûl bibin . 

Gava navek têrkerek distîne 

, bi vê ne vê veqetandekek tê 

dayîn dawiya vî navî . Têrkerên ko navek distîne çar texlît 

in : navek an du ,sê navan , rengdereke çilobûn û çawabûnê , 

rengdêreke destdaniyê û dawî pronaveke pêhatî . 

a - Mamê Sînemê . Hespê Tacîni . Dengên hevalan û h. d. 

b - Gula spehî . Xoftê hêja . Mamosteyê zana . Mehîna reş û. h.d 

- 16 - . 

. C d- . Brayê . min . He'yalê te jina w£ . Zaröyên wan . .,. 

hevalên me û h . d . 

ç - Mirovê ko hat ..Mehîna ko min dit û h . d . 

Nîşank . Heke nav bi dengdêrekê diqede seba ahengdariyê 

:i.-jt'*nav berî veqetandekê - y yek distîne wek : 

Brayê te . Çiyayê bilind . Rûyê hevalê* te . Reya 

drêj . A A 

eren 

Nîşank . Heke nav bi dengdw.\ î an e diqede û veqetandekekê 
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distîne î û. ê bilindekên davêiin wek : xwe *- ... 

' Xanî lê xaniyê min. Rê lê reya min . Dê lê dejta te .Pê lê 

peyê rain . 

Nîşank . Li hin navçeyên Kurdistanê cihê deya min diya rain , 

cihê peyê min , piyê min dibêjin . 

Nîşank . Gava? hav bi yekî bê tir nav an regdêyan tê berçav 

kirin'dîsa veqetandek .daxwaza me digihîne cih wek : 

Brayê min ê mezin . Mala te ya nû ... Kurê Tacînê dewlemend . 

Kurê comerd yê Tacînê dewlemend . 

a e 

Di. zimanê kurdî de , der ve babetê , rejtekêin jî heye ev jî 

xebitandina parêka i ye . Brayê min î mezin *. Taxeyek ji 

taxeyên bajêr î dûr . Hespek ji hespên min î çêtir . 

Parek î bê zayend e, cihên navên hêr û mê digire . 

53 - Pêşkerên hejmarkî . 

Pêşkerên hejmarkî ev in : 

ek ji bona nêf û mê , yekejmar . 

in *ji bona nêr û mê : , gelejmar wek ':: 

Mifövek ahgo yek mirov ..'' 

Jinek an jinikek ango yek jih . 

Mirovin ango nêr gelejmar . 

Jinin ango mê gelejnar . " '-.-. 

54' - Tewandina navan û tewandina, pêşkêrên hejmarkî . 

. -. 17 - . 

Ji bona, navan. parekên tewandinê ev in : 

î ji bona navên nêr yekejmar . 

ê ji bona navên mê , yekejmar . 

an ji bona nêr û mê gelejmar. . 
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Nav tên tewandin gava : 

a - têrkera naveki din e . Brayê Sînemê . Hespê ; Tacînî . 

Dehgê zaroyan . Xortên Kurdistanê . 

b - Gava daçekek hatiye danîn pêşiya navekî wek :-:;--: , 

Ji Hezargolê . Der Xwendegahê . Di bexçeyan de . _. 

c . - Gava nav kirdeya lêkerekê ye ( lêkereke sergeran^ ) 

, di demên borî de we'k : 

Sînemê got . Hevindî dît . Zaroyan xwar . 

ç - Têrkera lêkereke sergeranî ye di demên niho û 

paş de wek : Ez Sînemê dibînin . Zaro di hewşan de 

dileyizin . Ew hevalan tîne mala xwe . 

d - Gava têrkera negerandî hatîye .danîn piştî lêkerê : 

Ez brayê xwe tînim ¥ane . Ez Ez diçim Diyarbekrê .. 

Min JdLtêbek da Sînenê . 

Xweş bala xwe ..bidin û parekên veqetandekê û yên tewangê 

tev lî hev me kin . Parekêh yeqetandekê : ê ... a ên in 

..Parekên tewangê : ,î ê an in . 

Di Manê Sînenê de ê ya nan veqetandek e , ,heçi ê 

ya ,, , . Sînenê , tewang e .. , 

Tewandina pêşkerên hejmarkî jî mîna navan e , her 'çend jî 

gava navê ko pêşkerek standiye tê wesifandin parek 

hinik diguhêrin wek 

Mirovekî baş lê jinikeke baş , mirovine baş , 

jinine baş . Ez, miroveki dibînim r Tu mehînekê* di - 

kirî . ,.Ew mehîninan dikire . 

- 18 - 

Nîşank . Hin navên nêr ko tê de tîpa a heye bi awakî 

xas jî dikarin bêne tewandin wek Axa , axê ; ba , bê 
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welat , welêt , ban , bên û h. d. 

55 - Rengdêr ango sifet . 

Şeş texlît rengdêr hene : Rengdêrên çilobûn û çawabûnê , 

rengdêrên destdaniyê , ji wan rengdêran re rengdêrên 

xwedîtiyê jî tê gotin , rengdêrên pêşker , rengdêrên 

pirskerî , rengdêrên nebinavkirî , rengdêrên jmarîn . 

Rengdêrên çilobûnê . 

r - Rengdêrên çilobûn û çawabûnê , herwekî me berî *jî goti bû, 

ev bêje ne ko , ji me re , çilobûn û çawabûna navan 

didin zanîn ,wek: Kirêt , spehî , baş , nizm , xweş , 

nexweş , delal , sor , gewr , spî , fireh , teng , 

comerd , dilnerm , û h. d. 

Hînker . 

Gava ez hesp dibêjim her kes seh dike ko ez şanî heywa - 

nekî nas didim lê hê*j kes ni zane û. heye ko ji xwe 

Bipirse gelo ev hesp ciwan e an pîr e , beza ye an ne 

beza ye , saxelem e an ne saxelem e , hespekî esîl e an 

hespekî adî ye , boz e . an kumeyt e. , şê ye an qule ye ? 

Ev bêjeyên hanî ciwan , pîr . , beza , nebeza , esil , 

adetî , saxelem an nesaxelen henî rengdêrên çilobûn û 

çawabûnê ne . 

Xwendewarên ne bê gunan ji bîra ne kirine ko rengdêrên 

çilobûn "û. çawabûnê bêjeyeke neghêrbar e , her weke xwe 

dimînin . 

56 - Rengdêrên destdaniyê . 

Rengdêrên destdaniyê an xwedîtiyê ev rengdêr in ko 

ji me re didin zanin mirov , heywan an tiştên ko em qala 

wan dikin yê , ya an yên kê ne . 
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Min, te , wî , wê , me , we ,wan rengdêrên destda - 

niyê ne wek : Xaniyê min . Kurê te , Mamê wî . Hespê wê , 

- 19 - 

Zaroyên wah . Bexçeyln me ;.- Hevalên wî . Xwehên wê - 

Pezên wan . Xwendegahên'ne . Zanîngehên we . û h *d , 

Rengdêra destdanîyê i xwe . 

Gava , di hevokekê de , têrker dikeve bal kirdeyê ve , 

rengdêra destdaniyê xwe dikeve cihê rengdêrên 

destdaniyê min , te , wê , wî , me , we , wan û 

ev jî , ji bona hemî kesan û gelejmaran bes e wek : 

Min kurê xwe anî nal . Teno hevalê xwe gihaşt stasyonê 

Ew zaroyên xwe tîn/xwendegaha destpêkî . _* . , . 

hevalên xwe re , di;şe zanîngehê . Hevalê nin digel 

hevalên xwe hat nala ne . 

57 - Rengdêrên ,pêşker . 

Rengdêrên ... pêşker bikêrî nîşankirina navan ahgo nirov , 

heywan û tiştan tên , cihê ko ew lê ne , heke ew nîzftk 

an dûr in , pêş me dikin , 

Ev ji bona kes , heywan an tiştên nîzik . 

Ew ji bona kes , heywan an tiştên dûr * 

Herwekî : Min ev nirov dît . T.e ev keçik na,s kir ? 

Ango nirov û keçik nîzik in . 

Min ew nirov dît . _i Te ew keçik dt ? Ango nirov 

û keçik dûr in . 

Şiklên tewandî yên rengdêrên pêşker ev in : 

vî ji bona navên nêr nîzik , yekejnar .. 

vê ji bona navên mê , nizik ,' yekejmar . 

wî ji bon'a navên nêr > dûr , yekejmar . 
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wê *ji bona navên nê , dûr ,' yekejnar .. 

van ji bona navên nêr û mê , gelejmar , 

wan ji bona navên ner û mê , gelejmar , dûr . 

Wek : .Ez vî mirovî dibînim . Ez vê keçikê dibînim ' . 

E.z .vari mirovan .dibînin . Ez van keçikan dibînin . 

Ez wî nirovî dibînim . Ez wê keçikê dibînn * 

Ez Wan nirovan dibî nin . Ez wan keçikan dibînin 

- 20 - 

Nîşank . Heke emdixwazin nîşankirina rengdêr&n pêşker 

bixurtînin , şiklên jêrîn destê me de ne : 

Ev. . .he ev. .ha 

Ew. . ohe ew . . ha 

Wek : Ev nirovê he . Ev keçika he . 

Ev nirovên he . Ev keçikên he . 

Ew nirovên he . Ew keçikên he . 

Ev nirovêh ha . Ev keçikên ha . 

Ew nirovên ha . Ew keçikên ha . 

58 - Rengdêrên pirskerî f. ... 

Rengdêrên pirskerî bikêri pirskirinê tên m ew sisê. ne : 

Kîjan , çend , çi : 

Wek : Kîjan nirov hat ? Kîjan jinikê got ? Saet 

çend e ? Tu çend salî yî ? Çi feleketek e . . 

Gelo hon çi nirov in ? Tu çi kes î ? We 

çend zaro hene ? 

59 - Rengdêrên - nebinavkirî . 

Rengdêrên nebinaykirî ev rengdêr ih ko navan bi awakî 

neronebar pêş ne dikln * 

Tu , filan , her , gelek , hevqas , hefçî > heni . zehf 
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çend , hîç u. h. d . rengdêrine nebinavkirî ne . 

Wek : Henî nirovan digot . Min îro filan jinik dît '. 

Hin gulçîçek bi şev vedibin -. Heke hon şîreta nêraniyê' 

didin , çend nisalan bidin . Min ji xwe re çend hesp bijartin 

.Zaro henî banî seydayê xwe dikin . 

60 - Rengdêrên jmarîn . 

Rengdêrên jmarîn ev rengdêr in ko navan bi hejmaran ronebar 

dikin . 

Rengdêrêfi jmarin du texlît in : jmarda û rêzda . 

a - Rengdêrên jmarda hejmarên mironr , jin Û. nêr , heywan 

û tiştan pêş ne dikin wek : Yek , du , sê , çar 

deh ;, panzde , sed , hezar , nilyon , nilyar û h.d. 

-21 -.; 

Hezar xwendegahên destp'êkî . Du sed xwendegahên navîn . 

deh zanîngeh .9'1 xwêndegahên bilind . Den pez . Not 

ro jname ; Du sed kovar "". Deh hezar dersdar û manoste û 

du sed zana û h. d . .'"'< 

Nîşank . Herwekî ne dîtiye rengdêrên jnarda berî navî 

tê dayîri . Lêbele , heke pirs li den û saetê ye 

hejnar: dikeve piştî navî wek : 

Saet çend e ? Saet çar e . Saet çend e ? Saet neh 

kêm'. çaryeke, ye . Saet heft û nîvan de:". 

Ji aliyê din heke rengdêrên jmarîn bi teha xwe ne û 

daçekek lê ye rengdêrên jnarîn têne 'tewandin wek : 

Ji pêncan heta nehan . Tenm di saet çaran de hat ,Di sala 

hezar û neh û çaran de . 

Jû pê ve , ger pêşiya hejmarê daçekek û piştî hejmarê 

navek heye . , nav bitenê- tê'tewandin wek : 
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Min ev hesp bi neh zêran kirî " ' 

Herwekî em dizanin hejnar yek ji ;zayenda nê ye 

wek : Ji yekê heta bîst û yekê ' 

Nîşank . Rengdêrên jnarda ji diduyan heta- nozdêhan 

gelejnarîn têne tewandin . wek : - 

Di saet heştan de . Di çil û çaran ,de . Der hezar û ->. 

neh sed û pêncan de . 

Berv'ajî ji 20 heta 90 û ji sedan , ji sedî heta 

neh sed û hezarî yekejnarîn tên.e t.ewandin wek : 

Ji çilî bêtir . Ji sedî kêntir . Ji pênc sedî 

bêtir . Ji hezarî kêntir . /<ojSDE~dey^ > 

b --Rengdêrên rêzda . V*'k <\ 

Wan du f orne ango şikil hene 

'Porna yekenîn : yekenîn , diwenin , çarenîn , dehenîn , 

sedeiriîn , hezarenîn û h . d. 

Porna diwenîn : Pêşîn an yekê , didiwan , siseyan , çaran, 

dehan û h. d. 

Heçî rojên nehan ew bi awayê j.êrîn e : . 

Yekê Gulanê J.970 . Bi kurtî : Yek. Gulan. 1970. 

4\ 

- 22 - 

61 - Pronav . 

Pronav ev bêjeyek e ya ko cihê navî digire . 

Tacîn hevalê te ye ? Belê , ew hevalê min e . 

Bê dişwarî tê seh kirin ko di hevoka diwemîn dd pronav ew 

cihê Tacîn girtiye . 

Bê guman , me dikarî bû ,,. en bibêjin : Belê , Tacîri. 

hevalê min e , lêbelş.. herwekî dê bê dîtin pronav gelek 
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cihan de zehf bikêr hati ye . , : 

62 - Pronavên kesîn . ' 

Di zimanê' kurdî de du texlît pronavên- kesîn 

hene : yên netewandî û yên tewandî , 

Pronavên rie tewandî ::: 

Ez , tu , ew , en , hön ew . 

Pronavên tewandî : 

Min , t e wî , wê , ne , we , wan . 

Hînker li ser pronavên kesîn : 

Ez dineşin . Tu dibezî , Ew dibeze . En dibezin . Hon 

dibezin . Ew dibezin . 

Min dît . Te dît .Wî t dît . Wê dît , Me dît . We dît . 

Wan dît . -., 

Lêker bi wan pronavan têne 'kesandin . 

63 - Pronavên destdaniyê . : " . ; - 

Pronavên destdaniyê ev pronavên1.ko cihê na van digirin -Q. 

ji ne re didin zanîn xwediyê mirovekî , jin an nêreki' 

an heywan. an tiştekî kê, ye . 

Pronavên destdaniyê ev in : 

nêr 

Yê nin , yê te , yê : wî , yê wê , yê ne , yê we , yê wan 

-23.:-' 

Yê xwe , yê xwe , yê xwe , yê xwe , yê xwe., , yê xwe , 

yê xwe. 

Mê' . '.".. 

Ya min , ya te , ya wî , ya wê , ya me , ya we , ya wan . 

Ya xwe , ya xwe , ya xwe , ya xwe , ya xwe , ya xwe ,ya xwe 

Gelêjnar, jibona nêr û mê : 



Rêzimana kurdî | 2288  

 

Yên min , yên te , yên wî , yên wê , yên me , yên we , 

yên wan . Yên xwe , yên xwe û\h.d. 

ûk 

Hînker : Mala te mezin e ? No , ya min piç ye' . Kitê ba 

xwîşka te sor e' ? No , ya wê kesk. e . Mehîna wî ciwan e , 

lê ya min pîr'x e . Min kitêba xwe anî ,"çi re te ya xwe 

ne anî . Brayên te xebatker in-., lê yên min tiral in . 

64-- Pronayên pêşker . - 

: Pronavên pêşkef ev pronav in" ko , mîna 

hemî pronavari eihê navî digirin ', û mirov , heywan an 

tiştekî ko qala wî tê kirin'pêş^ me dikin .*- 

Ev in pronavên pêşker : 

ev ji bona mirov , heywan u tişstêhîzik û 

ew ji bona mirov , he^rwan an tiştekî dur . 

evê ha nêr , v...x . nîzik . 

ewê ha nêr , dûr . 

Eva ha mê , nîzik . 

Ewa ha mê , dur . 

Ji bona nêr û mêr^ gelejmar; : 

Evên ha nîzik , 

' Ewên ha dûr . 

Pronavên pêşker têne' tewandin / 

Vî nêr , nîzik , gekejmar 

--, dûr , yekejmar . 

, nîzik , yekejmar . 

, dûr , yekejmar . 

Wî 

vê 
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wê 

nêr 

A ne 

nê 

Van 

: ; Wan 

nêr û nê 

nêr û nê 

--24 ' '-" 

, gelejnar nizik . 

, gelejmar . &&r- 

Nîşank . Tu vî nirovî dibînî ? Belê , ez vî dibîhim , 

Herwekî w.e Abê dişwarî seh kir , di hevoka pêşîn de vî 

rengdêreke pêşker e , nirovî pêş ne'dike , di hevoka 

diwenîn de pronavekî pêşker e , cihê navî girtiye . 

65 - Pronavê girêkî . 

pronavê girêkî navê ko cihê'wî- girtiye digihîne navê* 

paşdetir . Ev pronav ko ye wek : 

Mirovê ko dilê wî pak e , her bextiyar e . Mirovêko 

hat ne hevalê min bû . 

* 66 - Pronavên pirsiyarî . 

Kî , çî , kîjik , kîjan pronavên pirsiyarî ne "ö têne 

tewandin . 

Hînker : Kî hat ? Kê got .- Tu kîjikê dixwazî . 

Tu kî*jiki dixwazî . Hon kîjan . dixwazin . 

67 - Pronavên nebinavkirî . 

Pronavên nebinaykirî mirov , *jin û. mêr , heywan "9. 

tiştan ne bi rondarî lê hinik bi awakî xumamdar , 
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amda,girtî pêş me dikin wek : heniyan got . Yekî 

digot .Tu kes ni zane 1 Hê'çî ji welatê xwe heZ dike . 

Pronavê"n nebinavkirî sê kon in. :" 

a - Heryek , yek , her kes , tu kes , her tişt , tu 

tişt , filan , filan kes û '"h. ' d. " 

b - Henî , hin , hinek , çendek u h. d . 

C - Heçî , behvan , çend , fiian û behvan , tu , gî , giş, 

hîç , f ilan û f ilan , hev , hev û du . 

Pronavên kona A ^&k-jnarîn têne tewandin wek 

navan . Pronavên komq. B gelejmarîn têne tewandin 

mîna navan . Pronavên koma ' C na yên tewandin . 

- 25 - " 

Hînker : Yek hat . Yekî digot' . Yekê dît .' Yekî dixwar 

Yekê digot \ S.i yekî . Min tu tişt ne dît ... Ez tu 

kesî nas na kin Êz di vî bajarî de tu kesî nas na kin . 

Tu' kesî ne' got ." Min ew *ji tu kesî re ne got . Tutişt 

nî n'e . Min-ji her kesî bihîst . Her tişt hazir e .- Her 

tişt hat'iye pêk' anîn . Heçî ko vî tiştî, : dibêje .- 

Hinekan got . Hin dereng hatin . Min bi yekî re axaft , 

Hin jiyîna ^xwe bi xweziyan derbas dikin . Ez ji hêvalên 

xwe ,hinekan dibînin . Me bêje filan û behvan , yek bi 

yek bi nav bike . 

68 - Pronavê: bîrdar . 

Pronavê bîrdar xwe ye/j'i bona sê kesên yekejnar 15. 

gelejmar û ji bona nêr , mê mîna hev e . 

Hînker . Ez xwe dişom . Hon xwe dibînin . Bala xwe bide 

dersa xwe . Tu kes li ba xwe ne pêxenber e. . Kurê ko 

.'S. . ji bona bavê xwe dixebite , ji bona xwe dixebite -. 
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Min ji xwe re ev xanî kirî . Rûyê xwe ji xelkê banede . 

69 - Pronavên hevdudîtiyê . 

Pronavên hev.dudîtiy.ê hev û__hev 

"ö. du ne wek : En hev û.,du dibînin . Hon hev u du nas 

dikin . Ji hev u du hez bikin . 

70 - Pronavên nebinavkirî yên hevedidanî . 

Şiklên pronavên nebinavkirî yênfihevedudanî ev in : 

Ez bi xwe , tu bi xwe , ew bi xwe , en bi xwe , hon bixwe , 

ew bi xwe 

Min bi xwe , te bi xwe , wî bi xwe , wê bixwe , ne bi 

xwe , we bi xwe , wan bi xwe wek : 

Ez bi xwe çûn . Wî bi xwe got . Ew bi xwe hat . Hon bi xwe 

dibînin . 

- 26. - 

71 - Pronavên kurt-'^î 

Pronavên kurtkirî dido ne : ê an yê û î 

Ev pronav yekejnar in û cihê naven nêr û nê digirin . 

wek : Te ji hevalê xwe re got ? Bele , nin got -ê . Te 

hespê" xwe da brayê xwe ? Belê , min da' yê . Hevalê nin î 

hêja . Hespek ji hespên min' î beza . 

'72 - Pronav û daçekên hevgirtî . . 

Di znanê .kurdî de hin daçek "û; pronavên kesîn wî an wê 

digehin hev û di axaftin û nivîsandinê de şivikahî û ahengdariyekê 

pêk tînin . 

a - bi wî an bi wê digehin hev û dibin pê . 

Tu bi kurdî dizanî ? Belê , ez pê dizanin . 

b - Bi wî re an bi wê re digehin hev û dibin pê re . 

Tu digel brayêv xwe çûyî gund ? Beltê , ez pê re çûn . 
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Tu bi bavê xw e re çûyî Diyarbekrê ? Belê . , ez p6 re 

"" çun.. 

C -r Ji wî an ji wê digehin hev dibin jê * 

Te ev xeber ji Brayê xwe bihîst ? Belê , nin jê bihist . 

Ç - Di wî an di wAde digehin hev û dibin tê de . 

Dersdar di dersxaneyê de ye ? Belê . ew tê de ye . 

73 - Lêker ango fiil . 

Lêker ev bêje ye ko en bi arîkariya wê qala kesan , heywanan , 

tiştan , arnançan , daxwazan , nûçe û bûyeran dikarin 

bikin . 

Bi gotinên din lêker can- dide axaftin û nivîsandinê . Bê wî 

en ni karin qala bûna xwe , hyîna xwe , kirina xwe , kirinên 

xelk^ "fikir û arnancên xwe bidin zanîn . 

Gava ez dibêjin ..':' Teno xortekî ... hişyar e.. ev e ko didawiya 

hevokê de ye lêker: e . Gava tu dibêjî : Min sêvek xwar . Ev " j 

xwar lêker e . ,.. 

-' 27 - 

Lêkerek xwe bi xwe dide zanmn : Bêjeyek heke lêker e 

an ne bi sivikahî tê seh kirin *ji ber ko lêker bi 

tenê tê kesandin an go tesrîf kirin . Heke ez dikarim 

pêşiya bêjeyekê pronavên ez , tu , ew , em ,' hon , ew 

an formeyên wan ên tewandî nin , te wî , wê , ne , we, 

wan deynim , hena eşkere dibe ko ev bêje lêker e wek : 

çûn?, hatin , dîtin , gotin , anîn , danîn , .-.ketin û 

h . d. 

Ew çûn . Ew hatin . Wan dît.';. . Wan got:.. , Wan anî: . 

Ew ketin * Ez dibejim . Ew dixwe û h. d' . an 

Min dersa xwe xwend . Ew ji bajer ,.tê . Te. çi got . 
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Min derî vekir . Ez diçin Kurdistanê .îffo dinya gern e 

Ez ji trêne peya b"ûm . Ez ni karin vi barî hilgirin .. 

Yê ko got û. ,'kir nêr e , Yê ko ne got û kir şêr e , 

yê ko got û ne kir kerê bêkêr e . 

74 - Kirde . 

Kirdeya lêkerekê ev kes , heywari an tiştek e ko lêker 

rewiş,. , hal , an gotin û kiriria wî peş ne dike 

Gava en dibêjin : Hesp dibeze . ' Di vê hevokê de du 

b^je hene : Hesp û dibeze . Heke ne pirsî : Kî dibeze ? 

Bersîva wî hesp e . AngoHesp kirde ye û dibez"ê: lêker . 

Sê direye . Kî direye ? se,ango se kirde û direye lê - 

ker e . 

Kirdeya lêkerekê dikare bibe : Navek , bêjeya "ko hate 

hesibandin nîna navek an lêkerek di raweya raderî de . 

Gava en dibêjin : Roj dibiriqe . Roj , navek , dibiriqe 

lêkerek ^. 

Pênc û. çar dikin neh . Di vê hevokê de , rengdêrên hejmarda 

hatine hesibandin navek . Pênc û. çar bûne kirdeya 

- 28 - 

lêkera dikin . 

En dixebitin . Em pronav , kirde , dixebitin lêker 

Derewkirin kirêt e . Derewkirin , kirde , kirêt-., 

rengda , e , lêker . ,. ., . 

75 - Têrker . , 

"Bivê nevê tiştê ko kirde kiriye an gotiye , an dike , 

an dibêjê , ari pêk aniye û lêker da , an dide zariîn 

dikeve ser kesekî , heywanekî an tiştekî. 

Gava ez dibêjim : Sînemê xwar xuya dibe ko jin an 
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keçikelî' heye bi navê Sînenê û vê jinkê an keçikê 

'tiştek xwar lê hêj em ni zanin we çi xwar . Lê heke ne 

pirsî . : Gelo Sînenê çi xwar ? u..ne got : sinenê 

sêvek xwar hingî nana hevoke timan dibe . , 

Li vir sêv nana hevokê tinan kir an go ev bje sêv 

têrker e . 

Hînker . Min dersa xwe xwend . Earo di hewşê de dileyizin 

. Teno çû nêç.îrê . Ew çû bayezîdê . 

Kirde . têrker . lêker . 

Min ders xwend 

Zaro hewş dileyizin . 

Teno nêçîr'' çû 

Ew> '' Bayezîd çû 

Sînen sêv xwaf : . 

76 - Têrkera gerandî . 

Têrker du texlît in : Têrkera gerandî û têrkera negerandî 

... 

Destpêkî en ê bi têrkera gerandî nijûl bibin . 

Têrkera gerandî ev bêje ye ko kirina lêkerê 

ango kirina ko lêker pêş ne dike , ji ne re dide 

zanîn rast bi rast.-.. dikeve ser wê an go.bê 'afîkariya.. 

daçekekê mîna : -. a 

Sîn '" 29 " -, 

' *.enê sêvek xwar . Sînen keça xwe naç dike . Mêrxas 

welatê xwe- diparêze .' Zaro i di dersxaneye dê' ----dixebitin 

Min hevalê xwe .dîrtt-wxi/-. rcoH , 

Gava en dixwazin bizanin kîjan bêje têrker e , têrkera 
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gi9er*a!n9dli f.jîrivyîein^-êdcipfi.ir'ş'ixriirey irr êi'ei&- l ,.aê.,v""ob'ilji e.-

?^i^sH . ^'-r.«tsyn.JîT-1'f- 

Sînenê çi xwar ? Sêvek . Li vie sêv têrkera gerandî ye . 

- Mêrxas çi;,diparêzih ? Welatê xwe . Welatê xwe têrkereke 

gerandî ye . Temp.-.kî dît ? He.valê xwe , li vir heval 

têrkereke gerandî ye . . 

77 - Têrkera negerandî . 

Têrkera negerandî ev bêje ye ko kirina lêkerê , 

ve xe rast bi rast , na .... *'r3 ser . Têrkera negerandî bitenê 

bi destê daçekekê digehe lêkerê . 

Hînker 5 Ez li Diyarbekfê rûdinin . Teno ji bajêr tê . 

Herwekî hon dibînin diyan du hêvo.ken jorin de têrker 

bi destê daçekên li û ji gihaye lêkerê ango ev du 

têrkerên jorîn têrkerên negerandî ne . 

Ez li Diyarbekrê - rûdinim . 

Kirde .Pronav . a - ' "--- - 

li daçek 

Diyarbekir .'"""''' têrkef - 

rûdinin ' lêker . 

Teno Kirde , ji daçek , Gund -têrker , tê 

lêker . - 

Di znanê kurdî de gava têrker piştî lêkerê tê 

dayîn daçek ne hewce ye û para dawîn ya biwêja daçekî 

. tê dayîn lê her hal nav divê bête tewandin . 

78 - Kif şdarî . 

a 

Gava têrkera negerandi biserxistin kifşdariyek nîna cih , 

i9*!9l fîi îi^êcf. ' gerandi .jrvyen-dipiirş'ixriirey 
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wext, , den , sebeb , hêncet nana lêkerê biser ve tîne,jê re 

têrkera kifşdaniyê tê gotin . 

Peyda kirina têrkera kifşdanyê bi pirsên jêrîn dikeve 

dest i li kû , kengê ., çawan , çire û h. d. 

Gava em dibêjin : Ez li Mûşê di xebitim . Pirs ev e : Tu li 

kû di xebitî ? Li Mûşêango - li Mûşê - têrkereke kifş - 

daniyê ya cihkî ye . 

Roja duşenbê ez ne li nal bûn . Tu kengê ne li nal bû ? 

Roja duşenbê . ango têrkera kifşdaniyê ya wextê roja 

duşenbê ye . Tu çawan dixebit'î ? Ez bi xeyret dixebitin 

, ango têrkera kifşdaniyê 'ya awayî - bi x'eyfet e . 

79 - Kesên lêkerê . 

Di lêkerekê de sê kes hene : 

Yê ko daxêva.an tiştekî dike . 

Yê ko jê re tê gotin . * 

Yê ko qal , gotin li . *ser wî ye . 

Ev sê kesên jorîn yekejnar in . 

Heçî yêri jêrîn ysgele*)nar in . 

Yên ko daxêvin . Yên ko ji wan re tê gotin . 

Yên ko gotin li ser wan e . 

Herwekî : 

Ez dibêjim . Tu dibêjî . Ew dibêje 

Em dibêjin . Hon dibêjin . Ew dibêjin . . _.. 

Ez dikin . Tu dikî . Ew dike . En dikin . Hon dikin . 

Ew dikin . 

Min got- . Te got . Wî got . Wê got . Me got . 

We got . Wan got . 
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80 - Pfkhatina lêkerê bi kirdeya xwe ve . 

Bi awakî andagirtî lêker ji aliyê kes û hejnarê bi kirdeya 

xwe ve pêk tê . Heke kirde yekejnar- e , lêker jî 

yekejnar e . Heke kirde kesê yekenîn e ., lê.ker jî . dike - 

ve vî-- qiklî herwekî : - , 

""' c' 1 ''" . «. 

"iz; di :.-'T*i . TT - d** "*'n . 

- 31 - 

Ez dixwim . Hon dixwin . 

Ez dikêvim . Hon dikevin . 

'Ew.:-dike . ... Hon dikin . flh.', d ." 

Nîşank . Heke .kirdeyefi. lêkerê ji yekê bêtir in , lêker 

dikeve şiklê gelejmarîn : 

Hesp dibeze . Hesp û nehîn dibêzin .;. ' Ez û hevalê 

xwe , em ,. hatin . '." 

Divê tu sibe herî gûndê bavê xwe . -" 

Zarono , divê hon sibe'herin gundê -bavê xwe . 

d 

Nîşank . Lê di denên borî yên lêkerên sergeranî de , lêker 

bi têrkerê ve pev tê ango heke têrker 

*.ge*Jeonarîn , vî tiştî lêker dide za.nîn . Ji aliyê 

din heke kirde gelejnarîn e , vê tevang dide zanîn . 

Hevokên jêrîn vî tiştî pêş ne dikin . 

Keçikê got . Keçikan. got . Zaro dît . Zaroyan dît . 

Kirdê ketiye. şiklê . gelejnarîn , lêker w.eke xwe maye . 

* " Keçikê sêvek xwar , Keçikê du sêv xwarin . 

Sînemê mirovek;dît . Sînenê nirov dîtin . 

Min sêv xwar . Min sêv xwarin . Min sêvek xwar . 
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Min sêvin xwarin . 

81 - Rawe . 

Rawe şikl anawayê kirina lêkerê pêş ne dike 

a - Raweya rader . 

b - Raweya pêşker . 

c- -'Raweya hekînî . 

ç - Raweya . bilani 

d - Raweya f ernanî . 

e - Raweya parnihayî > . '" 

ê - Raweya çêbiwar - 

82 - RaSer . 

Rader ev bêje ye ko lêker *jê hil tê .wek : kirin , avêtin 

, hatin , dan , dîtin , razan , raketin , gotin , 

- 32 - 

Nivîsandin , avêtin , danîn , kuştin , firotin û h. d, 

Dawîneyên raderan dido ne : in û n .. 

. g - ' Heke rader bi dendarekê diqede dawîneya wê in 

heke bi dengdêrekê diqedawîneya wê n e ". 

Kirin , avêtin , gotin ", - xw'arin , vexwarinû. h.d. 

Dan , çun , bûn , hebûn , anîn , kirîn û h ." d , 

82 - Raweya pêşker . 

Raweya pêşker : gava en tiştekî ' pêşçavan dikin , ' 

didin, dîtin , pirsekê dikin bi raweya pêşker kar 

dikin wek : Ez diçin . Wî xwar , Me dît . Ez ê herin . 

Ez , dixwînin . Ez nexweş ' bû bûn . Te li' ma'l çi dikir ? 

Em ê herin Kerkkûkê .' Wê hevala xwe dît' . Duhî êvarê em 

çûn sînemayê . Min îro rojname ne xwend . Brayê min hêj 

ne hat . Ew çire na çe . Em ê sibe herin xw'endegahê . 
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83 - Raweya hekînî : 

Gava kirin an qewimandina tiştekî bi şertekê girêdayî 

ye wek : Pereyê nin hebiwa , nin ê hespek bikira . 

Otonobîlek hebiwa , ez ê biçûna ba hevalê xwe . 

84 - Raweya bilanî . 

Gava kirina ko lêker pêş ne dike bi daxwazek an 

gumanek girêdayî ye wek : Heye ko ez herin Wanê . Min 

dixwest ez bên ba te . Min divê îşev ez herin Siirtê . 

"a 

85 - Raweya f ernanî . .. " 

Gava di lêkerê de qesda f ernankirine , _ enirdane 

heye wek : Here *, were > bibê*j,e , bibêjin , herin , 

bigirin. ,û h. d. blgunan we s.eh kir : were , yekejnar , 

werin , gelejnar e 

r- 33 - 

86 - Raweya Parnihayî . 

/ya ko 

Raweya pamihayî bêjeyek e' *ji lêker m rengdêran parnend 

e , ji ber ko pirî car çilobûn û çawa bûna î ymirovan 

, heywanan û tiştan' , hal û rewişa wan pêş me dike 

nîna : Di xewê de .. Di xwendinê de . bi girînê û h.d. 

87 - Raweya çêbiwar . 

Raweya çêbiwar bi danîna parêka î , . , A . A ^ * dawiya bejeye 

tê çêkirin wek : gotî , vexwarî , dîtî , kirî û h.d. 

88 - Nîşandek . 

*2s 

Bi danîna nîşandekan mana hevokê li hev bider ,'tê , 

niraz , û daxwaza hevokê çêtir tê seh kirin m di 
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xwendinê de cihên rawestana wê ango sekinandi- . : 

na wê ên kut û drêj bi hêsanî tên zanîn . ^^^Qt^>\ 

Nişandekên hevokan ev in : ,":;' 

Bihnolc-< -,. ) ' . ' \; , .... ,.-r!^r(^/ 

Bihnok . işareta sekinandinê bi qasî bihnekê ye . Di 

hevokekê de , jê kurtiE sekinandin hî neiBihnok tê 

dajiîn : 

a - navbeyna navan û rengdêran , gava ev bêje di pey 

hev de ne wek : Welatên Japon , Hindistan , * .. , 

Erebistan û Kurdistan di Asyayê de ne 

Temo , Cangîr , Hevind "Etnan brayên hev in . Hesp, 

nehîn û hêştirên min ciwan , beza û spehî ne . Ez ji 

nan , penîr , zeytûn û pîvazê hez dikin . Di 

Rojavayî de eziman sor, . zer , heşîn û gewr dib.e . 

b - Di nav qetêh hevbkê- \j?ên koli pey hev girêdayî n.e 

wek : Memo , geVe dengê brayê xwe bihîst, hena hat. 

Reya eznanan berwar e , ne kaş e , ne kendal e , 

hema her .':..** wê bêje . 

- 34 - .. 

c - Navbeyna du perçeyen hevokê de , gaya di vê he*? 

voke de çebûna karekê bi şertekî ve girêdayî ye 

*:ek : Xweş bixebite , 'tu dê' bibînî ko.xebat şîrîn 

e . Dido bi' hev re rast bin. , ye sisoyaû Xwedê 

ye . , ., 

ç - Di nav beyna qetên hevokeke de ? 'gava di vê hevokê 

de tiştek tê tarîf kirin wek : 

Di vî xwaniyî de se nezel , bîst penoere -, -çar 

derî û navderek heye . 
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d Gava-'ji hevokekê'. bêjeyek tê' ayetin , cihê ve bêjeyê 

dihnokek digire wek : Bexçeye nin nezin e , 

pehniya wû deh , drejiya wê' bîst û penc netro ye 

Di ve hevokê' de bihnok , cihe mêtroye digire . 

e- '^ Gava-di hevokeke.de bêjeyek t.o ducarkirin -weks . 

Eixebite ,. .bixebita tu-ê- hîn bibî ., . 

.. ê'. - Gava em. dikin ango. dixwazin gotina yekî bibirin. 

wek. î Bes ._, ..dev. j.i .niri. berdc . 

.Rawestbilmok. . _ 

Gava hevokek ji du perçeyan. hevedidar.î. y.e û 'bire 

p'' *>în nana.-qetê paşîn timan dike' an tj.şte.kî--din bi. . 

ser ve zeyde. di'ke. .. ; navbeyna. **an piçksn. de rawst - . 

hihnok. ..te qanîn *.*ek : Bi tenG. bi.tifj.ng û xenceran 

xebat na... qede ; divê tu: fe.r'î..-.*twendin- -,. ., nivîsandin û 

zanînê jî bibî . "' . 

Burawest *-.... 

Du,. raw-est t-ên danîn : 

a---Piştî perçehevokekê ya ko - '.bîrhatinek tîne ..,p3g 

wek :. Tu'kes ni kare: bibe 3 ©: Ez yekcar oextiyar 

... in .. "".-. 

b - Berî hevokekê ya k% nanaheyoka -pêşhatî dikemil -"' 

line .wek ':' iBerde "' , bila bodil.e bibêjin ..:. Zanîn 

. . bi. bihayê . rwe ye . 

- 35 - 

C - Berî an piştî peyhevgotine-kê ko h-evokek pê destpê 

dike an diqede wek : 

Eve dîroka ne bi sê bêjeyan : Zayîn , ezabdîtin 

û nirin . 
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Bi awakî din : Zayîn , ezabdîtin , nirin : bve dîroka 

ne bi sê pirsan . 

Rawest . 

Li dawiya her heyokê divê rawestek bê danîn wek : 

Derew êwî ne . ... Hiş tacekî zêrîn e , li serê her kesî 

nî ne . .Ne koniş bê,.pez , ne gundê bê rez , ne nirovê ) 

ko dibêje ez û ez . Desthilanîn fereca xeyrê ye . 

Carina bêjeyek an dido têne kurt kirin û bi tenê* 

tîpên wan ên destpêkî tên nivîsandin - ; hingî 

piştî wan tîp'an' divê rawestek bê danîn wek : 

Pkrtî Denokratî Kurdistan . P . D . K . 

Rawestên peyhev .. ". 

Rawestên peyhev tên danîn gava ji niqa ve ranahek ango 

fikrek an tejîdilek anf heyecanek bi ser ne de tê û 

bernade, ko en ê ,. hevoka. xwe biqedînin wek : 

Heçî hon ... ez ê sibe , ji were , bibêjin hon çi " 

ne. . ' ..*'*.. 

Nîşandeka pirsê . 

Gava di hevokekê de tiştek tê pirsîn , li dawiya vê 

hevokê nîşandeka pirsê tê da^.în wek : 

Gelo Teno hat ? Tu çire na xwî ? Tu *jî , bi ne 

re , herî nêçîrê ? 

Nîşandeka hêdanê . 

Gava hevokek an di hevokekê de bêjeyek ecêbnayîn , 

tirs , firehî an fernanekê nîşa ne d&de , paş vê 

hevokê an bêjeyê nîşandeka hêdanê tê danîn wek : 

Wey li nin ezo ! Bibeze lo ! Wî nirovî werîne ! 

! .: y ?<*- !..-.. ! 
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- 36 - '" " 

Wey li nin porkurê ! Wey lo dilo ! Wey. lo dilo ! 

Nîşandeka pênekan ( - - ) . - ' :, v . ".'"''. zeyde 

Gaya ji hevokekê re tiştekî welê tê biser/ve kirin . 

ko ş wî"3*.î mana ,hevokê timam e m bi rakirina ' 

wî mana wê xira na be , li pêşr ,û paşiya vê 

gotinê re , pênekan tên danîn wek : 

Pîl - ev heywanê -hewqas stûr û qelew - ji hinhina 

berazan direcif e ... 

Dihevoka. jorîn de ne tinê bigota : Fîl 'ji hinhina . 

berazan direcife . nana hevokê tinan ;e û 'bi raki 

rina perçeyê " ev heyvanê hinde stûr û qelew *" " -. 

mana wê seqet na be . 

Nîşandeka du riikan : ": ";.. , 

Gava di nivîsanekê de rbirek ji gotin an nivîsandina 

kêsekîdin tê ducarkirin .31 destpêk u xelaseka 

vî perçeyî re dunikan ten danîn wek : 

" di dinê de reyek. heye ev jî reya rastiyê .ye '" . 

Herwekî hevoka jorîn gotina Zerdşt e,tê dunikan ' 

kirin . 

Nîşandeka axaftinê... 

Gava d.i; nivîsarekê de birek jê di^şiklê1 

axaftinê de hatiye nivîsandin , ' ji destpêkaher ; 

gotin an komgotinê nîşandeka axaftinê tê danîn . . 

wek : Hevind ji Kerevon re got : 

- Were , em herin ,. 

Kerevon lê vegerand û got : 

N.o , ez na yim . 
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Mizgîniyê dan kerî , gotin : 

- Dehşik ji te re bû . 

Kerî got : 

-, -}Êmê niri kên bû ,, barê ~min bêtir bû . 

NÎB.ank... Gava. . bêjeyek ji kênaniya cih di rêzekê de 

diyê. bibe du bi.r ,-. j.i ...dawiya perçeyê re' bendikek '- 

tê dayin,herwekî we di vê kitêbê de êv tiş't pifîear 

dîtiye . 

-37 "- 

Kevane . ( ) 

Kevane di nav heV<** de , bi kêrî bi cihkirina 

bêjeyan tê yên ko ji aliyê sehkirina hevokê ne 

bingehîn angia esasî ye , lêbelê hatine danîn ji bo-w 

na bîranîna ramanekê wek ;Gur £ herwekî divê em rastiyê" 

bibejin ) her dijminê pezan bûn . 

89 - Ji hevkirina lêkeran 

Lêker , herwekî me berî jî goti bû bêjeyek e ya ko : 1 

hal , rewiş , heyîn , bûn an n-e bûna ne , xwestekên 

me û h. d; dide zanîn. . Bê vê axaftin çênabe . 

Ji hevkirina lêkerêh kurdî bi awayê. Jêrîn e : 

Kom 1 . Li gora- binyada wan ...:... 

a - Lêkerên arîkar . 

b - Lêkerên sade r^nî . 

C - Lêkerên hevedudanî ... 

ç - Biwêjên lêkerî . 

Kom 2 . Li gora kardaniya wan . 

a - Lekeren sergeran. .'. 

b - Lêkerên pêgeran. , 
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C - Lêkerên pronavkî . 

Ç - Lêkerên nekesanî . > 

Kom 3 Li gora şiklên wan . 

a - Lêkerên biserve haM . 

b - Lêkerên nebiserve hatî . 

Lêkerên arîkar . _ 

Lêkşrên . arîkar du texlît iri ^ ": ..,.-. 

a - Bi yên ko demên hevedudanî têne çêkirin û ke'sandin 

wek : Lêkera Bunê. 

b - B/yên ko lêkerine hevedudanî yên arîkar têne 

çêkirin wek; : Hatin > dan û h.d. 

- 38 - 

90 - Lêkera arîkar bun 

Kesandina lê"kera arîkar bûn 

Raweya rader : bûn ... 

Raweya pêşker 

Dema niho 

Ez im . 

Tu î . 

Ew e . 

Em in . 

Hon in . 

Ew in . 

Boriya ^têdaya 

Ez bûm . 

Tu bû . 

Ew bû . 

Em bûn . 
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Hon bûn . 

Ew bûn . 

Briya dûdar an 

Ez bûme . 

Tu bûyî . 

Ew bûye . 

Em bûne . 

Hon bûne 

Ew bune . 

Raweya hekînî 

. Demên Lêkerê . 

De 

Ez 

Tu 

Ew 

Em ê 

Hon' 

Ew 

L . 

- 

ma paş . Boriya berdest 

ê bibim . 

ê bibi' . 

ê bibe . 

bibin . 

ê bibin . 

ê bibiri ". 

:. Boriya çq 



Rêzimana kurdî | 2307  

 

Ez bû 

Tu bû . 

Ew bu 

Em bu 

Hon bû 

Ew bu 

boriya sade . 

Dema borî I 

Ez dibûn . 

Tu dibû . 

Ew' dibû ." 

Em dibûn . 

Hoh dibûn , 

"'Ew dibûn .. 

trokî o 

bûm ,..- 

bû . 

bû . 

bûn . 

bûn . 

bûn . 

'. 

. 

Ez bûna . Tu bûya . 

Ew bûna . 

Dema borî /.. Porma II 

Ew bûya . Em bûna . Hon bûna 

Ez dê bibûma . Tu* dê bibûya . Ew dê bibûya . Em dê bibûna , 
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..- 39-- 

Hon dê bibûna , Ew dê . bibûna ' . 

Raweya bilariî . 

Boriya berdest . Ez bû biwam . Tu bû biwa . Ew bû\« 

Biwa . Em bû biwan . Hon bû biwan . Ew bûbiwan'. 

Dema niho û paş , . f orma I " . 

Ez bibin . Tu bibî . Ew bibe . En bibin . hon bi- . 

bin . Ew bibin . 

Forma II. 

Ko ez bin . Ko tu bî . Ko ew be . Ko en bin . Ko hon bin 

Ko ew bin . 

Raweya fernanî . Be.anbibe '.; Bin '". bin . Her d*a" şikrlê* 

n dawîn gelejmar '-îîî'-Neyîni : ne be , ne bin ,ne bin. 

Nîşank . 

1 - Neyîniya dena paş nî ne . 

2 - Serdanî * ev bêje ye ko reng û gewher û çawabûna . 

kirdeyê pêş ne dike û bi lêkera bûnê digehe wê wek: 

Dicle fireh e.Zêr naden e . Ev hesp yê cîranê nin 'e . 

Ji hînkera jorîn tê seh kirin ko serdanî dikare'.' bibe reng<- 

dêrek : Rovî hîlekar e . 

Navek . Zêr naden e . Pronavek : Ev hesp yê cîranê 

nin e . . .- 

3 - Heke tîpa dawiya serdanî dêngdêrek e , förna lêkera 

bûnê, di dena niho., de,diguhêre û dikeve şiklê 

jêrîn : 

Ez in . 

Tu î . 

Ew e . 
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En in. . 

Hon in . 

Ew in . 

ik : Ez kurd in 

dibe. 

dibe 

dibe 

dibe , 

dibe 

dibe 

lê hevalê 

Ez ne 

Tu yî 

Ew , y e 

EeT ne 

Hon .n 

Ew ne 

nin po lî ye . En kurd in 

lê cîranên ne emerîkanî ne . Ez pêşmerge me . 

-40 - 

4 - Ji aliyê din heke ne cihê serdaniyê guhart - û ne 

danî piştî lêkerê'*ango lêkera bûnê nana diguhêre : 

Ez nexweş bûn . Ez bûn nexweş . Ez seyda bûn . 

Ez~ bûn sêyda û h . d . 

91 - Parekên neyînê . 

Pareka neyînê '' ^;ir. l'":..^r \ \ja :\ Z , ji lêkera 

hebûnê* pê ve , ji bona henî lêkeran , di denên borî de, 

y wek : Yê ko ev şerbik şkênand tu î ? No , : ) 
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ne- ez in . Tu Şacîn î ? No , ez ne Tacîn 

in ,.. ez pisnanê wm ne . 

Herwekî tê dîtin bê serdanî pareka neyînê tê danîn 

berî lêkerê lê bi' serdanî piştî kirdeyê . 

92 - Lêkera hebûnê . 

Rawe 15. kesandina" lêkera hebûnê . 

RaWeya rader . Hebun ." 

Raweya ' pêşker . 

Dêma niho. Erinî . ; Neyihî . 

Min heye . , Min nî ne . 

Te heye . Te nî ne . 

Wî heye . Wî nî ne . 

Ylê* heye .. Wê nî ne . 

Me heye . Me nî ne . 

We heye . We nî ne . 

Wan heye . Wan nî ne . 

Dema paŞ : Min dê hebe . Te dê hebe . Wî 

aê hebe . 'Wê de hebe . Me dê hebe 

We dê hebe . Wan dê hebe . 

- 41 - 

Boriya têdayî , erînî , 

Min hebû , te hebû . Wî hebû . Mê heÛ , me 

hebû . We hebû . Wan hebû . 

Neyînî . Min ne bû . Te ne bû. °Wî ne bû . Wê ne bû . 

Me ne bû . We ne bû " . Wan ne bû . 

Min tu ne bû . Te tu ne bû . 

Me tu ne bû . We tu ne bû 

Boriya dûdar . 
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Min- hebûye . Te hebûye 

Mje hebûye . We hebûye , 

Pareka neyînî i ne ye . 

Boriya çîrokî . 

Wî tu ne bû . Wê tu ne bû 

, Wan tu ne bû . 

Wî hebûye . Wê hebûye . 

Wan hebûye . 

Min hebû bû . Te hebû bû . Wî hebû bû . Wê hebû bû . 

Me hebû bû . We' hebû bû . Wan hebû bû .' 

Pareka neyîriî dîsa ne ye . 

Raweya hekînî . 

Dena borî.Forna , I . -^ . .. II . 

Min hebiwa . Te hebiwa . Wî hebiwa . Wê hebiwa 

i Me hebiwa . We hebiwa . Wan hebiwa . 

Dena borî , "forna""II . 

Min dê hebiwa . Te dê hebiwa . Wî dê hebiiiwa . Wê dê 

he,biwa" . Me' dê hebiwa . We dê hebiwa . Wan dê 

hebiWa . " 

Raweya bilanî . 

Boriya berdest . 

Min hebe . Te hebe . Wî hebe . Wê hebe . ' Me hebe . 

We hebe . Wan hebe . 

Dena niho . 

Min hebê . Te hebê . Wî hebê . Wê hebê . Me hebê 

We hebê . Wan hebê . 

- 42 - 

Raweya f ermanî . 
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'-'*" Hebe . Hebin , ' Hebin; . Neyînî : Me be . Me bin'. 

Me bin . 

Lêkera heyînê. Rawe*ia rader; Heyîn . Raweya pêşker . 

Lekera heyîne J Slnêeneh? " Tu heyî ' Ew heye .' 

En.hene . Hon hene , Ew hene . 

Boriya têdayî, . Ez hebûn . Tu hebû . Ew hebû * En 

hebun Hon hebûn . Ew hebûn . 

Boriya 'dûdar . Ez hebûne . Tu hebûyî . Ew hebûye . 

En hebûne . Hon hebune . Ew hebûne . 

Boriya çîrokî . Ez hebû bûn . Tu hebû bû . Ew hebi 

bû . En hebû bûn . Hon hebû bûn . Ew hebÛ bûn .. 

Dena paş . Ez dê. hebin . Tu dê hebî . Ew dê hebe . 

En dê hebin . Ew dê hebin . Hon dê hebin*. . 

Raweya hekîni i Dena borî Forma I 

Ez hebûna , Tu hebûya . Ew hebûya , En hebûna i 

Hon hebûna . Ev* hebûna * 

Raweya hekînî . Forna II . 

Êz dê hebûna . Tu dê hebûya . Êw dê hebûya , 

En dê hebûna . Hon dê hebûna . Ew dê ^hebûna 

Raweya bilanî . Boriya berdest . 

Ez hebû biwan . Tu hebû biwa . Ew hebû biwa . En hebû 

biwan . Hon hebû biwan . Ew hebû biwan . 

Raweya bilanî . Dena niho û paş . 

Ez hebin . Tu hebî . Ew hebe . En "hebin . Hon'hebin . 

ew hebin . Forna II . Ko ez hebin.Ko tu hebî 'ko ew hebe 

Raweya fermanî . ûh.d, 

- 43 - 

Hebe . Hebin . Hebin . Neyihî / Me be . Me bin . 
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Me bin . 

93 - Lêkerên sada :-a.*U 

. '" . *:. ' / lêkerên ko xweser in wek : 

Kirin , gotin , anîn , danîn. , avêtin , şûştin , 

.1 '** dan , xwarin û h. d. 

94 - Kesandina lêkera * * , . . --* kirin . 

Raweya 

Raweya 

Boriya 

Min 

Te 

Wî 

wê 

Me 

We 

Wan 

rader : Kirin . 

pŞşker . 

têdayî V " 

kir . 

kir 

kir . 

kir . 

kir . 

kir 

kir . 

Boriya berdest , 

Min dikir . 
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Te 

wi 

wê 

Me 

We 

dikir . . 

dikir . 

dikir i 

dikir 

dikir 

Wan dikir 

Fornayên wan ên neyînî ' . 

Boriya dûdar 

Min kiriye . 

Te kiriye . 

Wî kiriye 

Wê kiriye . 

Me kiriye 

We kiriye . 

Wan kiriye . 

Boriya çîrokî . 

Min kiri bu . 

Te kiri bÛ . 

Wî kiri' bû . 

Wê kiri bu . 

Me kiri bû . 

We kiri bû . 

Wan kiri bû . 
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Min , te , wî , wê , ne , we 

Min , te , wî , wê ,' na 

2n nayîn jî bi pareka ne dikevin şiklê neyînî 

, wan ne kir , 

,,we wan ne kiriye . 

- 44 - 

Dema niho . 

Ez dikim . 

Tu dikî . 

Ew dike . 

En dikin . 

Hon dikin . 

Ew dikin . 

Forna neyînî . Ez 

En 

na 

na 

kin 

kin . 

Ez 

Tu 

Ew 

En, ê 

Hon 

Ew 

. Tu 

Hon 

Dena p; 
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ê bikin 

ê bikî 

ê . bike 

bikin 

ê bikin 

ê bikin 

na kî 

na kin 

Ew na ke , 

Ew na kin 

Nîşank . Forna neyînî ya dena paş nî ne : 

Tu ê vê nameyê binivîsî ? No , ez na nivîsim, , 

* ango bersîv bi dema - niho tê dayîn . 

Raweya hekînî 

Dema borî . 

Min 

Te 

Wî 

wê 

Me 

We 

Wan 

Forna I 

bikira . 

bikira . 

bikira 

bikira 

bikira . 
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bikira . 

bikira 

Min 

Te 

Wî 

We 

Me 

We 

dê 

dê 

dê 

dê 

dê 

dê 

Forna II 

bikira ,- 

bikira . 

bikira . 

bikira 

bikira . 

bikira . . 

Wan dê bikira 

Raweya bilanî . 

Boriya berdest . 

Min kiri')iwa . Te kiri biwa . Wî kiri biwa 

Wê kiri biwa . Me kiri biwa . We kiri biwa . 

Wan kiri biwa . 

Hemî cjenên şiklên neyînî yên raweya bilanî bi 
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pareka ne têne çêkirin , 

Dema niho û paş * 

Forma I 

Ez 

Tu 

Ew 

Em 

Hon 

Ew 

bikim . 

bikî 

bike . 

bikin « 

bikin 

bikin 

Raweya f ermanî . B*jj*;e 

Me kin. . Me kin . 

Lêker *' -t ketin 

- 45 - 

Forma II. 

Ko ez kiri bin . 

Ko tu kiri bi . 

Ko ew kiri be . 

Ko en kiri bin . 

Ko hon kiri bin 

Ko ew kiri bin . 

Bikin Bikin . Me .. ke 

Ew jî sade û xweser in . 
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Raweya rader :Ketin 

Raweya pêşker . 

Boriya têdayî . 

Ez ketim . 

Tu ketî . Ew ket (e) . 

Em ketin . 

Hon ketin 

Ew ketin . 

Boriya berdest . 

Ez 

Tu 

Ew 

En 

Hon 

Ew 

diketin . 

diketî . 

diket . 

diketin -. 

diketin 

diketin- , 

Ez 

Boriya dûdar . 

ketine . 

T'ii ketiyffi 

Etf ketine 

Hon ketine , 

Ew ketine 
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Ew' ketiye . 

Boriya çîrokî . 

Ez 

Tu 

Ew 

En 

Hon 

Ew 

keti 

keti 

keti 

keti 

keti 

keti 

bûn 

bû 

bû 

bûn 

ban 

bûn 

Nîşank . Neyîniya henî denên borî lêkerên pêgeranî 

3*î bi pareka ne tên çêkirin . ... 

Dena 

Ez 

Tu 

Ew 

niho 

dikevin 
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dikevî 

dikeve 

En dikevin 

Hon 

Ew 

dikevin 

dikevin 

- 46 - 

Dema paş 

Ez ê bikevim 

Tu ê bikevî . 

' Ew ê bikeve . 

Em ê bikevin 

Hon ê bikevin 

Ew ê bikevin , 

Pareka neyîniyê ji bona dena niho na ye 

Raweya hekînî 

Dena borî . 

Fori: 

Ez 

Tu 

Ew 

En 

Hon 

Ew 

aa I . 

biketana . 

biketaya . 
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biketaya . 

biketana 

biketana . 

biketana 

Forna II . 

Ez dê 

Tu dê 

Ew dê 

Em dê 

Hon dê 

?&i dê 

biketana . 

biketaya . 

biketaya 

biketana . 

biketana 

biketana . 

Raweya bilanî . 

Boriya berdest . 

û 

Dena niho/ paş 

Forna I 

Ez bikevin . 

Tu bikevî . 

Ew bikeve . 

Em bikevin . 

Hon bikevin , 

Ew bikevin . 
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Forna wan 

Ez keti biwan . 

Ew keti biwa . 

Hon keti biwan 

Tu keti biwa , 

E'r-keti biwan 

Ew keti biwan 

Forna II . 

Ko ez keti bin . 

Ko tu keti bî 

Ko ew keti be . 

Ko em keti bin . 

Ko hon keti bin 

Ko ew keti bin . 

e 

ên nyînî bi ne'... têne çêkirin . 

47 - 

Raweya fernanî . 

Bikeve . Bikevin . Bi kevin . 

Me keve- ...Me kevin ." Me. kevin 

95 -- Lêkerên hevedudanî . 

Lekerên hevedudanî du texlît in : 

a - Yên ko bi arîkariya pêşdaniyan têne çêkirin weij-: 

Anîn Leranîn , hilanîn , deranîn ' . 

Bun 

Dan 

Hatin ,- 

Avêtin 
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Ketin , 

Kirin , 

, rabûn , vehan 

, dadan , derdan , hildan , ved; 

dahatin = ... 

, hilavêtin . 

daketin . 

rêkirin , vekirin , dakirin 

rin , rakirin ... 

hilki- 

Kişandin , hilkişandin 

Kuştin , vekuştin 

Şandin , reşr.andin 

din 

Xwarin 

Xwendin 

Xistin 

Anîn 

daweşandin vereşan- 

, vexwarin , 

vexwendin 

daxistin , 

-'"'Şxistxn 

hilanîn , .-.' "\" 

derêxistin raxistin 

Herwkî ne'.j.seh kir. pêşdanî di znanekî de dewlenendî 

ye û bi wan re lêker û navine nû tên çêkirin : ' 

Ve - veb'an , vejandin ,. vekirin , vekuştin , 
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venirandin , vereşandin s venirîn , veni - 

ştin 5 vêxwarin ,' vexwendin , vedan . 

Ra - rabûn , rakişandin , rakirin , raxistin , radan ...'' 

n-v A, . . a, Re -- rekxrin ""' ". rakirin . , redan 

Der - deranîn , derdan , derêxistin , derketin û h, 

Da - dadan , dahatih , daketin 

We - weşandin ..'"'' 

Hil -- hilanîn hilavetin , hilawistin , hildan , 

- 48 - 

Hilkişandin , hilkirin , hilmaştin , hil.periştin , 

hilgirtin û h . d . 

Kesandina lêkerên hevedudanî yên forna yekenîn 

mîna lêkerên sade ne ji b/-*n derqeydeyan pê ve : 

Berlêkerên di dikevin navbira pêşdanî û 

lêkera sade we k : Min vedikir .Ez vedikin . 

Rawişa pareka neyînî jî wiha ye wek : 

Min venedikir . Ez venakin . 

Di forna neyîniyê. de berlêkera di dikeve . 

Ez dikin . Ez na kin . 

Bervajî berlêkera di ya boriya berdest , di 

forna neyîniyê de nakeve , weke xwe dinîne wek: 

Min dikir . Min nedikir . Ez diketin . Ez ne 

diketin û h . d . 

Kesandina lêkera hevedudanî forna yekenîn : 

Rêkirin . 

Raweya rader :. Rêkirin 

Raweya pêşker . 

Boriya têdayî . 
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Min , Te , Wî , Wê , Me , We. , Wan rêkir . 

Boriya dûdar . 

Min , Te , Wî , Wê , Me , We , Wan rêkiriye . 

Boriya berdest . 

Min , Te , Wî , Wê , Me , We , Wan rêdikir . 

Boriya çîrokî . 

Min , Te ,WÎ , Wê , Me , We , Wan rêkiri bû 

Dema nihö . 

Ez rêdikim . 

Tu rêdikî . 

Ew rêdike .. 

Em rêdikin . 

Hon rêdxkin , 

Ew rêdikin 

Ez 

Tu 

Ew 

En 

Hon 

Ew 

Dema pêş 

ê rêkim 

e rekx 

ê rêke . 

ê rêkin 

ê rêkin 

ê rê kin 

" 49 '" Raweya hekînî . Forma I û II"J . 
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Min , îfe ,Wî , Wê ' , Me We Wan rêkira . 

Min , Te , Wî , Wê , Me , We , Wan dê rêkira , 

Raweya bilanî . '_" . <. ~ . *"*"!. 

Dena bo'ri . 

Min ,Te , Wî , Wê ., Me , We. , Wan. rekiri biwa,. . 

Dena niho û paş . ., 

F,oma I 

Ez rêkim . 

Tu rêkî . 

Ew rêke . 

Em rêkiri' , 

Hon rêkin 

Ew rêkin , 

Ew rêkin 

Forma II . 

Ko ez rêkiri bim . 

Ko tu rêkiri bî . 

Ko ew rêkiri be . 

Ko. em ,. rêkirx bin . 

Ko hon rêkiri bin . 

Ko ew rêkiri bin . 

Raweya fermahî . Rêke . Rêkin . Rêkin . 

Rêmeke , Rêmekin . Rêmekin . 

Lêkerên hevedudanî Forma diwemîn . 

Lêkerên hevedudanî forna diwenîn 

ev lêker ,in ko bi arîkariya nav û rengdêrekê û 

lêkereke sade têne çêkirxn nîna : Ava kirin . 

Peyda kirin . Winda kirin ; Bihnteng kirin . 
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Aciz kirin, û h. d . 

Di van lêkerên hevedudanî de bitşnê lêkera sade 

tê kesandin wek : 

Min aciz kir . Te aciz kir . W'e' aciz dikir . Hon 

aciz dikin . Ew ê aciz bike û h. d. 

96 - Biwêjên lêkerî . 

Biwêjên lêkerî ji daçek , pronav û lêkerekê hevedu 

dariî ne wek : Lê dan ango li wî " an /.wê dan . 

Lê xistin ango li wî an li wê "xistin . Jê "hez 

kirin . Lê siwar bûn . Jê peya bûn . Lê ketin . 

- 50 - 

Jê geriyan . Jê ketin . Lê pirsîn . Jê pirşîn . 

Dev jê berdan . Jê girtin . Lê hatin . Jê haiin . 

Pê nijûl bûn û ~ h. ' d . 

97 - Kon 2 . Li gora kardaniya wan . 

Lêkerên sergerandî û lêkerên pêgerandî d 

,i .- i . - * . x r w '..... , 

lêkerên pronavkî û lêkerên nekesanî . . 

a - Lêkerên sergerandî.. 

Lêkerên s'ergeranctî herwekî ne berî jî' goti bû 

rast bi rast û bê arîkariya daçekan têrker distînin 

"ö. ji vê tê'rkerê re . . v*e , têrkera gerandî nav 

lê dikiri wek : Min sêvek xwar . Sînenê kurê 

xwe dît . Terio çû gund 

- Lêkera pê g'erandî 

Lêkera pêger.andî bê, arîkariya 'daçekekê ni kare 

têrker bistîne wek ".: 

Ez ji Kurdistanê tên . Heso li Hewlê rê dixe - 
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bite . Zaro di bexçeyê de dileyizin . 

- Lêkerên pronavkî . 

Pronavê lêkerên pronavkî her xwe ye , riêr û 

mê -, gelejmar , yekejnar wek : 

Min xwe şûşt . Tenö xwe dikuje . Wan xwe lezand 

Hon xwe bilezînin . Keçik xwe şuşt û h ,d . 

Ç - Lêkerên .' nekesaM. . 

Lêkerên nekesanî herwekî navê wan jî şanî ne 

me dide bê kes in wek : 

Raweya rader Baran barîn . Berf dahatin 

Raweya pêşkerî : 

Dema niho : Baran dibare . Berf datê i- 

Dema paş : Baran .«. dê bibare . Berf *dê bê an dabê . 

Boriya têdayî : Baran barî - . Berf -dahat . 

Boriya : dûdar : Baran bariye . Berf dahatiye * 

- 51 - 

Boriya berdest : Baran dibarî . Berf dadihat . 

Boriya çîrokî : Baran barî bm . Berf dahati bû . 

Raweya hekînî ; Dema borî . Forma I . 

Baran bibariya . Berf dahata . 

Forma II . Baran dê bibariya . Berf dê...dahata . 

Raweya ' bilanî : Boriya berdest . 

Baran barî biwa . Berf dahati biwa . 

Dena niho û paş . Baran bibare . -Berf. " dabê. . 

Kon 3 Li gora şiklên wan : Biservehatî û ne biserve 

hatî ango jiqeydeyan der . 

Di zimanê kudî de , bi awakî amdagirtî dikare bê gotin 

ko ji raderên lêkeran hemî demên borî û ji raweya fer - 
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naniyê* henî denên niho û paş dikarin bêne kesa,ndin . , 

Nebiservehatiya ' iiin lêkeran ji aliyê çêkirina ...raweya 

wan ya f ernanî ye . Hin raweyên f ernanî 3* * ' '. hene 

ko'.ddmêri wan yên niho û paş bi awakî derveyî 

qeydeyan têne çêkirin . 

98 - Rader . Berlêker . Dawîneyên lêkeran . - . - . 

Dawineyên raderan dido ne / in û n . 

Heke rayê.raderê bi t.îpeke dengdar qediya .dawîrie ; in 

û heke bi tîpeke dengdêr qediya .dawîhe v- n. e . 

wek : .Kirxn , firotin , gotiri , dîtin", xwêndin""ix h.d. 

Dan , anîn , çûn , danîn ûh.d. 

Bêrlêker sxsê ne ': Di , bi , ê bi an dê bi , an wê bi 

Her sê şiklên dawîn rast in ' . 

Di . Bi kêrî çşkirina denên Boriya berdest û Niho * . 

'te ' Min dikir . Ez dikiri . 

Di forna neyîniye de berlêker di ya Boriya berdest. 

na keve lê ya dêna Miho dikeve wek : nin ne dikir lê 

iz na kim « 

- 52 - 

Berlêker bi^dPi^çêkirina raweya fernanî , di denS ,. 

raweya hekTnî , dena niho û pa,ş ya raweya bilanî 

bikêr tê .. 

Heçî berlêker ê bi di çekirina dena paş ya 

raweya pêşkerî û raweya hekînî , dena paş F . II. 

bi kêr tê - 

Bike . Bixwe . Bavêje . Bîne . Bibêje . 

Here . Were . Ev du raweyên femanî ji 

qeydeyan der in . Min bikira . Min bigota . 
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Ez ê bikin . Ez ê bixwim . Ez ê bavêjim . 

Ez ê bînim . Ez ê bibêjin . 

Min ê* bikira . Min ê bigota . Min ê bixwara û 

h. d. 

Heçî dawîneyên lêkeran bi awakî andagirtî ev in : 

a - L'êkerên pêgerandî û denên niho û paş yên lêkerên 

sergerandî : im , î e ,in , in , in , 

Heke . .*lêker bi dengdêrekê diqede : 

n ,-,-;- n , n , n . 

Ez dikevin . Tu dikevî . Ew dikeve . En dikevin f 

Hon dikevin . Ew dikevin . 

Ez 'dibêjin , Tu dibêjî . Ew dibêje . En dibê- 

3"in . Hon dibêjin . Ew dibêjin . 

Ez çûn . Tu çû . Ew çû . En çûn . Hon çûn . 

EV ÇÛn ' lêkerên 

Heçî denên borî yên/sergerandî dawîneyên wan ev in : 

Boriya dûdar : iye- , iye , iye ,iye iye , iye , iye 

ye . Min kiriye . Te kiriye . Wî kiriye û h . d . 

Boriya çîrokî : i , i , i , i , i , i , i ye . 

Min kiri bû . Te kiri bû , Wî kiri bû , Wê kiri.bû . 

Me kiri bû û h. d. 

Denên borî yên raweya hekînî 

Dawîneyên wan ev in : a, . a, a, a, a , a, a . 

Min bikira " . Min bigota . Wî dê bigota ûh ,d'"i 

- 53 - 

Gava lêker di şiklê neyîniyê d.e ne,berlêke.r bi , ê 

bi dikeyxn wek / Bike , ne ke .Bibêje , ne bêje . 

biçe , ne çe . ... ez. bikin , ez ne kin û h . d . 



Rêzimana kurdî | 2332  

 

Heke lêker bi dengdêrekê destpêdike berlêker î;yên 

xwe davêjin . Bajo cihê biajö ; bavêje cihê 

biavêje . Baxêve cihê biaxêve û h. d . 

Niho ko ne çavên xwe li rader , berlêker û dawîneyên 

lêkeran gerandine,en ê qala lêker.ên biservehatî û :- 

nebiservehatî ' bigerînin û bi kitkitên wan nijûl bibin 

yy"~Lêkerên biservehati . 

Lêkerên biservehatî du kom in . Di koma yekemîn de 

lêker bi dengdêrekê diqede û ji bona çêkirina raweya 

wa.n ye fermariî dengdêra dawîn tê hilanîri.,. 

Barîn- ; barî ; bibare . 

Betilîn j betilî ; bibetile . 

Bezîn ; bezî ; bibeze ....- 

Biriqîn ; biriqî ; bibiriqe . 

Birîn ; Birî ; bibirÊ 

Kirîn ; kirî ,.; bikire . 

û . h . d . 

Nîşank . Bê dişwarî hate dîtin bi çiawayî raweya 

f ermanî tê çêkirin : Barîn barî bibare . 

Lêkerên biservehatî koma diwemîn 

Rayên wan lêkeran bi dengdarekê diqedin . Lêkerên . 

vê konê sê texlît in . 

Şiklê yekemîn de , herwekî ne gotiye tîpa dawiya 

lêkerê^ dengdarek e û dengdêra wê ya dawîn t..îpek 

3*i bilî a- ye . 

Bihîstin ; ' bihîst '; bibihîse 

G-irtin- ; girt ; bigire . 

Nihêrtin ; nihêrt ; binihêre 
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Şiklê diwenîn deli cihê dengdêra a 

dikeve dengdêr e û dengdara t ya dawiya rayê . *, 

lêkerê 

tê hilanîn 

Şiklê sewemîn 

_ **-54 _ 

Bijartin , bijart ; bibijêre . 

Parastin ; parast ; biparêse (ze) 

Spartin ; spart ; bispêre . 

Di vî şiklî de , dengdêra dawîn a ye û rayê ra-« 

derê bi "dengdara d diqede . 

Befilandin ; 

Ceribandin ; 

Kelandin ; 

Meyizandin 

betiland 

ceriband 

keland 

neyizand 

Lêkerên nebiservehatî du 

bibetilîne 

; biceribine 

; bikelîrie . 

; bineyizîne 

* "*. texlît in 

û h.d. 

Texlît I . Çêkirina raweya' wan a f ernani ji qeydeyan 

der e lê gava en raweya wan a f ernanî dizanin 
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kesandina denên borî il paş II gora qeydeyên 'zani 

ye wek : 

kir ; 

got ; 

avêt ; 

kuşt 

II . Ev lêker. in ko ji raweya wan ya fernanî 

demên niho û. paş , li gora qeydeyan 

dernakevin . 

Kirin ; 

Gotin 

Avêtin 

Kuştin 

bike ; 

bibêje * 

bavêje , 

bikuje ,u h.di 

Texlît 

Anîn . 

Herîn . 

Bîne . 

Here . 

Ez. 

Ez 

tînim . 

Ez terim 

an . ' 

diherim . L 



Rêzimana kurdî | 2335  

 

Hatin Vere Ez .têm.û h.d. 

Nîşank . Neyîniya lêkerên karîn û zanîn ya demên 

. niho ni ye wek : Ez ni zanim . Ez ni karim .-. 

- :55 - 

HOKER 

IOO- Hokerên cihkx : 

Li dereke din 

Di dora . . .de 

Ji vir da 

Ji wê da 

Li hindurê 

Di pişt . . . de 

Li paş 

Di ser ... re 

Di bin , . . de 

Jorîn 

Li vir , li here 

Dûr 

Ji dûr ve 

Li kû 

Ji der\ re 

Dormador 

Dorhêl 

He , ha 

Ji derve 

Di pêş 

Li pêş 

Li bcr 
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Di bin 

Jêrîn 

Li wê 

Nêzîk 

\Li her 

Tê de 

... i 

» » 

derî 

de 

re 

Hokeren denkî : 

Hingê 

Demberê 

Hema 

Di vê nîzîkahiyê de- 

Zûka 

Zûkanî 

Ji hingê ve 

Dawî , talî 

Duhî 

Pêr 

Di cih de , hena. 

Bitirpêr 

îro 

Berê 

Berî 

Her hal 
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Qende be 

Dainen 

Ji vir ve 

Paşê 

Tucar 

Eydî 

Car car 

Sibe 

- 56 - 

Nagehan 

Carina 

Pirîcar 

Bistkî 

Hingavî 

Nişke 

Henîn 

Hêja 

Niho 

G-ava , Kengê 

Di wextê berê da 

De'Wrana berê 

Zû 

Dereng 

Hero 

Hokerên çiqasî 

G-iş , Henî 

Pir ' ' ' ' 

Pirtir , Hêj bêtir 
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Bêtir , pirtir 

Çend , Çende 

Heke , G-er 

Eger , hinde 

Hindik , kên 

Biqasî , Çiqas 

Çiqas , Çiqas 3'î 

Zehf , gelek , pir 

Bes 

Hej 

Hîçne 

Kêntir 

Bi xwe 

Ewçend 

Hevqas- 

Zeyde 

Hinde 

Heta ko 

Hokerên awakî 

Bed , 

Bedtir 

Zor , 

Çito , 

Holê , 

Wilo , 

Qesdane 

Sif 

Xirab 
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, Xirabt 

Qewî 

Çawan 

Wiha 

Werge 

Çêtir,Zûtir, Layi 

Xezka 

ir 

qtir 

Biqasî 

Jî 

Pevre 

Bihevre 

Çina , ' 

Ji ber vê 

Nenaze 

Lez Zû 

Baştir,êt 

Çire 

yekê 

ir,Qenctir 

- 57 - 

Hokerên erinî û gunanî digel biwêjên hokerî 

Bêguman . Nexwe . Tutişt . Birastî '. Bxêwleyx . 'Bele'". Ere . 

Bêşik . Heye ko , Dibe ko , -,. 

Hokerên neyînî. : Ni . No". ne * Na ; Tu - . Yekcar , Hîç .Qet 

11 ' dxn -v 

_._ *-i hokerên:/ Di cih de . Tişbe , Bi.nîvî... Ji nişka ve . 
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Di ser..ve . Destpêkî . Pêşîn . Hîç . Hinbihin . D.or dor . 

Bidijdilî . Ji nîzîkahî ve . Ji der ve . Pêr . Bitirpêr . Par , 

Pêrar . Hena . Yekcar . Tevlîhev . Hindik . -Bê' ;serûbxn . "Bêetlahî 

. Bi vî rengî . Bi çu rengî . Pirtir .pirtir . Demek . 

Hena . G-eh geh . Tewr . . - . '. 

Nîşank . ,Bi arîkariya parekên bi , î', anQ , ;ahî û h. d. 

1 zehf , hokerî têne.çêkirin wek :Bilez . B4.dlqet ., 

Bişşhreza^î . Biçelengî . Bidilhebînî . Şehsiwarane . Ciwan - 

nêrane , Birindî . Biqencî . Bisivikahî .. Aqilane . 

Biedeb , Biern . Binermî Ehneqane . Bidizîka.,. Bidelalî . 

Mîrane . . Bihişkî . Conerdane . Eqilnendane û h. d , 

- 58 - 

101 - Daçek û. biwêjên daçekî : 

Li , 3*i..,re , piştî , berî ', bi..re , digel , -ji bo 

3*i bona v , jû pê ve- , jê pê ve, , h;er" çend jî "'..,. 

Ji xeyni , di . .re , di nav. . . re , li b'a , li 

cem , li riik , der nav ', dide :, '.'' der ,.. ji, . , 

gava ., dena ko , ji..ve , paş ,11 paş ,, h'ema , 

li bef'y, II paş , hema , li ber. , li pêş, , di dema 

"... ,de ., di...de di nav beyna , . tevî , bidana '' , 

bi...re , der tenişta , ta ko , heta ko , ji ber , 

tê,. re ':, 11 ba ,. cihê' ., li cihê , bibehaye , di...re , :" 

dij ,. dûri j der saya , herwekî , ji derveyî , 

der. nîzikî .,-, der riav ., ber . bi . , ber bi: '. ;. .ve , 

li gora , di biri . .de ,; li ser , di sef..re , . 

di bin-, . *re:'.: 'j. eve- , ewe: : , gi' ...pê ve , jibilî , 

weriya , der penaha. ,, jêrî .... , jorî ,' pêşiya , 

di nav ..de , der dora , ji tirsa , peş bi , -pêş^ 
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berî ) der drêjahiya , heta , heçi û h » di 

102 - G-ihanek û biwêjên gihanekî : 

ii * *....; 

Jî , holê wiha , werge , wisa , ji ber ko , ahgo 

her çend jî , û , gava , wekê \ lê , ji qeheve-, 

an t her wekî , kengê , ne » ko , çendane > 

bi şertê* ko , heta ko , bihirigavî ko , me be 

ko , biqasî ko , herçend ko , biawyê ko , an ne, 

heçi , herwekî hate dîtin ko , cihê ko , hek , 

heke , ger , meger , bila be , herhal , mîna, 

nola , nolî , da ko , heta ko , ta ko , hema 

ko , beriya ko , ji ber vê yekê , ji dema ko , 

ji wextê ko , ji hingê ko , dîtkî , pêna , dervexistî 

, dervemayî , lewra , ji lewra , piştî 

ko , weriya ko , herwekî ko , wisanî ko , gava 

ko , dema kk , bihna ko , hinde ko , hema ko, 

3*i ber ko , rexma , xesma û h . d . 

- 59 - 

102 - Baneşan : 

Ev xn çend baneşan : 

Yên hizn' û kederê : Ax li min . Ax ,li- min ezo ! 

Ax li min ezê . Way li min porkuê !Way li min ! 

Yên bankirinê ; Lo ! . Lo lo ! Lê ! Lê lê ! Yabo ! 

Ya dê. . Hey : lê .! Hey lo ! û h. d. 

G-elî bi kêrî pirskirinê û bankirinê tê wek : 

Mirovo . ! Dotmamê ! 

Heke nav ' gelejmarîn e , dawiya navî parek in tê 

dayîn wek : Kurdino ! Pismamino ! . ' û. ;h~T d, 
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Gelî Kurdino ! G-elî pismamxno' ! 

103 - 

Rastnivîsandin . 

Rastnivîsandina zimanê me ne tiştekî dişwar e , nemaze 

3*i bona 'me . 

Herwekî we,di rûpelên vê kitêbê de, dîtiye.ji 

veqetandek û ji tewangê pê ve bêje henî cihê tênenivîsandin 

ango nav , pronav , rengdêr , lêker , .-. 

hoker , daçek' ., gihanek. û baneşan . 

Hînker : Bextê nêr kerê -jî dike nêr . Dê û dotê "' 

şer dikir , kênaqilan bawer dikir . Mirov 

zêrê xwe di sûka ceh de na firoşe . 

Mû bi nû , rihek çêdibe . Ava hêdî hêdî 

ne ecêb 3*ê dî . ( dît ) . Kevroşka mê û 

nêr , mirovê xurt dizane . Nanê sêlê durû 

ye . Wextê leglegê çû bi leqleqê . 

Bila ez xwerê şêran bim , û ne- nêçîra çeqel û 

rOviyan bim . Ji giya nermtir nî ne , 

di bin keviran de na mîne . Şiyayên. bilind 

. bê berf na bin , newalên kûr bê av na bin . 

Dest destan dişo , vedigere rûyan dişo . 

G-otine rovî : " Me tu kirî mîi*ê mirişkan , " 

Rovî girî û got : " Ez ji siûda xwe ne bawer 

im . Ez kurd im . Navê min Temo ye . " *~r 

- 60. - 

104 - Hevoksazî an çêkirina hevokan . 

Heroyî ango adetî hevoka kurdî bi awayê jêrîn e : 

Min sêvek Xwar . 
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Temoyî hespek kirî . 

brayê xwe . dît . SA A xneme 

Kirde . têrker . lêker . 

Lê hevokin hene ko di wan de têrker piştî lêkerê 

tê dayîn . 

Ez diçim 

Kurdistanê 

Ew 

Kirde . 

hat 

Lêker 

Hewlêre . 

Têrkêr . 

Ji aliyê din heke me bala xwe da methelokên kurdî 

rûpel 59. me dît ko mirov dikare texlît , 'fexiît 

hevokan pêk bîne , saz bike wek : 

Ez ê te bînin mal: . Ez bawer dikim ko te hevalê 

xwe Tacîn, ji nêj ve,ne dîtiye . Min ji kurê xwe re 

kitêbêk da'. an Min kitêbek da kure xwe 

Ez ête bigihînim gundê xwe . Duhî êvarê gelek 

meyvan hat i . bûn mala me . Navê te çi ye ? Navê 

min Hevind e . 

Texlîtên hevokan . 

Hevokên biserxwe , Hevokên biserxwe ev hevok in 

ko manake sergihayî ango manake timam tê de ye 

wek : Roj 3*i bona hemiyan dibiriqe . Xwîn di rayên 

ne de diherike i ? .!._. 1 "e Duhî êvarê .' mxn , 

yê neizin , bi çend hevalan çû. gundê braziyê ne . 
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Ez 'bi ditina we gelek bextewaf in . Gul çîç_ keke 

bihindar e . Zaro: ,bi qelema xwe> wezîfa xwe ya 

kurdî dinivîse- . 

- 61 - 

Herwekî tê dîtin hevokên jorîn hevokên biserxwe ne 

- lêkereke kesanî bitenê tê de ye . 

Lê hevkin hene ko di wan de du lêkerên kesanl hene 

ango ji du perçehevokan hevedudanî ne wek :; 

Birçîtî li deriyê nirovê xebatker dinêre , bêl'' 

ko bikeve hundur . Perça hevokê ya gêşîn ev e : 

Birçîtî li deriye mirovê xebafker "dxnêre , 

Perça hevokê ya diwemîn : bêî ko bikare bikeve hundur 

'. '. 

Binhfengî nexweşiyek e , dermanê wê xebaf e . . ..*. 

Hevoka kûre ango esasî : Bihntengî nexweşiyek e , 

Hevoka sergiha ango fimamker : Dermanê wê xebat e . 

Hevokên biserxwe yên pêşhevdanî : 

Min berdîti bû , we xwe xapand . Te xirabî kir , te 

dê biêşînin . Bêtir wext dibore , ew bêtir bi 

bedbexj*xya xwe dihese . ' : . ""^^ 

^"'- '"A Hevokên rêzkirî : \ *" ,' 

Ez hatim , min dît , nin zora wan bir . ' '.'H':,::v:^®l<y 

Rona ko berê hinde bi nav û deng bû û ko dinya xisti : 

bû bin destê xwe , .îro wê nezinahiya xwe ya siyasî 

û eskerî winda kir » 

Hevokên pê ve girêdayî : 

Ez bawer dikira ko ew nesax e . Wan dixwest ko en 

guhdariya wan bikin . Bêje nin tm kî yî ? 
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G-aya ez nexweş bûn , hon li nin pirsîn . Ez eydî 

ni: zanin li kû ne ! Heyfe ko kes banî nin ne kir . 

Ez dixwazin ko 1 hon bextiyar bin . Ez ninêkarin ko 

poşnan ne bin . G-ava ez li Kurdistanê bûn , nin çiya-' 

yên bilind dîtin . Divê bifikirin ko wext li wedibore 

, Ji we re ye ko ez dibêjin . Ew çêtir daxê - 

ve ko dike . Ez dizanin ko hon li wê bûn . 

Ez guman dikim ko ew bê . Stêr in yên ko dibiriqin . 

Hacîreşk diçe , gava serma tê 

- 62 - 
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TÊYDAKBR 'INDEX 

Rûpel; ' ! 

Awa,n._i. = Cas ,façon 

Awayê biwarî = Cas direct 

Awayê nebiwarî = Cas indirect 

Baneşan,n.f .1 1 , 59=Interjection 

Bariyar =Pêjoratif 

Berhevanî,n.f .8 =Superlatif 

Berlêker , n . f . 5 1 =Pr êverbe 

Bêje,n.f . 1 = mot 

Bihnok,n.f. 33 =Virgule 
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Biserxwe ^TncreT^mnt^''^-*""' *" 

-B,.xwae^.a pronavkî,=*>, (lo.cution * . , 

° r ( pronomxnale 

Btjx.awe^e.an dja-ç,-e.-k.!x_,/5>8;_ (loc,ution..s. 

° ' (preposxtxves 

Biwêjên _-_( locutions 

gihanekî (conjonctives 

-B,.xwae^.aen ,hok,erî)A^lo, cutions , . , 

d (adverbxales 

_B, x. wae.jean lieak, erîa,4,9^(^lrobcuatlieonss 

Boriya berdest ( m a±t 

an Borxya nîzxk ( * 

Boriya çîrokî,43=Plus-queparfait 

Boriya Dûdar an. ( Passê 

Boriya dûrtir ( simple 

Boriya Têdayî an. (Passê 

Rûpel 

Dengdêr,n.f . ,2 = Voyelle 

Dengdêra drê-j,2=Voyelle longue 

Dengdêra kurt , 2=Voyelle courte 

Devkî = Oral 

Dijraber,n.f . ,1 2=antonyme 

Durawest ,34 =Deux-points 

Elfab.e,n.f. =Alphabet 

Embaz, n f . = Exemple 

t, , . Eyleta navan.8=0) ( famille de 

_«v '. ( noms 

Boriya dûr 43^("cömposê 
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Daçek,n.f . ,1 0,58=Prêposition 

Dawîne,n.f . , 32,51 =terminaison 

Dem,n.f., =Temps 

Dema borî, 44=^iftps''' palssê^' ;- 

Dema niho, 44=Temps- prêsent 

Dema paş,44 =Temps futur 

Dengdar,N;F, , 2=Consonne 

Gele*)mar,n,f . ,1 5 = Pluriel 

Gihanek#n,f , ,1 0,58 ^Conjonction 

Girdek,n,f . j 1 1 = Majuscule 

Girêka duta =Conjonction double 

Girêka yekta^Conjonctiöri simple 

Guhgrbar, 8 = Variable 

Guhirker > n * f . , 5 =Affixe 

Hevdeng,n,f . ,12= Homon^me 

Hevenav , n . m . , 1 3= Nom commun 

Hevok,n,f*|1 = Phrase 

Hevoksazî,n.f . , = Syntaxe 

Hinker,n.f . ,8 =Leçon,exercice 

Hoker,n.f . j 10^55= Advcrbe 

Hurek,n.f.,2 = Minuscule 

Ji hevkirxna lêkeran , 37 

Jmarnav , n . m . , 1 5 = Nombre 

Kes,n.m., 31 = Personne 

.,. Kesandin,n.f . ,43 = Conjugaison 

Kesandin . /-,., , ( ~ (bxkesxnae) \ 42) Con^uguer ( *- & 

Kesandina lêkera kirin , 43 

Kesandxna lêkera ketin 
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-..65 - 

Rûpel 

KTr esean l,eak, ere,3a0=-~) (Les personnes , , , ' (dans les verbes 

Kesê Diwemîn = 2e personne 

Kesê pêşin an (. * 

yek,emîni y = )1ere personne ( * 

Kesê sewemin = 3e personne 

Kevane,n.f , ,37 = parenthêse 

_K_i.fisgadca.rrîi ,d2j9 -=((cciorcmoPnlset"amnteinetl 

Kirde,n.f., 27 = Sujet 

Kîte,n.f., 5 = Syllabe 

Lêker,n.f.,9,26,27 =Verbe 

lêkera arîkar bûn ' , 38 

Lêkera biservehatî,51 ,53" - 

Verbe rêgulier 

tLae,kera gerakî, * = ()V_- erbe a la , . ^ 

& (forme actxve) 

Lêkera hebûnê,40=Verbe avoir 

Lêkera hevedudanî ) 

forma diwemîn, ) 49 

Aciz kirin ) 

Lêkera ket xnê* ,45,46, =conjugaison 

du verbe tomber 

Lêkera. nebiser- _. (verbe irrêveha/ 

tî, ( gulier 

tLae,kera negerokî, a = () verbe a la ° (forme passx- ,ve 

Lêkera nekesanîj5c , (Verbe im - . 

54 (personnel 
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Lêkera pêgerandx,50=Verbe 

intransitif 

Lêkera pronavki,50,=Verbe pronominal 

Lêkera sergerandî,50,= Verbe 

transitif 

Lêkerên biservehatî, 53 

Lêkerên hevedudani) {Verbescomforma 

yek )47=(posês 

Lêkerên nebiservehatî , 54 

Rûpel 

Nav,n.m., 9 , 43 > = Nom 

Navên heve -).,«_ dudanî )U^oms composes 

Navên kombêj ,1 3=Noms collectifs 

Navên nenêrbaran,14=Noms ab - 

stralt 

Navên nêrbaran, 1 3=Noms con'crets 

Navên sade = ,-Motesimples 

Neguhêrbar , 8 , 9=Invariable 

Nivîskî = par ecrit 

Nîşandek,n.f , ,*33s36=Ponctuation 

Nîşandeka) 

axaf tinê ) 

36 = Tiret 

Nîşandeka du nikan,35=Guillemet 

Nîşandeka hêdanê , 35=Point d ' exclamatiöh 

Nîşandeka pênekan,36= Tirets 

Nîşandeka pirsê,35=Point d'interrogation 

Nîşankyh.f * ,7 = Remarque 
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Parek ,n.f . ,40 =Particule 

Paşdanî , n . f . , 5 = Suf f ixe 

Perçehevok,n.f . , 1=Prêposition 

Perçeyên axaftinê,8=Pa.rtie du 

discours 

Pevdeng,n.f . ,4= Diphtongue 

Pevhatin,n.f . = Accord 

Pi çûker , n . f . , 7=Diminut if 

Pêşdanî,n.f . , 5 = Prêfixe 

Pêhevanî ) _. n , , . u*+ v (n.f . ,8=Compero.txf 

Perçehevok,n,f = Proposition 

Pêşe,n.f. = Prose 

Pêşekar, s. = Prosateur 

Pêşkerên hejmarkî, 1 6=Article 

indêfini 

- 66 - - işw 

'(Mode par- 

Pirkîte,n.f ,5=Poly.syllabe Raweya çêbiwar,3I=iticipe 

Pirs,n.f.,4 = Mot " (-Passe 

Pirsa sade = Mot simple Raweya fermanî=Mode' ^ra- 

Pronav,n.m., 9,22, 23, 24,25, 26=Pronom Raweya hekînÎ931=(Mode con- 

Pronavê kirdewar=Pronom sujet i,axtxonne± 

J (Mode 

Pronavên Bîrdar , 25=dPerdoxnnoxmss ,I,_R, aweya parnxh.,ayx,31.=)F 

(participe* 

Pronavên Destdaniyê,22,23=Pronoms possessxfs' _(Mode xn- Pronavên 

hevduditiyê.25=Pronoms . Kaweya. peşker,3T -^-(dica-t__ 

7 recxproques Cwr h f 
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Pronavên kesîn,22=Pronoms perşoru-- fiaweya rader,31 

7 nels J ( nxtxf 

Pronavên kurtkirî,26=Pronoms_abrd- ges neutreş Rengdêr-n.f ' _._. . 

,10,18=ad3ectif 

Pronavên nebinavkixrîn_d2ê4f,x2n5x,s='Pr/ophoms K,. engdnAereAn çx. 

-)\ / . , '. ' ,._. .. (Ad^ectxfs 

Pronavên yên hevedudanî, 18=(qualifi - 

(neutres wabÖnê *> (catifs 

±P_roonnaavvêe pncêg«cerr aann t_ê_rrkie_reSr Pprl°ênmoemnt c. om" 

RDeensgtdda*n5riêynê an ))18=r(dA3decietlc_t-iÇM 

v j*+- > -, (.possessxxs 

Pronavê pêhatî an),_ .. 0, (Pronom Xwed-t:Lye ; ...... +.^" 

girêkî )15-16f&t_f)* Rengdêrên)9n 91 Udjectifs 

a a . -_ (Pronoms dêmon- Jmarda 20>21= numeraux 

Pronaven Pe?ker»2:?*(stratifs ' (cardxnaux 

Pronavên pirsiyari,24=/(^°ms, jj" R^êrên) (Adjectifs nu- * J ? (terrogatif s 

Jmarîn ) (mêraux 

Pronav û daçekên)?fi_(Pronoms et prêhevgirtî 

) Tpositions contrac- A ., (^eg ' Rengpeşda = Exemple ^ 

Ra ,n.m.,5= Racine Rengdêrên ) (Adjectifs 

Nebxnavkxrî) (xndefxnxs 

Rader,Berlêker, ' _  

Dawîneyên iteojan-5 ' >52=(prêver* - (terminaisons *^e'?Ker ' 

.vmonstratiis 

(des verbes Rengdêrên)20=(Adjectifs in - 

RakiSandin,n.f.=dêrivation , Pirskerî ) (terrogatifs 

Ranima,n.f. = Etymologie Rengdêren)OA _, CAdjectifs nu- ' A ^ (20,21 

=(meraux car - Rastnivîsi,n.f.,59 =Örthographe rezaa ; (dinaux 
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Rawe an Derawa,31 = Mode Rêkirin-Kesandiha lêkera) .- 

Rawest,n.f.,35= Point hevdudanî-Forma yekemîn ) 

Rawestên peyhev,35=Points de sus Rezahev an -*)12= Synonyme 

pension f Hevmana , n . i . .. ^- . 

Raweya __ , 31 =Mode subjonctif Rêzana zraên'1 = Gra_mairş_. 

Serdanî,n.T . ,39= Atribut * 

- 67- 

Serdayî,n.f. = Accent Veqetandek,n.f . ,9,1 5=)A _._n" 

Serenav.n.m. ,1 3=Nom propre ,,. , , . . A _, (Article ' ' _ -- Veqetandeka 

parkx,n.f.) -fc-fif Spehênivîsî,n.f ,=Calligraphie <-?<" 

Şewane,n.f. = Vers 

Tewandinjn.f.jlöjlY^/^^ - ' ' ' (naxson 

Yeke3*mar,n.f . , 1 5 = Singukier 

(Dêcli - Yekîte,n.f . ,5 = Monosyllabique 

Zayend,n. f . , 14 = G-enre 

Têrker,n.f . , 1 8=G'omplêment \ fn Zayenda me , 1 4 , 1 5=Genre femxnxn 

f-A._ / \- om 

.. P .,-g_ "~v28,29=(plement Zayenda nêr, 14, 1 5=Genre masculin cill 

U"G_T_1IH ) ( A' 4- 

,, Zimanê axaftinê, 1=Langue parlêe 

T,êarkera negeran)on (Complêment .._.. A . * , . a a (Langue TvT dî an 

Negeranî) a(29=)(-xnd,x. rect 4. Zimane nxvîsandxne, - 1=)(e,crxt?e, 

Tip,n.f.,1 = (Lettre 

"(alphabêtique 

Tof,n.f. = Groupe 

, i 

Ki<têbe__ Kurdî - 

., , i 
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Di van pêncî saltn dawîn de ji çar hezarî bêtir kitêbêkurdî 

hatine çap kirin * ( 

Li vir em nave_i hinkit-bên ko bi zmên giredaniya wan hene 

didin zanîn ; 

Rêzimanên kurdx ango qeydeyên zimanê* kurdî 

Bingehên Gramêra Kurmanex . 

Cela.det Bedir - Xan 

Şam - 1941 _ 

Elêments de Grammaire Kurde 

Kamran Bedir - Xan 

Parîs - 1953. 

Gramatika Zimanê* Kurdî 

Q . Kurdo 

Erêvan - 1956 . 

- 68 

Rêzimanê Kurmancî . 

Reşîd Kurd 

Şam - 1956 . 

Navên hin f erhengên kurdi , 

Perhenga Kurdî-F__risî -Erebî 

Merdûxê Kurdistanî . 

Tehran - 1955 . 

A Kurdish Grammar 

Ernest N . McCarus 

New York - 1958 . 

Awa û Destura Zimanê Kurdî 

Cegerxwîn . ' 

Bagdad - 1961 . 
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Perhenga Rûsî - Kurdî . 

30 000 pirs . 

H . 0 . Parîzov . 

Moskova - 1957 . 

Rêzimanê kurdi . 

Çukkerman . 

Moskova - 1962 . 

a Grammaire' "*Kurde 

Celadet Bedir - Xan 

Roger Lescof . 

Parîs - 1970 

Ferhenga Piçûk . 

Kurdî __ Rûsî . 

C . X . Bakaev . 

Moskova - 1957 . 

Ferhenga Ermenî - Kurdî 

28 000 pirs . 

Siyabendo -. Ç.açan 

Erêvan - 1957 . 

Ferhenga Kurdî - Rûsî 

*'34 000 pirs . * 

Qenatê Kurdo . 

* Moskova - Î9*o0 . . ** 

Ferhenga Xal 

Navên çend ferheng 40 000 pirs" 

ango qamûsên kurdi . 

Ferhenga kurdî - frensizî 

15 000 pirs . 
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A . Jaba . 

Petersburg __ 1870 . 

El Murşid . 

Ferhengeke Erebî - Kurdî 

20 00° pirs . 

Giyû Mukriyanî . 

Hewlêr - 1950 . 

Kurdx - Kurdi" *-.- 

Mihemede' Xal .' 

Silêmanî - 1960 

Ferhenga Mehabr*.d . '. 

30 000 pirs . 

Giyû Mukriyanî . 

Hewlêr , çapxana ku-rdistan 

1961 

Dictionnaire Kurd ,Françai_ 

Joyce^îaû -Bruxelles -Î965. » . . * 

Ferhenga Kurdî - Ingilîzî. 

Tawfiq Wahby - C.J.Edmonds 

KUrtçe -TUrkçe . Sözltlfc- 

Musa Anter - Istanbul -1967 . 

** 

RÊZIMANA ABDULLAH KARABAX 

Rêzimana Kurdî ya Kurmancî 

 - bi hîndarî -  

Abdullah Karabax  

(Abdullah Karaba  ٍ )  

1  
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Dema niha  .............................................................................................................. 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

Di kêşanê de negerguhêzî û gerguhêzî  ....................................................................  

Dema niha û kêşana lêkeran  ....................................................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ..............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ..................................................................................................  

Dema niha û hin kêşanên taybet  ..............................................................................   

Bikaranîna dema niha  .............................................................................................. 

Mijar 7 

Dema boriya têdeyî  ................................................................................................ 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................   
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Dema boriya têdeyî û kêşana lêkeran  .......................................................................   

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ................................................................................................... 

Mijar 8 

çîrokiya dema boriya têdeyî  ................................................................................. 
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çîrokiya dema boriya têdeyî û kêşana lêkeran  .........................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ................................................................................................... 

Mijar 9 

Dema boriya dûdar  ................................................................................................ 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................   

Dema boriya dûdar û kêşana lêkeran  .......................................................................   

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Mijar 10 
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çîrokiya dema boriya dûdar  ................................................................................. 
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Mijar 11 

Dema boriya berdest  .............................................................................................. 

çêkirina raweyê  ........................................................................................................   
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Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ................................................................................................... 

Mijar 12 

Dema bê  ................................................................................................................... 
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Dema bê û kêşana lêkeran  ........................................................................................   
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Ji lêkerên gerguhêz  ................................................................................................... 

Mijar 13 

çîrokiya dema bê  ....................................................................................................   

I. çîrokiya dema bê  ................................................................................................ 

çêkirina raweyê  ........................................................................................................  

çîrokiya dema bê û kêşana lêkeran  ..........................................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ................................................................................................... 

II. çîrokiya dema bê ya daxwaza dema borî  ....................................................... 

çêkirina raweyê  ........................................................................................................  

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema borî û kêşana lêkeran  .....................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ................................................................................................... 

III. çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr  .......................................... 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr û kêşana lêkeran  ...........................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Mijar 14 

Dema bê ya nêzîk  ................................................................................................... 6  

I. Dema bê ya nêzîk  ................................................................................................ 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

Dema bê ya nêzîk û kêşana lêkeran  .........................................................................    

Ji lêkerên negerguhêz  ..............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ..................................................................................................  

Bikaranîna dema bê ya nêzîk  ...................................................................................    

II. çîrokiya dema bê ya nêzîk  .............................................................................. 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

çîrokiya bê ya nêzîk û kêşana lêkeran  ....................................................................   

Ji lêkerên negerguhêz  ..............................................................................................     

Ji lêkerên gerguhêz  ..................................................................................................  

Bikaranîna çîrokiya dema bê ya nêzîk  .....................................................................   

Mijar 15 

Raweya daxwazî  ..................................................................................................... 
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I. Daxwaziya dema niha  ........................................................................................   

çêkirina raweyê  .......................................................................................................   

Daxwaziya dema niha û kêşana lêkeran  ..................................................................    

Ji lêkerên negerguhêz  ..............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ..................................................................................................  

II. Daxwaziya dema borî ya pêkhatî  .................................................................... 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

Daxwaziya dema borî ya pêkhatî û kêşana lêkeran  .................................................    

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

III. Daxwaziya dema borî ya pêknehatî  ...............................................................   

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

Daxwaziya dema borî ya pêknehatî û kêşana lêkeran  ..............................................    

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ................................................................................................... 

IV. Daxwaziya dema boriya dûr  ............................................................................ 

çêkirina raweyê  ........................................................................................................   

Daxwaziya dema boriya dûr û kêşana lêkeran  .........................................................    

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

Ji lêkerên gerguhêz  ................................................................................................... 

Mijar 16 

Raweya xwestekî  .....................................................................................................  

I. Xwestekî ya daxwaziya dema niha  .................................................................... 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  
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Xwestekî ya daxwaziya dema niha û kêşana lêkeran  ...............................................     

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  
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çêkirina raweyê  .......................................................................................................  
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Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî  .........................................  

III. Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî  ........................................... 

çêkirina raweyê  ........................................................................................................  

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî û kêşana lêkeran  ...........................    

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî  .IV. Xwestekî ya 
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çêkirina raweyê  ........................................................................................................   
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Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna bilaniya dema niha  .................................................................................. 
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çêkirina raweyê  .......................................................................................................   

Bilaniya dema borî ya pêkhatî û kêşana lêkeran  ......................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna bilaniya dema borî ya pêkhatî  ................................................................ 
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çêkirina raweyê  ........................................................................................................   

Bilaniya dema borî ya pêknehatî û kêşana lêkeran  ..................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................  

8  



Rêzimana kurdî | 2370  

 

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna bilaniya dema borî ya pêknehatî  ............................................................ 

IV. Bilaniya dema boriya dûr  ................................................................................ 
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Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  
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I. Hekaniya dema niha  ........................................................................................... 

çêkirina raweyê  ........................................................................................................  

Hekaniya dema niha û kêşana lêkeran  .....................................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   
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Bikaranîna hekaniya dema niha  ............................................................................... 

II. Hekaniya dema bê 
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Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   
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Bikaranîna hekaniya dema bê  .................................................................................. 

III. Hekaniya dema boriya têdeyî 
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Hekaniya dema boriya têdeyî û kêşana lêkeran  .......................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna hekaniya dema boriya têdeyî  ................................................................. 

IV. Hekaniya dema boriya dûdar 
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Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   
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Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna hekaniya dema boriya dûdar  .................................................................. 

V. Hekaniya dema boriya berdest 

çêkirina raweyê  ........................................................................................................  

Hekaniya dema boriya berdest û kêşana lêkeran  .....................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna hekaniya dema boriya berdest  ............................................................... 
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Hekaniyên ku li ser bingeha raweyên daxwazî pêk tên 

I. Hekaniya daxwaziya dema niha 
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Hekaniya daxwaziya dema niha û kêşana lêkeran  ...................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna hekaniya daxwaziya dema niha  ............................................................. 

II. Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî 
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Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî û kêşana lêkeran  ..................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî  ............................................ 

III. Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî û kêşana lêkeran  ..............................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî  ........................................ 

IV. Hekaniya daxwaziya dema boriya dûr 
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Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  
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Bikaranîna hekaniya daxwaziya dema boriya dûr  ................................................... 

Mijar 19 

Raweya divêtî  .........................................................................................................  

I. Divêtiya daxwazî ya dema niha 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

Divêtiya daxwazî ya dema niha û kêşana lêkeran  ....................................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna divêtiya daxwazî ya dema niha ............................................................... 

II. Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî û kêşana lêkeran  ...................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî ............................................... 

III. Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî 
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çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî û kêşana lêkeran  ................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî ........................................... 

IV. Divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr 

çêkirina raweyê  .......................................................................................................  

Divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr û kêşana lêkeran  ..........................................  

Ji lêkerên negerguhêz  ...............................................................................................   

Ji lêkerên gerguhêz  ...................................................................................................  

Bikaranîna divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr  .................................................... 

Mijar 20 

Lêkerên alîkar  ........................................................................................................ 

Lêkerên alîkar ên ku di pêkhatina raweyan de erkên girîng radikin  

Bûn  .......................................................................................................................... 

Kêşana lêkerê û di raweyan de cih û erkên wê  ........................................................ 
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Lêkera bûn'ê û qertafên kesandinê  ..........................................................................  

Lêkera bûn'ê, hebûn, tune bûn, nîn ........................................................................ 

Lêkera bûn'ê û forma dibetî  .................................................................................... 

Hatin  ........................................................................................................................ 

Hatin û werîn  .......................................................................................................... 

Avaniya lebatî û ya tebatî  ........................................................................................  

Avaniya lebatî  ..........................................................................................................  

Avaniya tebatî  ..........................................................................................................   

Bikaranîna avaniya tebatî  ..........................................................................................  

Dan  .......................................................................................................................... 

Pêkhatina avaniya dançêker  .....................................................................................  

Bikaranîna avaniya dançêker  ...................................................................................   

Kirin  ........................................................................................................................ 

Forma erênî-neyînî  ................................................................................................... 

Viyan  ....................................................................................................................... 

Kêşana lêkerê û dirûvên wê : Viyan(vên/vîn/vêtin)  ................................................. 

Lêkerên alîkar ên ku bi erkên xwe yên bingehîn jî di hevokên hevedudanî de  

 wek lêkereke alîkar bi kar tên Xwastin .................................................................... 

Bo erka lêkerê ya bingehîn  ......................................................................................  

Bo erka lêkerê ya alîkar  ...........................................................................................   
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Karîn/kanîn  ............................................................................................................ 

Şiyan  ........................................................................................................................   

Şe kirin  .....................................................................................................................  

Zanîn  .......................................................................................................................  

Wêrîn  ......................................................................................................................  

Mijar 21 

Rawe û avanî  .......................................................................................................... 

A. Raweyên pêşkerî  .................................................................................................  

B. Raweyên daxwazî  ................................................................................................  

çêbiwar  ....................................................................................................................   

Pareng  ......................................................................................................................   

Ahenga dem û raweyan  ............................................................................................   
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Domdariya deman  ....................................................................................................  

Avanî  ...................................................................................................................... ..  

Ji aliyê lebatî û tebatiyê ve avanî  .............................................................................    

Avaniya lebatî  ..........................................................................................................   

Avaniya tebatî  ..........................................................................................................  

Ji aliyê dançêkeriyê ve avanî  ................................................................................... 

Mijar 22 

Lêker  .......................................................................................................................   

Rader  ........................................................................................................................  

Cureyên lêkeran  .......................................................................................................   

Lêkerên xwerû  .........................................................................................................  

Lêkerên nexwerû  ......................................................................................................  

Lêkerên pêkhatî  ........................................................................................................  

Lêkerên hevedudanî  .................................................................................................  

Di pêkhatina lêkeran de  ...........................................................................................  

Hêmanên bingehîn  ...................................................................................................  

Qertafên lêkersaz  .....................................................................................................  

Paşgir  .......................................................................................................................  

Navgir  ......................................................................................................................   

Pêşgir  .......................................................................................................................  

Hêmanên alîkar ên serbixwe û hevedudanî  .............................................................  

Di lêkeran de negerguhêzî û gerguhêzî  ...................................................................  

Di kêşanê de rayekên lêkeran  ..................................................................................  

Di pêkhatina bêjeyên din de rayekên karîger  ..........................................................  

Di kêşanê de rêzikî û nerêzikiya lêkeran  .................................................................  

Di rayekên hin lêkeran ên dema niha de hin guhartina dengan  .............................. 

Mijar 23 
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Hoker  ...................................................................................................................... 

Li gorî erkên xwe cureyên hokeran  .........................................................................  

Hokerên çawaniyê  ...................................................................................................  

Hokerên demê  ..........................................................................................................  

Hokerên cih û bergehê  .............................................................................................  
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Hokerên şanîdanê  ....................................................................................................  

Hokerên çendaniyê  ..................................................................................................  

Hokerên pirsyariyê  ..................................................................................................  

Di hin bikaranînên taybet de hoker  .........................................................................  

Ji aliyê peyvsaziyê ve hoker  ....................................................................................  

Hokerên xwerû  ........................................................................................................  

Hokerên nexwerû  ....................................................................................................  

Ji aliyê hevoksaziyê ve hoker  .................................................................................. 

Mijar 24 

Daçek  ......................................................................................................................   

Bi tevayî daçek  ........................................................................................................  

Daçekên xwerû  ........................................................................................................  

Daçekên nexwerû  ....................................................................................................  
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Mijar 25 

Gihanek  ..................................................................................................................  

Bi tevayî gihanek  .....................................................................................................   

Gihanekên xwerû  .....................................................................................................  

Gihanekên nexwerû  .................................................................................................  
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Mijar 26 

Baneşan  .................................................................................................................. 

Bi tevayî baneşan  .....................................................................................................  
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Yên xwerû  ...............................................................................................................  

Yên nexwerû  ............................................................................................................  
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Hevoksazî  ................................................................................................................  

Hevok  .......................................................................................................................  

Hêmanên hevokê  ......................................................................................................  

Kirde  ........................................................................................................................  

Pêveber  .....................................................................................................................   
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Cureyên hevokan  ..................................................................................................... 
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Hevokên ragihandinê  ...............................................................................................  
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Hevokên neyînê  .......................................................................................................  
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Hevokên bilaniyê  .....................................................................................................  

Hevokên hekanîyê  ....................................................................................................   

Hevokên divêtiyê  .....................................................................................................  

Hevokên pirsyariyê  ..................................................................................................   
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Hevokên lêkêrî  .........................................................................................................  
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Hevokên xwerû  ........................................................................................................  
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Hevokên navberî  ......................................................................................................  
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Xalbendî  .................................................................................................................. 
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Xalebêhnok  ..............................................................................................................  

Xalecot  .....................................................................................................................  
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Bangnîşan  ................................................................................................................  

Sêxal  ........................................................................................................................  

Xalên rêzkirî  ............................................................................................................  
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Dunik ........................................................................................................................  

Dubare  .....................................................................................................................   
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Yeknik  ......................................................................................................................  

Dabir  ........................................................................................................................  

Kevanek  ...................................................................................................................  

Nîvkevanek  ..............................................................................................................  

Kevaneka çarçik  .......................................................................................................   
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Bendik  ......................................................................................................................  

Xêzeka dirêj  .............................................................................................................  
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Xalbendî û hin bikaranînên wêjeyî û taybetî yên kesayî  ......................................... 

çavkanî  ................................................................................................................. 15  

  

 

 

Tablo : 1                                                   Zimanê Kurdî 

[____ 1____2____3____45____] 

☻1 Koma Hind-Ewropa   ☻2 Koma Ural-Altay   ☻3 Koma Samiyan 

 [____♠____]              

                    ♠                       ☻4 Koma çîn û Tîbet   ☻5 Koma Bantûyan 

                   ☻                     

♠ 

♠ 

☻♠♠♠ ♠♠♠☻                                                 

 ♠ 

♠ 
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☻ 

 ♠ 

♠ 

 ☻♠ (ranîت)ranîخ ♠☻

                                ♠  

                                ♠ 

☻♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠☻ 

 ♠ 

♠ 

☻♠ Kurdî ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠☻ 

                                                      ♠ 

♠ 

                                                     ☻♠ Kurmanckî(Dimilkî) 

                                                      ♠  

                                                      ♠  

☻♠ Goranî(Hewremanî, Lekî)   

♠  

                                                      ♠  

☻♠ Lorî 

                                                      ♠  

                                                      ♠  

☻♠ Kurmancî(Kurmanciya jorîn) 

                                                      ♠  

                                                      ♠ 

                                                     ☻♠ Soranî(Kurmanciya jêrîn)  

16  
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Tablo : 2 

  

Zimanê خranî yê Dêrin                           

  

       ____                                          

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

                    ♠                                                               ♠  

                    ♠                                                               ♠                              

  

                   ☻ 

Rojhilat 

  

☻ 

Rojava 

  

                    ♠                                                                ♠                 

♠                                            ♠                                      ♠  

                    ♠                                            ♠                                      ♠  

                    ♠                                           ☻                                    ☻ 

  

♠                                            ♠ 

  

♠  

  

                    ♠                                            ♠                                      ♠               

       [----------------ZIMANتN KEVN -----------تN خRANخ-----------------] 
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                    ♠                                            ♠                                       ♠  

       [-----------------ZIMANتN----------------SERDEMA NAVخN--------- 

♠                                            ♠                                       ♠  

       [-----------------ZIMANتN Nغ----------------YتN خRANخ--------------]  

                    ♠                                            ♠                                       ♠  

                    ♠                                            ♠                                       ♠                                

                   ☻                                          ☻                                     ☻  

Osetî,  Pêştoyî                     Kurdî, Belûcî                   Farisiya Nû   

17  

  

  

Tablo : 3 

                                             Kurdiya Dêrin                                      

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

♠ 

                ♠                                                                              ♠  

                ♠                                                                              ♠                                

  

☻ 

  

☻ 

  

         Pehlewanî                                                              Kurmancî          

♠                                                                               ♠ 

               ♠                                                                               ♠  

               ♠                                                                               ♠ 

               ♠                                                                               ♠ 
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  ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

  

♠  

  

  ♠                       ♠                                                                   ♠                 

  

 ☻ 

  

☻                                                                  ♠  

  

 Kirmanckî     Goranî                                                           ♠   

                             ♠                                                                 ♠   

                             ♠                                                  ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠  

                             ♠                                                  ♠                          ♠ 

                             ♠                                                  ♠                          ♠      

                             ♠                                                 ☻ 

                             ♠                                                                              ☻ 

                             ♠ 

       ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠  

       ♠                                          ♠  

       ♠                                          ♠  

      ☻                                        ☻ 

 Hewremanî                            Lekî 

18  
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Tablo : 4 

tîpên girdek  

  

Alfabeya Kurdî 

di peyvê de  tîpên hûrdek  

  

di peyvê de 

  

A                              Agirî  

  

a 

  

agir 

  

B 

C 

ç 

D 

E 

 ت

F 

G 

H 

I 

 خ

J 

K 

L 

M 
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N 

O 

P 

Q 

R 

S 

Ş 

T 

U 

 غ

V 

W 

X 

Y 

Z 

  

Bêrîvan  

Culemerg  

çewlik  

Delal  

Erzo  

  lxoت

Firad  

Gulperî  

Hawar  

Irak  

  noخ

Jiyan  

Kermanşah  



Rêzimana kurdî | 2384  

 

Lezgîn 

Meletî  

Nemrûd  

Osmanî  

Perîxan  

Qers  

Reşê  

Semsûr  

Şerko  

Tendûrik  

Uzbek  

  ygurkîغ

Vîndar  

Wan  

Xabûr  

Yekdil  

Zagros  

  

b 

c 

ç 

d 

e 

ê 

f 

g 

h 

i 
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î 

j 

k 

l 

m 

n 

o 

p 

q 

r 

s 

ş 

t 

u 

û 

v 

w 

x 

y 

z 

19  

  

berf 

cemed 

çar 

ders 

endam 

êvar 
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firîn 

gulav 

hêlîn 

izxare 

îsal 

jiyan 

kevir 

lepik 

mezin 

nalîn 

ode 

pirtûk 

qet 

reng 

sal 

şev 

tu 

usûl 

ûd 

vekirî 

welat 

xew 

yek 

zêr 

  

  

                                                         PêşgotinEv xebata rêzimanî di navbera 

salên 2003 û 2009an de bi sernivîsa Qursên 
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Kurdî-ders/rêziman hatibû amadekirin. Hin mijarên wê bi hêsanî di 

kursan de   

û li çend malperan jî tevayî dihatin xwendin. Careke din hatin berçavkirin, 

bi  

kûrayî hatin dahûrandin, hin mijar hatin derxistin, hinek jî hatin 

lêzêdekirin.   

Bo vê sererastkirina dawiyê jî rezimana Celadet Bedirxan, ya Feqî Sagniç, 

bi  

sedema nûjenî û standardiyê Rêzimana Kurmancî, çapa berfirehkirîµ ya   

Samî Tan û ji aliyê çavkaniyên ferhengî ve jî yên Zana Farqînî bingeh hatin  

hilbijartin. Der barê hin mijaran de min ramanên xwe veşarî hiştin. Ji ber 

ku  

hevgirtina perwerdeyî ya zimanê Kurdî, ji ramanên cur bi cur ên mamoste 

û  

zimanzanan hê pêştir e.   

Rastnivîs jî mijareke girîng e. Di hemû mijarên vê berhemê de gelek xalên 

wê 

hatin nasandin, lê hinek jî ji pêşeroja zimanê niviskî re man. Wekî ku tê 

zanîn  

rastnivîsa Kurmanciyê hîn tam rûneniştiye. Ligel vê pêdiviya rênîşa 

vekîteyê 

heye ku ew jî karê ferhengçêker û saziyên ku xwe berpirsyar dibînin in.  

Ev rêziman ji bo astên bilind û kesên ku Kurmancî dipeyîvin û dixwînin, 

hate 

vehandin. Mijar bi şêweyên fehmbar hatin ravekirin û rêbaz bi mînakan 

hatin  

şidandin.  
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Jêwergiranên berhemên wêjeyî yên ku di vê xebatê de cih digirin, li gorî 

rêz û  

rêzikên rêzimana nûjên hatin bêjandin û bicihkirin.  

Bi navê Veser a Rêzimana Kurdî ya Kurmancî, der barê kêşana lêkeran de  

pirtûkçeyek hate ramandin û ew vesera vê berhemê ye.  

07.05.2013, Lozan, A. Karabax 

20  

  

Jimar : 1  

Mijar : Zaravaya Kurmancî  

Ziman pergala ragihandina dengan e. Ev pergal bi devkî û nivîskî  

di herikîna dem, dîrok û pêvajoya mirovbûnê de ji aliyê mirovan ve  

birêkûpêk, bi razberkirin û nîşanekirina tişt, heyîn, alakî û hestan  

pêk tên. Ziman xwe nûjen dikin, bi rê û rêbazên nuh bi pêş dikevin.  

Yên ku nikarin xwe biparêzin, yan tevde ji holê radibin an jî di nava  

zimanên mirî de tên hewandin û ew dibin mijarên pisporên xwe.  

Nasnameyên hevpar ên qewm, kêmnetewe û neteweyan zimanên wan  

in; ew di navbera çand, aborî û rêveberiyên civakî de pêdivî û rolên   

jiyanî radikin ser xwe.  

Ziman ji aliyê binyadê ve tên senifandin : Hind-Ewropa, Ural-Altay,  

Samiyan, çîn û Tîbet, Bantûyan. Ji van her kom jî di nava xwe de tê 

beşkirin.  

Zimanê Kurdî, di koma herî mezin a Hind-Ewropî û beşa wê ya خranî   

de tê dahûrandin. Di Kurdî de pênc zarava hene : Kurmancî, Soranî, 

Kurmanckî, Goranî, Lorî. Babeta vê berhemê rêzimana Kurmancî ye.  

Rêziman bi rêz û rêzikên xwe; pêkhatin, erk û bikaranînên deng, peyv, 

hevok û nîşandekên rêzimanî dikole. Rêzimanên nûjen, bes di qadên 

peyvsazî û hevoksaziyê de namînin; dengsazî, dengzanî, watenasî û 
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rastnivîsê jî didin ber xwe.  

Em dikarin beşên vê mijarê wisa bidin diyarkirin û kolandin :  

Alfabeya kurdî ya kurmanciyê   

Hin taybatiyên tîp û dengan  

Peyvsazî   

Peyv û wate   

Alfabeya kurdî ya kurmanciyê : 

Di zimanan de tîp, dengan şanî dikin in û alfabe jî ji tîpan tên holê.  

Di zaravaya Kurmancî de 31 tîp hene û ew dengên bingehîn dinimînin.  

Jê pê ve pevdengek heye û ew jî bi du tîpên vê alfabeyê pêk hatiye.  

Ji aliyê zayenda rêzimanî ve tîpên alfabeya kurmanciyê mê ne û bi serê  

xwe nav in.  

21  

  

Ji aliyê dirûvê ve tîpên hûr, “hûrdek” û yên gir, “girdek” tên navandin.  

Tîpên alfabeya kurmanciyê ev in :  

Tîpen girdek : 

A B C ç D E ت F G H I خ J K L M N O P Q R S Ş T U غ V W X Y Z  

Tîpên hûrdek :   

a b c  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 

Di kurmanciyê de pevdengek heye : xw 

Dengdêr û dengdar :   

Di riya dengan de hin tîp bê asteng û hinek bi asteng dertên. Ji yên  

bê asteng re dengdêr û yên ku bi asteng re jî dengdar tên gotin.  

Tîpên dengdêr : Di kurmanciyê de pênc heb dirêj û sê heb kurt, heşt 

dengdêr hene. Dengdêr li gorî bilêvkirinê jî ji hev cuda dibin.  

♦ Tîpên dengdêr : a, e, ê, i, î, o, u, û  

Tîpên dengdêr du bir in : 
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Yên dengdêrên dirêj : a, ê, î, o, û 

Yên dengdêrên kurt : e, i, u  

Li gorî cîderka dengan tîpên dengdêr : 

Yên pêşderkî : e, ê, î  

Yên navderkî : i, u 

Yên paşderkî : a, o, û 

Li gorî awayê vebûna devê mirov tîpên dengdêr : 

Yên gilover : o, u, û 

Yên nîvgirtî : ê, i, î 

Yên vekirî : a, e 

Li gorî asta derketina dengan tîpên dengdêr :  

Yên bilind : i, î, u, û 

Yên navincî : ê, o 

Yên nizm : a, e 

22  

 ♦ Tîpên dengdar bîst û sê heb in : 

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

Dengên dengdar li gorî cîderkê û awayê derxistinê ji hev cuda ne.  

Li gorî cîderka dengan tîpên dengdar :   

Yên lêvkî : b, m, p, w 

Yên diranlêvkî : f, v 

Yên diranî : d, n, s, t, z 

Yên pêşezmandevî : c, ç, j, l, r, ş, y 

Yên ezmandevî û qirikî : g, h, k, q, x  

Li gorî awayê derxistina dengan tîpên dengdar :  

Yên girtiya hişk : k, p, q, t 

Yên girtiya nerm : b, d, g 

Yên girtiya difinî : m, n 
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Yên fîzeka hişk : f, s, ş  

Yên fîzeka nerm : j, v, z  

Ya herikiya lerzokî : r 

Ya herikiya rexkî : l  

Yên nîvdengdêr : h, w, y  

Ya domdara hişk : x  

Ji aliyê ferhengî ve eger tîpên dengdar bi serê xwe bên xwendin :  

Ev tîp( v, w, x) bi alîkariya “ e ”yê û yên din bi alîkariya “ ê ”yê tên 

dengandin. 

Hin taybatiyên tîp û dengan : 

Alfabeya kurdî ya kurmancî fonetîk e. Ango her tîp ji bo dengekî   

bingehîn hatiye danîn. Bilî dengên bingehîn hin dengên din jî hene   

ku di bilêvkirina hin bêjeyan de ew tên dîtin û bo wan tîp nehatina  

nîşankirin.  

Dema ku Celadet Bedirxan alfabeyê amade dike, wan dengên bêtîp, 23  

  

mîna rengedengên dengên bingehîn dipejirîne û divê ev taybetî di 

bilêvkirina peyvên têkildar de bên sererastkirin.  

Di wateya peyvê de rengedeng guhartinê pêk nayîne. Di bilêvkirinê  

de awayê peyvê ya hilmî bi tîpa “h”yê tê nîşankirin.  

Dengên hilmî û nehilmî :   

Dengên hilmî bi hilmê û yên nehilmî bê hilm tên bilêvkirin.  

Ev tîp di hin pêyvan de bi dengên ji hev cuda dertên : ç, k, p, t  

Mînak 1 : Bo bilêvkirina hilmî : 

çh ( çal, çel, çol ) 

kh ( kar, ked, kel) 

ph (paç, pêl, pûr) 

th (tajî, tevde, tov)  
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Mînak 2 : Bo bilêvkirina nehilmî : 

ç ( çam, çinar, çend )  

k ( keç, kin, kum ) 

p (pembe, pêş, pîn ) 

t ( tam, tek, tîp )  

Ev tîp dengên ji hev cuda dide : h 

Ya ku di peyvên kurdî de nerm e : 

Heval, hêlîn, hilm  

Ya ku bi hin peyvên biyanî ve derbasî kurdî bûye, hişktir e : 

Hecî, Hesen, Heran  

Dengên lerzok û bişid : l, r 

Di hin peyvan de nivîsandina wan tîpan bi gengeş in. Hin zimanzanê  

û nivîskar, bikaranîna cotetîp û hinek jî ya yeketîp guncan dibînin.  

Tîpek an du tîp “ l ”   

Mînak 3 : Peyv : gellek 

Di peyva “gellek”ê de eger tîpek “l”, jê bê avêtin, ji aliyê wateyê ve  

tu cudatî nayê holê, lê ya ku di peyvê de dimîne, divê pi ek bi şid bê 

bilêvkirin : gellek  gelek 

/Em in ên ku gelek caran dadikevin jêr û radibin jorê/  

24  

  

(Tavên Stêrîn, A. Karabax) 

Tîpek û du tîp “r ”  

Mînak 4 : Her du şêweyên vê peyvê jî karîger in : pirr, pir : 

Di hin peyvan de bikaranîna her du “rr”yan pêwîst in. Ji ber ku  

her yek bi serê xwe yekedeng e, ango her yek dengekî raber dike.   

Di hin peyvan de jî “r”yek cih digire û pi ek xurt tê xwendin. 

Encam : Nivîsîna bi tîpa “ r ”yekê ya vê peyvê(pir), her ku diçê bo her   
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du şêweyên jorîn jî di zimanê nivîskî de rûdine. 

Zilamekî pirr kevneperest bû. (Cembelî, خhsan Cûlemêrgî) 

Li aliyê din jixwe dengê  oµyê ji kurdî re ne biyan e û rêjeya bikaranîna 

wê ya li  

dawiya peyvan jî pir û pir e.  (Zana Farqînî)  

Dengên kelijandinê :   

Di kurmanciyê de, di peyvekê de du dengdêr li piştî hev cih nagirin. Ger  

du dengdêr li pey hev bên, wê demê dengekî alîkar dikeve navbera wan.  

Ji wan tîp an dengan re, tîpên kelijandinê yan jî dengên kelijandinê tên 

gotin.  

Di kurmaciyê de tîp an dengên kelijandinê ev in : h, w, y 

Mînak 5/1 : Di pêkhatina peyvan de : h, w, y 

agahî, kurtahî, mirovahî, ronahî    

dinyewî, duwemîn, ewrewî, gewrawî  

badayî, bûyîn, dayîn, efbûyî, zanayî   

Mînak 5/2 : Di ravekê(qedînek) de : y 

deriyê malê, kaniya gund, xaniyên spî, piyên min   

Bikaranînên dijî rêbeza jorîn hene, ango di kêşana lêkeran de   

du dengdêr li pey hev tên. 

Mînak 6 : Di kurdiya kevn de hin peyvên ku bi tîpa “h”yê dest pê  

dikin, di wan de ev tîp ji holê rabûye.  

Di hin lêkeran de :  

Lêker : hanîn anîn  

Rewşenê du berxik dianîn.25  

 Lêker : êşîn  

Ew ê serê te biêşîne.  

Ev tîp( y ), li ber van tîpan( i, î ) mîna nivdengdêrekê tê karandin :  

Li ber “ i ”yê : Bilêvkirina “ i ”yê, wekî ya “ î ”yê ye. 
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Li çiyayê biçûk baran nedibariye.  

Li ber “ î ”yê :  

 Ev tîp mîna “ i ”yê tê nivîsandin, lê di bilêvkirinê de wekî ya berê ye :  

gundî gundiyên me, xanî xaniyê wan 

Hin zimanzane û nivîskar, tîpa “ î ”yê, li ber tîpa “ y ”yê jî bi eynî  

dirûvê dinivîsînin :  

gundî gundîyên me, xanî xanîyê wan  

Encam : Ji wan her du bikaranînan dê kîjanê mayînde bibe, bersiv a  

pêşerojê ye.   

Dubarekirina tîpekê :  

Hin dengdar li pişt hev tên û ji aliyê bilêvkirinê ve jî her yek fonem e.  

Di payeya hevrûkirinê ya rengdêran de : t 

sert + tir : serttir   

kort + tir : korttir  

Di peyvên hevedudanî de : k, r 

yek + kîte : yekkîte  

ser + rût : serrût  

Di hin peyvên biyanî de hin dengdêr li peyv hev tên û di bilêvkirinê de   

jî her yek bi serê xwe fonem e.  

Dengdêr : a, e, i, î, o, u 

kakao, saet, şair, teorî, suîqest  

Kîte : 

Ev ji aliyê dengzaniyê ve perçeya peyvê ye ku bi carekê re ji devê mirov  

derdikeve. Hin kîte bi xwe jî peyv û dengek dibin.  

26  

  

Dengdêr bi serê xwe kîte û kîtedeng in, lê dengdar bi serê xwe nabin.  

Mînak 7 : Kîte û kîtandin : 
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Li gorî jimarên tîpên xwe kîte : 

Dengdêr bi serê xwe yekkîte dibin : a, e, ê, i, î, o, u, û 

Ew saet a min e.  

Ew zilam ê wan e?  

Wî tu jin û mêr nedîtine.  

Bi du tîpan kîteyek : ah, aj, ba, çê, dê, du 

Bi sê tîpan kîteyek : ard, ast, bar, cot, çap 

Bi çar tîpan kîteyek : bang, deng, merc, şert 

Bi pênc tîpan kîteyek : stewr, stêrk, stran, strih  

Di peyvan de kîte û kîtandin : 

Bo peyvên yekkîteyî : ar, am, dû, paş, tirs, zor 

Bo yên dukîteyî : a-la, ma-se, kan-î, şa-hî, Roj-hat 

Bo yên sêkîteyî : a-jal-nas, ber-de-wam, der-hê-ner 

Bo yên çarkîteyî : a-bo-rî-nas, ber-nam-ze-dî, ce-ri-ban-din 

Bo yên pênckîteyî : pir-zi-ma-nî-tî, we-lat-pa-rê-zî 

Bo yên şeşkîteyî : ro-na-yî-pa-rê-zî, zer-ze-wat-fi-ro-şî  

Kirpandin : 

Ji aliyê peyivîn û xwendinê ve di peyvan de hin kîte ji yên din xurttir  

tên bilêvkirin. Bi kurtasî ji vê rêbazê re kirpandin tê gotin.   

Di peyvan de cihên kirpandinê cuda ne. Di yên xwerû de li ser kîteyên  

dawî ne, lê carinan derbasî ser yên berî wê jî dibin.  

Kurt û dirêj, hemû dengdêr dikarin kirpandinê bidin ser xwe û digel vê 

xwezayên dengên xwe diparêzin. Ew nayê vê wateyê ku di kirpandinê de 

dengdar bê rol in.   

Mînak 8 : Di peyvan de cihên kirpandinê : 

Di peyvên yekkîteyî de kirpandin li ser dengdêran in : 

av, der, têr, cil, dîk, hov, kurd, bûk  

Di hin peyvên dukîteyî de ew li ser kîteyên pêşîn jî dibin : 
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îro, nîvro, êvar 

27  

 Di yên pirkîteyî de ew bi gîştî li ser kîteyên dawî ne :  

bajarî, bawermendî, kirpandin, mamostetî 

Di hin yên pirkîteyî de ew li ser kîteyên din jî dibin :  

jêbirîn, gerînek, serokkomar, têrkirin 

Di navdêr û rengdêran de ew bi piranî li ser kîteyên paşî ne :  

evîndarî, kulîlk, Riha, derbeder, mezin, zerîn 

Hin qertaf di peyvan de kirpandinê digirin ser xwe.   

Bo hin qertafên pirjimariyê, ya (-an)’ê : gul  gulan 

Hin qertaf jî di peyvan de kirpandinê nagirin. 

Ji yên nebinavkirî, ya (-ek)’ê nagire : kûr kûrek  

Lê hinek jî digirin, ya (-ekî )’yê : mirov  mirovekî 

Di lêkeran de kirpandin : 

Di raderên xwerû de kirpandin li ser kîteyên dawî ne :  

hatin, ketin, kutan, xwarin, zanîn, 

Di kêşana lêkeran de cihên kirpandinê cuda ne : 

Li ser hin qertafên raweyî : (bi-, di-, na-, ne-, ni-) :  

Bimeşe!  

Rojda ji vir diçe.  

Em bi wê re naçin.  

Mem ji wir nayê.  

Hûn nikarin wan bibînin.  

Li ser qertafa dema bê : ê(dê) : Ez ê bixwînim. 

Li ser pêşgirên lêkersaz : (da-, hil-, ra-, ve-, wer-) :  

dadan, hildan, rakirin, vegotin, werdan 

Li ser hin bêjeyên rawesaz : divê, heke, xwezî 

Li ser rayeka dema borî : hat, ket, dît  
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Li ser hin rayekên hevedudanî : dikarîbû, ketibûye 

Lerze(ton) : 

Ev di peyivîn û xwendinê de pêkanîneke bi hest û ahengî ye. Lerze û 

kirpandin ji hev cuda ne, lê ji hev re alîkar in.  

28  

 Di xwendina helbestî û gerandina berhemên şanoyî de lerzekirin   

digihîjin asta hunerî. 

Pîrê Defîneger :  

- Muhebeta çûkan li qefesa çiyayên evîndar in!  

Etarê Dilan :  

- Dilo, baz in! Dîno, bahoz in! Dînê, bi awaz in!  

(Dîmenên Digerin, şano, A. Karabax)  

Peyvsazî : 

Peyvsazî(morfolojî) pekhatin, dariştin û kêşana peyvan vedikole. Em ê   

li vir bi hêsanî li ser hin mijarên peyvsaziyê rawestin.  

 Peyv(bêje) :    

Ev hêmanên watedar, dengî, devkî û nivîskî ne ku herî kêm bi yek an  

jî bi çend kîteyan pêk tên.  

Ji aliyê pêkhatinê ve peyv li du beşên bingehîn tên senifandin :  

Yên xweru û yên nexwerû.  

Peyvên xwerû :   

Ev yên sade ne û ji hev nabin. Eger bên jihevkirin, bê wate dimînin. 

Mînak 9 : Bav, baş, diyar, erd, Med, şîn, xew, zîv   

Peyvên nexwerû :   

Ev çend hêmanan di xwe de dihewînin. Yên serbixwe û qertafan digirin. 

Peyvên nexwerû jî du beş in : Yên hevedudanî û yên pêkhatî.   

Peyvên hevedudanî : Ev peyv herî kêm ji du peyvên serbixwe pêk tên. 

Mînak 10 : Avhewa, bareş, bavkal, destsivik, dilêş  
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Peyvên pêkhatî : Ev bi qertafên bêjesaz tên dariştin. Hin dariştin li  

ser hêmanên serbixwe jî çêdibin. 

Mînak 11 : Alozdar, behrewer, carek, çireçir, deverî 

Peyvên kompleks : Hin peyvên nexwerû, hevedudanî û pêkhatî yan  

jî pêkhatî û hevedudanî dibin. Ew in ku dirûvên kompleks pêk tînin.  

Mînak 12 : Bidestketî, bêdayikmayîn, jorejêr, serbixwetî  

29  

  

Qertaf : 

Ev hêmanên alîkar in ku di pêkhatina bêjeyan û tewangê de karîger  

in. Hin pêşgir, paşgir, navgir in û hinek jî di êkirina hin raweyan de  

mîna peyvekê, bi serê xwe cih digirin.  

Di tewangê de, tewandina bêjeyan û kêşana lêkeran tên beşkirin ku  

ev her du beş jî bi alikariya hin qertafan pêk tên.  

Qertaf li du beşên sereke kom dibin : Yên kêşanê û yên bêjesaz. Ji bo 

destpêkê, em ê li vir wan bi kurtayî bidin nasandin. Ji ber ku gelek  

qertaf hene û ew di babetên têkildar de bi berfirehî têne dahûrandin. 

Ji qertafên kêşanê hinek :  

Ev di kêşana lêkeran de dem, kes, rawe, mêjer û zayendan dinimînin.  

Ji wan hinek pêşgir, hinek paşgirin û hinek pêşgir jî dibin navgir.  

Di raweya fermanî de : 

Qertafa erêniyê : bi- 

Lêker : çûn Biçe! 

Ya erêniyê di hin lêkeran de bi kar naye :  

Lêker : rabûn Rabe! 

Qertafa neyîniyê : me- 

Lêker : çûn Meçe! 

Hin nivîskar li şûna (me-)’yê, (ne-)’yê bi kar tînin :  
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Lêker : çûn Neçe! 

Paşgirên kesandinê yên raweya fermanî :  

Yekjimar : -e  

Lêker : xwendin Bixwîne!  

Pirjimar : -in  

Lêker : xwendin Bixwînin! 

Di dema niha de :  

Qertafa erêniyê : di- 

Lêker : xwarin Ez dixwim.  

30  

  

Ya neyîniyê : na- 

Lêker : xwarin Ez naxwim.  

Bo hin lêkerên awerte ya neyîniyê : ni- 

Lêker : karîn Ez nikarim. 

Di dema boriya têdeyî de :  

Ji lêkerên negerguhêz : hatin 

Awayê erênî : Ez hatim.  

Awayê neyînî : Ez nehatim.  

Ji qertafên kêşanê, paşgirên kesandinê :  

Hin zimanzane ji wan re “cînavkên kesandinê” dibêjin.  

Paşgirên kesandinê yên yekjimariyê : (-im, -(y)î, -e)  

Paşgirên kesandinê yên pirjimariyê : (-in, -in, -in)  

Mînak 13 : Di dema niha de bikaranîn. 

Lêker : nivîsîn  

Awayê erênî : 

Ez dinivîsim/Tu dinivîsî/Ew dinivîse  

Em dinivîsin/Hûn dinivîsin/Ew dinivîsin  
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Awayê neyînî : 

Ez nanivîsim/Tu nanivîsî/Ew nanivîse  

Em nanivîsin/Hûn nanivîsin/Ew nanivîsin  

Tewanga bêjeyan û qertaf 

Ji qertafên tewangê : 

Yekjimar :  

Bo navdêrên mê, paşgir : -ê 

Serdar bi hevalên xwe ve çûn sazdêranê. 

Bo navdêrên nêr, paşgir : -î 

Du sal in ku em wî endezyarî dinasin.  

Pirjimar :  

Bo navdêrên nêr û mê, paşgir : -an 
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çi mezin û çi biçûk, her kes li ser piyan bû.  

Di banglêkirinê de qertaf :  

Yekjimar :  

Bo navdêrên mê, paşgir : -ê 

Lê keçê, li deştê binêre, ew  i berfa spî ye!  

Bo navdêrên nêr, paşgir : -o 

Lawo, bike bilezinê, ji min re hekîmekî bibîne! 

Pirjimar :  

Bo navdêrên nêr û mê, paşgir : -(i)no 

Keçino, lawino, hûn ê di saet diduyan de biçin sazgehê.  

Keç û lawino, hûn ê di saet diduyan de biçin sazgehê.  

Ji qertafên veqetandekê :  

Yekjimar :  

Bo navdêrên mê, veqetandek : -a 
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nêrgiz  nêrgiza gulistanê 

Bo navdêrên nêr, veqetandek : -ê 

pel  pelê defterê 

Pirjimar :  

Bo navdêrên nêr û mê, veqetandek : (-an  -ên)   

nêrgizan  nêrgizên gulistanê  

pelan  pelên defterê 

Ji qertafên nebinavkirinê(nenasiyê) :  

Yekjimar : 

Bo navdêrên mê, paşgir : -ek 

dar  darek 

Bo navdêrên nêr : -ek 

bar barek 

Pirjimar :  

Bo navdêrên nêr û mê, paşgir : -in 

32  

  

dar  darin 

bar  barin 

Qertafên bêjesaz :   

Hin peyv bi alîkariya hin qertafan tên holê û ew qertaf ên bêjesaz in.  

Ew di dariştina bêjeyan de pêşgir, paşgir, navgir û navbend in.  

Qertafên bêjesaz di navdêran de yên navdêrsaz, di rengdêran de yên 

rengdêrsaz û di lêkeran de jî yên lêkersaz in. Di kurmanciyê de yên   

bêjesaz gelek in.  

Ji qertafên bêjesaz :   

Pêşgir : Ev li ber hêmanên bingehîn cih digirin, şêwe û wateyên nû  

yên bêjeyî didin wan.  
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Di navdêran de : ( bele-, make-, man-, kele-) 

Mînak 14 : Beleguh, makeraman, manker, kelereq  

Di rengdêran de : (bele-, ber-, bê-, çele-, şip-) 

Mînak 15 : (beleder, berçewt, bêkes, çelevîçî, şipşîn) 

Di lêkeran de : ( da-, hil-, ve-, wer-) 

Mînak 16 : dahûrandin, hilçandin, vekolîn, wergerîn 

Paşgir : Ev tên dawiyên hêmanên bingehîn, şêwe û wateyên nû yên  

bêjeyî didin wan. Li gorî qertafên din, ji aliyê paşgiran ve kurmancî  

hîn dewlemend e.  

Di navdêran de : (-ak, -anî, -istan, -î, -ger )  

Mînak 17 : ronak, apanî, gulistan, bedewî, avger   

Di rengdêran de : (-ar, -bel, -dar, -ek, -în, -tir )  

Mînak 18 : xewar, çavbel, famdar, jîrek, zêrîn, şîntir 

Di lêkeran de : (-in, -în, -n, an, -andin ) 

Mînak 19 : hatin, anîn, dan, kutan, gerandin33  

 Navgir : Ev qertafa bêjesaz e ku di nava peyvê de cih digire û bi vî  

awayî peyvên nuh pêk tên : (-a-) 

Mînak 20 : barîn  baran, gerîn  geran  

Nîşe : Her qertafên navgir ne bêjesaz in. Hin qertafên din jî dibin navgir.  

Mînak 21 : Ji qertafên kêşanê : (di-, -ne-) : 

Şîlanê aya reş venedixwar.  

Lê ez ji yekî ku derketibe devereke weha bilind û giyana wî ji laşê wî 

derneketibe,  

bêhtir jî dibînim.  ( Navê Min Sor e, O. Pamuk, werger : M. Aydogan) 

Navbend : Ev qertafên bêjesaz in ku dikevin navbera du peyvan û yên  

nû tên dariştin : (-e-, -o-, -an-) 

Mînak 22 : tekedest, sarogermî, seranser  

Nîşe : Di bêjesaziyê de hin da ek û gihaneka “û”yê jî bi erkên navbendî  
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tên xebitandin : (-bi-, -li-) 

Mînak 23 : berbiçav, çavlider, tarûmar 

Peyv û wate : 

Peyv, bi dirûv û wateyên xwe peyv in. Di watenasiyê de li gorî wateyên  

xwe tên vekolandin. Bi yekwate yan pirwate dibin, bi wateyên bingehîn  

û yên alîkar tên nirxandin.  

Ji aliyê pêwendiyên wateyî ve peyv tên ravekirin : Hemwate, dijwate, 

hevdeng, hevreng, cotepeyv.  

Peyven hemwate :   

Ew peyv in ku dirûvên wan cuda, lê ji aliyê wateyê ve hemwate ne.   

Ligel vê di hemwatebûnê de her peyv wekî hev bi wateyan ranabin  

(li ferhengê binêrin). 

Mînak 24 : hejmar/jimar, nîşe/têbinî, saet/demjimêr 

Peyven dijwate : Ev peyv ji aliyê wateyê ve dijî hev in.  

Mînak 25 :  çû  hatin, mê  nêr, mirî  zindî, reş  spî  

Peyven hevdeng : Ev ji aliyê dirûv û bilêvkirinê ve mîna hev in,  

34  

  

lê wateyên wan cuda ne(li ferhengê binêrin).  

Mînak 26 : fer ≠ fer, hûr ≠ hûr, şîn ≠ şîn  

Peyven hevreng : Ev ji aliyê dirûvê ve wek hev in, lê bilêvkirin û  

wateyên wan cuda ne(li ferhengê binêrin).  

Mînak 27 : kar ≠ kar, ker ≠ ker, ter ≠ ter  

Cotepeyv :  

Cotepeyv ji du peyvên têkildar û bi alîkariya gihanekê ya “û”yê pêk tên.  

Ev pêkhatinên bêjeyî ne ku bi xurtkirin, gelemperîkirin û ahengên fonetîk  

xwe dişidînin. Hin cotepeyv hemwate, hinek nêzwate û hinek jî dijwate 

ne.  
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Yên hemwate : Ev bi du peyvên hemwate ne. 

Mînak 28 : dê û dayik, pisap û pismam, şert û merc  

Yên nêzwate : Ev bi du peyvên nêzwate ne. 

Mînak 29 : dem û dewran, gul û kulîlk, kurm û kêzik  

Yên dijwate : Ev bi du peyvên dijwate ne. Di nivîsaran de tên dîtin ku   

di hin peyvên dijwate de wekî gihaneka “û”yê, bendik(-) jî karîger e.  

Mînak 30 : jêr û jor, kurt û dirêj, kêm-zêde, şev-roj35  

  

Jimar : 2   

Mijar : Navdêr  

Nasîn : Ew peyvên ku candar û bêcandar, heyberan bi mirov didin  

nasîn re navdêr(nav) tê gotin. 

Mînak 31 : Azad, bajar, Berîvan, çav, çem, deng, Riha, zarok  

Li gorî hestpêkirina heyberan navdêr : Li du beşan kom dibin.  

Yên şênber :  

Piraniya wan bi pênc lebatên sehekê yên mirov tên destnîşankirin. 

Mînak 32 : Amed, av, dest, ferheng, Hewlêr, Rojhat, Zîlan  

Yên razber :   

Ev navdêr bi pênc lebatên sehekê yên mirov nayên destnîşankirin.  

Ew bi rê û rêbazên bawerî, felsefî, civakî û zanistî tên bidestxistin. 

Mînak 33 : azadî, berxwedan, evîn, mêjî, ronahî, zarokatî  

Li gorî taybetiya heyberan navdêr : Ew li du beşan debaş dibin.  

Yên serenav :  

Ji aliyê hebûnê ve ji wan her yek bi serê xwe yekta ne. Nivîsandina   

wan bi tîpên girdek dest pê dikin. 

Mînak 34 : Berlîn, Dîcle, Dîlan, Dîlok, Ehmedê Xanî, Firat   

Yên hevenav :   

Bilî yên serenav, hemû navdêr hevenav in û nivîsandina wan bi tîpên 
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hûrdek dest pê dikin. 

Mînak 35 : agir, hozan, mirov, netewe, war, xwandin, zilam   

Ji aliyê peyvsaziyê ve navdêr : 

Peyvên navdêrîn; xwerû û nexwerû, li du beşên sereke dabeş dibin.  

Yên nexwerû jî di nava xwe de du beş in : hevedudanî û pêkhatî. 

Yên xwerû : Ev navdêr sade ne û bêjeyên wan yek hêman in.   

Ev hêman par e nabin û eger bibin, tiştekî watedar li holê namîne.   

36  

  

Mînak 36 : Cizîr, dar, dezî, keç, kevir, kur, rê, rû, sal, tilî, zava  

Yên nexwerû :   

Ev navdêr du beş in : Yen hevedudanî û yên pêkhatî. Ligel vê peyveke 

hevedudanî, pêkhatî û yeke pêkhatî jî hevedudanî dibin û dirûvên hîn  

kompleks jî hene. 

♦ Yên hevedudanî :  

Ev herî kêm ji du hêmanên serbixwe pêk tên. Dema ku bên jihevkirin,   

ji wan her yek bi serê xwe jî watedar in. 

Mînak 37 : Ji navdêrên hevedudanî : 

Ji bo yên ku herî kêm bi du hêmanên serbixwe : çarçira, çavkanî, çiyayê 

Nemrûd, nexweşxane 

Ji bo yên hevedudanî û kompleks : gulberfîn, hechecik, jinenîgarî, 

serpêhatî    

Mînak 38 : Pêkhatina navdêrên hevedudanî : 

Ji bo yên bi du navdêran : 

ademzade, avtav, jinap, kevirşûşe, kurxal, rojhilat 

Ji bo raderên hevedudanî yên ku bi erkên navdêrîn : 

avakirin, bêmalmayîn, dengdan, nîşegirtin 

♦ Yên pêkhatî :   
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Ev bi alîkariya bêjeyên watedar û qertafên bêjesaz pêk tên. 

Qertafên bêjesaz: Pêşgir, paşgir, navgir û navbend in.  

Mînak 39 : Ji pêşgir û paşgirên ku navdêran pêk tînin : 

Pêşgir : Ev qertaf kêm in û piraniya wan jî navdêrîn in : 

(ber-, bi-, bin-, jê, kele-, li-, ma-, mak-, make-, man-, mê-, nav-, 

ne-, nêr-, nîv-, zir-) : 

berçile, bivîl, binax, jêderk, kelebest, ligam, maker, makder, makerê, 

manga, mêkew, navrêz, nebaşî, nêrkund, nîvdeng, zirberaz 

Paşgir : Ev qertaf pir in : (-ak, -al, -anî, -ar, -asî, -atî, -ahî, -awî,   

-ayî, -bat, -çe, dank, -de, -e, -ek, -ing, -geh, -ger, -ik, -inc, -ing, -istan,   

-î, -înî, -îtî, -tî, -kar, -ker, -ok, -mendî, -menî, -van, -yar, -xane) : 

Ev ji navdêrên şênber ên razber  êdikin :  

37  

  

(-ahî, -atî, -awî, -ayî, -înî, -îtî, -tî) : 

ronahî, zarokatî, gewrawî, sermayî, nermînî, kurdîtî, şervantî  

Ev ji navdêran ên cihan pêk tînin : (-geh, -istan, -xane) : 

stargeh, wargeh, Kurdistan, daristan, çayxane, dersxane   

Ev ji rayekên lêkeran ên dema niha, navdêran tînin holê :   

(-ar, -er, -ek, -i(î/a)ng) : 

kirin : kir  

kir + ar : kirar 

hûrîn : hûr  

hûr + ek : hûrek  

kuştin : kuj  

kuj + er : kujer  

jimartin : jimêr  

jimêr + îng : jimêrîng  
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Ev ji navdêran navdêran çêdikin : (-dank, -emendî, -emenî) : 

avdank, cegermendî, çapemendî, çapemenî, hunermendîtî  

Ev ji rengdêran navdêran çêdikin : (-asî, -î) : kêmasî, rindî   

Ev wateya biçûkatiyê dide navdêran : (-çe) : baxçe, navçe 

Ev wateya biçûkkirinê û delalokiyan didin navdêran : (-ik, -ok) :  

bajarok, canik, canok, çavik, devik, devok, karik 

Ev di çêkirina navdêran de : (-ak, -al, -anî, -bat, -bend, -de,  

-e, -êr, ger, -inc, -ist, -î, -k, -kar, -ker, -or, -van, -yar) : 

ronak, heval, kuranî, malbat, sazbend, kirde, deste, kunêr, 

rojger, sarinc, zanist, diyarî, germavk, nivîskar, karker, gulor, 

şervan, zanyar   

Mînak 40 : Bi alîkariya navgiran pêkhatina navdêran :  38  

  

Ev rêbaz kêm bi kar tê.  

Navgir : (-a-) : Navdêr çêkirina wê bi lêkeran ve têkildar in : 

kêşîn kêşan   

Navgir : (-bi-, -li-) : Daçek dikeve navbera du navdêran :  

derbiderî, çavliderî   

Mînak 41 : Bi alîkariya navbendan çêkirina navdêran : (-e-, -o-, -an) : 

keskesor, girodarî, beranberî 

Ji aliyê yekjimarî û pirjimariyê ve navdêr : Li du beşan parve dibin. 

Yekjimar :  

Ger di resenên xwe de navdêrên yekjimar nêr an jî mê nebin,  

ew nêtar in. 

Mînak 42 : Jı navdêrên nêtar : mirov(mêr û jin), zarok(kur û qîz) 

Yekjimar :  

Navdêrên nebinavkirî yên yekjimar bi paşgira (-ek)’ê tên diyarkirin. 

Mînak 43 : 
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nêr  mêrek 

mê jinek 

nêtar mirovek(mêr û jin) 

Pirjimar :  

Nêr, mê û nêtar hemû navdêr bi paşgira pirjimariyê (-an)’ê pêk tên.   

Mînak 44 : kuran, keçan, pelan, giravan 

Pirjimar :  

Navdêrên nebinavkirî bi paşgira (-in)’ê şanî dibin. 

Mînak 45 : 

nêr  kurin 

mê keçin 

nêtar mirovin(mêr û jin) 

Komenav :  

Ev navdêr di wateyên xwe de him yekjimar, him pirjimar in û bi her du  

awayan jî bi kar tên. 

39  

  

Mînak 46/1 : Ji aliyê ferheng û mêjerê ve çend bêje : 

Şûr : Ev bêje nêr e.  

Di yekjimariyê de şûrek e û di pirjimariyê de şûran dinimîne. 

Behr : Ev bêje mê ye.  

Di yekjimariyê de behrek e û di pirjimariyê de behran dimêrîne. 

Kurd : Ev bêje nêtar e.  

Di yekjimariyê de kesek e û di pirjimariyê de kurdan an ji wan çend kesan 

an jî komekê dest nîşan dikin. 

Mînak 46/2 : Yekjimarî û pirjimariya komenavan, bi alîkariya kêşana  

lêkeran jî tên bidestxistin.  

Yekjimar : 
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Bizin hat.  

Dar dişewite. 

Pirjimar : 

Bizin hatin. 

Dar dişewitin. 

Zayendên navdêran : 

Di kurmaciyê de du zayend hene : Ya xwezayî(biyolojîk) û ya rêzimanî. 

Nêr û mê heyberên candar zayenda xwezayiyê pêk tînin.  

Zayenda duyemîn a rêzimanî ye ku bi alîkariya tewangê û veqetandekê  

tê bidestxistin.  

Zayenda xwezayî :   

Ev heyber ger nêr û ger mê bin, zayendên wan berbiçav in :  

Mînak 47/1 : Ji navdêrên nêr : 

Ji yên mirovan ên serenav : Azad, Baran, Feqiyê Teyran, Memê Alan 

Ji yên mirovan ên hevenav : ap, bav, bira, kalik, kur, mam, mêr, xal  

Ji yên ajalan : beran, conge, dîk, ga, nêrî, nêreker, nêrekew 

Mînak 47/2 : Ji navdêrên mê : 

Ji yên mirovan ên serenav :  Berîvan, Leyla, Şîlan, Xezal, Zerîn 

40  

  

Ji yên mirovan ên hevenav : dê, dotmam, jin, keç, met, pîrik 

Ji yên ajalan : bizin, çêlek, maker, mih, mehîn, mêkew, mîrişk  

Mînak 47/3 : Ji navdêrên nêtar : Nêrzatî û mêzatiyên wan bi alîkariya  

tewang û veqetandekê tên zelalkirin.  

Kar : Bi serê xwe peyveke nêtar e. 

Kar mê ye : Kara wan hatiye.  

Kar nêr e : Karê me nehatiye. 

Hesp : Bi serê xwe peyveke nêtar e. 
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Hesp mê ye : Hespa wan hatiye.  

Hesp nêr e : Hespê me nehatiye.  

Zayenda rêzimanî : 

Nêr û mê ev zayend, bi alîkariya tewangê û veqetandekê tên pêkanîn. 

Bo navdêrên mê, veqetandek : (-a) ye. 

Mînak 48 : Bikaranîn, yekjimar : 

pênûs (pênûs + a) : pênûsa min 

mase (mase + y + a) : maseya mezin 

Bo navdêrên nêr, veqetandek : (-ê) ye.  

Mînak 49 : Bikaranîn, yekjimar : 

agir  (agir + ê) : agirê topan  

derî  (derî + y + ê) : deriyê reş 

Mînak 50 : Bikaranîn, nêr û mê, pirjimar : (-an  -ên) : 

agir  (agir + an) : agirên topan  

mase (mase + y + an) : maseyên mezin  

Tewanga navdêrîn : 

Ji cihekî, tiştekî yan kesekî de ber bi cihekî, tiştekî, kesekî ve ûyînekê  

yan bûyînekê yan jî li cihekî hatin dîtinekê wekat dike.  

41  

  

Paşgira tewangê (-ê) :  

Ev paşgir tê dawiya navdêrên ku tên tewandin : 

Bi tîpên hûrdek : 

Amed bajarekî dîrokî ye. 

Bavê min diçe Amedê.  

Bi tîpên girdek : 

Amed bajarekî dîrokî ye. 

BAVت MIN DIçE AMEDت. 
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Di zayend de tewang : 

Yekjimar : Bo navdêrên mê, paşgira tewangê (-ê) ye :  

Hesp mehîn e. 

Ez li hespê siwar dibim. 

Yekjimar : Bo navdêrên nêr, paşgira tewangê (-î ) ye : 

Hesp nêr e. 

Tu li hespî siwar dibî. 

Pirjimar : Nêr û mê, bo navdêran paşgira tewangê (-an) e : 

Du hesp hene. 

Em li hespan siwar dibin.  

Tewanga ku di peyvê de li ser tîpên dengdêr ên jêrîn pêk tê :  

(-a -ê )   

(-e -ê )   

(-î -î ) 

Mînak 51/1 : Tewang li ser tîpa dengdêr a dawiyê. 

Yekjimar, nêr : çiya 

Rovî li çiyê jiyana xwe didomîne.  

Rovî li çiyayê jiyana xwe didomîne. 

Yekjimar, mê : sehne42  

  

Ew jin derneket ser sehnê. 

Ew jin derneket ser sehneyê. 

Mînak 51/2 : Tewang li ser tîpa dengdêr a ku di kîteya dawî de ye. 

Yekjimar, nêr : bajar 

Hevalek çû bajêr. 

Yekjimar, nêr : Erzem 

Ez Erzêm dibînim. 

Mînak 51/3 : Tewang li ser tîpa dengdêr a yekkîtê ye. 
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Yekjimar, nêr : mar 

Ez mêr dibînim.   

Mînak 51/4 : Tewang li ser tîpa dengdêr a dawiyê. 

Yekjimar, nêr : cî(cih) 

Ew di cî de dimîne.   

Ew di ciyê de dimîne. 

Di navdêran de biçûkkirin û tewang : 

Paşgirên bi ûkker ên navdêran; ecibandin, jêhezkirin û delaliyan  

raber dikin.   

Mînak 52 : Ji paşgirên bi ûkker : (-ik/uk, -ok, -o, -ê, -çe) 

Bo navdêran, nêr û mê : (-ik/uk) :   

keç + ik : keçik 

kur + uk : kuruk 

berx + ik : berxik 

Bo biçûkkirin û çêkirina navdêran : (-ok) : 

dev + ok : devok  

ferheng + ok : ferhengok 

zar + ok : zarok 

Bo navdêrên nêr : (-ko) : 

43  

  

cîran + ko : cîranko 

heval + ko : hevalko 

Mem + ko : Memko 

Bo navdêrên nêr : (-o) : 

kalik + o : kaliko 

kuruk + o : kuruko 

reşik + o : reşiko(reşko) 
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Bo navdêrên mê : (-ê) : 

hirçik + ê : hirçikê 

karik + ê : karikê 

pîrik + ê : pîrikê 

Bo biçûkkirin û çêkirina navdêran, mê : (-çe) : 

bax + çe : baxçe 

nav + çe : navçe 

nîv + çe : nîvçe 

Di navdêran de banglêkirin û tewang : 

Mînak 53 : Pêkanîn : 

Bo navdêrên nêr, yekjimar, paşgira banglêkirinê : (-o) : 

Rêzan + o : Rêzano 

law + o : lawo 

kar + o : karo 

Bo navdêrên mê, yekjimar, paşgira banglêkirinê : (-ê ) : 

Zîlan + ê : Zîlanê 

keç+ ê : keçê 

kar + ê : karê 

Bo yên nêr û mê, pirjimar, paşgira banglêkirinê : [-(i)no ] : 

nêr : 

mêr + ino : mêrino 

zilam + (i)no : zilamno 

kar + ino : karino  
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 mê : 

xwişk + ino : xwişkino 

jin + (i)no : jinno 

kar + ino : karino 
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Ravek(qedînek) : 

Ev bi alîkariya paşgirên veqetandekê, herî kêm bi du hêmanan pêk   

tê û navên wan du hêmanan, raveber û raveker in. 

Raveka navdêrîn(qedîneka navdêrîn) :  

Bi alîkariya paşgirên veqetandekê û herî kêm bi du navdêran tên holê.  

Mînak 54/1 : Ji aliyê raveberê ve ravekirina ravekê :  

Yekjimar : 

Bo navdêrên nêr, veqetandek : (-ê) 

Lawê Zînê hat.  

raveber : law(ev yek e) 

raveker : Zîn 

Bo navdêrên mê, veqetandek : (-a) 

Keça Zînê hat. 

raveber : keç(ev yek e) 

raveker : Zîn 

Pirjimar : 

Bo navdêrên nêr û mê, veqetandek : (-an -ên) 

Lawên Zînê hatin. 

raveber : law(ev ji yekî pirtir in) 

raveker : Zîn 

Keçên Zînê hatin. 

raveber : keç(ev ji yekê pirtir in) 

raveker : Zîn 45  

 Mînak 54/2 : Ji aliyê ravekerê ve ravekirina ravekê : 

Yekjimar : 

♦ Navderên raveker nêr in : 

Raveker bi tîpa “o”yê diqede, tewangê nagire, lê bi xwezayî erka wê bi  

cih tîne. 
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Destê Ferho şikeştiye.  

Raveker bi tîpeke dengdar diqede, paşgira tewangê digire : (-ê ) 

Destê Memê neşikeştiye. 

Di nivîsaran de ev dirûv jî tê dîtin, ji bo pêyvên nêr :  

Raveker bi tîpeke dengdar diqede, paşgira tewangê digire : (-î ) 

Destê Memî neşikeştiye. 

Raveker peyveke dukîteyî û kîteya wê ya di dawî de tîpa “-a-”yê heye, 

tewang xwe diavêje ser wê tîpê : (-ê) 

Kê destê Barên badaye? 

Di nivîsaran de tên dîtin, ji bo peyvên nêr : Paşgira tewangê tê dawiya  

ravekerê : (-î ) 

Kê destê Baranî badaye? 

♦ Navderên raveker mê ne : 

Raveker peyveke yekkîte ye, bi tîpeke dengdar diqede û paşgira 

tewangê 

tê dawiya wê : (-ê)  

Kê destê qîzê girê daye?  

Raveker peyveke dukîteyî ye, di kîte dawî tîpa “-a-“yê heye, lê tewang  

xwe navêje ser wê, diçe dawiya peyvê : (-ê) 

Kê destê Şîlanê hildaye?  

Pirjimar :46  

 ♦ Ji bo navdêrên raveker, nêr û mê, paşgira tewangê : (-an) 

Bo navdêrên raveker, nêr :   

Ma jin, di vê demê de bi destên mêran jin dibin? 

Bo navdêrên raveker, mê : 

Evdelê Zeynikê bi zimanê çûkan jî dizaniye.  

Mînak 54/3 : Di raveka zincîrîn(rêzilkî) de bikaranîn : 

Yekjimar : 
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Hêmanên ravekê : hesp, kal, mîr, eşîr 

Hespê kalê mîrê eşîrê hatibû xemilandin.  

Hespê kalê mîr ê eşîrê hatibû xemilandin. 

Hêmanên ravekê : hesp, qîz, xatûn, eşîr 

Hespa qîza xatûna eşîrê hatibû revandin.  

Hespa qîza xatûnê ya eşîrê hatibû revandin. 

Pirjimar : 

Hêmanên ravekê : hesp, kal, mîr, eşîr 

Hespên kalên mîrên eşîran hatibûn xemilandin.  

Hespên kalên mîran ên eşîran hatibûn xemilandin. 

Hêmanên ravekê : hesp, qîz, xatûn, eşîr  

Hespên qîzên xatûnên eşîran hatibûn jimartin.  

Hespên qîzên xatûnan ên eşîran hatibûn jimartin. 

Navdêrên jimarîn : 

Cander û necander, eger tişt û heyîn bên jimartin an pîvandin an jî  

wezinandin; kirariyên wan ên mêjerî, bi hin hêmanên arîtmetîkî tên 

diyarkirin ku ew hêman jimar in û ji aliyê rêzimanî ve jî jimarnav in.  

Jimar bi serê xwe navdêr in, wek gelek navdêran bi erkên rengdêrîn  

û yên hokerîn bi kar tên, dibin jimarên rengdêrîn û yên hokerîn jî.  

Jimarên navdêrîn li  ar beşên sereke parve dibin :  

Jimarên bingehîn 47  

  

Jimarên debaşiyê  

Jimarên rêzkirinê(rêzîn)  

Jimarên pareyî(şikestî)  

Jimarên bingehîn :  

Ev jimar ên tam in û bi erkên navdêrîn tişti û heyînan didin nasîn. 

Mînak 55/1 : Jimarên yekan : ji sifirê de heta nehan : 
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sifir, yek, du(didu, do, dido), sê(sisê), çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh 

Mînak 55/2 : Jimarên dehan :  

Ji dehan de heta nod û nehan : 

deh, yazdeh, dozdeh, sêzdeh, çardeh, pazdeh, şazdeh, hevdeh,  

hejdeh, nozdeh, bîst, sih, çil, pêncî, şêşt, heftê, heştê, nod  

Ji bîstan şûn de bi yekê dest pê dikin : 

bîst, bîst û yek, sih, sih û yek, çil, çil û yek, pêncî, pêncî û yek 

Mînak 55/3 : Jimarên sedan : 

Ji sedî de heta neh sed û nod û nehan : 

sed, du sed, sê sed, çar sed, pênc sed, heft sed, heşt sed, neh sed 

Ji sedî şûn de bi yekê dest pê dikin : 

sed û yek, du sed û yek, sê sed û yek, çar sed û yek, pênc sed û yek,  

heft sed û yek, heşt sed û yek, neh sed û yek 

Mînak 55/4 : Jimarên hezaran : 

Ji hezarî de heta neh hezar û neh sed û nod û nehan : 

hezar, du hezar, sê hezar, çar hezar, pênc hezar, şeş hezar, heft hezar,  

heşt hezar, neh hezar 

Ji hezarî şûn de bi yekê dest pê dikin : 

hezar û yek, du hezar û yek, sê hezar û yek, çar hezar û yek, pênc hezar   

û yek, heft hezar û yek, heşt hezar û yek, neh hezar û yek 

Mînak 55/5 : Jimarên mêzin :  

Yên milyonan :   

milyon(milyonek), milyon û yek, milyon û yazdeh, çar milyon û çil 

Yên milyaran : 

48  

  

milyar(milyarek), milyar û yek, milyar û hevdeh, deh milyar û şêşt 

Yên trîlyonan : 
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trîlyon(trîlyonek), trîlyon û yek, trîlyon û nozdeh, bîst trîlyon û nod  

Yên katrilyonan :  

katrilyon(katrilyon), katrilyon û yek, du katrilyon, sê katrilyon û sed 

Ji deh hezarî re lek, ji pênc sed hezarî re kirûr tên gotin.  

Mînak 56 : Bikaranînên wiha jî hene : 

du  didu, do, dido  

sê sisê 

yazdeh  yanzdeh   

dozdeh danzdeh  

pazdeh panzdeh  

şazdeh  şanzdeh   

sih  sîh, sî   

çil çel  

pêncî pênce   

heftê  heftî  

heştê  heştî   

Tewang û bikaranîna jimarên bingehîn : 

Mînak 57 : sifir û yek mê ne. 

Yekjimar, bo jimarên mê paşgira tewangê : (-ê) : 

Gulê bi sifirê dest pê kiribû.  

çar ji yekê pirtir in. 

Pirjimar, nêr û mê, bo jimaran paşgira tewangê : (-an) : 

Kar û xebat bi sifiran dest pê nakin.  

Lê hin kar û xebat bi yekan dest pê dikin. 

Mînak 58 : Di pirjimariyê de : 

Jimarên bingehîn paşgira (-an)’ê digirin û di jimarên hevedudanî de ev  

paşgir tê dawiya jimarê ya herî dawiyê. 

49  
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Di diduyan de çend yek hene?  

Sisê ji çaran kêmtir in.  

Gulçîn bi bîstan ve ketibûn ezmûnê. 

Memê, ji çil û nehan yek hilbijart.  

Gulê, ji sed û pêncî û heftan sê pel çirandibûn. 

Mînak 59 : Ev jimar mîna navdêrên nêr, paşgira (-î )’yê digirin : 

sih, il, pêncî, şêşt, heftê, heştê, nod, sed, hezar, pênc sed hezar... 

Ji sihî de heta pencî bijimêrin!   

Li ser sedî li hev nehatin.  

Wî, cil bi hezarî kirîbû.  

Min, ew xanî bi pênc sed hezarî xwast, lê nedan. 

Mînak 60 : Ev jimar mê ne û wek navdêrên mê tên tewandin : 

milyon, milyar, trîlyon, katrilyon... 

Xaniyê bavê Gulçînê, bi milyonekê hatiye firotin.  

Xaniyên bavê Dîlanê, bi du milyonan hatine avakirin. 

Mînak 61 : Ji jimaran : du(do), didu(dido), sê(sisê)   

Didu yan dido : Ev dirûv di forma jêr de bi kar nayên : 

Li wê bazerê du sed firoşger hene. 

Sisê : Ev dirûv di forma jêr de bi kar nayê : 

Li wê bazerê sê sed mirovî kar dikir. 

Jimarên debaşiyê :  

Ev jimar bi parîkirinên yeksan ên jimarîn pêk tên. Jimarên debaşiyê bi  

erkên hokerîn hîntir karîger in. 

Mînak 62 : Rêbazên pêkhatina jimarên debaşiyê :  

Bi ducarkirina sade ya jimarên bingehîn : 

yek yek yek 

du  du du 
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sê  sê sê 

deh  deh deh50  

  

yazdeh  yazdeh yazdeh 

bîst û du  bîst û du bîst û du 

sed  sed sed 

deh hezar  deh hezar deh hezar 

Bi alîkariya daçeka (bi) û ducarkirina sade ya jimarên bingehîn :  

yek  yek bi yek  

du  du bi du  

sê  sê bi sê 

çar  çar bi çar 

deh  deh bi deh  

şêşt  şêşt bi şêşt  

sed sed bi sed  

milyon  milyon bi milyon 

Bi alîkariya gihaneka (û) û ducarkirina sade ya jimarên bingehîn : 

yek yek û yek  

du  du û du                    

sê  sê û sê  

neh  neh û neh 

deh deh û deh  

çil  çil û çil  

hezar  hezar û hezar 

Bi alîkariyên navbendên (-e -o)’yê : Bi ducarkirina sade ya jimarên 

bingehîn :  

yek  yekeyek, yeko yeko yek bi yek, yek û yek   

çar  çare çar(çareçar) çar bi çar, çar û çar  
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şeş  şeşe şeş(şeşeşeş)  şeş bi şeş, şeş û şeş  

deh  dehe deh(dehedeh)  deh bi deh, deh û deh   

çil  çile çil(çileçil)  çil bi çil, çil û çil   

sed  sede sed(sedesed)  sed bi sed, sed û sed 

Hin jimarên pareyî, wekî yên bingehîn bi awayê debaşiyê bi kar tên : 

nîv  nîv nîv, nîv bi niv  

sêyek  sêyek sêyek51  

  

çaryek  çaryek çaryek 

yek û nîv yek û nîv yek û nîv 

Hin bêje hene ku wek jimarên dabeşiyê bi kar tên : 

cot cot cot, cotecot, cot bi cot, du bi du  

zo  zo zo, cot bi cot, du bi du   

fer fer fer, fer bi fer, yekeyek, yek bi yek, tek bi tek  

tek  tek tek, teketek, fer bi fer, yekeyek, yek bi yek, tek bi tek 

Jimarên rêzkirinê :  

Ev jimar bi payeyên jimarîn ên tişti û heyînan didin nasîn. 

Mînak 63 : Rêbazên pêkhatina jimarên rêzkirinê :  

Bi paşgira rêzkirinê (-em)’ê :  

yekem, duyem, sêyem, heftem, dehem, yazdehem, bîstem 

bîstî û yekem sihem, sih û duyem, çilem, sedem, hezarem 

Bi paşgira rêzkirinê (-emîn)’ê :  

yekemîn, duyemîn, sêyemîn, heftemîn, dehemîn, yazdehemîn 

bîstemîn, bîstî û yekemîn, sih û duyemîn, çilemîn, pênciyemîn 

sê sed û nod û nehemîn, hezar û duyemîn, milyon û hezaremîn 

Bi paşgira tewangê ya pirjimariyê, nêr û mê : (-an) :  

yekan, duyan(diduyan), sêyan(sisêyan), pêncan, heftan, dehan 

yazdehan, bîstan, bîst û yekan, sihan, sih û duyan, çil û çaran 
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pênciyan(pênceyan), sedan, hezar û diduyan, şeş milyonan 

Bi paşgira tewangê ya yekjimariyê, nêr : (-î) :  

dehî, bîstî, sihî, çilî, pencî, şêştî, heftî, heştî, nodî, sedî, hezarî 

deh hezarî, milyonî, sed milyonî, milyarî, çar milyarî 

Jimarên pareyî :   

Ev jimar, ji parçeyên jimarên bingehîn pêk tên. Bi bikaranînên xwe yên  

navdêrîn, par eyên tişt û heyînan didin nasandin.  

Mînak 64 : Rêbazên pêkhatina jimarên rêzkirinê :  

 

52  

  

Bi alîkariya paşgira (-ek, -yek)’ê û nîv : 

nîv nîvek 

sê sêyek 

çar çaryek 

yek û nîv 

Memê nanek anî, jê nîvek da hevalekî min.  

Sê zarok bûn, zebeşek kirîn, sêyek parve kirin.  

Bi alîkariya daçeka (ji) : yekjimar, mê : (-ê) :     

ji yekê nivek 

ji yekê çaryek  

Ji hezarî sifirekê bikuje, çi dimîne?  

Ji sifirê çi bidim te! 

Bi alîkariya daçeka (ji) : yekjimar, nêr : (-î) :   

ji sihî sisê 

ji çelî şeş 

Ji şêştî pazdehan dide dostekî xwe.  

Ji hezarî du sedî ji te re dinivîsînim. 
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Bi alîkariya daçeka (ji) : pirjimar, nêr û mê : (-an) : 

ji diduyan yek  

ji sisiyan du 

We ji bîst û aran şeş ji bîr kirine.  

Dîlanê ji dehan sisê veşartine. 

Mînak 65 : Jimarên pareyî, bêyî qertafên tewangê jî pêk tên : 

şeş û çaryek  

çaryek kêm heft 

Saet şeş û aryek in.  

Saet çaryek kêm heft in. 

Mêjer, navdêrên binavkirî û yên nebinavkirî : 

Bi gotineke giştî; hin navdêr bi serê xwe heyberekî(ê) û hin jî him xwe  

û him jî komekê didin nasîn û di wan danasînan de mêjarên wan jî tên  

53  

  

pêş mirov. Lê ev rewş ji bo her navdêrekê ne misegor e. Kêmasiyên ku  

tên dîtin, bi hin rêgezên rêzimanî(zayend, veqetandek, tewang, kêşana  

lêkerîn) çareser dibin. 

Mêjera navdêrîn : 

Ev bi danasîneke sade, yekjimarî û pirjimariya navdêran dide derbirîn.  

Mêjerên navdêran bi hin rêgezên bingehîn tên bidestxistin :  

Bi veqetandekê  

Bi alîkariya tewangê  

Bi kêşana lêkerê  

Bi alîkariya veqetandekê mêjer : 

Di navdêrên binavkirî de :  

Mînak 66/1 : Veqetandeka binavkirî, yekjimar, nêr : (-ê) : 

bajar  bajarê gelan  
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çem çemê kul û kederan 

Mînak 66/2 : Veqetandeka binavkirî, yekjimar, mê : (-a) : 

kel  kela avê  

stran  strana gelêrî 

Mînak 66/3 : Veqetandeka binavkirî, pirjimar, nêr û mê : (an -ên) : 

kel  kelên avê  

bajar bajarên gelan 

Di navdêrên nebinavkirî de :  

Mînak 67/1 : Veqetandeka nebinavkirî, yekjimar, nêr : (-ekî) : 

bajar  bajarekî gelan  

çem çemekî kul û kederan 

Mînak 67/2 : Veqetandeka nebinavkirî, yekjimar, mê : (-eke) : 

kel  keleke avê  

stran straneke gelêrî 

Mînak 67/3 : Veqetandeka nebinavkirî, pirjimar, nêr û mê : (-ine) :54  

 kel  keline avê  

bajar  bajarine gelan 

Bi alîkariya tewangê mêjer :  

Mînak 68/1 : Bo navdêrên binavkirî, yekjimar, nêr û mê : (-ê) : 

Rizgar  Rizgar pelê jêdike.  

qîz Qîzê şîr vedixwar. 

Mînak 68/2 : Bo navdêrên binavkirî, pirjimar, nêr û mê : (-an) : 

Rizgar  Rizgar pelan jêdike.  

qîz  Qîzan şîr vedixwar. 

Mînak 69/1 : Bo navdêrên nebinavkirî, yekjimar, nêr û mê : (-ek) : 

nêr : kur + ek  kurek 

mê : gul + ek gulek 

Mînak 69/2 : Bo navdêrên nebinavkirî, yekjimar, nêr : (-î ) : 
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Ez kurekî dibînim. 

Mînak 69/3 : Bo navdêrên nebinavkirî, yekjimar, mê : (-ê) : 

Ez gulekê dibînim. 

Mînak 70/1 : Bo navdêrên nebinavkirî, pirjimar, nêr û mê : (-in) : 

nêr : kur + in kurin 

mê : gul + in  gulin 

Mînak 70/2 : Bo navdêrên nebinavkirî, pirjimar, nêr û mê : (-inan) : 

nêr : kur  kurin + an  kurinan 

mê : gul gulin + an  gulinan 

Mînak 70/3.1 : Bo navdêrên nebinavkirî, pirjimar, nêr û mê : (-inan) : 

Ez kurinan dibînim.  

Hûn gulinan dibînin.  
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Mînak 70/3.2 :   

Bo navdêrên nebinavkirî, pirjimar, nêr û mê : (-inan  -inên) : 

Ez kurinên din dibînim.  

Hûn gulinên zer dibînin.  

Bi alîkariya kêşana lêkerê mêjer :  

Mînak 71/1 : Bo mêjera navdêran, yekjimar, nêr, veqetandek : (-ê) : 

Bi lêkera çûnµê  Kurê wî diçe. 

Bi lêkera şûştinµê Kalê destê xwe şûşt. 

Mînak 71/2 : Bo mêjera navdêran, yekjimar, mê, veqetandek : (-a) : 

Bi lêkera çûnµê  Keça wî diçe. 

Bi lêkera şûştinµê  Bûkê destmala xwe şûşt. 

Mînak 71/3 : Bo mêjera navdêran, pirjimar, nêr û mê : (-an -ên) : 

Bi lêkera çûnµê Kurên wî diçin. 

Bi lêkera şûştinµê  Bûkê destmalên xwe şûştin. 
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Lêşikandina navdêrîn(gelemperîkirina navdêran) : 

Peyvên navdêrîn dikevin forma lêşikandinê. Bi awayên gelemperî  

û nebinavkirî, yekjimar û pirjimar bi kar tên.   

Bi alîkariya gihaneka “û” bi tîpa “m”yê :  

Mînak 72 : Yekjimar û pirjimar, nêr û mê : 

xanî xanî û manî  

pênûs  pênûs û mênûs  

Bikaranîna yekjimar : 

Wan xanî û manî ava nekiriye.  

Wî pênûs û mênûsek daye Dîlanê. 

Bikaranîna pirjimar : 

Wan xanî û manî ava nekirine. 

Wî pênûs û mênûs dane Dilanê. 
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Di zimanê gelêrî de tên dîtin :  

Yekjimar : 

Wan xanî manî ava nekiriye. 

Pirjimar : 

Wan xanî manî ava nekirine. 

Bi alîkariya gihaneka “û” û bi tîpên dengdêr(a, e, ê, i, o, u, û) yên 

peyvên 

ku dikevin forma lêşikandinê :   

Mînak 73/1 : Yekjimar û pirjimar, nêr û mê : 

hez  hez û hûz  

Jiyan bê hez û hûz nabin.  

kes  kes û kûs  

Min kes û kûs nedît.  
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Wê rojê kes û kûsên xebatkar nehatibûn. 

Mînak 73/2 : Yekjimar û pirjimar, nêr û mê : 

kar kar û mar  

zer  zer û mer  

kêr  kêr û mêr  

dil dil û mil  

tîr tîr û mîr  

tor  tor û mor  

kur  kur û mur  

Bi tevayî navdêr :  

Navdêrên nêr : 

Yên heyberên candar ên mirov û ajalan : 

Mînak 74 : Ji yên mirovan : Alan, bav, kal, law, Şerko  

Mînak 75 : Ji yên ajalan : beran, conge, ga, kavir, nêrî  

Yên dirametên sewalên kedî û şîr û yên ku ji şîr  êdibin : 

Mînak 76 : şîr, mast, dew, penêr, rûn, goşt, hestî, çerm, mû 
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Bêjeyên awerte hene, ew mê ne : çolik, hirî, liva, lorik, xwîn 

Yên piraniya lebatên(organ) mirovan ên ku li der in : 

Mînak 77 : dev, çav, guh, poz, rû, serî, çenge, dest, ling, mil 

Yên robaran(çem û zêyan) : 

Mînak 78 : Aras, Avareş, Dîcle, Ferat, Mûrad, Xebûr, Zêrinçem 

Bêjeyên awerte hene, ew mê ne : coav, coge 

Yên rengan : 

Mînak 79 : kesk, reş, sor, spî, gewr, şîn, xemrî, zer 

Yên jimaran :  

Mînak 80 : du, sê, çar, deh, yazdeh, bîst, çil, sed, hezar 
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Bêjeyên awerte hene, ew mê ne : sifir, yek, milyon, milyar 

Di zimanê gelêrî de : 

Jimarên mezin( milyon, milyar...) him nêr û him mê tên bikaranîn. 

Yên tişt û heyînên bi qoqizî yan jî yên bilind nêr in, lê gelek bêjeyên 

awerte jî hene : 

Mînak 81 : çakûç, çiya, gir, girik, hevraz, hors, kevir, mil, stirî, til 

Bêjeyên awerte hene, ew mê ne : das, keleh, tîr, xardos 

Navdêrên mê : 

Yên heyberên candar ên mirov û yên ajalan :  

Mînak 82 : Ji yên mirovan : Ajîn, Nazê, Perwîn, pîrik, jinap, jinxal  

Mînak 83 : Ji yên ajalan : nogin, mî, dêl, dêlik, dêleseg, dêlegur 

Yên hêwirgehan, cihên ku têde tên rûniştin û yên derdanan :   

Mînak 84 : mal, ode, baregeh, dêr, birc, qul, tûnel, şikeft, hêlîn, pîn  

Bêjeyên awerte hene, ew nêr in : axur, kon, xanî58  

  

Yên erdnîgarî : 

Mînak 85 : deşt, girav, gol, behr, kendav, komgirav, nexşe, zozan 

Bêjeyên awerte hene, ew nêr in : 

Navdêrên çem û zêyan : Avaşîn, Mûnzir, Zap 

Ji yên din ên erdnîgarî : Bajar, çiya, gund, welat 

Yên navgînên(wesîteyên) ragihandinê : 

Mînak 86 : balafir, erebe, gerdûm, keştî, metro, otobus, taksî, trên 

Yên nexweşiyan, êş û birînan :  

Mînak 87 : arsim, bêhntengî, çavêşî, çîk, peta, ta, tîfo, werem, zikêş 

Yên xwarinên ku hatine êkirin û biraştin : 

Mînak 88 : girar, kebab, lepe, mehîr, savar, selete, şorbe, şîv, tirşik 

Bêjeyên awerte hene, ew nêr in : Goşt, kutilk, nan 
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Yên tişt û heyînên asmanî û yên mehwayî : 

Mînak 89 : Roj, Dinya, Hîv, Merîh, avî, baran, berf, cemed, zîpik 

Bêjeyên awerte hene, ew nêr in : asîman, ezman, ba, ewr 

Yên tîpan, yên têgînên rêzimanî, yên razber :  

♦ Ji bo yên tîpan : 

Mînak 90 : Hemû tîpên alfabeya kurdî yên kurmanciyê mê ne.  

A Aya mezin 

a aya biçûk 

d deya kesk 

♦ Ji bo yên têgînên rêzimanî : 

Mînak 91 : alfabe, kîte, dengdar, hevok, navdêr, rengdêr, lêker, daçek  

Bêjeyên awerte hene, ew nêr in : nav 

♦ Ji bo yên razber : 59  

 Mînak 92 : aborî, aşitî, evîn, felsefe, xewn, xiyal, zanistî, zihîn 

Bêjeyên awerte hene, ew nêr in : cin, dîn, milyaket, rih, Xwedê 

Hemû rader bi serê xwe navdêr in û wek wan bi kar tên : 

Mînak 93 : anîn, avakirin, barandin, bûn, hatin, geşbûn, jêkirin 

Yên pêkhatî û ji yên ku paşgirên wan bi ( -î, -dank, -geh, -xane,   

-istan) ê diqedin : 

Mînak 94 : aşitî, bajarîtî, guldank, stargeh, çayxane, daristan  

Yên pêkhatî û ji yên ku paşgirên wan bi (-ahî, -anî, -ayî, -î, -tî )’yê bi  

dawî dibin : 

Mînak 95 : agahî, daxuyanî, mezinayî, bajarî, bajarvanîtî 60  

  

Jimar : 3   

Mijar : Cînavk  

Nasîn : Peyvên ku di hevokan de şûna navdêran digirin û peywirên wan 

pêk tînin re cînavk tên gotin.  
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Peyvên ku di hevokên jêrîn de hatine reşkirin, cînavk in : Ew, wî, wê, çi, 

xwe, kê  

çima ew her di heşê wî de bû? Ji bo çi dihat ber çavên wê? Di xewn û 

xeyala  

wê de her ew hebû. Li çi dinêrî, Ehmed li ber çavên wê bû. Destên xwe 

dida 

kê û dida çi, digot qey berê destên xwe dide Ehmed. (çiyayê Agirî, Y. 

Kemal) 

Cînavk li deh beşên sereke kom dibin : 

Cînavkên kesane  

Cînavkên şanîdane  

Cînavka qertafî  

Cînavka vegerok  

Cînavkên berbihevîn  

Cînavkên lihevxistî  

Cînavkên xwedîtiyê  

Cînavkên girêkî  

Cînavkên pirsyarî  

Cînavkên nebinavkirî  

Cînavkên kesane(kesanî) : 

Li şûna navdêrên mirovan digirin. Digel vê yên kesên sêyemîn li şûna yên 

hemû heyberan jî bi kar tên.  

Cînavkên kesane du beş in : Yên xwerû(netewandî) û yên tewandî.  

Cînavkên kesane yên xwerû :  

Yekjimar, nêr û mê : 

Ez : Li şûna kesê/a yekemîn, yê/a ku dipeyive.  

Tu : Li şûna kesê/a duyemîn, yê/a ku pê re tê peyivîn.     

Ew : Li şûna kesê/a seyemîn, yê/a ku li ser peyivîn dibe.  
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Pirjimar, nêr û mê : 

61  

  

Em : Li şûna kesên yekemîn(nêr, mê), yên ku dipeyivin.  

Hûn : Li şûna kesên duyemîn(nêr, mê), yên ku pê re tên peyivîn.     

Ew : Li şûna kesên sêyemîn(nêr, mê), yên ku li ser peyivîn dibin. 

Mînak 96/1 : Cînavkên kesane yên xwerû, cihên kesan digirin : 

Gulçîn hatibû, wê got : -Ez ji Hewlêrê hatim.  

Mem ji hevalekî dipirse : -Tu çima nehatî dibistanê? 

Alan heta malê beziya. Ew heta wir ranewestiya. 

Diya Narê hatibû, wê got : -Em bi balafirê çûn Stenbolê.  

Narê ji hevalên xwe pirsî : -Hûn li sînemayê bûn? 

Mînak 96/2 : Ew : li cihên navdêrên din jî bi kar tê : 

Yekjimar : 

çûkek firiya, bilind bû û çû. Ew careke din neziviriya. 

Pirjimar : 

Du çûk firiyan, bilind bûn û çûn. Ew careke din neziviriyan. 

Mînak 96/3 : Ew di hevokê de kirde dibin : 

Ez ji Hewlêrê me. Ez ji wir çûm Wanê. 

Tu ne ji Hewlêrê yî. Tu ji wir nehatî Wanê. 

Ew ji Rihayê ye. Ew ji wir çûye Dîlokê. 

Em ji Hewlêrê ne. Em ji wir çûn Wanê. 

Hûn ne ji Hewlêrê ne. Hûn ji wir nehatin Wanê. 

Ew ji Rihayê ne. Ew ji wir çûne Dîlokê.  

Mînak 96/4 : Ew di hevokê de bireser dibin : 

Gava ku ez diçûm bin darê, te ez ditîm.  

Gava ku tu diçûyî bin darê, min tu dîtî.  

Gava ku em diçûn bin darê, wî ew dît.  
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Gava ku em diçûn bin darê, wan em dîtin.  

Gava ku hûn diçûn bin darê, me hûn dîtin.  

Gava ku ez û tu diçûn bin darê, me ew dîtin. 

Mînak 96/5 : Di ravekê de bi formeke awerte raveber cih digirin :  
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 Yekjimar 

nêr : 

Ezê brîndar   

Tuyê bêkes    

Ewê pîşikestî  

mê : 

Eza brîndar  

Tuya bêkes  

Ewa pîşikestî 

Pirjimar, nêr û mê : 

Emên brîndar  

Hûnên bêkes  

Ewên pîşikestî 

Cînavkên kesane yên tewandî :  

Yekjimar :   

Min : Li şûna kesê/a yekemîn(nêr, mê), yê/a ku dipeyive.  

Te : Li şûna kesê/a duyemîn(nêr, mê) yê/a ku pê re tê peyivîn.     

Wî : Li şûna kesê seyemîn(nêr), yê ku li ser peyivîn dibe. 

Wê : Li şûna kesa seyemîn(mê), ya ku li ser peyivîn dibe.  

Pirjimar, nêr, mê : 

Me : Li şûna kesên yekemîn, yên ku dipeyivin.  

We : Li şûna kesên duyemîn, yên ku pê re tên peyivîn.     

Wan : Li şûna kesên seyemîn, yên ku li ser peyivîn dibin. 
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Mînak 97/1 : Cînavkên kesane yên tewandî, cihên kesan digirin : 

Ez Şiyar im, min kovara mehane kirî.   

Tu Dildar î, te jî ew xwend. 

Şêro nameya Narê girtibû. Wî name girtibû. 
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Rewşenê xelat negirtibû. Wê xelat negirtibû. 

Dilbirîn û Rojhat, em sê heval in. Me peyam bihîstin. 

Rojda û tu, hûn du heval in. We jî peyam bihîstine. 

Gulçîn û Memê kovar nekirîn. Wan tu kovar nekirîn.  

Mînak 97/2 : Wî/wê, wan : li cihên navdêrên din jî bi kar tên : 

Yekjimar : 

Beranekî av venexwar. Wî av venexwar. 

Mihekê av venexwar. Wê av venexwar. 

Pirjimar : 

Beran û mihê av venexwarin. Wan av venexwarin.  

Nîşe : Ev dirûv di nivîsaran de tên dîtin : 

hûn hun, hon 

wan ewan  

Mînak 97/3 : Ew di hevokan de kirde dibin : 

Min li defterê nivîsand. 

Te li ya xwe nenivîsandiye. 

Wî nedizanî ku ew ê navê xwe bide min. 

Wê gotibû ku ez nikarim werim cem te. 

Me nivîsarên xwedekaran xwandin. 

We jî pirtûk xwandin. 

Wan ne li me û ne jî li we guhdarî kirin.  

Mînak 97/4 : Ew di hevokan de bireser dibin :  
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Ez te dibînim, çima tu min nabînî?  

Binêre, ew jî wî û wê baş dibîne!  

Wan li me xist, me li wan nexist.  

We nebihîstiye, ji we re negotine.  

Mînak 97/5 : Cînavkên tewandî di ravekê de raveker in û cihên navdêrên 

tewandî digirin : 

Porê Alên(Alan) reş e. Porê wî reş e.  

Porê Nazê dirêj e. Porê wê dirêj e. 64  

 Cano pelên darê jê kirin. Cano pelên wê jê kirin.  

Pîrekê birîna Memê derman kir. Pîrekê birîna wî derman kir.  

Te wêneyên zarokan kişandin. Te weneyên wan kişandin. 

Cînavkên şanîdanê : 

Ev cihên heyberan digirin û wek bêjeyên bi zayend jî dikevin bandora  

tewangê. Di hevokan de bi erkên kirdeyî û bireserî radibin.  

Cînavka şanîdanê “ha/han” jî di beşa yên şanîdanê de de tê nimandin.   

Mînak 98/1 : Cînavkên şanîdanê yên xwerû : 

Cihên wan nêzîk in : ev 

Yekjimar : 

nêr : ev  

Azad xwendevan e. Ev xwendevan e. 

Xanî nû ye. Ev nû ye.     

mê : ev  

Avşîn xwendevan e. Ev xwendevan e. 

Behr ji golê mezintir e. Ev ji golê mezintir e. 

Pirjimar : 

nêr û mê : ev  

Azad û Avşîn xwendevan in. Ev xwendevan in. 

Xanî nû ne. Ev nû ne. 
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Behr ji golan mezintir in. Ev ji golan mezintir in.  

Mînak 98/2 : Cînavkên şanîdanê yên xwerû : 

Cihên wan dûr in : ew  

Yekjimar : 

nêr : ew  

Kurê wan ji malê derket. Ew ji malê derket. 

Kevirê reş şikestiye. Ew şikestiye. 

mê : ew  

65  

  

Keça we ji malê derket. Ew ji malê derket. 

Kêra tûj şikestiye. Ew şikestiye. 

Pirjimar : 

nêr û mê : ev  

Kurê wan û keça we ji malê derketin. Ev ji malê derketin. 

Kevirên reş şikestine. Ev şikestine.  

Mînak 99/1 : Cînavkên şanîdanê yên tewandî : 

Cihên wan nêzîk in : vî, vê; van  

Yekjimar :  

nêr : vî 

Ez Memê digirim. Ez vî digirim.  

Ez kalê digirim. Ez vî digirim.  

mê : vê 

Ez Arînê dibim. Ez vê dibim.  

Ez kulîlkên wê jî dibim. Ez vê jî dibim.  

Pirjimar :  

nêr û mê : van 

Ez Memê û kalê digirim. Ez van digirim.  
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Ez Arînê û kulîlkên wê jî dibim. Ez van dibim.  

Mînak 99/2 : Cînavkên şanîdanê yên tewandî : 

Cihên wan dûr in : wî, wê; wan  

Yekjimar : 

nêr : wî 

Tu Bengîn dinasî. Tu wî dinasî. 

mê : wê 

Tu Berfînê dinasî. Tu wê dinasî.  

Pirjimar : 

nêr û mê : wan66  

  

Tu Bengîn û Berfînê dinasî. Tu wan dinasî.  

Di zimanê gelêrî de dirûvên cînavkên şanîdanê yên tewandî :   

Ev bi dirûvên jêrîn jî bi kar tên û bi yên jorîn ve hemwate ne. 

Mînak 100/1 : Cihên wan nêzîk in : evî, evê; evan  

Yekjimar : 

nêr : ev  evî 

Memê helbestek xwand. Evî helbestek xwand.  

mê : ev  evê  

Arînê helbestek xwand. Evê helbestek xwand.  

Pirjimar : 

nêr û mê : evan  

Memê û Arînê helbest xwandin. Evan helbest xwandin. 

Mînak 100/2 : Cihên wan dûr in : ewî, ewê; ewan 

Yekjimar : 

nêr : ew  ewî 

Bengîn helbestek xwand. 

Ewî helbestek xwand.  
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mê : ew  ewê  

Berfînê helbestek xwand. Ewê helbestek xwand.  

Pirjimar : 

nêr û mê : ewan  

Bengîn û Berfînê helbest xwandin. Ewan helbest xwandin. 

Mînak 100/3 : Di zimanê gelêrî de ev bikaranîn jî hene : 

Yekjimar : Eve/eva, ewe/ewa 

Pirjimar : Evene/evana, ewene/ewana  

Yekjimar : 
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nêr : 

Eve hat ku te bibe seyranê. 

mê : 

Ewa çû ku li zarok binêre. 

Pirjimar : 

nêr : 

Evene hatin ku wan bibin seyranê. 

mê : 

Ewana çûn ku li zarokan binêrin.  

Ji cînavkên şanîdanê : Han/ha :  

Ev cînavk wateyên cînavkên şanîdanê yên bingehîn him xurt û him jî bi  

sînor dikin. Eger bi peywirên rengdêrîn bi kar bên, rengdêrên şanîdanê 

ne,  

erkên hokerîn jî di xwe de dihewînin.  

Bikaranîna cînavka “han(ha)”yê : 

Mînak 101/1 : Ev cuda tê nivîsandin û di ravekê de raveker e. 

Yekjimar û pirjimar : nêr û mê 
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Kurê han salnameya nû bi dîwêr ve kir.   

Qîza han salnameya nû bi dîwêr ve kir.  

Kurên han salnameya nû bi dîwêr ve kir.   

Qîzên han salnameya nû bi dîwêr ve kir.  

Kevirê han hat çêkirin.  

Dara han hat dapeşkandin.  

Kevirên han hatin çêkirin.  

Darên han hatin dapeşkandin.  

Mînak 101/2 : Ev dirûv hemwate ne û di yekjimarî û pirjimariyê de wek  

xwe dimînin : han û ha 

Yekjimar, pirjimar : nêr û mê 

Ew mastê ha dixwazim. 68  

  

Ez berçavka ha dixwazim.  

Ew mastên ha dixwaze.  

Ez berçavkên ha dixwazim.  

Mînak 101/3 : Cînavka “han”ê bi ravekê re kirde dibe :  

Ew mêrê han li bin darê ye.  

Ew jina han li ber mala we ye.  

Mînak 101/4 : Cînavka “han” ê bi ravekê re bireser dibe :  

Min ew mêrê han li bin darê dît.  

Min ew jina han li mala we dît.  

Mînak 101/5 : Han, bi cînavkên şanîdanê yên bingehîn ve :  

Ev ê han kursiyekê çêdike.  

Ev ên han kursiyan çêdikin.  

Ew ê han maseyekê radike.  

Ew ên han maseyan radike.  

Vî yê han ji bo te kovar anîn.  
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Vê ya han ji bo te kovar anîn.  

Van ên han ji bo te kovar anîn.  

Wî yê han ji bo kê mesref kiriye?  

Wê ya han ji bo kê mesref kiriye?  

Wan ên han ji bo kê mesref kirine?  

Mînak 101/6 : Di nivîsaran de tên dîtin : hanî û hanê 

Ew şûrê hanî, kîjan mirovî aniye?  

Ew kêra hanê, kîjan keçê biriye?  

Mînak 101/6.1 : Li hin deveran : Ev dirûvên hevedudanî, bi serê xwe  

kirde jî dibin : (evî/vî, evê/vê, evan/van; ewî/wî, ewê/wê, ewan/wan) û 

(han/ha) : 

Yekjimar :   

nêr : evî/vî69  

  

Evî han vîna : 

Vîna em gerandin. Yê ku em gerandin, vîna bû.  

mê : evê/vê 

Evê han vêna : 

Vêna erebe diajot. Ya ku erebe diajot, vêna bû. 

Pirjimar : 

nêr û mê : evan/van 

Evên han vana(vanan) :  

Vana em dîtin. Yên ku ew anîn, vana bûn. 

Yekjimar :  

nêr : ewî/wî 

Ewî han wiya(wînan) : 

Wiya navên we pêşkêşî me kiribûn.  

mê : ewê/wê 
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Ewê han wêya(wênan) : 

Wêya navnîşanên we ji me re şandibûn.  

Pirjimar : 

nêr û mê : ewan/wan 

Ewên han wana(wanan) : 

Wana em xapandin. Yên ku em xapandin, wana ne. 

Mînak 101/6.2 : Li hin deveran zayend ji holê radibin : (evî/vî, evê/vê, 

evan/van; ewî/wî, ewê/wê, ewan/wan) û (ha/han) 

Yekjimar :  

nêr û mê : evî/vî, evê/vê; ewî/wî, ewê/wê 

Vaya Evî ha, evê ha :  

Vaya ji em re ferheng anîbûn.70  

 Waya Ewî ha, ewê ha : 

Yê(ya) ku bi trenê hatibû navçeyê, waya bû.  

Pirjimar :  

nêr û mê : evan/van, ewan/wan  

Vana(n) Evên ha :  

Vana(n) ne yên ku helbestan bixwînin. 

Wana(n) Ewên ha :  

Wana(n) ji zarokan re çîrokan dibêjin.  

Cînavka qertafî : 

Cînavka qertafî (-ê) ji aliyê dirûve ve dişibe paşgira tewangê ya (-ê)’yê.   

Ev cînavk di hevokê de li şûna kes û tiştên sêyemîn bi kar tê û tu carî  

nabe kirde. Di kêşanê de tê dawiya lêkerê û bi hev ve tên nivîsandin.  

Eger lêker bi tipa (-e)’yê biqede, ev tîp vediguheze (-ê)’ye, lê lêker bi 

dengdarekê biqede, cînavka qertafî tê dawiya wê.  

Mînak 102 : Ji aliyê bireserê ve têkildariyên cînavka qertafî(-ê) : 

Bi ya paşgira tewangê(-ê) ve, bi ya cînavka kesane(wî, wê) ve û  
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bi yên cînavkên şanîdane(vî, vê; wî, wê) ve : 

Paşgira tewangê, cînavka kesane(wî, wê) û ya qertafî :  

Nazê jêbira te daye Rojhêt(Rojhat).  

Nazê jêbira te daye wî.  

Nazê jêbira te dayê. 

Narê kilamek ji Nalînê re got. 

Narê kilamek ji wê re got.  

Narê kilamek gotê. 

Rojda pênûsê dixe berîkê. 

Rojda pênûsê dixe wê.  

Rojda pênûsê dixê. 

Paşgira tewangê, cînavkên şanîdane (vî, vê; wî, wê) û cînavka qertafî :  
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Nazê jêbira te daye Rojhêt(Rojhat).  

Nazê jêbira te daye vî.  

Nazê jêbira te dayê. 

Narê kilamek ji Nalînê re got. 

Narê kilamek ji vê re got.  

Narê kilamek gotê. 

Rojda pênûsê dixe tûrikê. 

Rojda pênûsê dixe wî.  

Rojda pênûsê dixê. 

Rojda pênûsê dixe berîkê. 

Rojda pênûsê dixe wê.  

Rojda pênûsê dixê. 

Cînavka vegerok : Xwe : 

Ev peyveke neguherbar e, ango nakeve bandora tewangê û di  
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yekjimarî û pirjimariyê de jî wek xwe dimîne. 

Bikaranîna cînavka vegerok : 

Mînak 103/1 : Li şûna hemû kesan : xwe 

Ez xwe vedişêrim/Tu xwe vedişêrî/Ew xwe vedişêre 

Em xwe vedişêrin/Hûn xwe vedişêrin/Ew xwe vedişêrin  

Min xwe veşart/Te xwe veşart/Wî(wê) xwe veşart 

Me xwe veşart/We xwe veşart/Wan xwe veşart 

Mînak 103/2 : Cînvka xwe nêtar e : Li şûna herdu zayendan : 

Baran pirtûka xwe dixwîne.  

Dîlan jî porê xwe şe dike.  

Rovî xwe diavêje avê.  

Mînak 103/3.1 : Li şûna bireserê, cînavka xwe yekjimar e : 

Berivanê xwe xemiland.  

Rewşenê jî xwe xemiland.  

Wan xwe xemiland. 

Mînak 103/3.2 : Li şûna bireserê, cînavka xwe pirjimar e : 

72  

 Hesen û Alan xwe diparêzin.  

Ew xwe diparêzin. 

Berîvan û Rewşenê xwe hemilandin.  

Wan xwe xemilandin. 

Mînak 102/4 : Di awayê xwedîtiyê : xwe 

Ew ê pênûsa xwe bide Rewşenê.  

Min navê Rewşenê li deftera xwe nivîsand. 

Mînak 103/5 : Di pêkhatina lêkerên vegerok de :  

xwe kuştin : Şîlanê xwe kuşt. 

xwe şûştin : Bangîn xwe şûşt. 

Mînak 103/6 : Di pêkhatina lêkerên biwêjî de : xwe 
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xwe pê firandin : Narê xwe pê firand. 

xwe dan hev : çawa ez hatim, wan xwe dan hev. 

Cînavkên berbihevîn : 

Ji aliyê peywirê ve hemû cînavkên berbihevîn yek in û hemwate ne.  

Pirjimar bi kar tên. Cînavkên berbihevîn ev in : Hev, yek, êk  

Ev dirûv di devokên hêremî de tên dîtin : 

Hev : hev û din, hevûdî, hevdi, hev û du, hevdu, hevdû 

Yek : yek û din, yekûdî, yekdî, yek û du, yek û dû, yekdû 

  k : êk û din, êkûdî, êkdî, êk û du, êk û dû, êkdûت

Mînak 104 : Bikaranîna cînavkên berbihevîn :   

Li şûna navdêran :  

Newîn û Perî hevalên hev in.  

Gulçîn û Perî hevdu nas dikin. 

Gul în û Rewşen, ew cîranên yekdû ne.  

Mem, Berîvan û Rojda, ew gundiyên êk in. 

Li şûna cînavkên kesane :  

73  

  

Ez, tu û ew, em dostên hev in. 

Ew, hûn û em, em merivên hev û din in.  

Tu û ew, hûn hevalên yek û din in. 

Min û wê, me êkdû agahdarî kiribûn. 

Li şûna bireseran :  

Divê ez te bibînim. Divê tu jî min bibînî.  

Divê em hev bibînin.   

Hûn me şiyar dikin. Em jî we şiyar dikin.  

Em hevdu şiyar dikin.  

Ew hevala te ye. Tu jî hevalê wê yî.  
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Hûn hevalên êkdû ne. 

Di pêkhatina lêkeran de : 

bi hev girtin : Xortan bi hev girtibûn.  

hevdu dîtin : Narê û Nazê hevdu dîtin.  

Cînavkên lihevxistî : 

Cînavkên berbihevîn bi hin daçekan ve cînavkên lihevxistî pêk tînin.   

Daçek bi serê xwe wek bêjeyên bingehîn ne watedar in. Digel vê  

di hevokan de, di navbera peyv û hêmanan de alîkar in.  

Yen ku di pêkanîna cînavkên lihevxistî de cih digirin :  

Bi pêşda ekên bingehîn ve : bi, di, ji, li  

Mînak 105/1 : Pêşda ekên bingehîn û cînavka berbihevîn : hev 

bi + hev } pev : 

Beran bi hev ketin.   

Beran pev ketin. 

di + hev } tev : 

Rojda tirşikê di hev dide.   

Rojda tirşikê tev dide. 

ji + hev } jev : 

Mem û Alan dê ji hev biçin.  

Mem û Alan dê jev biçin.74  

 li + hev } lev : 

Bareş û Aras li hev hatin.  

Bareş û Aras lev hatin.  

Mînak 105/2 : Pêşda ekên bingehîn û cînavka berbihevîn : -êk  

bi + êk } pêk : 

Xwendekaran spartek pêk anîn.  

di + êk } têk : 

Di sporê de koma me têk neçû. 



Rêzimana kurdî | 2445  

 

ji + êk } jêk : 

Ew du heval in, hûn çima wan jêk dikin?  

li + êk } lêk : 

Dîlan û Zinar lêk çûn, lê ew lêk venegeriyan. 

Mînak 105/3 : Daçekên bingehîn bi cînavka qertafiyê (-ê) ve  

cînavkên lihevxistî pêk tînin :  

bi + ê } pê : 

Xwendekaran spartek pê anîn.  

di + ê } tê : 

Di sporê de koma me tê neçû. 

ji + ê } jê : 

Ew du heval in, hûn çima wan jê dikin?  

li + ê } lê : 

Dîlan û Zinar lê çûn, lê ew lê venegeriyan. 

Mînak 105/4 : Cînavka kesane ya tewandî(wî, wê) û têkildariya  

cînavkên lihevxistî :  

ji + wî } jê : 

Dema ku ez çûm min ji wî re gotibû.  

Dema ku ez çûm min jê re gotibû.  

ji + wê } jê : 

Dema ku em hatin me ji wê re gotibû.  

Dema ku em hatin me jê re gotibû. 
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 li + wî } lê : 

Rojda li wî dixist.  

Rojda lê dixist. 

li + wê } lê : 

Rojda derî li wê vedikir.   
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Rojda derî lê vedikir.  

di + wî } tê : 

Kun li wir bû. Berîvanê av di wî werda.  

Berîvanê av tê werda. 

di + wê } tê : 

Tas li wir bû. Berîvanê av di wê werda.  

Berîvanê av tê werda. 

Mînak 105/5 : Cînavkên şanîdanê(vî/vê, wî/wê) û têkildariya  

cînavkên lihevxistî : 

Cîhên wan nêzîk in : vî, vê 

ji + vî } jê : 

ji + vê } jê : 

Dema ku ez hatim, min ji vî(vê) re xelat anîbû.  

Dema ku ez hatim, min jê re xelat anîbû. 

li + vî } lê : 

li + vê } lê : 

Rojhat li vî(vê) dinêrî.  

Rojhat lê dinêrî.  

di + vî } tê : 

Kun li vir bû. Berîvanê av di vî werda.  

Berîvanê av tê werda. 

 di + vê } tê : 

Tas li vir bû. Nazê av di vê werda.  

Nazê av tê werda.  

Cîhên wan dûr in : wî, wê : 

Ev cînavk jî bi yên lihevxistî ve wek cînavka kesane ya tewandî (wî/wê)  

76  
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bi kar tên, ne pêwîst e ku em hemûyan ducar bikin : 

ji + wî } jê : 

Dema ku ez çûm, min ji wî re gotibû.  

Dema ku ez çûm, min jê re gotibû.  

ji + wê } jê : 

Dema ku em hatin, me ji wê re gotibû.  

Dema ku em hatin, me jê re gotibû. 

Mînak 105/6 : Di pêkhatina lêkeran de cînavkên lihevxistî :  

lê gerîn : Ez li sîwane digerim.  

Cano jî lê digeriya. 

jê birin : Dîlanê sê pirtûk ji Gulşenê birine.  

Duh jî Zîlanê çar jê biribûn. 

Cînavkên xwedîtiyê : 

Ew hêmanên bêjeyî ne ku bi serê xwe ne cînavk in, lê şûna navdêran  

digirin; navdêr, rengdêr, cînavk û bêjeyên din ên ku piştî wan tên ve  

û bi alîkariya veqatendeka binavkirî, cînavkên xwedîtiyê pêk tînin.   

Hêmanên cînavkên xwedîtiyê yên bingehîn ev in : (ê, a; -ên)  

Yekjimar : 

nêr : ê 

mê : a 

Pirjimar : 

nêr û mê : ên(an -ên)   

Cînavkên xwedîtiyê û rastnivîs :  

Peyvên ku berî cînavkên xwedîtiyê tên, eger bi dengderekê biqedin,  

ev cînavk tîpa (y)’ê digirin û bi hev ve tên nivîsandin.  

Eger li piştî peyvên berî wan bêhnok û xalebêhnok hebin, bi piranî   

dirûvên bi tîpa (y)’ê tên tercîhkirin. Eger hevok bi van cînavkan 

dest pê bikin, dirûvên bi tîpa (y)’ê bêhtir karîger in.  
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Hin nivîskar bo hemû xalan jorîn dirûvên bi tîpa (y)’ê bi kar tînin.  

Yekjimar : 
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ner : ê yê   

Rojînê pelê defterê yê çirî sor kir. 

mê : a ya 

Dîlanê pêla avê ya mezin dîtibû.  

Pirjimar : 

nêr û mê : ên yên 

Rojînê pelên defterê yên çirî sor kirin.  

Zîlanê pêlên avê yên mezin dîtibûn. 

Mînak 106 : Bikaranîna cînavkên xwedîtiyê :  

Li şûna navdêran : 

Yekjimar : 

nêr : por, porê Şîlanê  

ê Şîlanê, yê Şîlanê  

Porê Narê reş e, lê yê Şîlanê zer e.  

mê : gul, gula darê  

a darê, ya darê 

Ew gul a dara mezin e.  

Pirjimar : 

nêr : poran 

Porên qîzan dirêj bûne. 

 .n(yên) qîzan dirêj bûneت

mê : gulan 

Gulên darê weşiyana. 

 .n(yên) darê weşiyanaت
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Bi cînavkên kesane yên tewandî ve : min, te, wî/wê; me, we, wan 

Yekjimar : 

nêr :  

ê min, ê te, ê wî/wê 
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ê me, ê we, ê wan 

Destê min bi birîn e, yê te ne bi birîn e.  

mê :  

a min, a te, a wî/wê  

a me, a we, a wan 

Kulîlka me teze ye, ya wan çilmisiye. 

Pirjimar : 

nêr û mê :  

ên min, ên te, ên wî/wê  

ên me, ên we, ên wan 

Destên me bi birîn in, yên we ne bi birîn in. 

Kulîlkên me teze ne, yên wan çilmisîne. 

Bi cînavkên şanîdanê ve : 

Cihên van nêzik in : vî/vê, van 

Cihên wan dûr in : wî/wê, wan  

Yekjimar : 

nêr :  

ê vî/vê, ê van 

ê wî/wê, ê wan 

Destê vî bi birîn e, yê vê ne bi birîn e. 

Destê wî bi birîn e, yê wê ne bi birîn e.  

mê :  
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a vî/vê, a van 

a wî/wê, a wan 

Kulîlka van teze ye, ya wan çilmisiye. 

Pirjimar : 

nêr û mê :  

ên vî/vê, ên van 

ên wî/wê, ên wan 

Destên van bi birîn in, yên wan ne bi birîn in. 
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Kulîlkên van teze ne, yên wan çilmisîne. 

Bi cînavka xwe ve :  

Min navê te li destê xwe nivîsand.   

Min navê te li yê xwe nivîsand.  

Wan destên xwe dane me.  

Wan ên xwe dane me.   

Ew ê navnîşana xwe bide Zîlanê.  

Ew ê ya xwe bide Zîlanê.  

Hûn ê navnîşanên xwe bidin me.  

Hûn ê yên xwe bidin me. 

Li şûna kirdeyan :  

Kurê te li cem apê xwe maye. 

Yê te li cem apê xwe maye.  

Qîza wî çûye cem pîrika xwe. 

Ya wî çûye cem pîrika xwe.  

Li şûna bireserê : 

Divê ez helbesta te bixwînim.  

Divê ez a te bixwînim.   
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Divê em çavên xwe bişon.  

Divê hûn jî yên xwe bişon.  

Bi kêşana lêkerê û bi parenga dema niha ve :  

Kurê dixebite û yê nexebite ne wek hev in. 

Qîza bixwîne û ya nexwîne ne wek hev in. 

Kur û qîzên bixwînin û yên nexwînin ne wek hev in.  

Bi raweya çêbiwar ve : 

Kurê xwendî û yê nexwendî wek hev nabin. 

Qîza xwendî û ya nexwendî wek hev nabin.  

80  

  

Kur û qîzên xwendî û yên nexwendî wek hevnabin.  

Bi veqetandeka nebinavkirî ve :  

Zêrekî wan î(yekî) sultanî hebûye.  

Zêrekî wan ê(yekî) sultanî hebûye.  

Zêrine wan ên sultanî hebûne.  

Zêrekî wî yî(yekî) spî hebûye.  

Zêrekî wî yê (yekî) spî hebûye.  

Zêrine wî yên spî hebûne.  

Pênûseke dirêj e(yeke) rengîn bide min!  

Pênûsine dirêj ên rengîn bidin wan!  

Pênûseke spî ye(yeke) rengîn bide min!  

Pênûsine spî yên rengîn bidin wan. 

Bi raveka navdêrîn vê : 

Yekjimar :  

nêr : 

Birayê Rewşenê di e. 

Yê Rewşenê di e. 
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mê : 

Xwişka Memê hat. 

Ya Memê hat.   

Pirjimar : 

nêr : 

Bireyên Rewşenê di in. 

Yên Rewşenê di in. 

mê : 

Xwişkên Barêş hatin. 

Yên Barêş hatin. 

Bi rengdêran vê : 

Yekjimar :81  

 nêr :  

Kevirê min ê spî ye. 

mê :  

Sola wî ya reş e.  

Pirjimar : 

nêr :  

Kevirên min ên spî ne. 

mê :  

Solên wî yên reş in. 

Cînavka girêkî : ku : 

“Ku” peyveke neguherbar e, bi serê xwe ne cînavk e. Lê carinan   

bandora tewangê digire û bi serê xwe jî wek cînavkekê bi kar tê. 

Heger bi hin hêmanên din ve û bixwe bi erka cînavkî bê karandin,  

“cînavka ku” ye û di xwe de peywira girêkî jî dihewîne, ev peywendî jî 

cînavkî ye. Ango dibe cînavka ku ya peywendiyê. Cînavka ku, bi awayê 

pirsyariyê jî şûna navdêran digire. 
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Taybetiya girêkî, bêyî ya cînavkî peywira “gihaneka ku”yê pêk tînê. 

Mînak 107 : Bikaranîna cînavka “ku”yê :  

Bi veqetandekê ve kirde dibe : 

Yekjimar : 

nêr : 

Mêrê ku erebeyê diajo, li ber deriyê wan e. 

mê : 

Jina ku qursê dide, em vexwandin. 

Pirjimar : 

nêr : 

Mêrên ku erebeyan diajon, li ber deriyê wan in. 

mê : 

Jinên ku qursan didin, em vexwandin. 
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Bi cînavkên xwedîtiyê ve di ravekê de raveker e : 

Yekjimar : 

nêr :  

Xortê ku erebeya xwe difiroşe, hat ba me. 

Yê ku erebeya xwe difiroşe, hat ba me. 

mê :  

Jina ku kulîlkan difiroşe, li taxê ye. 

Ya ku kulîlkan difiroşe, li taxê ye.   

Pirjimar : 

nêr :  

Xortên ku erebeyên xwe difiroşin, hatin ba me. 

Yên ku erebeyên xwe difiroşin, hatin ba me. 

mê :  
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Jinên ku kulîlkan difiroşin, li taxê ne. 

Yên ku kulîlkan difiroşin, li taxê ne. 

Him bi bireseran û him jî peyvên ku şûna wan digirin ve : 

Yekjimar : 

nêr : 

Navê ku tu dibêjî, ji bîra min çûye. 

Yê ku tu dibêjî, ji bîra min çûye. 

mê : 

Pirtûka ku Memê xwendî, Dîlanê jî xwendiye. 

Ya ku Memê xwendî, Dîlanê jî xwendiye. 

Pirjimar : 

nêr : 

Navên ku tu dibêjî, ji bîra min çûne. 

Yên ku tu dibêjî, ji bîra min çûne. 

mê : 

Pirtûkên ku Memê xwendî, Dîlanê jî xwendine. 

Yên ku Memê xwendî, Dîlanê jî xwendine. 
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Mînak 108 : Der barê peyva “ku”yê de : 

Di nivîsaran de tên dîtin : ku, kû, ko, ki  

Ji bo rastnivîsê, “ku” tê tercîhkirin. 

 

Peyva ku neguherbar e, digel vê yek caran bandora  

tewangê digire û bi serê xwe jî wek cînavkekê bi kar tê : 

Ka kuyê wê xezalê xweşik e? 

 

Peyva ku, rengdêr dibe :  
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Ew diçe ku derê? 

Peyva ku, bi serê xwe bes gihanek dibe :  

Ez bawer nakim ku Nalîn bê cem Narê. 

Peyva ku, di komepeyvên hokerî de cih digire :   

Hespê bi ku ve berdidî, berde, ez ê lê binêrim.  

Peyva ku, di komepeyvên daçekî de cih digire :  

Karê we zû qediyaye, ji ber ku hûn baş xebitîne. 

Cînavkên pirsyariyê : 

Ev cînavk bi erkên pirsyarî şûna navdêr û cînavkan digirin û wan  

nîşan dikin.   

Cînavkên pirsyariyê yên sereke ev in : 

Cînavkên kî û kê :  

Ev cînavk şûna kesan digirin, yekjimar û pirjimar ji bo her du  

zayendan jî tên karandin. Ew di hevokê de kirde û bireser dibin. 

♦ Cînavka kî : Pirsa mirovan dike. Bersivên wê peyvên netewandî ne.  

Ew bersiv; navdêr, cînavkên kesane, ji yên şanîdanê yên xwerû dibin. 

Mînak 109 : Bikaranîna cînavka kî’yê : 

Li şûna navên mirovan û kirde : kî 

Yekjimar : 

nêr :   

Azad dilîze. 

Kî dilize? 
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Azad dilîze.  

mê :  

Gulçîn dilîze. 

Kî dilîze? 
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Gulçîn dilîze. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Azad û Gulçîn dilîzin.  

Kî dilîzin? 

Azad û Gulçîn dilîzin.  

Li şûna cînavkên kesane yên xwerû û kirde : kî 

Yekjimar : 

Kî nivîsarê dixwîne?  

Ez nivîsarê dixwînim. 

Tu nivîsarê dixwînî. 

Ew nivîsarê dixwîne. 

Pirjimar : 

Kî nivîsarê dixwînin? 

Em nivîsarê dixwînin. 

Hûn nivîsarê dixwînin. 

Ew nivîsarê dixwînin. 

Li şûna cînavkên şanîdanê yên xwerû û kirde : kî 

Yekjimar : 

Kî li ber malê digere?  

Ev li ber malê digere. 

Ew li ber malê digere.  

Pirjimar : 

Kî li ber malê digerin?  

Ev li ber malê digerin. 
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Ew li ber malê digerin.  
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Mînak 110 : Bo mirovan : kî :  

Di demên borî de bi lêkêrên negerguhêz ve : lêker : çûn 

Li şûna navên mirovan û kirde : kî  

Yekjimar : 

Kî çû kargehê ku bixebite? 

Azad çû kargehê ku bixebite.  

Pirjimar : 

Kî çûn kargehê ku bixebitin? 

Karker çûn kargehê ku bixebitin. 

Li şûna cînavkên kesane yên xwerû : kî 

Yekjimar : 

Kî çû kargehê ku bixebite? 

Ew çû kargehê ku bixebite. 

Pirjimar : 

Kî çûn kargehê ku bixebitin? 

Ew çûn kargehê ku bixebitin. 

Li şûna cînavkên şanîdanê yên xwerû û kirde : kî 

Yekjimar : 

Kî çû kargehê ku bixebite? 

Ev çû kargehê ku bixebite. 

Ew çû kargehê ku bixebite. 

Pirjimar : 

Kî çûn kargehê ku bixebitin? 

Ev çûn kargehê ku bixebitin. 

Ew çûn kargehê ku bixebitin.  

Li şûna bireserê : kî 

Yekjimar :  

bireser nêr e : 
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Gulçînê Azad dîtibû.  

Gulçînê kî dîtibû? 

- Gulçînê Azad dîtibû. 

- Gulçînê ev(ew) dîtibû.  

Yê ku Gulçînê dîtibû, kî bû? 

-Yê ku Gulçînê dîtibû, Azad bû. 

-Yê ku wê dîtibû, ev(ew) bû. 

bireser mê ye : 

Azêd Gulçîn dîtibû.  

Azêd kî dîtibû? 

- Azêd Gulçîn dîtibû. 

- Azêd ev(ew) dîtibû.  

Ya ku Azêd dîtibû, kî bû? 

-Ya ku Azêd dîtibû, Gulçîn bû. 

-Ya ku wî dîtibû, ev(ew) bû. 

Pirjimar : 

Birser ji navdêrên nebinavkirî ne.   

bireser nêr e : 

Gulçînê kurin anîbûn.  

Gulçînê kî anîbûn? 

- Gulçînê kurin anîbûn. 

- Gulçînê ev(ew) anîbûn. 

Yên ku Gulçînê anîbûn, kî bûn? 

-Yên ku Gulçînê anîbûn, kurin bûn. 

-Yên ku wê anîbûn, ev(ew) bûn.  

bireser mê ye : 
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Azêd keçin anîbûn.  

Azêd kî anîbûn? 

- Azêd keçin anîbûn. 

- Azêd ev(ew) anîbûn. 

Yên ku Azêd anîbûn, kî bûn? 
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-Yên ku Azêd anîbûn, keçin bûn. 

-Yên ku wî anîbûn, ev(ew) bûn.  

♦ Cînavka kê : Pirsa mirovan dike ku bersivên wê peyvên tewandî ne.   

Ew bersiv; navdêr, cînavkên kesane û ji yên şanîdanê yên tewandî dibin. 

Mînak 111 : Bikaranîna cînavka kê’yê : 

Li şûna navên mirovan û kirde : kê 

Yekjimar : 

nêr :   

Memê hevokek nivîsand. 

Kê hevokek nivîsand? 

Memê hevokek nivîsand. 

Vî(wî) hevok nivîsand.  

mê :  

Narînê hevokek nivîsand.  

Kê hevokek nivîsand? 

Narînê hevokek nivîsand. 

Vê(wê) hevokek nivîsand.  

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Mem û Narînê yek hevok nivîsandin.  

Kê yek hevok nivîsandin? 



Rêzimana kurdî | 2460  

 

Mem û Narînê yek hevok nivîsandin. 

Van(wan) yek hevok nivîsandin.  

Li şûna cînavkên kesane yên tewandî û kirde : kê 

Kê av vexwar?  

Min av vexwar. 

Te av vexwar. 

Wî(wê) av vexwar. 

Me av vexwar. 
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We av vexwar. 

Wan av vexwar.  

Li şûna cînavkên şanîdanê yên tewandî û kirde : kê 

Kê ava sûsê çêkir?  

Vî(vê) ava sûsê çêkir. 

Wî(wê) ava sûsê çêkir.  

Van ava sûsê çêkir. 

Wan ava sûsê çêkir. 

Li şûna bireseran : kê 

Yekjimar :  

bireser nêr e : 

Gulçîn Azêd dibîne.  

Kî kê dibîne? 

- Gulçîn Azêd dibîne. 

- Gulçîn vî(wî) dibîne.  

Yê ku Gulçîn dibîne, kî ye? 

-Yê ku Gulçîn dibîne, Azad e. 

-Yê ku ev(ew) dibîne, ev(ew) e. 
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bireser mê ye : 

Azad Gulçînê dibîne.  

Kî kê dibîne? 

- Azad Gulçînê dibîne. 

- Azad vê(wê) dibîne.  

Ya ku Azad dibîne, kî ye? 

-Ya ku Azad dibîne, Gulçîn e. 

-Ya ku ev(ew) dibîne, ev(ew) e. 

Pirjimar : 

bireser nêr e : 

Gulçîn ji kuran re dibêje.  
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Kî ji kê re dibêje? 

- Gulçîn ji kuran re dibêje. 

- Gulçîn ji van(wan) re dibêje. 

Yên ku Gulçîn jê re dibêje, kî ne? 

-Yên ku Gulçîn jê re dibêje, kur in. 

-Yên ku ev(ew) jê re dibêje, ev(ew) in. 

bireser mê ye : 

Azad ji keçan re dibêje.  

Kî ji kê re dibêje? 

- Azad ji keçan re dibêje. 

- Azad ji van(wan) re dibêje. 

Yên ku Azad jê re dibêje, kî ne? 

-Yên ku Azad jê re dibêje, keç in. 

-Yên ku ev(ew) jê re dibêje, ev(ew) in. 

Bi cînavkên xwedîtiyê ve : kê 
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Yekjimar :  

nêr :  

Porê Gulçînê xweşik e.  

Porê kê xweşik e? 

Yê kê xweşik e?  

mê :  

Pênûsa Azêd li ber dolabê ye.  

Pênûsa kê li ber dolabê ye? 

Ya kê li ber dolabê ye?  

Pirjimar :  

nêr :  

Porên qîzan xweşik in.  

Porên kê xweşik in? 

Yên kê xweşik in?  
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mê :  

Pênûsen Azêd li ber dolabê ne. 

Pênûsên kê li ber dolabê ne? 

Yên kê li ber dolabê ne? 

Cînavka çi :  

Ev cînavk bêyî navên mirovan li şûna yên heyberan û ji bo wan li  

şûna cînavkên kesane û yên şanîdanê jî bi kar tê.   

Cînavka çi, peyveka nêtar e. Yekjimar û pirjimar tê bikaranîn. Di  

hevokê de kirde û bireser jî dibe.  

Hin nivîsaran de tên dîtin ku peyva “çi” yek caran bi xwe jî dikeve  

bandora tewangê. 

Mînak 112/1 : Bikaranîna cînavka çi’yê :  
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Bêyî navên mirovan li şûna yên din : çi  

Yekjimar :  

nêr : 

Kewenêr firiya. 

çi firiya?  

mê : 

Kewemê firiya. 

çi firiya? 

Pirjimar :  

nêr û mê : 

Kewenêr û kewemê firiyan. 

çi firiyan?  

nêr û mê : 

Lê kewên Berîvanê nehatin firandin. 

çi nehatin firandin? 

Bes li şûna cînavkên kesane yên xwerû : ew, ew : 

Yekjimar : 91  

 nêr : 

Dîk li ser darê ye. 

çi li ser darê ye? 

Ew li ser darê ye. 

mê : 

Mirîşk li ber koxikê ye. 

çi li ber koxikê ye? 

Ew li ber koxikê ye. 

Pirjimar : 

nêr : 

Du dîk li ser darê ne. 
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çi li ser darê ne? 

Ew li ser darê ne. 

mê : 

Sê mirîşk li ber koxikê ne. 

çi li ber koxikê ne? 

Ew li ber koxikê ne. 

nêr û mê : 

Dîk û mirîşk hevdu dibînin. 

çi hevdu dibînin? 

Ew hevdu dibînin. 

Bes li şûna cînavkên kesane yên tewandî : wî/wê, wan  

Yekjimar :  

nêr : 

Dîk li ser darê bang da. 

çi li ser darê bang da? 

Wî li ser darê ye.  

mê :92  

  

Mirîşkê li ber koxikê guhdarî kir. 

çi li ber koxikê guhdarî kir? 

Wê li ber koxikê guhdarî kir. 

Pirjimar : 

nêr : 

Dîkan li ser darê bang dan. 

çi li ser darê bang dan? 

Wan li ser darê bang dan. 

mê : 

Mirîşkan li ber koxikê guhdarî kirin. 



Rêzimana kurdî | 2465  

 

çi li ber koxikê guhdarî kirin? 

Wan li ber koxikê guhdarî kirin.  

nêr û mê : 

Dîk û mirîşkê hevdu dîtin. 

Dîk û mirîşkan hevdu dîtin. 

çi hevdu dîtin? 

Wan hevdu dîtin. 

Li şûna cînavkên şanîdanê yên xwerû : ev, ew; ev, ew 

Yekjimar :  

nêr : 

Kevokê nêr li nêzî zinarê ye. 

çi li nêzî zinarê ye? 

Ev li nêzî zinarê ye. 

mê : 

Kevoka mê li dûrî yê nêr e. 

çi li dûrî yê nêr e? 

Ew li dûrî yê nêr e. 

Pirjimar : 
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nêr : 

Kevokên nêr li nêzî zinarê ne. 

çi li nêzî zinarê ne? 

Ev li nêzî zinarê ne. 

mê : 

Kevokên mê li dûrî yên nêr in. 

çi li dûrî yên nêr in? 

Ew li dûrî yên nêr in. 
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nêr û mê : 

Kevok hevdu dibînin. 

çi hevdu dibînin? 

Ew hevdu dibînin. 

Li şûna cînavkên şanîdanê yên tewandî : çi 

Cihên wan nêzîk in : vî/vê, van 

Yekjimar :  

nêr : 

Berên giha xwar. 

çi giha xwar? 

Vî giha xwar.  

mê : 

Mihê giha xwar. 

çi giha xwar? 

Vê giha xwar. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Beran û mihê giha xwar(giha yekjimar e). 

çi giha xwar? 

Van giha xwar.  
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Cihên wan dûr in : wî/wê, wan 

Yekjimar :  

nêr : 

Nêrî xwê xwar û av vexwar. 

çi xwê xawar û av vexwar? 

Wî xwê xwar û av vexwar.  
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mê : 

Bizinê xwê xwar û av vexwar. 

çi xwê xwar û av vexwar? 

Wê xwê xwar û av vexwar. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Nerî û bizinê xwê xwar û av vexwar. 

çi xwê xwar û av vexwar? 

Wan xwê xwar û av vexwar. 

nêr û mê : 

Nerî û bizinê xwê xwar û av vexwarin. 

çi xwê xwar û av vexwarin? 

Wan xwê xwar û av vexwarin. 

Bêyî yên mirovan li şûna kirdeyên din : çi 

Yekjimar : 

Sêvek ji darê ket. 

çi ji darê ket?  

Pirjimar : 

Şeş sêv ji darê ketin. 

çi ji darê ketin?  

Bêyî yên mirovan li şûna bireserên din : çi 

Yekjimar : 

Dîlanê karek kirî. 95  

  

Dîlanê çi kirî?  

Pirjimar : 

Narê du kar kirîn.  

Narê çi kirîn?  
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Mînak 112/2 : Yek caran bi xwe jî bandora tewangê digire : çi 

Bi cînavkên xweditiyê ve : -ê, -a; -ên 

Yekjimar : 

nêr : çi + yê } çiyê : 

Mem çiyê Gulçînê ye? 

mê : çi + ya } çiya : 

Dîlan çiya Gulçînê ye? 

Pirjimar : 

nêr û mê : çi + yên } çiyên : 

Mem û Dîlan çiyên Gulçînê ne?  

çi û kê : Bi cînavkên xweditiyê ve : -ê, -a; -ên 

Yekjimar : 

nêr : çi + kê } çikê : 

Rojhat çikê Nazê ye? 

mê : çi + ka } çika : 

Şîlan çika Nazê ye? 

Pirjimar : 

nêr û mê : çi + kên } çikên : 

Rojhat û Şîlan çikên Nazê ne?  

Mînak 113 : Cînavka çi : Li hin deveran çî bi kar tê : 

çî Gulçînê heye?  

Ew nexweş e. 
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çî wan heye?  

Ew dewlemend in, çî wan tune ku! 

Cînavka kîjan(kîjik) :  

Ev cînavk yekjimar û pirjimar, nêr û mê bi kar tê. Şûna hemû navan, 
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cînavkên kesane û yên şanîdanê digire. Ew dikeve bandora tewangê jî.   

Mînak 114 : Ev peyv ji aliyê peyvsaziyê ve hevedudanî ye : 

Kîjan : kî + ji + van/wan  

Kîjik : kî + ji + van/wan + yek 

Yekjimar :   

nêr : 

Du kur hene. 

Kî ji van(wan) hevalê te ye? 

Kîjan hevalê te ye?  

Hevalê te kîjan e?  

mê : 

Du qîz hene. 

Kî ji van(wan) hevala te ye? 

Kîjan hevala te ye?  

Hevala te kîjan e?  

Pirjimar :  

nêr û mê : 

Kî ji van(wan) havalên te nê? 

Kîjan hevalên te ne? 

Hevalên te kîjan in? 

Mînak 115/1 : Bikaranîna cînavka “kîjan”ê :  

Li şûna kirdeyan : 

Yekjimar : 

nêr û mê : 

Mêr û jin, du kes dîwarên dibistanê lê dikin.97  

 Kîjan hoste ye? 

Kîjan şagirt e? 

Mem û Dîlan li ber destan wan dixebitin. 
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nêr : 

Kîjanî kevir dihanîn? 

mê : 

Kîjanê av dihanî? 

Pirjimar :  

nêr û mê : 

Keç û kur, çar ciwan hatin û ew jî dixebitin.  

Kîjanan kevir dihanîn? 

Kîjanan av dihanîn? 

Li şûna bireseran : 

Yekjimar : 

nêr : 

Bajarî û gundî, du mêr hene.  

Hevalê te kîjanî dinase?  

Hevalê min yê bajarî dinase. 

mê : 

Bajarî û gundî, du jin hene. 

Hevalê te kîjanê dinase?  

Hevalê min ya gundî dinase. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Bajarî û gundî, mêr û jin hene.  

Hevalê te kîjanan dinasin? 

Li şûna cînavkên kesane yên xwerû : ez, tu, ew; em, hûn, ew 

Yekjimar : 
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nêr : 
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Ji çar kuran yek nehatiye kursê. 

Kîjan nehatiye? 

Ew ê biçûk nehatiye.  

mê : 

Ji du qîzan yek nehatiye kursê. 

Kîjan nehatiye kursê? 

Ew a biçûk nehatiye. 

Pirjimar :  

nêr û mê : 

Ji şeş zarokan didu nehatine kursê. 

Kîjan nehatinê kursê? 

Ew ên biçûk nehatine kursê. 

Li şûna cînavkên kesane yên tewandî : min, te, wî/wê; me, we, wan 

Yekjimar :  

nêr : 

Ji du hozanên mêr, yekî helbest nexwand. 

Kîjanî helbest nexwand? 

Wî helbest nexwand.  

mê : 

Ji du hozanên jin, yekê helbest nexwand. 

Kîjanê helbest nexwand? 

Wê helbest nexwand. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Du hozanan helbest nexwandin. 

Kîjanan helbest nexwandin? 

Wan helbest nexwandin. 
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Li şûna cînavkên şanîdanê yên xwerû : ev, ew; ev, ew  

Yekjimar :  

nêr : 

Ji du zilaman, yek çû ber avê. 

Kîjan çû ber avê? 

Ev çû ber avê.  

mê : 

Ji du qîzan, yek çû ber avê. 

Kîjan çû ber avê? 

Ev çû ber avê. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Zilam û qîzek çûn ber avê. 

Kîjan çûn ber avê? 

Ev çûn ber avê. 

Li şûna cînavkên şanîdanê yên tewandî : vî/vê, van; wî/wê, wan  

Yekjimar :  

nêr : 

Ji du zilaman yekî çay venexwar. 

Kîjanî çay venexwar? 

Vî çay venexwar.  

mê : 

Ji du qîzan yekê çay venexwar. 

Kîjanê çay venexwar? 

Vê çay venexwar. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 
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Zilam û qîzekê çay venexwarin.100  

  

Kîjanan çay venexwarin? 

Van çay venexwarin. 

Mînak 115/2 : Kîjan(i)k/kîjik : Ev dirûv ên biçûkkirinê ne û mîna  

kîjan’ê dikevin bandora tewangê jî.  

Yekjimar : 

nêr : 

Ji wan kurikan yekî silav da me. 

Kîjankî(kîjikî) silav da me?  

mê : 

Ji wan qîzikan yekê silav da me. 

Kîjankê(kîjikê) silav da me? 

Pirjimar :  

Kur û qîzekê silav dan me. 

nêr û mê : 

Kîjankan(kîjikan) silav dan me?  

Cînavka kengê(kengî) : Ev cînavk şûna navên deman digire. 

Mînak 116 : Bikaranîn : 

Rojhat kengê dest bi xwendinê dike?  

Ew roja duşemê dest pê dike. 

Tu yê kengî kompîtureke bistinî?  

Ez ê di vê mehê de bistînim. 

Hûn ê kengê biçûna bazarê?  

Erebeyek kengê bihata, em ê pê biçûna. 

Cînavka çend : 

Ev peyveke guherbar e, pirjimar bi kar tê, li gorî mêjere ditewe, lê li   

gorî zayendê natewe. Ev cînavk şûna navdêrên jimarîn digire, pirsa   



Rêzimana kurdî | 2474  

 

wan dike, di hevokê de jî kirde û bireser dibe. 

Mînak 117/1 : Ji aliyê peyvsaziyê ve çend :  

Ev peyv di binyata xwe de hevedudanî ye : 

101  

  

çend : çi + hend(hind) 

Gelek mirov bi trênê çûn.  

Li vir rengdêr e : 

çend mirov li wir man. 

Li vir cînavka pirsyarî ye : 

çend li wir man, tu dizanî? 

Peyvên nû jî jê tên dariştin : çendek : çend + yek 

Meşvan bi rê ketin.  

Li vir cînavk e. 

Ji wan çendek navsal bûn. 

Mînak 117/2 : Bikaranîna cînavka “çend”ê :  

♦ Ji aliyê zayend û mêjerê ve : çend 

Pirjimar : nêr û mê : 

♦ Ji aliyê zayendê ve natewe :   

Hin zarok di ezmûnê de bi ser neketin. 

çend di ezmûnê de bi ser neketin?  

♦ Ji aliyê mêjerê ve ditewe :   

Ji mêvanan hinekan nan nexwar. 

çendan nan nexwar? 

Li şûna kirdeyan : çend 

Du xwendekar beşdarî wê ezmûnê nebûne. 

çend beşdarî wê ezmûnê nebûne?  

Di wê ezmûnê de çend bi ser ketine? 
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Li şûna bireseran : çend 

Dîlanê li kolanê şanoger dîtine. 

102  

  

Dîlanê li kolanê çend dîtine?  

Dîlanê li kolanê sisê dîtine.  

Mem bi şanogeran re peyiviye. 

Mem bi çendan re peyiviye?  

Mem bi yekî(ê) re peyiviye.  

Dîlan jî bi duduyan re peyiviye. 

Di ravekê de raveker e : çend 

Bajarên me gelek in. 

Hûn dikarin navên çendan bijmêrin?  

Hûn dikarin yên çendan bijmêrin?  

Ev roja çendan e ku tu li otelê dimînî?  

Ev roja heftan e ku ez li wir dimînim.  

Cînavkên nebinavkirî : 

 Ev cînavk şûna navan, bi awayên nenas digirin û mîna cînavkên  

din dikevin bandora tewangê. Ji wan hinek ji aliyê zayendê, hinek   

ji yê mêjerê û hinek jî him ji yê zayendê û him jî yê mêjerê ve ditewin.  

Piraniya wan peyvan di bingahên xwe de ne cînavk in û eger bi erkên  

cînavkî bên bikaranîn, wê demê bi rolên cînavkî radibin.  

Cureyên cînavkên nebinavkirî :   

Ev cînavk ji aliyê peyvsaziyê ve li du beşên sereke kom dibin :  

Yên xwerû û yên hevedudanî/pêkhatî. 

♦ Ji yên xwerû :   

Yek, hin, giş/gişk,  kes, pir, tişt hemû/hemî, bêvan, falan/filan. 

♦ Ji yên hevedudanî :  
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Gelek, end, endek, hinek, bêvan kes, bêvan tişt, filan kes, filan tişt, 

iqas( i qas), ewqas(ew qas), hemû kes, hemû işt, herdu(her du), her î, 

herkes(her kes), her tişt, tevde, tu kes, tu tişt.  

Mînak 118 : Bikaranîna cînavkên nebinavkirî :  

Bikaranîn 1 : 

Ji wan cînavkan :103  

  

yek, hin, hinek, kes, hin kes, tişt, hemû 

çar mêvan çûn û yek hat. 

Yekî ji yekê re diyariyek şand.  

Hin dixwînin, hin guhdarî dikin. 

Hinek dest bi karekî dikin, hinek jî didomînin. 

Hinan wisa digot û hinan jî red dikir. 

Hinekan guh dida, hinekan jî guh nedida.  

Dema ku ez hatibûm, hin kes li wir bûn. 

Kesekî ji min re tiştek negot. 

Govenda zarokan geş bû.  

Dê û bavên wan, hemû li wir bûn. 

Hemûyan lê temaşe dikir. 

Ji wan cînavkan : 

gelek, çend, çendek, herdu, her tişt, pirek  

Ji taxa jorîn gelek hatibûn cejnê. 

Gelekan ji me xwarin xwastin.  

Firoşger gelek bûn, çend diçûn û çend dihatin. 

çendek jî li ber karê xwe bûn, qet nedigeriyan.  

Her du çûne dereke din, li wir jî şahî hebûye. 

Her duyan bi hev re nanê tenûre firotine.  

Li navendê her tişt buha bû, pirekan nedikarin bikirin.  
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Ji wan cînavkan : filan, falan, bêvan, filan û bêvan 

Derdê wî min jî bihîst, filanî digot.  

Narê jî ji falan û bêvanan bihîstiye. 

Bêvanê jî bo wî ji filanê re xeber şandiye.  

Ji wan cînavkan : iqas, ewqas, i, gişk, tu/ti 

çiqasan temaşe kirin, ewqasan jî nekirine.  

Ji temaşevanan çiqasî wan kêfxweş bûn,ewqasî wan  

jî ne kêfxweş bûne.  
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 Mixabin gişkan jî bilêt kirîne! 

Kê çi digot, kê çi nedigot, me nedizanî.  

Wî tu(ti) nedabû çêkirin. 

Bikaranîn 2 : Ji cînavkên nebinavkirî : 

Li şûna kirdeyan :  

Giş ketibûn dîlanê û bi oş dilîstin. 

Yek li benda yekê mabû. 

Her tişt li gorî amadekariyê dimeşiya. 

Li şûna bireseran :  

Yekî ji duduyan re digot.  

Kesekî der barê filan kesê de tu tişt negot.  

çendek jî tevî falan û bêvanan ketibûn giliyan. 

Di ravekê de raveker e : 

çavên hinan li riya navçeyê bû. 

Solên yekê çiriyabûn. 

Destê filanî şikestiye.  

Ji aliyê rastnivîsê ve cînavkên nebinavkirî : 

Cînavkên hevedudanî/pêkhatî, wek hin peyvên din, di ferheng   

û nivîsaran de bi du dirûvan tên dîtin. Li gorî nêrîna min, heta  
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zimanekî standard nayê holê, ew aloziyên wisa dê bidomin. 

Mînak 119 : Ji wan hinek : 

herkes : her kes   

herdu : her du  

çiqas : çi qas  

ewqas : ew qas  

__  

Di beşên cînavkan de yên ku nîqaşên girîng li ser  êdibin : 

“Cînavkên kesandinê” : 

Ew qertaf ji aliyê zimanzaneyan ve curbecur hatine navandin:  

“qertafên kesandine”, “cînavkên kesandinê”, “cînavkên kesane”,   

“parkîtên kesandinê”, “cînavkên paşgînkirî”. 

105  

  

Ew qertaf di kêşana lêkeran de bi hev ve, lê bi bikaranîna navdêr,   

cînavk, rengdêr, hokeran ve cuda tên nivîsandin : 

im, (y)î, (y)e; in/ne, in/ne, in/ne 

Divê em bi kurtasî vê mijarê bi mînakan bidin vekolandin.  

Mînak 120/1 : Ew qertaf bi cînavkên kesane yên xwerû ve : 

Ez im/tu yî/ew e 

Em in/hûn in/ew in 

Mînak 120/2.1 : Bi navdêrê ve dirûvê yekemîn : Bêjeya berî qertafan  

bi dengdêrekê dawî dibe : 

Ez hoste me/tu hoste yî/ew hoste ye 

Em hoste ne/hûn hoste ne/ew hoste ne 

Mînak 120/2.2 : Bi navdêrê ve dirûvê duyemîn : Bêjeya berî qertafan  

bi dengdarekê dawî dibe : 

Ez hozan im/tu hozan î/ew hozan e 
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Em hozan in/hûn hozan in/ew hozan in 

Ew qertaf di kêşanê de bi lêkeran ve tên nivîsandin, digel ve li gorî   

deman hin guhertin pêk tên : -im, -(y)î, -e(-) ; -in, -in, -in 

Di berhemên wêjeyî de bikaranînên awerte tên dîtin. 

Nimûne : Kurdin serbilindin, naxwazin bindestî (Cigerxwîn) 

Mînak 120/3 : Ev qertaf bi lêkerê ve : bûn 

Ez bim/tu bî/ew be 

Em bin/hûn bin/ew bin  

Mînak 120/4 : Ev qertaf bi lêkerê ve : çûn 

Ez diçim/tu diçî/ew diçe 

Em diçin/hûn diçin/ew diçin  

Mînak 120/5 : Ev qertaf bi lêkerê ve : hatin 

Ez hatim/tu hatî/ew hat  

Em hatin/hûn hatin/ew hatin 
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Mînak 120/6 : Ev qertaf bi lêkerê ve : girtin 

Cînavkên kesane yên xwerû bireser in :  

Te ez girtim/min tu girtî/wî(wê) ew girt  

Te em girtin/min hûn girtin/wî(wê) ew girtin 

Encam : Ji van mînakan şûn de em dikarin wisa vebêjin :  

Ew qertaf bi serê xwe ne cînavk in. Eger em bi cînavkên kesane  

ve wan wekî daçekên hevedudanî bifikirin, peywira cînavkî sereke tê  

xuyakirin.  

Lê ev qertaf bi serê xwe qertafên kesandinê û ji wan jî paşgirên  

kesandinê ne, cihên kesan nagirin û di kêşana lêkeran de wan  

nîşan dikin.   

Li gorî hin raweyan di wan qertafan de hin guhertin têne holê.  
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Ew qertaf li ser bingeha lêkera “bûn”ê pêk hatine.  

“Cînavkên jimarîn” : 

Jimar bi serê xwe navdêr(nav) in û di hevokê de wek navdêrên  

din hin erkên rengdêrîn û hokerîn jî digirin.  

Jimar li şûna navdêran bi kar tên û li wir jî navdêr in, erkên  

cînavkî jî di wan peywirên xwe de dihewînin; ligel vê çawaniya  

navdêrîn sereke ne.  

Mînak 121/1 : Jimar binyata xwe yên navdêrîn diparêzin : 

Heşt mirov hatin. 

Şeş dixebitin, lê didu nexebitîn û vegeriyan.  

Mînak 121/2 : Di bikaranîna hevedudanî ya jimarê de jî çawaniya   

navdêrîn tê parastin :  

çar kevok firiyan. 

çar firiyan.  

Ji çaran sisê yên kedî bûn. 

 

 : Divê ev navandin ji rêzimanê bên avêtin.  

Jimar : 4   
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 Mijar : Rengdêr  

Nasîn : Peyvên ku navdêran didin nasîn re rengdêr(hevalnav) tê gotin.  

Ev peywirên xwe; bi wesfandin, şanîdan, pirsan, jimaran, binavkirî, 

nebinavkirî û bi payedanan pêk tînin.  

Piraniya rengdêran guherbar in. Tên tewandin, yekjimar û pirjimar bi   

kar tên, dikevin ravekan. Di hevokê de kirde, bireser û pareng dibin.   

Bi hoker û daçekan bandorên girîng digirin. 

Peyvên ku di teksta jêrîn de hatine reşkirin, rengdêr in : 

Di şevên tarî de, Agirî di nav tariya şevê de wenda nedibû û nediket rengê   
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şevê. Di şevên tarî de, ew dibû cîhaneke ji şevê hîn tarîtir û li ser cîhanê 

sîdar dibû. (çiyayê Agirî, Y. Kemal) 

Cureyên rengdêran  

Rengdêr li pênc birên sereke kom dibin :  

Yên çawaniyê(wesfîn)  

Yên şanîdanê(îşarkî)  

Yên pirsyariyê  

Yên jimarîn  

Yên nebinavkirî(nenas)  

Rengdêrên çawaniyê :  

Ev rengdêr, dirûv, reng û rewşên heyberan diwesfînin.  

Nimûne : bedew, biçûk, jîr, mezin, qiloz, rind, sor,  zîrek  

Pirs : Rendêrên çawaniyê çawa tên kifşkirin? 

Bersiv : Ew bi hêsanî, bi pirsên  çawaµ û bi yên  kîjanµê tên dîtin. 

Nimûne : gula sor 

Gul çawa ye?  

Gul sor e.  

Di bersiva jorîn de sor, rengdêra çawaniyê ye. 

Nimûne : Memê deftera nû daye Berfînê. 

Memê kîjan defter daye Berfînê? 108  

 Memê deftera nû daye Berfînê.  

Memê ya nû daye Berfînê.  

Wî ya nû daye wê.   

Di bersivên jorîn de nû, rengdêra çawaniyê ye. 

Mînak 122 : Bi vegotin û bikaranînan rengdêrên çawaniyê :  

Mîna navan bi kar tên :   

Yekjimar :  

nêr : 
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 Li vir qiloz rengdêr e. 

Mêrê qiloz direve. 

Li vir qiloz nav e. 

Qilozê taxa we direve. 

Ew qiloz hatibû ba me jî. 

mê : 

Li vir bedew rengdêr e. 

Qîza bedew hêdî hêdî dimeşe. 

Li vir bedew nav e. 

Bedewa wan hêdî hêdî dimeşe.  

Ew bedew hatibû ba me jî. 

Pirjimar :  

nêr : 

Li vir qiloz rengdêr in. 

Mêrên qiloz direvin.  

Li vir qiloz nav in. 

Qilozên taxa we direvin. 

Ew qiloz hatibûn ba me jî.  

mê : 

Li vir bedew rengdêr in. 

Qîzên bedew hêdî hêdî dimeşin. 

109  

  

Li vir bedew nav in. 

Bedewên wan hêdî hêdî dimeşin.  

Ew bedew hatibûn ba me jî.   

Di hevokê de wek navekî kirde dibe : 

Hespê qemer ê me rewan e. 
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Qemerê me rewan e.  

Hespa we ya qemer ne rewan e. 

Qemera we ne rewan e.  

Bi bireseran ve : 

Hûn ê berxekî nêr bidin Narê.  

Em jî berxekê mê didin Nazê.  

Rengdêrên çawaniyê di piştî navên ku tên wesifandin de cih digirin. Bi  

giştî ji aliyê zayend, mêjer û dirûvê ve di wan de cudatî pêk nayên :  

Yekjimar û pirjimar :  

nêr : ciwanê mêrxas  

Ciwanê mêrxas li ser hespê bû.  

Ciwanên mêrxas li ser hespan bûn.  

mê : jina rind   

Wî mirovî jina rind nedîtibû.  

Wî mirovî jinên rind nedîtibûn. 

Di veqetandekê de : 

Yekjimar û pirjimar : 

nêr : pelê spî  

Dîlanê pelê spî bi darê ve nekir.  

Dîlanê pelên spî bi darê ve nekirin. 

mê : pirtûka zer  

Reşo pirtûka zer xwast.  

Reşo pirtûkên zer xwestin. 

Di hevokê de bi peywira pêveberî ya rengdêrîn : 
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mezin   

Şîrmija wê mezin bûye. 
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rast   

Tu rast dibejî. 

Di raveka rengdêrîn de bi hêmanên din ve : 

 

Bi nav û rengdêrekê ve : dara mezin 

raveber : dar 

raveker : mezin 

Bi nav û du rengdêran ve : bejna zirav û dirêj 

raveber : bejn 

raveker : zirav û dirêj 

Bi nav, cînavk, sê rengdêran ve : qîza wan zîrek, zana û çeleng e. 

raveber : qîz 

raveker : wan 

Ev rengdêr li vir ravekê diwesifînin : zîrek, zana û çeleng e. 

Bi navdêrên nebinavkirî ve :  

Yekjimar : 

nêr : porekî reş 

mê : tiliyeke dirêj 

Pirjimar : 

nêr : porine reş 

mê : tilîne dirêj 

Bi cînavkan ve : 

Min şîrîn û tirş, du hinar kirîn. 

Ya şîrîn a te ye û ya tirş a min e. 

Du xam û du jî sor, ar zebeş hene. 

Yên xam ên wî ne û yên sor jî yên wê ne.  

Rengdêrên şanîdanê : 

Ev rengdêr li pêş navan cih digirin û wan bi şanîdanan didin nasîn.   
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Peyvên cînavkên şanîdanê û yên rengdêrên şanîdanê wek hev in,  

lê peywirên wan ji hev cuda ne.  

111  

  

Rengdera şanîdanê “ha/han” û yên şibandinê jî di vê beşê de tên   

senifandin.   

Rengdêrên şanîdanê du cure ne : Yên xwerû û yên tewandî.  

♦ Rengderên şanîdanê yên xwerû : Ev, ew :  

Li ber hemû navan cih digirin û wan bi xwe re natewînin, yekjimar  

û pirjimar, nêr û mê bi kar tên.  

Mînak 123 : Rengdêrên şanîdanê yên xwerû : 

Yekjimar :  

nêr : 

Cihê kur nêzîk e : ev kur  

Ev kur ji bo kursa kurdî hatiye. 

Cihê zilêm dûr e : ew zilam  

Ew zilam ji bo hevala xwe hatiye.  

mê : 

Cihê keçê nêzîk e : ev keç   

Ev keç ji bo kursa folklorê hewl dide.  

Cihê bûkê dûr e : ew bûk  

Ew bûk di amadekariya firavûnê de ye. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Cihên kur(an) û keçan nêzîk in. 

Ev kur ji bo kursa kurdî hatine. 

Ev keç ji bo kursa folklorê hewl didine. 

Cihên zilam(an) û bûkan dûr in. 
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Ew zilam ji bo hevalên xwe hatine. 

Ew bûk di amadekariya firavînê de ne.  

♦ Rengdêrên şanîdanê yên tewandî : vî/vê, van; wî/wê, wan :  

Ev rengdêr qertafên tewangê(-î, -ê; -an) digirin. Li gorî zayend û  

mêjerê, li ber hemû navan bi kar tên û wan jî bi xwe re ditewînin. 
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Mînak 124/1 : Rengdêrên şanîdanê yên tewandî : 

Yekjimar :  

nêr : 

Cihê lêw nêzîk e : vî lawî 

Vî lawî çîvanokek xwand. 

Cihê kalê dûr e : wî kalî 

Wî kalî destanek nivîsandiye. 

mê : 

Cihê qîzê nêzîk e : vê qîzê   

Vê qîzê kovara heftane anî. 

Cihê dayikê dûr e : wê dayikê 

Wê dayikê birîna qîzê derman kiriye. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Cihên law(an) û qîzan nêzîk in. 

Van lawan çîvanok xwandin. 

Van qîzan kovarên heftane anîn.  

Cihên kal(an) û dayikan dûr in. 

Wan kalan çend destan nivîsandine. 

Wan dayikan birînên qîzan derman kirine.  

Mînak 124/2 : Bikaranîna rengdêrên şanîdanê :  
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Yên xwerû, yekjimar û pirjimar, nêr û mê : ev, ew 

Yên tewandî, yekjimar û pirjimar, nêr û mê : vî/vê, van; wî/wê, wan 

Bi kirdeyan ve :  

♦ Yên xwerû, yekjimar û pirjimar, nêr û mê : ev, ew 

Ev rêwî giran giran dipeyiviya.  

Lê ew firoşger ne wekî wî mirovî bû. 

Ew darên mezin tevde keskeşîn bûn.  
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 ♦ Yên tewandî, yekjimar û pirjimar, nêr û mê : vî/vê, van; wî/wê, wan 

Vî siwarî tu carî ew der nedizanîn. 

Vê xezalê her roj ji wê kaniyê av vedixwar. 

Van seydvanan du kew girtibûn. 

Wî marî xwe dabû benda çûkên avî. 

Wê hunermendê bi stran wisa dirist. 

Wan kesan li wê jinê guhdarî kiribûn.   

Bi bireseran ve : 

Min ev diyarî pêşkêşî wê kiribû.  

Berîvanê ev xoxên xweşik kiriyabûn.  

Dîlanê ew şagirt şandiye.  

Jineke ew zarok dabûn dû xwe û diçûn. 

Kî yê vî şagirtî bibe ba yên din?  

Hûn ê vê xelatê ji bo sersala nû veşêrin.  

Helbet yekê van kesan bibe odeya mezin. 

Hinekan ji wî dengbêjî re alîkarî nekiriye.  

Me jî ji wê mêvanê re şûn amade kiriye.  

Yê ku wan biyaniyan bibe otelê, ka li ku ye?  

Di ravekê de û bi cînavkên xwedîtiyê ve :  

Ev peyker ê vî helbestvanî ye.  
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Ew dozîne ya wê lêkolînerê ye.  

Ew wêne yên wan wênekeşên klasîk in.  

Mînak 125 : Di bikaranîna rengdêrên şanîdanê de mêjerên navdêran  

bi veqetandekê jî tên bidestxistin :  

Di dibistanê de ev kur ê herî zîrek e.  

Ji qîzan ew qîz jî ya herî zîrek e.  

Lê di pola me de şagirtên biyanî yên herî baş in. 

Mînak 126 : Rengdêrên şanîdanê yên tewandî, mîna yên cînavkên 

şanîdanê bi dirûvên cuda jî tên dîtin.  

Ev herdu dirûv hemwate ne û wekî hev bi kar tên :114  

 Rengderên şanîdanê : vî/vê, van; wî/wê, wan 

Di zimanê gelêrî de : evî/evê, evan; ewî/ewê, ewan 

Yekjimar : 

nêr : vî kurî  evî kurî 

mê : vê keçê  evê keçê 

Pirjimar : 

nêr : van kuran  evan kuran  

mê : van keçan  evan keçan 

Yekjimar : 

nêr : wî kurî  ewî kurî 

mê : wê keçê ewê keçê 

Pirjimar : 

nêr : wan kuran ewan kuran  

mê : wan keçan  ewan keçan 

Mînak 127 : Di zimanê gelêrî de navdêrên piştî rengdêrên şanîdanê  

yên xwerû hin paşgirên cuda digirin, mêjer û zayendên wan peyvan  

jî diyar dikin.  

Rengdêrên şanîdanê yên xwerû : ev, ew 
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Di zimanê gelêrî de : Paşgirên ku piştî peyvên wan digirin : 

-e, -a; -ene, -ana 

Bi rengdêra şanîdanê : ev 

Yekjimar :  

Bo navên nêr, paşgir : -e 

Ev pele Ev pele weşiyaye.  

Bo navên mê, paşgir : -a   

Ev jina  Ev jina çûye.  

Pirjimar :  

Bo navên nêr, paşgir : -ene 

Ev pelene Ev pelene weşiyane.  

Bo navên mê, paşgir : -ana   
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Ev jinana  Ev jinana çûne. 

Bi rengdêra şanîdanê : Ew 

Yekjimar :  

Bo navên nêr, paşgir : -e 

Ew pele Ew pele weşiyaye.  

Bo navên mê, paşgir : -a   

Ew jina  Ew jina çûye.  

Pirjimar : 

Bo navên nêr, paşgir : -ene 

Ew pelene Ew pelene weşiyane.  

Bo navên mê, paşgir : -ana   

Ew jinana  Ew jinana çûne. 

♦ Ji rengdêrên şanîdanê : Han/ha : 

Ev rengdêr wateyên rengdêrên şanîdanê yên bingehîn him xurt û  
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him jî bi sînor dikin.   

Ev rengdêr bi du erkan bi kar tên, bi ya şanîdanê û ya şibandanê.  

Ev hêman eger bi peywirên cînavkî bi kar bên, cînavkên şanîdanê ne.  

Di hin bikaranînan de erkên hokerîn jî radikin ser xwe.  

Mînak 128 : Di bikaranîna rengdêrin û çêkirina peyvan de : 

Bikaranîna rengderîn a şanîdanê : han/ha  

Yekjimar : 

nêr : 

Biçûk û mezin, du zêr hene.   

Ez zêrê mezin dixwazim.  

Ez zêrê han dixwazim.  

mê : 

Teze û ne teze, du gul hene.  

Ez gula teze dixwazim.  
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Ez gula han dixwazim. 

Pirjimar : 

nêr : 

Du biçûk û du mezin, çar zêr hene.   

Ez zêrên mezin dixwazim.  

Ez zêrên han dixwazim. 

mê : 

Du teze û du ne teze, çar gul hene.  

Ez gulên teze dixwazim.  

Ez gulên han dixwazim.  

Di çêkirina peyvan de : Han/ha : 

Ev peyv bi hin cînavkên şanîdanê û hêmanên din ve peyvên nû pêk  
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tînin. Ji wan peyvan hinek bi erkên rengdêrîn, hokerîn, daçekî û  

baneşanî jî bi kar tên. 

Nimûne : 

Ew ê ha wiha 

Ew î ha wiha 

♦ Ji rengdêrên şanîdanê yên şibandinê :  

Ev rengdêrên şanîdanê yên şibandinê, watêyên navdêran xurt an jî bi   

sînor dikin. Ji wan peyvan hinek bi erkên cuda(cînavk, hoker, daçek, 

baneşan) jî tên karandin.  

Ji wan çendek : han/ha, hanî/hanê, wiha, wisan/wisa 

Mînak 129 : Bikaranîn :  

Yekjimar : 

nêr : 

Evdalê Zeynikê dengbêjekî navder bû. 

Dengbêjekî han hîn nehatibû wî welatî.   

Gel, li dengbêjekî hanî guhdarî nekiribû.  

Her kes li dengbêjekî wiha digeriya.  

Gelek dengbêj jî li benda yekî wisa dibûn.  
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mê : 

Evîna Mem û Zînê gelek bi kul û keder e.  

Evîneke han, gelo kê kişandiye?  

Evîneke hanê, wê mirov dîn bike!  

  .dî evîneke wiha nayê jiyandinت

Belê, evîn hene, lê yeke wiha heye?  

Evîneke wiha, ji evînan wêdetir evînek e.  

Pirjimar : 
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nêr :  

çend in evîndarên wekî Memê?  

Evîndarên wiha, pir hendik in.  

mê : 

çend in evîndarên weke Zînê?  

Evîndarên wiha, pir hendik in.  

Rengdêrên pirsyariyê :  

Ev peyvên rengdêr in ku tên ber navdêran û bi pirsên xwe; rewş,  

cih û jimarên wan bi dest dixin.   

Her cureyeke rengdêrên pirsyariyê bo cureyeke rengdêran yê  

ku pê re têkildar e, ji bo wî karîger dibe. 

Nimûne : 

Rengdêra pirsyariyê ya “çend”ê, rengdêrên jimarîn nîşan dide. 

Şeş zarok hatin. 

çend zarok hatin?  

Rengdêrên pirsyariyê yên sereke ev in :   

♦ Ji yên ku pirsên rengdêrên çawaniyê dikin :   

Ev bêje ji aliyê mêjer û zayendê ve ne guherbar in : çawa/çawan 

Mînak 130 : Bikaranîn : 

Ji bo rewşên navan : 

Azad çawa ye?  

Azad nexweş e. 

Bejna Gulşahê çawa ye? 118  

  

Bejna Gulşahê dirêj e.  

Gulşah çawa ye?  

Gulşah bejnzirav e.  

Gulşah û Dilbirîn çawa ne?  
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Gulşah û Dilbirîn baş in.  

Ji bo rengên navan : 

çawên Narê çawa ne?  

çavên wê kesper in.  

Ji bo dirûvên navan : 

Gopalê wî kalî çawa ye?  

Gopalê wî kalî xwar e. 

çiya, ji çiyayan çawa dibin?  

Belê, çiya ji çiyayan bilindtir dibin. 

Mînak 131/1 : Peyvên ku wek çawa/çawan’ê bi kar tên, hene : çer, çilo,  

çito, çitol, çiton :  

Te guleke çer hilbijartibû?  

Min guleke sor hilbijartibû. 

Xwendekarê we çilo ye?  

Xwendekarê me jêhatî ye. 

Xwendekarên wan çito ne?  

Xwendekarên wan ne jêhatî ne. 

Şagirtên wî çitol in?  

Şagirtên wî zîrek in. 

Şagirtekî te heye, ew çiton e?  

Ew ji gişkan zîrektir e.  

Mînak 131/2 : Peyvên ku bi nêzwateya çawa/çawan’ê bi kar tên,  

hene : çi  

çend bikaranîn : 

Ji bo pişeyan :  
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 Bavê te çi karî dike?  

Bavê min wênesaz e.  
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Diya te çi karî dike?  

Diya min paqişiyê dike. 

Ji bo rewşan :  

Mirovek :  

- Hoste, ev çi kar e?   

Peykersaz :  

- Ev karekî mêjîxur e! 

Ji bo diyarkirina çawaniyê : 

Ew nanê çi ye?   

Ev nanê genimî ye. 

Ew nameya çi ye?  

Ev nameya kesîde ye. 

♦ Ji yên ku pirsa jimara navdêrên dikin : çend : 

Ev rengdêr pirjimar bi kar tê û bi pirsên wê, jimarên navan diyar dike. 

Mînak 132 : Bikaranîn :  

 

Li ber navan cih digire : 

Wan çend ferheng kirîn?  

Wan pênc ferheng kirîn. 

Xortan ji heft lepikan sê birin. 

Xortan çend lepik birin?  

Xortan sê lepik birin. 

Xortan çend lepik nebirin?  

Xortan çar lepik nebirin. 

Du hezar bûk hatine xemilandin. 

çend hezar bûk hatine xemilandin?  

Pirs pirjimar, lê bersiv yekjimar dibin :120  

 çend dilên te hene? 
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Dilekî min heye. 

Yekî min heye.  

Di ravekê de :   

Piştî navê ku tê tewandin, cih digire û bi xwe jî ditewe. 

Yekjimar : 

nêr : 

Ev berxê çendan e?  

Ev berxê pêncan e. 

mê : 

Ev berxa çendan e?  

Ev berxa şeşan e. 

Pirjimar : 

nêr : du berx 

Ev berx, ji yên koma çendan e?  

Ev berx, ji yên koma heştan e. 

mê : du berx 

Ev berx ji yên koma çendan e?  

Ev berx ji yên koma dehan e. 

♦ Ji yên ku pirsa tebaba(mîqdar) navdêran dikin : çiqas/çi qas  

Ev rengdêr ji bo tebaba navdêrên nebinavkirî hîn karîger e : 

Mînak 133 : Bikaranîn :  

Li ber navan : 

Rewşenê çiqas av vexwar?  

Rewşenê piçek av vexwar.  

Wan çiqas erebe bi rê kirin?  

Wan deh erebe bi rê kirin. 
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Bo payeya rengdêran : 

Dîlan ji Narê çiqas bejntir e?  

Ew ji wê piçek bejntir e.  

Dîlan û Rewşen, ji Narê çiqas bejntir in?  

Ew ji Narê piçek bejntir in.  

Ji aliyê tewangê ve di zimanê gelêrî de : 

Tu yê çiqas şekir binî?  

Ez ê tûrek şekir bînim.  

Tu yê çiqas şekirî binî?  

Ez ê tûrekî bînim.  

Ew ê çiqas helaw bişîne?  

Ew ê du kîlo helaw bişîne.  

Ew ê çiqas helawê bişîne?  

Ew ê du kîloyan bişînê.  

♦ Kîjan : Ev rengdêr pirsa navdêrên ku bi şanîdanan tên diyarkirin, dike.  

Mînak 134 : Bikaranîn :  

Li ber navan cih digire û wan natewîne :  

Ji wan mirovan yek mamoste ye. 

Kîjan mirov mamoste ye? 

Ew mirovê ku diçe xwendegehê.  

Hin jin çûne sînemayê.  

Kîjan jin çûne sînemayê? 

Ew jinên han çûne sînemayê.  

Navên piştî xwe ditewîne : 

Sazbendê kal ji kîjan gundî hatiye?  

Ew ji gundekî dûr hatiye. 

Ev turîst diçe kîjan parkê?  

122  
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Ev turîst diçe parka kevn. 

Kîjan xortan cil û berg li xwe kirin? 

Wan xortan cil û berg li xwe kirin. 

Pênûsa reş a kîjan zilamî ye û ya şîn a kîjan keçê ye?  

Pênûsa reş a vî zilamî ye û ya zer jî ya wê keçê ye. 

Ji aliyê mêjer û zayendê ve neguherbar e : 

Yekjimar : 

nêr : 

Ew kîjan pisîk e?  

Ew pisîkê kovî ye. 

mê : 

Ew kîjan pisîk e?  

Ew pisîka kedî ye. 

Pirjimar : 

nêr û mê : 

Kijan pisîk kovî û kedî ne? 

Ew pisîkên han kovî û kedî ne. 

Mînak 135 : Kîjik/kîjan : Kîjik, bi qasî kîjan’ê ne karîger e. 

Yekjimar :  

nêr : 

Wê hevalê, ji kîjik hevalî re gotibû?  

Wê hevalê, ji hevalê bajarî re gotibû.  

mê : 

Wî hevalî, ji kîjik hevalê re gotibû?  

Wî  hevalî, ji hevala bajarî re gotibû.  

Pirjimar, nêr û mê : 

Wan hevalan, ji kîjik hevalan re gotibûn?  
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Wan hevalan, ji hevalên bajarî re gotibûn.  

Wan, ji hevalên bajarî re gotibûn. 123  

 Rengdêrên jimarîn :  

Jimar bi serê xwe navdêr in. Eger bi erkên rengdêrîn bên bikaranîn,  

wê demê rengdêr dibin. 

Rengdêrên jimarîn ên sereke ev in :  

Yên jimarên bingehîn  

Yên jimarên rêzkirinê(rêzîn)  

Yên jimarên debaşiyê  

Yên jimarên pareyî(şikestî) 

♦ Rengdêrên jimarên bingehîn :  

Ev rengdêr bi jimarên bingehîn pêk tên. 

Mînak 136 : Ev jimar xwerû û nexwerû li ber navan cih digirin :  

Navên piştî wan dirûvên xwe diparêzin. digel vê ew nav, wateyên 

pirjimariyê ji jimaran digirin û pirjimar bi kar tên. 

Heşt xort rabûn dîlanê. 

Heft qîz jî hatin ku temaşe bikin.  

Heşt xort û heft qîz zehf kêfxweş bûn.  

Navên piştî wan dirûvên xwe her tim naparêzin : 

Şeş xort û bi şeş qîzan ve ketin reqsê.  

Temaşevanekî du destmal dan du zilaman.  

çar xortan şîranî dixwar. 

Pênc qîzan li wan meze dikirin.  

Di ravekê de : Him bi hêmanên raveber, him jî bi yên raveker  

ve cih digirin. 

Sê lîstikvanên şanogehê li wir bûn.  

Li nik wan, deh ciwan ên du komên din jî hebûn.  

Mînak 137 : Ev jimar bi dirûvên cuda bi kar tên : yek, didu/dido(du, do), 
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sisê(sê) 

Taybetiya wê : yek 
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yek pel  pelek  

Narê pelek kaxiz da Nazê. 

sih û yek pel sih û pelek  

Rewşenê sih û yek pel dane wan.  

Rewşenê sih û pelek dane wan. 

Didu/dido, sisê : Ev dirûv di awayê jêrîn de bi kar nayên : 

Do fatimok firiyan.  

Wan du fatimok dîtin.  

Me sê kevok kedî kirin. 

Sê kevokên zinarî bi davikê ketine. 

Didu/dido, sisê : Ev dirûv di awayê jêrîn de karîger in :  

Ev kevok dido ne.   

Ew kevok jî didu ne. 

Ew kewên han sisê ne. 

Mînak 138 : Rengdêrên jimarîn ên bingehîn û tewandina navên piştî wan.  

Bi alîkariya qertafa pirjimariyê(-an) : 

Ew deh sêvan dikire. 

Em bi bîst û yek zilaman ve digerin. 

Nêr û mê, bi alîkariya paşgira tewangê ya (-î )’yê :  

Hûn çil sêvî dikirin.  

Ew sed û heştî zilamî derdixin qada pêşbaziyê. 

Ji bo jimara “yek” ê, bi paşgira tewangê ya (-ê )’yê : 

Ez ê sêvekê(yek sêvê) bixwim. 

Ji bo jimarên mezin : 
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Em ê hezar ciwanî bidin xwendin.  

Ew ê ji milyon zêrî kêmtir nade xezîneyê.   

Bankayek bi du milyar û sê sed dolarî hatiye firotin. 
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♦ Rengdêrên jimarên rêzkirinê :   

Ev rengdêr bi payeyên jimarîn, navdêran didin nasîn û ji aliyê   

peyvsaziyê ve jî paşgirên rêzkirinê digirin. 

Mînak 139 : Bikaranîn :  

Bi paşgira rêzkirinê ya (-em)’  : 

Dara yekem kulîlk weşandine.  

Mirovê sêyem bi erebe neçûye. 

Bi paşgira rêzkirinê ya (-emîn)’ê :   

Pirtûka yekemîn nehatiye firotin.  

Mirovê sêyemîn çûye çayxaneyê.  

Bi paşgira tewangê ya rêzkirinê ya (-an)’ê :  

  .ro, roja çaran e ku ansîklopedî tê xwandinخ

Ew, ji berga yekê de heta ya sêzdehan hatiye weşandin.  

çar pakêt pel hene û her yek ji sed pelî pêk tê.  

Berîvanê bi xwe pelên sedan derxistin.  

Berîvanê ji pakêtan pelên sedî derxistin.  

Bi paşgira tewangê ya rêzkirinê ya (-î )’yê : Ji bo jimarên dehanî û qatên 

wan :  

dehî, bîstî, sihî, çilî, pencî, şêştî, heftî, heştî, nodî, sedî, hezarî,  

du hezarî, milyonî, sed milyonî, milyarî, çar milyarî... 

Memê deftera heftî ji Narê re kiriye.  

Dîlanê jî pirtûka nodî ji bo Nazê biriye. 

♦ Rengdêrên jimarên dabeşiyê :  
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Ev rengdêr bi parîkirinên yeksan ên jimarîn, navan didin nasîn û bi piranî  

li piştî wan cih digin.  

Mînak 140 : Bikaranîn :  

Bi jimarên bingehîn, bi yên ducarkirina xwerû :  

Pênûs yek yek hatin jimartin.  

Wan morik sê sê veşartin.  
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Dîlanê pel çar çar pê ve kirin.  

Bi jimarên bingehîn, bi alîkariya daçeka (bi)’yê : 

Pirtûk yek bi yek hatin dayîn.  

Wî hin jimarnav deh bi deh jimartin.   

Memê darik sed bi sed rêz kirin.  

Bi jimarên bingehîn, bi alîkariya gihaneka (û)’yê : 

Perde sê û sê hatin şuştin.  

Mase çar û çar hatin bicihkirin.  

Min masî deh û deh biraştin.  

Bi jimarên bingehîn, bi alîkariya qertafên (-e, -o)’yê : 

Pirtûk yekeyek hatin xwendin.  

Ciwanên wan şeşeşeş dilîstin.  

Zilam yeko yeko dibeziyan.  

Bi jimarên pareyî, sade û bi (bi, û)’yê : 

Me zebeş çaryek çaryek birîn.   

Nan nîv nîv didan.  

Nan nîv bi nîv didan.  

Nan nîv û nîv didan. 

Bi jimarên dabeşiyê û bi alîkariya da eka ( ji )’yê : 

Sêv gelek in : 
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Ji çaran yek sêv hatine xwarin. 

Ji çaran sêvek hatiye xwarin.  

Hêk gelek in : 

Ji pencî hêkî şeş şikeştibûn. 

Ji pencî, şeş hêk hatine avêtin. 

Rengdêrên jimarên dabeşiyê di ravekê de :  

Mirovên çareçar, diçûn xebatê.  
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Keçên şeş bi şeş, ketin dibistana sereteyî.  

Mînak 141 : Hin bêje hene ku mîna rengdêrên jimarên dabeşiyê  

bi kar tên : 

Em li sûkê tek tek digeriyan.  

Gûz, tek bi tek hatin şikandin.  

Li bazarê, berx cot cot girê didan.  

Giraniyên wan, ducar ducar hatin nivîsandin.  

♦ Rengdêrên jimarên pareyî :   

Jimarên pareyî, ji parçeyên jimarên bingehîn pêk tên û di peywirên  

xwe yên rengdêrîn de navdêran bi pareyî didin nasîn. 

Mînak 142 : Bikaranîn :  

 

Ev rengdêr bi yên jimarên bingehîn ve zêde bi kar tê : nîv : 

Ez nîv sêvî dixwazim.  

Ew jî nîv nanî dixwaze.  

Ew yek û nîv kîlo(kîlo û nivek) şekir jê kê re maye?  

Wan deh û nîv ton genim birin ambarê. 

Ji bo rengdêrên jimarên pareyî yên din.  

Sêv çar in : 
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Ji çaran yek sêv hatiye xwarin.  

Sêv komek in : 

Ji çaran sêvek hatine xwarin.  

Qase qase hek hene : 

Ji pencî hekî şeş şikeştibûn.  

Ji pencî, şeş hêk hatine avêtin.  

Ji tonekî, ji sedî neh kîlo îsot hatibûn şikandin.  

Rengdêrên nebinavkirî :   

Ji aliyê peyvsaziyê ve ev bêje ji yên cînavkên nebinavkirî ne. Eger bi  

peywirên rengdêrîn bi kar bên, rengdêr dibin.  

Rengdêrên nebinavkirî gelek in : filan/falan, bêvan, çend, çendek, din,  

128  

  

eynî, gelek, endîn, i, iqas( i qas), ewqas(ew qas) giş/gişk, hemû/hemî,  

tev, tevde, tu/ti/çu, her, herdu(her du), hin/hind, hinek, hindik, piçek 

Mînak 143 : Bikaranîn :  

Ev bêje hemwate ne. Him bi hev re, him cuda bi kar tên û gelek jî  

karîger in : filan, falan, bêvan : 

Filan keçê sê gulnesrîn birin. 

Falan bûkê çar gulasor anîn. 

Filan û falan kur û keç li wir bûn. 

Bêvan jin li ba zarokê xwe bû. 

Filan bêvan mirov nehatibûn.  

Sibehê nîşana qîza filan malê heye.  

Defên falan gundan şên dibin.  

Zeviyên filan falan erdî baş in. 

Zeviyên filan falan erdan bê av in.  

Aboriya filan û bêvan malan ne baş in. 
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Ev gelek karîger e : çend : 

çend mase li vir bûn. 

çend kursî li wir bûn. 

çend kuran ew dîtin. 

çend qîzan em dîtin. 

çend kur û qîzan gulnesrîn ber hev kirin. 

çend qîz û kuran gulnesrîn ber hev kirin. 

Wê pênûsên çend kuran ji ku rakirin?  

Wî pênûsên çend qîzan ji ku rakirin? 

çend û çendek nêzwate ne, lê çendek kêm bi kar te : 

Ev hevedudanî ye : çendek çend + (y)ek 

Ji çendek nanî, nîvek nehatiye xwarin.   

Yên ku ez dibînim, çendek mirovên nenas in.129  

  

Ev di erka nebinavkirî de ne karîger e : çi 

Ew çi tişt be jî, tu yê bidî wî mirovî.   

Ev çi pênûsê ku heya niha bala tu kesî nekişandiye! 

Ev li ber û piştî navan bi kar tê, wan ditewîne, lê bi xwe nakeve  

bandore tewangê : din 

Min careke din ji te re gotibû.  

Nalînê sîwana din bi xwe re biriye.  

Di destê wê yê din de tiştekî din hebûye.  

Ew di maleke din de bi cih bûye.   

Yek çûye wir, lê çarên din li ku mane?  

Ev eynîtiya navan nîşan dike : eynî 

Em bi eynî trênê çûn bajêr.  

Ya ku ew pê hatibûn jî eynî trên bû.  

Te ew helbest li eynî pelî nenivîsiye.  
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Ev zehf tê xebitandin : gelek  

Wan gelek gulsosin danîbûn ber deriyê wê.  

Gulçînê gelek gizêr anîbûn sûkê. 

Ji gelek pelan hinek çirisiyane.  

Ev name yên gelek mirovan in.  

çendîn : Ev nêzwateya “gelek”ê ye, lê kêm bi kar tê : 

çendîn mirov diçûn kolana nû. 

çendîn ciwan jî ji wir dihatin. 

Ev navan bi tevayî diyar dikin : gişk/gişt 

Zarok gişt hatibûn salonê.  

Dîlanê şekir da gişk zarokan. 

Jin gişk li ber deriyê dibistanê bûn.  

Mêr gî ketibûn hewşa dibistanê.   

Ev navan bi tevayî nîşan dike : hemû/hemî 
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 Gulê hemû turîst vexwendibûn.  

Gulê diyarî dan hemû turîstan. 

Ev navan bi tevayî nîşan dikin : tev, tevde 

Tev qîz hatin cem wê.   

Gulçînê, tev stran li wir hilbijartin.  

Qîz tevde rabûn ser sehneyê. 

Ev bi erkên hemwateyî bi kar tên : tu/ti/çu 

Me li wir tu erebe nedîtin.  

Memê ti şerab venexwariye.   

Tu çi dibêjî, wî çu şerab vexwariye ha!  

Ev gelek karîger e : her 

Rewşen di her karî de qarok e. 

Her kes dizane ku ew pir jîr e. 
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Ev nêzwate û hemwate bi kar tên : hin/hind, hinek 

Hin gul xweş bêhn didin. 

Hin gulên wê ne teze bûn. 

Hinek mirov li ber dîwêr rûniştibûn.   

Yekî ji hinek gulan yek rakir û çû.    

Gulê hinek gul li ba wan hiştin.   

Ev nêzwate û hemwate ne : hindik, hindek, piçek  

Wê keçê hindik nan dixwest.  

Karê wê hindik û rindik bû. 

Berîvan hat û hindek nan dayê.   

Jê re hindek xwarina din jî anî. 

Rewşenê jî piçek şîranî da wê ke ê.  

Ma ev keça çawa bi piçek xwarin bibe! 

Di rengdêran de paye :   

Ji aliyê wateyê ve di rengdêran de payeyên xwerû hene. Wateyên ku  
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ew bêje di binyatên xwe de dihewînin; jêkêmkirin, wekhevkirin an jî 

lêzêdekirin, bi alîkariya hinek daçek, hoker û qertafên bêjesaz çêdibin.  

Ji aliyê payeyê ve rengdêrên çawaniyê yên herî karîger in û ew bingeh  

tên hilbijartin.   

Payeyên rengdêrîn li sê beşên sereke kom dibin :  

Ya asayî(xwerû)  

Ya hevrûkirinê  

Ya berztirîn  

Payeya asayî :  

Ev paye di wateyên binyadî yên peyvên rengdêrên çawaniyê de hene.  

Mînak 144 : Ji rengdêrên çawaniyê : 
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baş, bedew, bilind, çavşîn, dirêj, giran, hêsan, jîr, kesk, kinik, biçûk,   

mezin, porzer, qelew, rind, sivik, sor, tiral, şîrîn, vala, xweş, zivîn  

Di hevokên hêsan de :   

Hewa sar e.  

Ew erebe baş e.   

Xaniyê wan bilind e.  

Di hevokên ne hêsan de : 

Ji wan yekî kinik, qelew û mêrxas kete hundir.   

Bi awireke kûr dinêrî û bi zimanekî şîrîn dipeyiviya.  

Ji jinan a bedew, esmer, narîn û nazene li nik wî bû. 

Di hevokan de neyînî, payeyan ji holê radikin an kêm dikin : 

Ew keç ne avşîn e.  

Rewşa wê ne xweş e.  

Ew ne keçeke rind û rûken e jî.  

Payeya hevrûkirinê :   

Ji bo pêkhatina wê, divê herî kêm du navdêr li holê hebin û bi wan ve  

ew paye bi alîkariya hinek daçekan çêdibe.  

Mînak 145 : Bikaranîn : bi qasî, bi qandî, bi çendî, wek/wekî/weke, 

mîna/mînanî/wanî/fena 

Ev bo tiştekî wekheviyên navan diyar dikin : 
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Azad bi qasî Memê bezok e.   

Tu bi qandî bavê xwe zana yî.   

Gul bi çendî Gulçînê dirêj e. 

Baran wekî Memê bezok e.  

Gul, Gulçîn û Dîlan mîna hev jîr in. 

Neyînî, wekheviyê ji holê radike :  
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Azad bi qasî Memê ne bezok e.   

Gul, Gulçîn û Dîlan mîna hev ne wêrek in. 

Payeya berztirîn :  

Ev ji aliyê payedan û hevrûkirina rengdêran ve payeya herî bilind e.  

Bi alîkariya paşgirên (-tir, -tirîn) û hinek daçek û hokeran pêk tên.  

Mînak 146 : Paşgirên (-tir, -tirîn) bi rengdêran ve tên nivîsandin.  

Bi alîkariya paşgira (-tir ) û daçeka ( ji )’yê : 

Qurnefîla te sor e.   

Lê ya min ji ya te sortir e.  

Tiliyên te dirêj in.  

Tiliyên min ji yên tê dirêjtir in. 

Neyînî, berztirê ji holê radike : 

Gul ji Gulçînê jîrtir e.   

Dîlan jî ji Gulê jîrtir e.  

Gul û Gulçîn ji Dîlanê ne jîrtir in.   

Di payeya berztirîn de radeya herî mezin : 

Bi alîkariya paşgira (-tirîn)’ê : 

Di pola me de Alan baştirîn e.  

Şagirtê baştirîn, Alan e.  

Dîno ne baştirîn e.  

Şagirtê ne baştirîn, Dîno ye.  

Ferho ji Dîno baştir e.  

Digel vê Dîno jî baş e. 
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Ji sê şagirtan yek baştirîn e û ew jî Alan e.  

Yê baştir Ferho ye û yê baş jî Dîno ye.  

Neyînî, berztirînê ji holê radike :  
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Ew roj germ bû, lê ne tavtirîna demsalê bû.  

Ew şevereşî, ne reştirîna şevên evîna wî bû.  

Bi hevrûkirina du paşgiran : (-tir, -tirîn) :   

Ava kaniya me ji ya çemê we zelaltir e.  

Belê, ya wê zelaltirîn e. 

Ava çemê we ji ya kaniya me ne zelaltir e.  

Rast e, ya kaniya we zelaltirîn e.  

Payeya berztirîn û tewang : 

Di vê parkê de xweşiktira daran, ya han e.  

Di vê parkê de bikulîlktira daran jî ew e.  

Di wê taxê de çalaktirê ciwanan, ew ê han e. 

Wî, di şanogehê de çelengtirîna keçan dîtiye.  

Lê çelengtirînên wê deverê ne yek e, gelek in. 

Mînak 147 : Bi alîkariya hokeran paye tên xurtkirin an qelskirin : 

Ji bo xurtkirinê : 

Ev zarok mezin e.  

Ew zarok hîn mezin e.   

çavên wê mîna çavên te ne.  

Lê yên wî gelek mîna yên te ne.  

Nalîn ji Şîlanê ziravtir e.  

Lê Berfîn hîn ziravtir e.  

Cano ji Canê leztirîn e.  

Lê Hêjar hîn leztirîn e.  

Ji bo qelskirinê : 
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Belê, navçeya me biçûk e.  

Lê navçeya we hîn biçûk e.  
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Hevalên min kêm in.  

Lê yên te ji yên min kêmtir in.  

Ev kevir ê girantirîn e.  

Na, ew kevir ji yên piçek girantirîn e.  

Mînak 148 : Payeya berztirîn, bi alîkariya hin hoker û qertafan jî tên holê.   

Di zimanê gelêrî de bi alîkariya van hokeran û ev peyv hemwate ne : 

herî, tewrî 

Di welatî me de çiyayê herî bilind, Agiriyê Mezin e.  

Di welatî me de çemê tewrî dirêj, Firad e. 

Ev qertaf pêşgir in, bêjeyên ku tên berztirîn ve tên nivîsandin. 

Pêşgir : çîl- 

bêje : spî  

çîlspî  berxeke çîlspî  

Cano li bazarê berxeke çîlspî kiriye. 

Pêşgir : qîl- 

bêje : spî  

qîlspî  hirçeke qîlspî  

Memê li çolê hirçeke qîlspî dîtiye. 

Pêşgir : sip- 

bêje : sor 

sipsor gula sipsor  

Min gula sipsor da Nalînê. 

Pêşgir : şip- 

bêje : şil 

şipşil cilên şipşil  

Rewşenê end cilên şipşil anîn. 

Ji aliyê peyvsaziyê ve rengdêr :  
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 Ji aliyê peyvsaziyê ve rengdêr li du beşên sereke parve dibin :   

Yên xwerû û yên nexwerû.  

Rengdêrên xwerû :  

Ev rengdêr di teşeyên xwe de yek hêman in. Dirûvên wan par e nabin   

û heger bibin, tiştekî watedar li holê namîne.   

Mînak 149 : Ji rengdêrên xwerû : 

baş, bedew, berz, ciwan, dirêj, gêj, geş, germ, jîr, kal, kesk, kin, pîr,  

rind, sar, sax, sor, spî, şor, tiral, tûj, xweş, zirav, zîrek, zer   

Rengdêrên nexwerû :   

Ev rengdêr du bir in : Yen hevedudanî û yên pêkhatî. Lê hin rengderên 

nexwerû him di nava hevedudanî û him jî ya pêkhatî de cih digirin. Hin 

dirûvên kompleks jî hene.  

♦ Yen hevedudanî :  

Ev rengdêr herî kêm bi du hêmanên serbixwe pêk tên. Dema ku bên 

jihevkirin, ji wan her yek bi serî xwe jî watedar in.  

Mînak 150/1 : Rengdêrên hevedudanî : 

Ji bo yên ku herî kêm bi du hêmanên serbixwe :  

bargiran, berjin, çavreş, ciwanmerd, dilkoçer, dudilî, mêrxas, 

navsal, pordirêj, serbilind, serzer, stûxwar, şoreşger, zordest 

Mînak 150/2 :   

Rêbazên bingehîn ên pêkhatina rengdêrên hevedudanî : 

Bi navdêr û rengdêrekê : 

bejnzirav, cangiran, dilsar, guhdirêj, xwîngerm, zimantûj   

Bi rengdêr û navdêrekê : 

hûrker, kêmaqil, piraqil, xweşdil, ziravpaye, zirbar   

Bi du navdêran : 

aşitîhez, dilkeser, malwêran, nîvkoçer, serdest, zarşîrîn   

Daçekek dikeve navbera du navdêran : 
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çavlixew, çavlirû, devjidev, destliser, devliken, dilbikovan136  

 ♦ Yên pêkhatî :  

Ev rengdêr bi alîkariya bêjeyên watedar û qertafên bêjesaz çêdibin. 

Qertafên bêjesaz; pêşgir, paşgir, navgir û navbend dibin.  

Mînak 151 : Ji pêşgir û paşgirên ku rengdêran pêk tînin : 

Pêşgir : Ev qertaf ne pir in : (bê-, bi-, ho-, ji-, çele-, kele-, li-, ne-, çîl- ,qîl-, 

sip-, şip, zir-) : 

Bênav, bidev, hozan, jixweser, çelexare, kelekor, lidar, nediyar, çîlspî, 

qîlreş, 

sipsar, şipşil, zirbira    

Paşgir : Ev qertaf pir in : (-a, -avêj, -ak, -al, -ar, -asa, -awer, -bar, -bêj, -bir, 

- 

bîn, -dar, -e, -ek, -ele, -ezar, -êr, -firoş, -geh, -gir, -hez, -ik, -istan,-î, -în, -

kar, 

-ker, -kêş, -kuj, -mend, -mêj, -nak, -ok, -oke, -ole, -olek, -onek, -oyî, -rêj, -

tir, 

-tirîn, -van, -wer, -xenêk, -xwaz) : 

Paşgir : -î  

Bi rayeka lêkeran ên dema borî ve raweya çebiwar pêk tînin û ew,  

wek rengdêran jî bi kar tên :  

Lêker : çûn 

erênî : çû + (y)î } çûyî 

Karkarê çûyî, neziviriya ser karê xwe. 

neyînî : ne + çû + (y)î } neçûyî 

Yê neçûyî, karê wî jî rakiribû ser xwe. 

Lêker : hatin   

erênî : hat + î } hatî 

Mirovê hatî, dest bi firotina zebeşan kir. 
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neyînî : ne + hat + î } nehatî 

Yê nehatî, ji bo karekî çûbû dereke dûr. 

Hin rengdêrên pêk tên, mensûbiyetê jî şanî dikin : 

bajar : bajar + î } bajarî 

Keça bajarî li gundê me nema. 137  

 av : av + î } avî 

Marê avî xuşiya, û, kete coyê. 

Bi rayekên lêkeran ên dema niha û bêjeyên din ve : Ji wan : (-avêj, -bêj, 

- 

bir, -bîn, -firoş, -gir, -kêş, -kuj, -mêj, -rêj, -xwaz) :  

avêtin : avêj 

ber + avêj : beravêj 

gotin : bêj 

gele + bêj : gelebêj 

birîn : bir 

êş + bir : êşbir 

dîtin : bîn 

kûr + bîn : kûrbîn 

firotin : firoş 

xwe + firoş : xwefiroş 

girtin : gir 

alî + gir : alîgir 

kêşandin : kêş 

cefa + kêş : cefakêş 

kuştin : kuj 

mêr + kuj : mêrkuj 

mêtin : mêj 

şîr + mêj : şîrmêj 



Rêzimana kurdî | 2514  

 

rêtin : rêj 

xwîn + rêj : xwînrêş 

xwastin : xwaz 

dil + xwaz : dilxwaz 

Ji yên ku navdêran rengdêran çêdikin : (-ak, -ane, -asa, -awer, -e, -ek, - 

ser, -ele, -er, -çole, -hez, -în, -nak, -nas, -ok, -ole, -olek, -oleke, -onek,  

-oyî, -parêz, -perwer, -perest, -van, -wer, -yar, -zar) : 138  

 ron + ak : ronak 

agir + nak : agirnak 

şer + oyî : şeroyî  

mirov + ane : mirovane 

bîr + awer : bîrawer 

hiş + yar : hişyar  

dêw + asa : dêwasa  

ser + eke : sereke 

çeng + ele : çengele 

xapîn + er : xapîner 

reş + çole : reşçole 

zîv + în : zîvîn 

xatir + nas : xatirnas 

dil + o + van : dilovan  

şerm + ok : şermok 

şermend + e : şermende 

şerm + e + zar : şermezar 

vir + ek : virek 

zirt + ole : zirtole 

zirt + olek : zirtolek 

şil + oke : şiloke 
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zirt + onek : zirtonek 

zarok + hez : zarokhez 

welat + parêz : welatparêz 

gel + perwer : gelperwer 

gel + perest : gelperest 

Ji yên ku him navdêran, him jî rengdêran çêdikin : (-dar, -gîn, -kar, -ker) 

: 

av + dar : avdar 

xem + gîn : xemgîn139  

  

şerm + e + kar : şermekar 

vir + ker : virker 

Ji yên ku ji rayeka lêkeran, navdêr û rengdêran, rengdêran  çêdikin :  

(-a, -ar, -e, -bar) : 

zanîn : zan  

zan + a : zana 

xwarin : xwar  

xwar + e : xware 

firîn : fir  

fir + ar : firar 

xew + ar : xewar  

xwendin : xwend 

xwend + e : xwende 

xwarin : xwar  

xwar + bar : xwarbar  

Yên ku bi payeyên berztirînê, ji rengdêran rengdêran çêdikin :  

(-tir, -tirîn) : 

sivik + tir : siviktir 
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navsal + tirîn : navsaltirîn 

Mînak 152 : Ji navgirên ku rengdêran çêdikin : (-bi-, -lê-, -li-) : 

berbihev, nebinavkirî, dorlêgirtî, devliken   

Ew dibêjin ku ciwanê dorlêgirtî xwe rizgar kiriye. 

Mînak 153 : Ji rengdêrên kompleks : Ev rengdêr nexwerû ne, him  

hevedudanî û him pêkhatî dibin :  

bejnlihev, bidardekirî, çavdiberde, hişnelihev, jibîrkirî, serjêkirî  

Mînak 154 : Bi navbendên ku rengdêran çêdikin : (-a-, e, -o-) : 

rengareng, girepeya, şermezar yekeyek, dilovan 

Biçûkkirina rengdêran : 
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Ev bi alîkariya paşgirên bi ûkker pêk tên : Ecibandin, jêhezkirin û  

delalokiyê nîşan didin.   

Mînak 155 : Paşgirên bi ûkker : (-ik, -o, -ok ) :  

sorik, şemo, xwaro, şermok, xwarok 

Bi paşgirên banglêkirinê :  

Mînak 156 : Paşgirên banglêkirinê : -o, -ê; -(i)no 

Yekjimar : 

nêr : -o 

sorik  Soriko! 

mê : -ê 

sorik  Sorikê! 

Pirjimar, nêr û mê : -(i)no 

sorik  Sorikno!    

sorik Sorikno!        

Bi ducarkirina peyvan : Bi ducarkirna hin bêjeyan jî rengdêr pêk tên,  

lê ev rêbaz ne karîger e :  
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hûr hûr : nanê hûr hûr 

Diya Nalînê, nanê hûr hûr dabû ber zarokan.  

Diya Nalînê, nanê hûrehûr dabû ber zarokan. 

vîç vîç : çûka vîç vîç 

çûka vîç vîç, di hêlînê xwe de bêdeng mabû.  

çûka vîçevîç, di hêlîna xwe de bêdeng mabû.  

çûka vîçvîçî, di hêlîna xwe de bêdeng mabû.  

Di rengdêran de dijwatedarî : 

Ji aliyê wateyê ve di rengdêran de peyvên dijwate gelek in : 

reş  spî, mezin  biçûk, dirêj  kurt, jîr  tiral, qelew

 lawaz, 

ciwan  kal, stûr  zirav, erênî  neyînî, jêr   jor, pir

 hindik,  

qert  teze, sert  nerm, hatî  nehatî,  birçî  têr, bêkar

 zewicî 

141  

 Mînak 157 : çend bikaranîn : 

Porê Gulçînê reş e, yê pîrika wê spî ye.  

Tiliyên min dirêj in, lê yên te kurt in. 

Divê zikê têr, bi halê yê birçî bizane.  

Jimar : 5   

142  

 Mijar : Raweya fermanî  

Nasîn : Peyvên ku karan, rewşan, bûyînan an jî qewimînan bi  alakiyan 

tînin ziman re lêker tê gotin. 

Mînak 158 : Ev peyv lêker in : 

anîn, bûn, çûn, çêkirin, dan, dîtin, girtin, hatin, hebûn, hîn bûn, hîştin,  

ketin, kirin, kirîn, nivîsîn, şûştin, vexwarin, xwandin.  
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Nasîn : çalakiyên raweyê li gorî hin rêbazên rêzimanî bi fermanî çêdibin. 

Hevokên raweya fermanî bi giştî bi baneşanê diqedin.  

Erêniya raweya fermaniyê :  

a. Qertafa fermaniyê ya erêniyê( bi-) :  

Di kêşanan de pêşgir û navgir dibin û di hin lêkeran de jî tevde dikevin. 

b. Paşgirên(qertafên) kesandinê(-e, -in) :  

Di kêşana hin lêkeran de her tim wek xwe namînin. Heke rayeka lêkerê  

ya raweya fermanî bi dengderekê bi dawî bibe, di bikaranîna qertafên 

kesandinê de hin guherîn tên holê.  

c. Paşgira kesandinê ya ji bo yekjimariyê : (-e) 

ç. Paşgira kesandinê ya ji bo pirjimariyê : (-in) 

Hemû qertafên raweya fermanî bi lêkeran ve tên nivîsandin. 

Di raweya fermanî ya erêniyê de : 

Bi gişti, lêker li gorî vê formê (bi.....e) û (bi.....in) tên kişandin.  

Mînak 159 : Kirin  

kirin  (bi + k + e) Bike } yekjimar 

kirin  (bi + k + in) Bikin } pirjimar 

-k-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

kirin, rader : kirin, rayek : kir-, paşgira raderîn : -in  

Mînak 160 : Kirîn  

kirîn  (bi + kir + e) Bikire } yekjimar 

kirîn  (bi + kir + in) Bikirin } pirjimar 

-kir-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 
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 Lêker : 

kirîn, rader : kirîn, rayek : kirî-, paşgira raderîn : -n 

Mînak 161 : Ketin/keftin 
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ketin  (bi + kev + e)  Bikeve } yekjimar 

ketin  (bi + kev + in) Bikevin } pirjimar 

-kev-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

ketin, rader : ketin, rayek : dît-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 162 : Dotin  

dotin (bi + doş + e)  Bidoşe { yekjimar 

dotin  (bi + doş + in) Bidoşin { pirjimar 

-doş-} reyeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

dotin, rader : dotin, rayek : dot-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 163 : Gotin  

gotin  (bi + bêj + e) Bibêje } yekjimar 

gotin  (bi + bêj + in) Bibêjin } pirjimar 

-bêj-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

gotin, rader : gotin, rayek : got-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 164 : Kuştin  

kuştin  (bi + kuj + e) Bikuje } yekjimar 

kuştin  (bi + kuj + in) Bikujin } pirjimar 

-kuj-{ rayeka raweya fermanî û ya dema niha, [ ş j ] 

Lêker : 

kuştin, rader : kuştin, rayek : kuşt-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 165 : Lîstin  

lîstin  (bi + lîz + e)  Bilîze } yekjimar 

lîstin  (bi + lîz + in) Bilîzin } pirjimar 

-lîz-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha, [ s z ] 

Lêker : 



Rêzimana kurdî | 2520  

 

lîstin, rader : lîstin, rayek : lîst-, paşgira raderîn : -in 

144  

  

Mînak 166 : Dîtin  

dîtin  (bi + bîn + e) Bibîne } yekjimar 

dîtin  (bi + bîn + in) Bibînin } pirjimar 

-bîn-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

dîtin, rader : dîtin, rayek : dît-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 167 : Bûn/bûyîn 

bûn  (bi + b + e) Bibe } yekjimar 

bûn  (bi + b + in) Bibin } pirjimar   

-b-} rayeka rewaya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

bûn, rader : bûn, rayek : bû-, paşgira raderîn : -n  

Mînak 168 : Dan/dayîn 

dan  (bi + d + e) Bide } yekjimar 

dan  (bi + d + in) Bidin } pirjimar 

-d-} rayeka rewaya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

dan, rader : dan, rayek : da-, paşgira raderîn : -n 

Hinek lêker li gorî vê formê [ bi.....e(ê, î, o, û) ] û [bi.....n(in) ] tên 

kişandin. Ji ber ku rayekên wan ên raweya fermanî, bi van tîpan 

(-ê, -î, -o, -û) bi dawî dibin. 

Mînak 169 : Zan/zayîn 

zan  (bi + zê + e)  Bizê } yekjimar 

zan  (bi + zê + in)  Bizên } pirjimar 

-zê-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 
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Lêker : 

zan, rader : zan, rayek : za-, paşgira raderîn : -n 

Mînak 170 : Jîn/jiyan 

jîn  (bi + jî + e)  Bijî } yekjimar 

jîn (bi + jî + in) Bijîn } pirjimar 

-jî-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

jîn, rader : jîn, rayek : jî-, paşgira raderîn : -n 145  

  

Lêker : 

jiyan, rader : jiyan, rayek : jiya-, paşgira raderîn : -n 

Nîşe : Jîn/jiyan 

Di raweya fermanî û ya dema niha de her du lêker wek hev tên kişandin.  

Mînak 171 : Sûtin 

sûtin (bi + sû + e) Bisû } yekjimar 

sûtin  (bi + sû + in) Bisûn } pirjimar 

-sû-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

sûtin, rader : sûtin, rayek : sût-, paşgira raderîn : -in  

Mînak 172 : Hatin/werîn 

hatin  (bi + hê + e)  Bê } yekjimar 

hatin (bi + hê + in)  Bên } pirjimar 

-hê-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha, -hê-} -h-} dikeve 

Lêker : 

hatin, rader : hatin, rayek : hat-, paşgira raderîn : -in 

Hin lêker qertafa (bi-)’yê nagirin : 

Mînak 173 : Werîn/hatin 

werîn  (bi + wer + e)  Were } yekjimar 



Rêzimana kurdî | 2522  

 

werin  (bi + wer + in)  Werin } pirjimar 

wer-} rayeka raweya fermanî, lê ji bo raweya dema niha bi kar nayê 

Lêker : 

werîn, rader : werîn, rayek : werî-, paşgira raderîn : -n 

Nîşe : 

Werîn : Di gelek rawayan de bi kar nayê. 

Mînak 174 : Vexwarin  

vexwarin  (ve + bi + xw + e) Vexwe } yekjimar 

vexwarin  (ve + bi + xw + in) Vexwin } pirjimar 

vexw-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

vexwarin, rader : vexwarin, rayek : vexwar-, paşgira raderîn : -in 

Eger lêker bi tîpeke dengdêr dest pê bike, di hin lêkeran de ew tîp 146  

  

bi qertafa (bi-)’yê ve tên ser hev û (-i-) dikeve yan jî wekî xwe dimîne : 

Mînak 175 : Ajotin  

ajotin  (bi + ajo + e) Bajo(biajo) } yekjimar 

ajotin  (bi + ajo + in)  Bajo(biajon) } pirjimar 

-ajo-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

ajotin, rader : ajotin, rayek : ajot-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 176 : Avêtin/avêjtin 

avêtin  (bi + avê + e)  Bavê(biavê) } yekjimar 

avêtin  (bi + avê + in) Bavên(biavên) } pirjimar 

-avê-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker  

avêtin, rader : avêtin, rayek : avêt-, paşgira raderîn : -in 

Nîşe : Avêjtin : Ev dirûv ê kevn e, li şûna wê, avêtin karîger e. 
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Mînak 177 : Axaftin  

axaftin  (bi + axêv + e) Baxêve(biaxêve) } yekjimar 

axaftin  (bi + axêv + in) Baxêvin(biaxêvin) } pirjimar 

-axêv-{ rayeka aweya fermanî û ya dem niha, [ f → v ] 

Lêker : 

axaftin, rader : axaftin, rayek : axaft-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 178 : Anîn  

anîn  (bi + hîn + e) Bîne } yekjimar 

anîn  (bi + hîn + in) Bînin } pirjimar 

-hîn-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha, -hîn-} -h-} dikeve 

Lêker : 

anîn, rader : anîn, rayek : anî-, paşgira raderîn : -n 

Nîşe : Di hin devokan de tên dîtin : 

Weyne  Bîne } yekjimar  

Weynin Bînin } pirjimar 

Mînak 179 : تşîn  

êşîn  ( bi + êş + e) Biêşe { yekjimar 

êşîn  (bi + êş + in) Biêşin { pirjimar 

-êş-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha147  

 Lêker : êşîn, rader : êşîn, rayek : êşî-, paşgira raderîn : -n 

Mînak 180 : Avjenî kirin  

avjenî kirin  (avjenî + bi + k + e) Avjenî bike } yekjimar 

avjenî kirin  (avjenî + bi + k + in) Avjenî bikin } pirjimar 

avjenîk-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

avjenî kirin, rader : avjenî kirin, rayek : avjenî kir-, paşgira raderîn : -in 

Nîşe : Di zimanê gelêrî de tên dîtin : 

Avjenî ke  Avjenî bike } yekjimar  
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Avjenî kin Avjenî bikin } pirjimar  

Neyîniya raweya fermaniyê :  

Qertafa neyînî ya fermaniyê ( me-) ye. Li şûna qertafa erêniyê ya raweya  

fermanî ( bi-)’yê bi kar tê û di kêşana her lêkerê de cih digire. Di hin   

kêşana lêkeran de mîna bikaranîna (bi-)’yê û navgir jî dibe. 

Qertafên fermaniyê yekjimar û pirjimar ên kesandinê (-e, -in), çawa ku di  

awayê erênî ya fermaniyê de bi kar tên, di ya neyîniyê de jî wisa bi erk in.  

Hin zimanzane û nivîskar, qertafa neyîniyê ya (ne-)’yê jî di aweyê  

fermaniyê de wekî qertafa (me-)’yê didin xebitandin û gelek jî karîger e.  

Mînak 181 : Kirin  

kirin  (me + k + e) Meke } yekjimar 

kirin  (me + k + in) Mekin } pirjimar   

Nîşe : Ji bo bikaranîna qertafa (ne-)’yê : 

kirin  (ne + k + e) Neke } yekjimar 

kirin  (ne + k + in) Nekin } pirjimar 

Mînak 182 : Kirîn  

kirîn  (me + kir + e) Mekire } yekjimar 

kirîn  (me + kir + in) Mekirin } pirjimar 

Mînak 183 : Ajotin  

ajotin  (me + ajo + e) Majo(meajo) } yekjimar 

ajotin  (me + ajo + in) Majo(meajon) } pirjimar 

Mînak 184 : Birin 148  

  

birin  (me + b + e) Mebe } yekjimar 

birin  (me + b + in) Mebin } pirjimar 

-b-} rayeka rewaya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

birin, rader : birin, rayek : bir-, paşgira raderîn : -n 
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Mînak 185 : Bûn/bûyîn 

bûn  (me + b + e) Mebe } yekjimar 

bûn  (me + b + in) Mebin } pirjimar 

-b-} rayeka rewaya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

bûn, rader : bûn, rayek : bû-, paşgira raderîn : -n 

Mînak 186/1 : çûn(çûyîn)/herin  

çûn  (me + ç + e) Meçe } yekjimar 

çûn  (me + ç + in) Meçin } pirjimar, 

Mînak 186/2 : Herin/çûn(çûyîn)  

herin  (me + her + e) Mere } yekjimar 

herin  (me + her + in) Mere } pirjimar 

Nîşe : Herin : 

Ev dirûv di gelek raweyan de bi kar nayê û li şûna wê, lêkera çûn’ê   

dikeve karîgeriyê. 

Mînak 187 : Hildan  

hildan  (hil + me + d + e) Hilmede } yekjimar 

hildan  (hil + me + d + in) Hilmedin } pirjimar 

hild-} rayeka rewaya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

hildan, rader : hildan, rayek : hilda-, paşgira raderîn : -n 

Mînak 188 : Nivîsîn  

nivîsîn  (me + nivîs + e) Menivîse } yekjimar 

nivîsîn  (me + nivîs + in) Menivîse} pirjimar 

-nivîs-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

nivîsin, rader : nivîsin, rayek : nivîs-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 189 : Nivîsandin 149  
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nivîsandin  (me + nivîsîn + e) Menivîsîne } yekjimar 

nivîsandin  (me + nivîsîn + in) Menivîsîne } pirjimar 

-nivîsîn-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

nivîsandin, rader : nivîsandin, rayek : nivîsand-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 190 : Anîn  

anîn  (me + hîn + e) Mîne } yekjimar 

anîn  (me + hîn + in) Mînin } pirjimar 

Nîşe : Di zimanê gelêrî de tên dîtin : 

Meyne → Mîne { yekjimar  

Meynin → Mînin { pirjimar 

Mînak 191 : Xwendin(xwandin)  

xwendin  (me + xwîn + e) Mexwîne } yekjimar 

xwendin  (me + xwîn + in) Mexwînin } pirjimar 

-xwîn-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

xwendin, rader : xwendin, rayek : xwend-, paşgira raderîn : -in  

Lêker : 

xwandin, rader : xwandin, rayek : xwand-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 192 : Vexwarin  

vexwarin  (ve + me + xw + e) Vemexwe } yekjimar 

vexwarin  (ve + me + xw + in) Vemexwin } pirjimar 

vexw-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

vexwarin, rader : vexwarin, rayek : vexwar-, paşgira raderîn : -in 

Mînak 193 : Xwastin(xwestin)  

xwastin  (me + xwaz + e) Mexwaze } yekjimar 
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xwestin  (me + xwez + in) Mexwezin } pirjimar 

-xwez-{ rayeka raweya fermanî û ya dema niha, [ s → z ]  

Lêker : 

xwastin, rader : xwastin, rayek : xwast-, paşgira raderîn : -in  

Mînak 194 : Xistin  

xistin  (me + x + e) Mexe } yekjimar 

xistin  (me + x + in) Mexin } pirjimar150  

  

-x-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

xistin, rader : xistin, rayek : xist-, paşgira raderîn : -in  

Mînak 195 : Gerîn  

gerîn  (me + ger + e) Megere } yekjimar 

gerîn  (me + ger + in) Megerin } pirjimar 

-ger-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

gerîn, rader : gerîn, rayek : gerî-, paşgira raderîn : -in  

Mînak 196 : Girtin  

girtin  (me + gir + e) Megire } yekjimar 

girtin  (me + gir + in) Megirin } pirjimar 

-gir-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

girtin, rader : girtin, rayek : girt-, paşgira raderîn : -in  

Mînak 197 : Kelîn  

kelîn  (me + kel + e) Mekele } yekjimar 

kelîn  (me + kel + in) Mekelin } pirjimar 

-kel-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Mînak 198 : Kelandin  
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kelandin  (me + kelîn + e) Mekelîne } yekjimar 

kelandin  (me + kelîn + in) Mekelînin } pirjimar 

-kelîn-} rayeka raweya fermanî û ya dema niha 

Lêker : 

kelandin, rader : kelandin, rayek : keland-, paşgira raderîn : -in 151  

  

Jimar : 6   

Mijar : Dema niha  

Nasîn : 

çalakiyê dest pê kiriye, kar û xebatên ku dibin, didomin. çalakiyên  

ku di demeke wiha de pêk tên re dema niha tê gotin.  

Ev hevok li gorî dema niha pêk hatine : 

Ez diçim û têm, gula xwe nabînim.   

Ew diçe û tê, bêyî dildarê xwe dimîne. 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê : Rayeka lêkerê ya dema niha tê dîtin.  

b. Qertafa(pêşgir) dema niha(di-) :  

Ev qertaf tê ber rayeka dema niha, lê di hin lêkerên nexwerû de wek  

navgirekê bi kar tê û di hinan de jî tevde dikeve.  

c. Qertafên(paşgirên) kesandinê : 

Yekjimar : (-im, -(y)î, -e)  

Pirjimar : (-in, -in, -in) 

Ev tên dawiya rayeka dema niha. Di hin lêkeran de yên ku rayekên wan  

ên dema niha bi dengdêrekê diqedin û bi vê sedemê ye ku hin guherînên 

biçûk di qertafên kesandinê de tên holê û hinek jî têkde dikevin.  

ç. Ji bo awayê neyîniyê :  

Bi qertafa neyîniyê ya (na-)’yê pêk tê. Ev qertaf cihê qertafa erêniyê(di-)  

ya dema niha digire û di hemû kêşana lêkeran de cihê xwe diparêze.  
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Qertafa (na-) di  end kêşana lêkeran de bi dirûvê (ni-)'yê bi kar tê.  

Di kêşana lêkeran de negerguhêzî û gerguhêzî : 

Di kêşanê de lêker, bi hebûn û nebûna bireserê li du beşên bingehîn  

tên komkirin :  

Lêkerên negerguhêz(têneper) 

Lêkerên gerguhêz(têper) 

Bo destnîşankirina lêkerên negerguhêz û yên gerguhêz rêbazek :  

152  

  

Negerguhêzî û gerguhêzî bi pirsên (çi, kî, kê) jî tên bidestxistin. Ger pirsa  

ku li pêveberê dibe, bêbersiv li ser kirdeyê bimîne, ew lêker negerguhêz 

e. 

Lê bersiv ji wê cuda be, ew lêker gerguhêz e.   

Bi kurtasî lêkerên negerguhêz bireserê nagirin, lê yên gerguhêz digirin.  

Lêkerên negerguhêz :  

Ev di kêşanê de bireserê nagirin û li gorî kirdeyên xwerû tên kişandin.  

Dema kirde kar û barên xwe pêk tînin, çalakiyên wan xwe diavêjin ser  

tiştekî yan jî kesekî/ê.  

Mînak 199 : Lêker : çûn 

(çû + n), çû-} rayeka raderê, -n { paşgira raderîn 

çûn } ç-} rayeka dema niha  

Ez diçim ber deriyê dibistanê. 

- Tu diçî çi?  

- Tu diçî kî?  

- Tu diçî kê? 

Ev pirs mîna yên jorîn bi sê awayan jî bê pirskirin, pirs, bêbersiv li ser  

kirdeyê(ez) dimîne. Bi vê sedemê ye ku lêkera “çûn”ê negerguhêz e.  

Lêkerên gerguhêz :  
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Di kêşana lêkerên gerguhêz de bireser hene. Di dema niha, ya bê û 

raweya  

fermanî de li gorî kirdeyê; di demên borî û hin raweyên çîroki de li gorî  

bireserê tên kêşandin. Dema kirde kar û barên xwe pêk tînin, çalakiyên 

wan xwe diavêjin ser tiştekî yan jî kesekî/ê.  

Mînak 200 : Lêker : Xwarin 

(xwar + in), xwar-} rayeka raderê, -in { paşgira raderîn 

xwarin } xw-} rayeka dema niha  

Ez sêvekê dixwim. 

- Tu çi dixwî?  

- Ez sevekê dixwim. 

Di hevoka jorîn de sêv bireser e. Ji ber ku çalakiya kirdeyê(ez) li ser 

 sevekê pêk tê. Ango lêkera “xwarin”ê gerguhêz e. 

Mînak 201: Lêker : Dîtin 

(dît + in), dît-} rayeka raderê 

dîtin } bîn-} rayeka dema niha  

Em keçekê dibînin. 

- Hûn kê dibînin?  

153  

  

- Em keçekê dibînin. 

Keç bireser e, çalakiya kirdeyê(em) li ser keçekê pêk tê. Ango lêkera  

“dîtin”ê gerguhêz e.  

Dema niha û kêşana lêkeran 

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 202 : Revîn 

(revîn + n), revî-} rayeka raderê 

revîn } -rev-} rayeka dema niha  
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Awayê erênî : 

Ez direvim/Tu direvî/Ew direve     

Em direvin/Hûn direvin/Ew direvin    

Awayê neyînî : 

Ez narevim/Tu narevî/Ew nareve    

Em narevin/Hûn narevin/Ew narevin    

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 203 : Parastin 

(parast + in), parast-} rayeka raderê 

parastin } parêz- } rayeka dema niha 

Awayê erênî : 

Ez diparêzim/Tu diparêzî/Ew diparêze     

Em diparêzin/Hûn diparêzin/Ew diparêzin    

Awayên neyînî : 

Ez naparêzim/Tu naparêzî/Ew naparêze    

Em naparêzin/Hûn naparêzin/Ew naparêzin    

Dema niha û hin kêşanên taybet : 

Ji lêkerên ku di awayê neyîniyê de qertafa (ni-)’yê digirin : 

Mînak 204 : Zanîn lêkereke gerguhêz e.  

(zanî + n), zanî-} rayeka raderê 

zanîn } zan-} rayeka dema niha  

Awayê erênî :154  

  

Em dizanin/Hûn dizanin/Ew dizanin                                                    

Ez dizanim/Tu dizanî/Ew dizane                                                     

Awayê neyînî : 

Ez nizanim/Tu nizanî/Ew nizane  

Em nizanin/Hûn nizanin/Ew nizanin 
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Nîşe : 

Lêker : “karîn” û “kanîn” jî li gorî vê formê tên kêşandin. 

Di kêşana hin lêker û qertafan(pêşgir û paşgiran) de hin guherînên  

girîng tên holê : 

Mînak 205/1 : Bi forma nûjen : Lêker : Hatin 

(hat + in), hat-} rayeka raderê 

hatin } hê-} rayeka dema niha  

Awayê erênî : 

Ez têm/Tu têyî/Ew tê 

Em tên/Hûn tên/Ew tên    

Awayên neyînî : 

Ez nayêm/Tu nayî/Ew nayê 

Em nayên/Hûn nayên/Ew nayên   

Mînak 205/2 : Bi forma kevn : Lêker : Hatin 

(hat + in), hat-} rayeka raderê 

hatin } hê-} rayeka dema niha  

Awayê erênî : 

Ez dihêm/Tu dihêyî/Ew dihê 

Em dihên/Hûn dihên/Ew dihên    

Awayên neyînî : 

Ez nahêm/Tu nahêyî/Ew nahê 

Em nahên/Hûn nahên/Ew nahên   

Mînak 206/1 : Bi forma nûjen : Lêker : Anîn/hanîn 

(anî + n), anî-} rayeka raderê 

anîn } hîn-} rayeka dema niha 

Awayê erênî : 

Ez tînim/Tu tînî/Ew tîne                                                           

Em tînin/Hûn tînin/Ew tînin                                                     155  
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 Awayê neyînî : 

Ez nayînim/Tu nayînî/Ew nayîne  

Em nayînin/Hûn nayînin/Ew nayînin 

Mînak 206/2 : Bi forma kevn : Lêker : Hanîn/anîn 

(hanî + n), hanî-} rayeka raderê 

hanîn } han-} rayeka dema niha 

Awayê erênî : 

Ez dihanim/Tu dihanî/Ew dihane                                                           

Em dihanin/Hûn dihanin/Ew dihanin                                                       

Awayê neyînî : 

Ez nahanim/Tu nahanî/Ew nahane                                                           

Em nahanin/Hûn nahanin/Ew nahanin                                                      

Di kêşana lêkerên hevedudanî yan pêkhatî de qertafa erêniyê(di-) û ya  

neyîniyê(na-) wek navgirekê bi kar tên : 

Mînak 207 : Vexwendin 

(vexwend + in), vexwend-} rayeka raderê 

vexwendin } ve + xwîn-} rayeka dema niha 

Awayê erênî : 

Ez vedixwînim/Tu vedixwînî/Ew vedixwîne     

Em vedixwînin/Hûn vedixwînin/Ew vedixwînin    

Awayên neyînî : 

Ez venaxwînim/Tu venaxwînî/Ew venaxwîne     

Em venaxwînin/Hûn venaxwînin/Ew venaxwînin    

Bikaranîna dema niha  

Mînak 208/1 :Di wateya demeke bê ya nêzik de : 

A niha ez radibim, têm cem te. 

Mînak 208/2 : Di wateya demeke tê de : 

Tu dibînî ku ez dixebitim. 
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Mînak 208/3 : Di wateya demeke fireh de : 

Her ku baran dibare, ew jin jî pê re digîre.  

156  

  

Mînak 208/4 : Li hin deveran di wateya demeke domdar de : 

Ez her sal li wî bajarî dixebitime. 

157  

  

Jimar : 7   

Mijar : Dema boriya têdeyî 

Nasîn : 

çalakî qediyaye, mirov rewşa wê dizane, bi  avên xwe dîtiye yan jî   

jiyaye. çalakiyên ku wisa pêk tên, yên dema boriya têdeyî ne.  

Ev hevok li gorî dema boriya têdeyî pêk hatine : 

Dîlan rabû ser piyan û ket, ber xwe da, ji nû ve rabû. 

Wê pênûsek ji berika xwe derxist û da min. 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê :  

Eger paşgira raderîn ji lêkerê bê avêtin, par eyê ku dimîne, rayeka  

dema borî ye û ew bo raweya dema boriya têdeyî jî rayek tê hilbijartin.  

b. Paşgirên kesandinê : 

Bo lêkerên negerguhêz : 

Yekjimar : (-im, -î, -)  

Pirjimar : (-in, -in, -in)  

Ev paşgir tên dawiya rayeka raweyê. Di hin lêkeran de yên ku rayekên   

wan ên dema borî bi dengdêrekê diqedin, hin guherîn di paşgirên wan  

ên kesandinê de têne holê û hinek jî pêkde dikevin. 

Bo lêkerên gerguhêz : Ev li gorî bireserê û mêjera wê tên kişandin. 
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c. Awayê neyîniyê :  

Qertafa neyîniyê ya (ne-) tê ber rayeka lêkerê. Pêşgir û navgir, di hemû 

kêşana lêkeran de cihên xwe diparêze. 

Hinek nivîskar di kêşana  end lêkeran(karîn/kanîn, zanîn) de li şûna  

qertafa neyîniyê ya(ne-)’yê, ya (ni-)’yê jî bi erk dikin.  

Dema boriya têdeyî û kêşana lêkeran 

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Mînak 209 : çûn 

(çû + n), çû-} rayeka raderê ji bo raweya dema boriya têdeyî jî rayek e. 

158  

  

-n { paşgira raderîn  

Awayê erênî : 

Ez çûm/Tu çûyî/Ew çû 

Em çûn/Hûn çûn/Ew çûn                                                         

Awayê neyînî : 

Ez neçûm/Tu neçûyî/Ew neçû 

Em neçûn/Hûn neçûn/Ew neçûn  

Mînak 210 : Kuxîn 

(kuxî +n), kuxî-} rayeka raderê û ya dema boriya têdeyî, 

-n { paşgira raderîn 

Awayê erênî : 

Ez kuxîm/Tu kuxî/Ew kuxî                                                        

Em kuxîn/Hûn kuxîn/Ew kuxîn                                                    

Awayê neyînî : 

Ez nekuxîm/Tu nekuxî/Ew nekuxî  

Em nekuxîn/Hûn nekuxîn/Ew nekuxîn 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :   
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Mînak 211 : Dîtin 

(dît + in), dît-} rayeka raderê û ya dema boriya têdeyî,  

-in { paşgira raderîn                                    

Awayê erênî : 

Min dît/Te dît/Wî(wê) dît 

Me dît/We dît/Wan dît 

Awayê neyînî : 

Min nedît/Te nedît/Wî(wê) nedît 

Me nedît/We nedît/Wan nedît  

Ji lêkerên gerguhêz, li vir bireser cînavkên kesane yên xwerû ne :  

Lêker li gorî cînavkên ku di erkên bireserî de tên kêşandin. Wek tê zanîn, 

ev awayê kêşanê bi forma ergatîviyê tê nasandin.  

Mînak 212 : Di forma ergatîviyê de : 

Lêker : Dîtin 

(dît + in), dît-} rayeka dema boriya têdeyî, -in { paşgira raderîn159  

 Bireser : ez 

Awayê erênî : 

Te ez dîtim/Wî(wê) ez dîtim 

We ez dîtim/Wan ez dîtim 

Awayê neyînî : 

Te ez nedîtim/Wî(wê) ez nedîtim 

We ez nedîtim/Wan ez nedîtim 

Bireser : tu 

Awayê erênî : 

Min tu dîtî/Wî(wê) tu dîtî 

Me tu dîtî/Wan tu dîtî 

Awayê neyînî : 

Min tu nedîtî/Wî(wê) tu nedîtî 
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Me tu nedîtî/Wan tu nedîtî  

Bireser : ew 

Awayê erênî : 

Min ew dît/Te ew dît/Wî(wê) ew dît 

Me ew dît/Wan ew dît 

Awayê neyînî : 

Min ew nedît/Te ew nedît/Wî(wê) ew nedît 

Me ew nedît/Wan ew nedît 

Bireser : em 

Awayê erênî : 

Te em dîtin/Wî(wê) em dîtin 

We em dîtin/Wan em dîtin 

Awayê neyînî 

Te em nedîtin/Wî(wê) em nedîtin 

We em nedîtin/Wan em nedîtin 

Bireser : hûn 

 Awayê erênî :160  

  

Min hûn dîtin/Wî(wê) hûn dîtin 

Me hûn dîtin/Wan hûn dîtin 

Awayê neyînî : 

Min hûn nedîtin/Wî(wê) hûn nedîtin 

Me hûn nedîtin/Wan hûn nedîtin 

Ji lêkerên hevedudanî û gerguhêz :  

Mînak 213 : Xwe pê xistin 

(xwe + pê + xist + in), xwe + pê{ ev pêşgirên raderê ne. 

xwe pê xist-} rayeka dema boriya têdeyî, -in{ paşgira raderîn 

Awayê erênî : 
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Min xwe pê xist/Te xwe pê xist/Wî(wê) xwe pê xist 

Me xwe pê xist/We xwe pê xist/Wan xwe pê xist 

Awayê neyînî : 

Min xwe pê nexist/Te xwe pê nexist/Wî(wê) xwe pê nexist 

Me xwe pê nexist/We xwe pê nexist/Wan xwe pê nexist 
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Jimar : 8  

Mijar : çîrokiya dema boriya têdeyî 

Nasîn : 

Ev li ser bingeha dema boriya têdeyî, lê ji aliyê rawe û demê ve ji wê  

cudatir û di demeke bihurî de çalakiyên ku bi raweyeke hevedudanî  

û bi awayê çîrokî tîne ziman. 

Ev hevok li gorî çîrokiya dema boriya têdeyî pêk hatine : 

Xezala te şandî, i gotibû ku ez bi lez vegeriyabûm. 

Belê, ez dîsa hatibûm, li ber deriyê we rawestibûm. 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê :  

Bo rayeka bingehîn : Rayeka lêkerê ya raweya dema boriya têdeyî, ji   

bo çîrokiya dema boriya têdeyî jî karîger e. Eger ew rayek bi dengdarekê 

dawî bibe, (-i-)’yê digire û piştî vê tîpê jî rayeka lêkera alîkar tê.  

Bo rayeka alîkar : Rayeka dema borî ya lêkera bûn’ê ye : (-bû-) 

b. Paşgirên kesandinê : 

Bo lêkerên negerguhêz : 

Yekjimar : (-im, -(y)î, -)  

Pirjimar : (-in, -in, -in)  

Bo lêkerên gerguhêz : Ev li gorî bireserê û mêjera wê tên kişandin.   

c. Awayê neyîniyê :   
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Qertafa neyîniyê ya (ne-) tê ber rayeka lêkerê ya bingehîn. Pêşgir û   

navgir di hemû kêşana lêkeran de cihên xwe digire.  

Hemû rayek û qertaf(paşgir, pêşgir, navgir) bi hev ve tên nivîsandin.  

çîrokiya dema boriya têdeyî û kêşana lêkeran 

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Hevrûkirin, bo dema boriya têdeyî û çîrokiya dema boriya têdeyî : 

Mînak 214 : Lêkera bingehîn : Ketin162  

  

(ket + in), ket-} rayeka raderê ji bo her du raweyan jî rayek e.  

-in { paşgira raderîn 

Lêkera alîkar : Bûn 

(bû + n), bû-} rayeka raderê ji bo raweya çîrokiya dema boriya  

têdeyî alîkar e. -n { paşgira raderîn 

a. Dema boriya têdeyî  

Awayê erênî : 

Ez ketim/Tu ketî/Ew ket 

Em ketin/Hûn ketin/Ew ketin                                                        

Awayê neyînî : 

Ez neketim/Tu neketî/Ew neket 

Em neketin/Hûn neketin/Ew neketin                                                        

b. çîrokiya dema boriya têdeyî  

Awayê erênî : 

Ez ketibûm/Tu ketibûyî/Ew ketibû 

Em ketibûn/Hûn ketibûn/Ew ketibûn                                                        

Awayê neyînî : 

Ez neketibûm/Tu neketibûyî/Ew neketibû 

Em neketibûn/Hûn neketibûn/Ew neketibûn                                                       ♦ 

Ji lêkerên gerguhêz :   
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Hevrûkirin, bo dema boriya têdeyî û çîrokiya dema boriya têdeyî :   

Mînak 215 : Lêkera bingehîn : Ristin 

(rist + in), rist-} rayeka raderê ji bo her du raweyan jî rayek e. 

-in { paşgira raderîn 

Lêkera alîkar : Bûn 

(bû + n), bû-} rayeka raderê ji bo raweya çîrokiya dema boriya têdeyî  

alîkar e. -n { paşgira raderîn, bireser yekjimar e.  

a. Dema boriya têdeyî                                

Awayê erênî : 

Min rist/Te rist/Wî(wê) rist 

Me rist/We rist/Wan rist 

163  

 Awayê neyînî : 

Min nerist/Te nerist/Wî(wê) nerist 

Me nerist/We nerist/Wan nerist 

b. çîrokiya dema boriya têdeyî  

Awayê erênî : 

Min ristibû/Te ristibû/Wî(wê) ristibû 

Me ristibû/We ristibû/Wan ristibû 

Awayê neyînî : 

Min neristibû/Te neristibû/Wî(wê) neristibû 

Me neristibû/We neristibû/Wan neristibû 

Ji lêkerên gerguhêz kêşanek :  

Hevrûkirin, bo dema boriya têdeyî û çîrokiya dema boriya têdeyî.   

Di kêşana jêrîn de bireser yekjimar û pirjimar in : 

Mînak 216 : Lêkera bingehîn : Vekirin 

(ve + kir + in), vekir-} rayeka raderê ji bo her du raweyan jî rayek e. 

-in { paşgira raderîn 
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Lêkera alîkar : Bûn 

(bû + n), bû-} rayeka raderê ji bo raweya çîrokiya dema boriya   

têdeyî alîkar e. -n { paşgira raderîn 

a. Dema boriya têdeyî                                 

Awayê erênî : 

Min deriyek vekir/Te du derî vekirin/ 

Wî(wê) deriyê sor vekir 

Me derînin vekirin/We deriyek vekir/ 

Wan çar derî vekirin 

Awayê neyînî : 

Min deriyek venekir/Te du derî venekirin/ 

Wî(wê) deriyê sor venekir 

Me derînin venekirin/We deriyek venekir/ 

Wan çar derî venekirin 

164  

  

b. çîrokiya dema boriya têdeyî  

Awayê erênî : 

Min deriyek vekiribû/Te du derî vekiribûn/ 

Wî(wê) deriyê sor vekiribû 

Me derînin vekiribûn/We deriyek vekiribû/ 

Wan çar derî vekiribûn 

Awayê neyînî : 

Min deriyek venekiribû/Te du derî venekiribûn/ 

Wî(wê) deriyê sor venekiribû 

Me derînin venekiribûn/We deriyek venekiribû/ 

Wan çar derî venekiribûn 

165  
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Jimar : 9 

Mijar : Dema boriya dûdar 

Nasîn : 

çalakî di demeke nediyar a borî de diqewime. Pêkhatina wan tên  

zanîn û bandora wan li ser dema ku mirov tê de ye.  

Ev hevok li gorî dema boriya dûdar pêk hatine : 

Dîlanê ji wî re çi gotiye ku ew li me xeyîdiye. 

Wê rojê nehatiye û peyameke nivîskî şandiye. 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê :  

Eger paşgira raderîn ji lêkerê bê avêtin, par eyê ku dimîne, rayeka  

dema borî ye û ew ji bo raweya dema boriya dûdar jî rayek e. 

b. Qertafa raweyê (-e)  : Ev li piştî paşgirên kesandinê cih digire. 

Bo lêkerên negerguhêz : 

Yekjimar : (-ime, -iye, -iye)  

Pirjimar : (-ine, -ine, -ine)  

Ev paşgir tên dawiya rayeka raweyê. Di hin lêkeran de yên rayekên  

wan ên ku dema boriya dûdar bi dengdêrekê diqedin, hin guherîn di   

paşgirên kesandinê de têne holê û hin tîpên wan jî dikevin. 

Bo lêkerên gerguhêz : Ev li gorî bireserê tên kişandin. 

Bireser yekjimar e : (-iye, -iye, -iye)   

Bireser pirjimar e : (-ine, -ine, -ine)  

c. Awayê neyîniyê :   

Qertafa neyîniyê ya (ne-) tê ber rayeka lêkerê. Pêşgir yan navgir di   

hemû kêşana lêkeran de cihên xwe digire.  

Rayek û qertaf(paşgir, pêşgir, navgir) bi hev ve tên nivîsandin. 

Dema boriya dûdar û kêşana lêkeran   
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♦ Ji lêkerên negerguhêz : 
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Mînak 217 : Ketin 

(ket + in), ket-} rayeka dema boriya dûdar, -in { paşgira raderîn 

Awayê erênî : 

Ez ketime/Tu ketiye/Ew ketiye 

Em ketine/Hûn ketine/Ew ketine 

Awayê neyînî : 

Ez neketime/Tu neketiye/Ew neketiye 

Em neketine/Hûn neketine/Ew neketine 

Ji lêkerên negerguhêz : Ji yên ku raderên wan bi paşgira (-an)’ê  

diqedin : 

Mînak 218 : Meşiyan 

(meşiya + n), meşiya-} rayeka dema boriya dûdar, -n{ paşgira raderîn  

Awayê erênî : 

Ez meşiyame/Tu meşiyaye/Ew meşiyaye 

Em meşiyane/Hûn meşiyane/Ew meşiyane 

Awayê neyînî : 

Ez nemeşiyame/Tu nemeşiyaye/Ew nemeşiyaye 

Em nemeşiyane/Hûn nemeşiyane/Ew nemeşiyane 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Bireser : Tiştê tê dirûn yekjimar e.  

Mînak 219 : Dirûn 

(dirû + n), dirû-} rayeka dema boriya dûdar, -n { paşgira raderîn 

Awayê erênî : 

Min dirûye/Te dirûye/Wî(wê) dirûye 

Me dirûye/We dirûye/Wan dirûye 
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Awayê neyînî : 

 Min nedirûye/Te nedirûye/Wî(wê) nedirûye 

Me nedirûye/We nedirûye/Wan nedirûye 

167  

  

Jimar : 10   

Mijar : çîrokiya dema boriya dûdar 

Nasîn : 

Ev demeke hevedudanî ye û li ser bingeha dema boriya dûdar pêk tê.  

çalakiyên wê ne diyar in. Mirov wan dibihîze yan jî bêhay karekî dike  

û piştî demeke borî, bi awayekî jibîrkirî tîne ziman. 

Ev hevok li gorî çîrokiya dema boriya dûdar in : 

Dîlanê ji wî re nameyeke xweşik nivîsandibûye. 

Lê ew bi dest wê neketibûye, hatibûye çirandin. 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê :  

Rayeka bingehîn :   

Rayeka lêkerê ya dema boriya dûdar ji bo çîrokiya dema boriya  

dûdar jî bi kar tê. Eger ew rayek bi dengdarekê dawî bibe, (-i-)’yê  

digire û piştî vê tîpê jî rayeka lêkera alîkar tê.  

Rayeka alîkar : Rayeka lêkera “bûn”ê ya dema borî ye. 

b. Qertafa raweyê(-e)  : Ev li piştî paşgirên kesandinê cih digire. 

c. Paşgirên(yên kesandinê û ya raweyê) raweyê :   

Ev paşgir tên dawiya rayeka hevedudanî ya raweyê :   

Yekjimar : (-me, -ye, -ye)  

Pirjimar : (-ne, -ne, -ne)  

. Bo kêşanê : Lêkerên negerguhêz li gorî kirdeyê û yên gerguhêz li gorî  

bireserê tên kêşandin. 
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d. Awayê neyîniyê :  

Qertafa neyîniyê ya (ne-) : Pêşgir û navgir di hemû kêşana lêkeran de  

cihên xwe digire.  

Hemû rayek û qertaf(paşgir, pêşgir, navgir) bi hev ve tên nivîsandin.  

çîrokiya dema boriya dûdar û kêşana lêkeran 

♦ Ji lêkerên negerguhêz :168  

 Mînak 220 : Lêkera bingehîn : çûn 

(çû + n), çû-} rayeka çîrokiya dema boriya dûdar, -n { paşgira raderîn 

Lêkera alîkar : Bûn 

(bû + n), bû-} rayeka alîkar, -n { paşgira raderîn 

Awayê erênî : 

Ez çûbûme/Tu çûbûye/Ew çûbûye 

Em çûbûne/Hûn çûbûne/Ew çûbûne 

Awayê neyînî : 

Ez neçûbûme/Tu neçûbûye/Ew neçûbûye 

Em neçûbûne/Hûn neçûbûne/Ew neçûbûne 

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 221 : Lêkera bingehîn : Ristin 

(rist + in), rist-} rayeka çîrokiya dema boriya dûdar, -in { paşgira raderîn 

Lêkera alîkar : Bûn 

(bû + n), bû-} rayeka alîkar, -in { paşgira raderîn 

Awayê erenî : 

Min ristibûye/Te ristibûye/Wî(wê) ristibûye 

Me ristibûne/We ristibûne/Wan ristibûne 

Awayê neyînî : 

Min neristibûye/Te neristibûye/Wî(wê) neristibûye 

Me neristibûne/We neristibûne/Wan neristibûne 

169  
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Jimar : 11   

Mijar : Dema boriya berdest 

Nasîn : 

çalakî di demeke bihurî de bi awayekî berdewam pêk tê. Ji dema   

boriya berdest re çîroka dema niha jî tê gotin.   

Ev hevok li gorî dema boriya berdest pêk hatine : 

Gava ku ew dihat, ez ji darê de dadiketim. 

Wî ji min re digot ku tu li wir radiketî. 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê : Rayeka lêkerê ya dema borî ji bo wê jî karîger e. 

b. Qertafa raweyê (di-) : Di hemû lêkaran de pêşgir an navgir cih  

digire û eger bi serê xwe be, erêniya raweya pêk tîne. 

c. Kêşana lêkerê : 

Bo lêkerên negerguhêz :  

Paşgirên kesandinê tên dawiya rayeka lêkerê ya dema borî. Eger  

rayêka lêkerê ya dema borî bi dengdêrekê biqede, di kêşanan de  

hin guherîn di paşgirên kesandinê de tên holê. 

Yekjimar : (-im, -î, -)  

Pirjimar : (-in, -in, -in)  

Bo lêkerên gerguhêz : Li gorî bireserê û mêjara wê tên kêşandin.  

ç. Awayê neyîniyê : Qertafa neyîniyê(ne-) tê ber qertafa awayê erêniyê   

(di-) û qertafên kesandinê wekî berê di cihên xwe de dimînin.  

Di hemû kêşanan de rayek û qertaf(pêşgir, navgir, paşgir) bi hev ve tên 

nivîsandin.  

Dema boriya berdest û kêşana lêkeran   

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 222 : Ketin 
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(ket + in), ket-} rayeka dema boriya berdest, -in{ paşgira raderîn 
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Awayê erênî : 

Ez diketim/Tu diketî/Ew diket 

Em diketin/Hûn diketin/Ew diketin   

Awayê neyînî : 

Ez nediketim/Tu nediketî/Ew nediket 

Em nediketin/Hûn nediketin/Ew nediketin   

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 223 : Ristin 

(rist + in), rist-} rayeka dema boriya berdest, -in{ paşgira raderîn 

Awayê erênî : 

Min dirist/Te dirist/Wî(wê) dirist                                                         

Me dirist/We dirist/Wan dirist 

Awayê neyînî : 

Min nedirist/Te nedirist/Wî(wê) nedirist                                                        

Me nedirist/We nedirist/Wan nedirist 

Ji lêkerên gerguhêz :  

Kirde cînavkên tewandî ne û bireser cînavkên xwerû ne :  

Mînak 224 : Kişandin 

(kişand + in), kişand-} rayeka dema boriya berdest, -in{ paşgira raderîn  

Awayê erênî : 

Min tu dikişandî/Te ez dikişandim/ 

Wî(wê) hûn dikişandin 

Me ew dikişandin/We ez dikişandim/ 

Wan em dikişandin 

Awayê neyînî : 
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Min tu nedikişandî/Te ez nedikişandim/ 

Wî(wê) hûn nedikişandin 

Me ew nedikişandin/We ez nedikişandim/ 

Wan em nedikişandin 
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Jimar : 12   

Mijar : Dema bê 

Nasîn : 

çalakiyê dest pê nekiriye, lê di demeke ne dûr an jî pêşerojê de dê 

biqewime. Ji aliyê dem û raweyê ve çalakiyên ku wisa tên holê yên 

dema bê ne. 

Ev hevok li gorî raweya dema bê pêk hatine : 

Ez ê biçim parka mezin.   

Du kes jî bo karekî dê li kargehê bimînin. 

Em ê sibehê biçin seyranê, lê ew ê bo karekî girîng li kargehê bixebite. 

çêkirina raweyê   

a. Qertafên dema bê(ê, dê) :  

Ev qertaf cuda tên nivîsandin, bi piranî ji kirdeyê şûn de cih digirin.  

Heke kirde bi dengdêrekê dawî bibe, tîpa kelijandinê (y) tê pêşiyê (ê)’yê  

û ev her du tîp bi hev ve tên nivîsandin.   

Hin zimanzane di hevokên ku bi kirdeyên cînavkên kesane de, (ê)’yê  

mîna pêşgirekê bi cînavkên kirdeyî ve dinivîsînin. 

Hin zimanzane qertafa (wê)’yê jî dixin nav ên dema bê(ê, dê, wê) û ew  

jî weke qertafa dema bê ya (dê)’yê, her tim cuda tê nivîsandin.   

Qertafa (wê) wekî yên din ne karîger e û wekî wan cih nagire. 

b. Pêşgira dema bê(bi-) :   

Di cihê pêşgira dema niha (di-) de bi kar tê. Pêşgira dema bê jî mîna  
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qertafa fermaniyê di hin lêkeran(hevedudanî/pêkhatî) de bi kar nayê. 

c. Rayeka dema bê : Rayeka dema niha ji bo dema bê jî rayek e. 

. Paşgirên kesandinê tên dawiya lêkerê û bi hev ve tên nivîsandin : 

Yekjimar : (-im, -(y)î, -e)  

Pirjimar : (-in, -in, -in) 

d. Awayê neyîniyê :   

Bo dema bê qertafa neyîniyê (ne) cihê qertafa awayê erênî (bi-)’yê digire,   

di hin kêşana lêkerên hevedudanî/pêkhatî de weke navgirekê jî bi kar tê. 
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Mînak 225/1 : Bo destpêka mijarê : 

Lêker : çûn ç-} ev ji bo sê raweyan jî rayek e :  

ç-} ya raweya fermanî Biçe! 

ç-} ya raweya dema niha Ez diçim. 

ç-} ya dema bê  Ez ê biçim.  

Mînak 225/2 : Bo destpêka mijarê : 

Lêker : Kirîn kir-} ev ji bo sê raweyan jî rayek e :  

kir-} ya raweya fermanî Bikire! 

kir-} ya dema dema niha Ez dikirim. 

kir-} ya dema bê  Ez ê bikirim(ez dê bikirim). 

kir-} ya dema bê Ew, hûn û em wê hemû sêvan bikirin.  

Dema bê û kêşana lêkeran   

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 226 : Bezîn bez-} rayeka dema bê 

Awayê erênî : 

Ez ê bibezim/Tu yê bibezî/Ew ê bibez 

Em ê bibezin/Hûn ê bibezin/Ew ê bibez 

Awayê neyînî : 
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Ez ê nebezim/Tu yê nebezî/Ew ê nebeze  

Em ê nebezin/Hûn ê nebezin/Ew ê nebezin                                         

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 227 : Kirin k-} rayeka dema bê  

Awayê erênî : 

Ez ê bikim/Tu yê bikî/Ew ê bike                                                   

Em ê bikin/Hûn ê bikin/Ew ê bikin                                                 

Awayê neyînî : 

Ez ê nekim/Tu yê nekî/Ew ê neke 

Em ê nekin/Hûn ê nekin/Ew ê nekin                                              

Ji lêkerên gerguhêz û pêkhatî : 
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Mînak 228 : Vexwarin 

(vexwar + in), vexwar-} rayeka dema borî 

vexwarin  vexw-} rayeka dema bê   

Awayê erênî : 

Ez ê vexwim/Tu yê vexwî/Ew ê vexwe                                                                                  

Em ê vexwin/Hûn ê vexwin/Ew ê vexwin              

Awayê neyînî : 

Ez ê venexwim/Tu yê venexwî/Ew ê venexw 

Em ê venexwin/Hûn ê venexwin/Ew ê venexwin            

Nîşe : Lêker : Vexwarin 

Di erêniya dema bê de qertafa kêşanê (bi-) nayê bikaranîn. 

Nîşe : Di zimanê gelêrî de tên dîtin : 

Mînak : 

Tê venexwî →Tê(Tu + (y)ê),  -u } dikeve 

Ew ê venexwe → Wê venexwe → Wê(Ew + ê),  E-} dikeve 
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Ji lêkerên gerguhêz û hevedudanî :   

Mînak 229 : çêkirin  

çêkirin(çê + kir + in), çêkir-} rayeka dema borî 

çêkirin çêk(çê + k-), çêk-} rayeka dema bê 

Awayê erênî : 

Ez ê çêkim/Tu yê çêkî/Ew ê çêke                                                               

Em ê çêkin/Hûn ê çêkin/Ew ê çêkin             

Awayê neyînî : 

Ez ê çênekim/Tu yê çênekî/Ew ê çêneke  

Em ê çênekin/Hûn ê çênekin/Ew ê çênekin 

Nîşe : 

Di erêniya dema bê ya lêkera çêkirin’ê de qertafa (bi-)’yê, bi kar nayê. 

Mînak : 

Ez ê dersa xwe çêkim(çêbikim).   
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Jimar : 13  

Mijar : çîrokiya dema bê   

Nasîn : 

çalakiyên çîrokiyên dema bê, di demên borî de bi awayên ji hevdu   

cuda bi dema bê ve têne girêdan.  

çîrokiyên dema bê, em dikarin bi sê raweyan beş bikin. Ji ber ku  

bi navê “ îrokiya dema bê” sê raweyên ji hevdu cuda hene : 

çîrokiya dema bê     

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema borî   

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr   

I. çîrokiya dema bê : 

Di raweyê wê de çalakiyên ku bên pêkanîn sereke xuya dikin.  
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Ev hevok li gorî îrokiya dema bê’yê pêk hatine : 

Hûn ê di meha borî de biçûna bajêr.  

We yê cil û berg jî bikirana. 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê :   

Rayeka lêkerê ya dema borî ji bo vê raweyê jî rayek e. 

b. Qertafên çîrokiya dema bê(ê, dê) :  

Di raweya dema bê de çawa tên bikaranîn, di vê raweyê de jî wisan in.  

Hin zimanzane, qertafa (wê)’yê jî dixin nava yên dema bê(ê, dê, wê)’yê. 

c. Pêşgira raweyê(bi-) :  

Bi gelemperî ev pêşgir tê ber rayeka raweyê, di hin lêkerên hevedudanî   

yan pêkhatî de weke navgirekê cih digire. Lê di hin lêkeran de hîç nayê 

bikaranîn.  

. Li gorî kesan paşgirên raweyê : 

Bo lêkerên negerguhêz : (-ama, -ayî, -ya ; -ana, -ana, -ana) 

Bo lêkerên gerguhêz :  

Bo yekjimariya bireserê : (-a, -a, -a ; -a, -a, -a)   

Bo pirjimariya bireserê : (-ana, -ana, -ana ; -ana, -ana, -ana) 
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d. Awayê neyîniyê : Qertafa neyîniyê(ne-), wekî ya di dema bê de bi kar 

tê.  

çîrokiya dema bê û kêşana lêkeran 

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 230 : Ketin 

(ket + in), ket-} bo raweyê rayek e. -in { paşgira raderîn 

Awayê erênî : 

Ez ê biketama/Tu yê biketayî/Ew ê biketa 
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Em ê biketana/Hûn ê biketana/Ew ê biketana                                              

Awayê neyînî : 

Ez ê neketama/Tu yê neketayî/Ew ê neketa            

Em ê neketana/Hûn ê neketana/Ew ê neketana 

Nîşe : Ji bo qertafa dema bê ya (wê)’yê : 

Mînak : 

Awayê erenî : Mem, Alan û Rojînê wê biketana. 

Awayê neyînî : Mem, Alan û Rojînê wê neketana. 

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 231 : Bireser yekjimar e. 

Xwandin(xwand + in), xwand-} bo raweyê rayek e. 

Awayê erênî :     

Min ê bixwanda/Te yê bixwanda/Wî(wê) yê bixwand 

Me yê bixwanda/We yê bixwanda/Wan ê bixwanda                                       

Awayê neyînî : 

Min ê nexwanda/Te yê nexwanda/Wî(wê) yê nexwanda 

Me yê nexwanda/We yê nexwanda/Wan ê nexwanda 

Nîşe : Ji bo qertafa dema bê ya (wê)’yê : 

Mînak : 

Awayê erênî : Mem, Alan û Rojînê wê bixwanda. 

Awayê neyînî : Mem, Alan û Rojînê wê nexwanda. 

Mînak 232 : Bireser pirjimar e : sê pirtûk in. 

xwandin(xwand + in), xwand-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Min ê ew bixwandana/Te yê ew bixwandana 
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Wî(wê) yê ew bixwandana 
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Me yê ew bixwandana/We yê ew bixwandana 

Wan ê ew bixwandana 

Awayê neyînî : 

Min ê ew nexwandana/Te yê ew nexwandana 

Wî(wê) yê ew nexwandana 

Me yê ew nexwandana/We yê ew nexwandana 

Wan ê ew nexwandana 

II. çîrokiya dema bê ya daxwaza dema borî   

Ev rawe hevedudanî ye û çîrokiya dema bê ya ku li daxwaza dema  

borî ye. Di vê raweyê de çalakî yan jî sêwirandin ji aliyê kirdeyê ve  

bi awayên guman têne ziman. 

Ev hevok li gorî çîrokiya dema bê ya daxwaza dema borî pêk hatine : 

Ew ê ji wir jî çûbe maleke din.  

Gelo wî yê ew dîtibe? 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê : 

Ya lêkera bingehîn :  

Rayeka lêkerê ya dema borî ji bo raweya çîrokiya dema bê jî bi kar tê.   

Eger rayeka lêkera bingehîn bi dengdarekê dawî bibe, tîpa (-i-)yê digire. 

Ya lêkera alîkar : Rayeka dema niha ya lêkera bûn’ê ye : (-b-) 

b. Qertafên dema bê(ê, dê) :  

çawa di dema bê de tê bikaranîn wisa jî di vê raweyê de bi kar tên.  

Hin zimanzane qertafa (wê)’yê jî dixin nav ên dema bê(ê, dê, wê).   

c. Kêşana lêkeran : 

Ji bo lêkerên negerguhêz :  

Paşgirên kesandinê di raweya hevedudanî de tên dawiya rayeka  

lêkera alîkar û bi hev ve tên nivîsandin. 

Yekjimar : (-bim, -bî, -be)  
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Pirjimar : (-bin, -bin, -bin) 177  

 Ji bo lêkerên gerguhêz, paşgirên kesandinê : 

Paşgirên kesandinê(-e, -in), tên dawiya lêkera raweyê ya alîkar û bi   

hev ve tên nivîsandin. 

Yekjimar : (-be, -be, -be)  

Pirjimar : (-bin, -bin, -bin) 

ç. Awayê neyîniyê : Qertafa neyîniyê(ne-), mîna ya di dema bê de tê 

karandin. 

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema borî û kêşana lêkeran   

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Mînak 233 : çûn 

(çû + n),  çû-} rayeka raweyê, -n { paşgira raderîn 

bûn } b-} rayeka dema niha alîkar e. -n { paşgira raderîn 

Paşgirên kesandinê :  

yekjimar : (-im, -î, -e)  

pirjimar : (-in, -in, -in)  

Awayê erênî : 

Ez ê çûbim/Tu yê çûbî/Ew ê çûbe 

Em ê çûbin/Hûn ê çûbin/Ew ê çûbin 

Awayê neyînî : 

Ez ê neçûbim/Tu yê neçûbî/Ew ê neçûbe 

Em ê neçûbin/Hûn ê neçûbin/Ew ê neçûbin 

Mînak 234 : Ketin 

(ket + in), ket-} rayeka raweyê, ev rayek (-i-)yê digire. 

bûn } b-} rayeka dema niha alîkar e.  

Awayê erênî : 

Ez ê ketibim/Tu yê ketibî/Ew ê ketibe 

Em ê ketibin/Hûn ê ketibin/Ew ê ketibin 
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Awayê neyînî : 

Ez ê neketibim/Tu yê neketibî/Ew ê neketibe 

Em ê neketibin/Hûn ê neketibin/Ew ê neketibin 

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 
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 Mînak 235 : Kirin 

(kir + in), kir-} rayeka raweyê 

bûn } b-} rayeka dema niha alîkar e.  

Awayê erênî : 

Min ê kiribe/Te yê kiribe/Wî(wê) ye kiribe 

Me yê kiribe/We yê kiribe/Wan ê kiribe 

Awayê neyînî : 

Min ê nekiribe/Te yê nekiribe/Wî(wê) yê nekiribe 

Me yê nekiribe/We yê nekiribe/Wan ê nekiribe 

Mînak 236 : Bireser : du sêv in. 

Lêker : Anîn 

(anî + n), anî-} rayeka raweyê 

bûn } b-} rayeka dema niha alîkar e.  

Awayê erênî : 

Min ê sêv anîbin/Te yê sêv anîbin/ 

Wî(wê) ye sêv anîbin 

Me yê sêv anîbin/We yê sêv anîbin/ 

Wan ê sêv anîbin                                      

Awayê neyînî : 

Min ê sêv neanîbin/Te yê sêv neanîbin/ 

Wî(wê) yê sêv neanîbin 

Me yê sêv neanîbin/We yê sêv neanîbin/ 

Wan ê sêv neanîbin 
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III. çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr  

Ev raweke hevedudanî ye û çîrokiya dema bê ya ku li daxwaza dema  

boriya dûr e. Di vê raweyê de pêkanîn û pêkneanîn an jî sêwirandina  

çalakiyê sereke ne.  

Ev hevok li gorî çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr pêk hatine 

: 

Ew ê ji wir jî hatibûya ser pira mezin.  

Gelo wî yê ji wê re gotibûya? 

çêkirina raweyê 
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a. Rayeka raweyê :  

Ya lêkera bingehîn :  

Rayeka lêkerê ya dema borî, ji bo raweya çîrokiya dema bê ya   

daxwaza dema boriya dûr jî bi kar tê. Eger rayeka lêkerê bi   

dengdarekê dawî bibe, tîpa (-i-)yê digire.  

Ya lêkera alîkar : Rayeka dema borî ya lêkera bûn’ê ye : (bû-) 

b. Qertafên dema bê(ê, dê) :  

çawa di dema bê de tê bikaranîn wisa jî di vê raweyê de karîger in.  

Hin zimanzane qertafa (wê)’yê jî dixin nav ên dema bê(ê, dê, wê). 

c. Paşgira raweyê : (-a) 

. Li gorî kesan paşgirên kesandinê û ya raweyê : 

Bo lêkerên negerguhêz : (-ma, -yayî, -ya ; -na, -na, -na)  

Bo lêkerên gerguhêz :   

Bireser yekjimar e : (-ya, -ya, -ya ; -ya, -ya, -ya)   

Bireser pirjimar e : (-na, -na, -na ; -na, -na, -na)   

d. Awayê neyîniyê : Qertafa neyîniyê (ne-), wekî ya di dema bê de bi kar 

tê. 
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çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr û kêşana lêkeran 

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Mînak 237 : Hatin 

(hat + in), hat-} rayeka raweyê 

Lêkera alîkar : Bûn 

(bû + n), bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî :     

Ez ê hatibûma/Tu yê hatibûyayî/Ew ê hatibû 

Em ê hatibûna/Hûn ê hatibûna/Ew ê hatibûna                                       

Awayê neyînî : 

Ez ê hatibûma/Tu yê hatibûyayî/Ew ê hatibû 

Em ê hatibûna/Hûn ê hatibûna/Ew ê hatibûna                                       

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 
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Mînak 238 : çandin 

(çand + in), çand-} rayeka raweyê 

Lêkera alîkar : Bûn 

(bû + n), bû-} rayeka alîkar  

Awayê erênî :     

Min ê çandibûya/Te yê çandibûya/ 

Wî(wê) yê çandibûya                                                                                    

Me yê çandibûya/We yê çandibûya/ 

Wan ê çandibûya                                       

Awayê neyînî : 

Min ê neçandibûya/Te yê neçandibûya/ 

Wî(wê) yê neçandibûya 

Me yê neçandibûya/We yê neçandibûya/ 
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Wan ê neçandibûya 

Mînak 239 : Bireser pirjimar e : gul in. 

Firotin(firot + in), firot-} rayeka raweyê 

Lêkera alîkar : Bûn 

(bû + n), bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî :     

Min ê gul firotibûna/Tê yê gul firotibûna/ 

Wî(wê) yê gul firotibûna 

Me yê gul firotibûna/We yê gul firotibûna/ 

Wan ê gul firotibûna 

Awayê neyînî : 

Min ê gul nefirotibûna/Tê yê gul nefirotibûna/ 

Wî(wê) yê gul nefirotibûna 

Me yê gul nefirotibûna/We yê gul nefirotibûna/ 

Wan ê gul nefirotibûna181  

  

Jimar : 14  

Mijar : Dema bê ya nêzîk  

Nasîn : Ev dem û hemû raweyên wê bi alîkariya lêkera “kirin”ê pêk tên.  

 Ev lêker him tê kişandin, him jî wateya “dema bê”yê dide raweyên xwe.  

Bêyî lêkera “kirin”ê, lêkereke duyemîn cih digire û ew jî dikeve kêşanê.  

Bêyî lêkera “kirin”ê, dema bê ya nêzîk û tu raweyên wê pêk nayên.  

Di vê dema bê û raweyên wê yên din de qertafa dema bê bi kar nayê.  

Ev hevok li gorî raweya dema bê ya nêzîk pêk hatine : 

Ez dikim biçim pirtûkaxaneya kevn.   

Du kes dikin ji bo wê xebatê bimînin. 

Birkirina raweyên dema bê ya nêzîk :  

Dema bê ya nêzîk  
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çîrokiya dema bê ya nêzîk 

 I. Dema bê ya nêzîk 

çêkirina raweyê   

a. Lêkera “kirin”ê : Ji bo  êkirina raweyê alîkar e. Kêşana wê mîna  

ya dema niha ye.   

b. Lêkera duyemîn : Wekî ya di dema bê de tê kişandin û lêkerên din jî  

wekî ya duyemîn bi kar tên. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa (ne-)’yê û bi lêkera duyêmîn êdibe.  

Dema bê ya nêzîk û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 240 : 

Lêkera yekemîn û alîkar : Kirin k-} rayeka raweyê ya alîkar 

Lêkera duyemîn : Bezîn bez-} rayeka aweyê ya bingehîn 

Awayê erênî : 

Ez dikim bibezim/Tu dikî bibezî/Ew dike bibez 

Em dikin bibezin/Hûn dikin bibezin/Ew dikin bibez 

Awayê neyînî :182  

  

Ez dikim nebezim/Tu dikî nebezî/Ew dike nebez 

Em dikin nebezin/Hûn dikin nebezin/Ew dikin nebez 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 241 : 

Lêkera yekemîn û alîkar : Kirin k-} rayeka raweyê ya alîkar 

Lêkera duyemîn : birîn bir-} rayeka raweyê ya bingehîn  

Awayê erênî : 

Ez dikim bibirim/Tu dikî bibirî/Ew dike bibir 

Em dikin bibirin/Hûn dikin bibirin/Ew dikin bibir 

Awayê neyînî : 
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Ez dikim nebirim/Tu dikî nebirî/Ew dike nebir 

Em dikin nebirin/Hûn dikin nebirin/Ew dikin nebir 

Bikaranîna dema bê ya nêzîk 

Mînak : 242/1 : Di hevokê de dema bê ya nêzîk : 

Dîlan dike biçe zanîngehê.  

Ez dikim niha biçim û li bajêr bigerim.  

Hûn dikin ji malê re gelek tişt nekirin.  

Mînak : 242/2 : Bireser : ferheng in.  

Di kêşana lêkeran de tu cudatî pêk nayên : 

Ez dikim ferhengekê bibim.  

Ew dike du ferhengan bibe.  

Hûn dikin sê ferhengan bibin.  

II. çîrokiya dema bê ya nêzîk 

çêkirina raweyê   

a. Lêkera “kirin”ê : Ev lêker weke ya di dema boriya berdest de  

dikeve kêşanê û paşgira (-a)’yê digire. 

b. Lêkera duyemîn : Ev lêker wekî ya  îrokiya dema bê, tê kişandin. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa (ne-)’yê bi lêkera duyêmîn êdibe. 

çîrokiya bê ya nêzîk û kêşana lêkeran   

183  

 ♦ Ji lêkerên negerguhêz : Hatin 

Kirde cînavkên kesane yên xwerû ne.  

Mînak 243 : 

Lêkera yekemîn û alîkar : Kirin kir-} rayeka raweyê ya alîkar 

Lêkera duyemîn : Hatin hat-} rayeka raweyê ya bingehîn 

Awayê erênî : 

Ez dikira bihatama/Tu dikira bihatayî/Ew dikira bihat 

Em dikira bihatana/Hûn dikira bihatana/Ew dikira bihat 
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Awayê neyînî : 

Ez dikira nehatama/Tu dikira nehatayî/Ew dikira nehat 

Em dikira nehatana/Hûn dikira nehatana/Ew dikira nehat 

♦ Ji lêkerên gerguhêz : Vexwarin 

Kirde cînavkên kesane yên tewandî ne.  

Mînak 244 : 

Lêkera yekemîn û alîkar : Kirin kir-} rayeka raweyê ya alîkar 

Lêkera duyemîn : Vexwarin  vexwar-} rayeka raweyê ya bingehîn  

Awayê erênî : 

Min dikira vexwara/Te dikira vexwara/  

Wî(wê) dikira vexwara                                                                                                             

Me dikira vexwara/We dikira vexwara/  

Wan dikira vexwar 

Awayê neyînî : 

Min dikira venexwara/Te dikira venexwara/  

Wî(wê) dikira venexwara                                                                                                             

Me dikira venexwara/We dikira venexwara/  

Wan dikira venexwar 

Bikaranîna çîrokiya dema bê ya nêzîk 

Mînak : 245/1 : Di hevokê de çîrokiya dema bê ya nêzîk : 

Dîlanê dikira biçûya zanîngehê.  

Min dikira ji vir biçûma û li bajêr bigeriyama. 184  

  

We dikira ji malê re gelek tişt nebira. 

Mînak 245/2 : Bireser : ferheng in. 

Lêkera duyemîn li gorî mêjera bireserê dikeve kêşana : 

Min dikira ferhengekê bikira.  

Wî dikira du ferheng bikirana.  
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Wan dikira sê ferheng nekirana. 

Mînak 245/3 : Bireser : ferheng in. 

Di zimanê gelêrî de lêkera duyemîn di dema bê ya nêzîk de ye : 

Min dikira ferhengekê bikirim.  

Wî dikira du ferhengan bikire.  

Wan dikira sê ferhengan nekirin. 

185  

  

Jimar : 15 

Mijar : Raweya daxwazî  

Nasîn : Raweyên daxwazî; daxwazan, hêvîkirin, pêşniyaz, destûrdayîn, 

gazîkirin û tikakirinan vedibêjin.   

Raweyên daxwazî li  ar beşan dabeş dibe :  

Daxwaziya dema niha  

Daxwaziya dema borî ya pêkhatî  

Daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

Daxwaziya dema boriya dûr  

I. Daxwaziya dema niha  

Ji bo  alakiyê daxwaz û pêşniyaz sereke ne. Kar û barên ku pêk bên  

li ber bûyînê ne, yan jî pêkanîna wan bi derfet in. 

 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê :  

Rayeka lêkerê ya dema niha ji bo daxwaziya dema niha jî bi kar tê. 

b. Pêşgirên raweyê : 

Ya erêniyê(bi-) : Pêşgir an navgir cih digire, di hin kêşana lêkeran 

(hevedudanî, pêkhatî) de bi kar nayê.  

Ya neyîniyê(ne-) : Pêşgir an navgir cih digire, di hemû kêşana lêkeran 
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(hevedudanî, pêkhatî) de bi kar tê. 

Di zimanê gelêrî de li şûna pêşgira neyîniyê(ne-), pêşgira neyînîyê ya  

dema niha(na-) jî tê bikaranîn. 

c. Paşgirên kesandinê : Ev paşgir tên dawiya rayeka lêkerê :  

Yekjimar : (-im, -(y)î, -e)  

Pirjimar : (-in, -in, -in) 

Di hemû kêşanan de rayek û qertaf(pêşgir, navgir, paşgir) bi hev ve tên 

nivîsandin.  

Daxwaziya dema niha û kêşana lêkeran    

186  

  

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 246 : Ketin 

(ket + in), ket-} rayeka raderê 

ketin } kev-} rayeka daxwaziya dema niha  

Awayê erênî : 

Ez bikevim/Tu bikevî/Ew bikev 

Em bikevin/Hûn bikevin/Ew bikevin                                                        

Awayê neyînî : 

Ez nekevim/Tu nekevî/Ew nekev 

Em nekevin/Hûn nekevin/Ew nekevin                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 247 : Kirîn 

(kirî + n), kirî-} rayeka raderê 

kirîn } kir-} rayeka daxwaziya dema niha  

Awayê erênî : 

Ez bikirim/Tu bikirî/Ew bikir 

Em bikirin/Hûn bikirin/Ew bikirin                                                        
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Awayê neyînî : 

Ez nekirim/Tu nekirî/Ew nekir 

Em nekirin/Hûn nekirin/Ew nekirin                                                        

Ji lêkerên gerguhêz û nexwerû(pêkhatî) : 

Mînak 248 : Vexwarin 

(vexwar + in), vexwar-} rayeka raderê 

vexwarin  vexw-} rayeka daxwaziya dema niha   

Awayê erênî : 

Ez vexwim/Tu vexwî/Ew vexw 

Em vexwin/Hûn vexwin/Ew vexwin                                                        

Awayê neyînî : 

Ez venexwim/Tu venexwî/Ew venexw 

Em venexwin/Hûn venexwin/Ew venexwin                                                         

II. Daxwaziya dema borî ya pêkhatî 

187  

  

Ev rawe hevedudanî ye. çalakiyên pêk tên, ji aliyê kiryarên xwe ve   

bi guman in. Di vegotinan de daxwaz û dibetiyên ku ne misegor hene.    

çêkirina raweyê 

a. Rayekên raweyê : 

Ya lêkera bingehîn : Rayeka lêkerê ya dema borî bi kar tê. Eger  

ev rayek bi dengdarekê dawî bibe, tîpa (-i-)’yê digire. 

Ya lêkera alîkar : Rayeka dema niha ya lêkera bûn’ê ye : (b-) 

b. Kêşana lêkerê : 

Bo lêkerên negerguhêz : Paşgirên kesandinê tên dawiya rayeka lêkera  

alîkar : 

Yekjimar : (-bim, -bî, -be)  

Pirjimar : (-bin, -bin, -bin) 
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Bo lêkerên gerguhêz : Paşgirên kesandinê(-e, -in), tên dawiya lêkera   

raweyê ya alîkar. 

Yekjimar : (-be, -be, -be)  

Pirjimar : (-bin, -bin, -bin)  

c. Awayê neyînî :  

 Qertafa neyîniyê(ne-) : Pêşgir û navgir di hemû kêşanan de cih digirin. 

Di hemû kêşanan de rayek û qertaf(pêşgir, navgir, paşgir) bi hev ve tên 

nivîsandin. 

Daxwaziya dema borî ya pêkhatî û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Mînak 249 : Ketin 

(ket + in), ket-} rayeka daxwaziya dema borî ya pêkhatî 

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Ez ketibim/Tu ketibî/Ew ketibe 

Em ketibin/Hûn ketibin/Ew ketibin 

188  

  

Awayê neyînî : 

Ez neketibim/Tu neketibî/Ew neketibe 

Em neketibin/Hûn neketibin/Ew neketibin 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 250/1 : Kirîn 

(kirî + n), kirî-} rayeka daxwaziya dema borî ya pêkhatî 

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Min kirîbe/Te kirîbe/Wî(wê) kirîbe 

Me kirîbe/We kirîbe/Wan kirîbe 
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Awayê neyînî : 

Min nekirîbe/Te nekirîbe/Wî(wê) nekirîbe 

Me nekirîbe/We nekirîbe/Wan nekirîbe 

Mînak 250/2 : Birser pirjimar e : du gul 

Lêker : Kirîn } (kirî + n), kirî-} rayeka raweyê 

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Min du gul kirîbin/Te du gul kirîbin/  

Wî(wê) du gul kirîbin 

Me du gul kirîbin/We du gul kirîbin/  

Wan du gul kirîbin 

Awayê neyînî : 

Min du gul nekirîbin/Te du gul nekirîbin/  

Wî(wê) du gul nekirîbin 

Me du gul nekirîbin/We du gul nekirîbin/  

Wan du gul nekirîbin 

III. Daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

çalakî pêk nehatine, ji bo pêkhatina wan daxwaz tên vegotin. 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê : Rayeka lêkerê ya dema borî bi kar tê.189  

 b. Pêşgirên raweyê : 

Ya erêniyê(bi-) : Pêşgir an navgir cih digire, di hin kêşana lêkeran 

(hevedudanî, pêkhatî) de bi kar nayê.  

Ya neyîniyê(ne-) : Pêşgir an navgir cih digire, di hemû kêşana lêkeran 

(hevedudanî, pêkhatî) de bi kar tê. 

c. Li gorî kesan paşgirên raweyê : 

Bo lêkerên negerguhêz : (-ama, -ayî, -ya ; -ana, -ana, -ana)  

Bo lêkerên gerguhêz :  



Rêzimana kurdî | 2568  

 

Bireser yekjimar e : (-a, -a, -a ; -a, -a, -a)   

Bireser pirjimar e : (-ana, -ana, -ana ; -ana, -ana, -ana) 

Di hemû kêşanan de rayek û qertaf(pêşgir, navgir, paşgir) bi hev ve tên 

nivîsandin. 

Daxwaziya dema borî ya pêknehatî û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Mînak 251 : Ketin 

(ket + in), ket-} rayeka daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

Awayê erênî : 

Ez biketama/Tu biketayî/Ew biketa 

Em biketana/Hûn biketana/Ew biketana                                              

Awayê neyînî : 

Ez neketama/Tu neketayî/Ew neketa           

Em neketana/Hûn neketana/Ew neketana 

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 252/1 : Kirîn 

(kirî + n), kirî-} rayeka daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

Awayê erênî : 

Min bikiriya/Te bikiriya/Wî(wê) bikiriya 

Me bikiriya/We bikiriya/Wan bikiriya 

190  

  

Awayê neyînî : 

Min nekiriya/Te nekiriya/Wî(wê) nekiriya 

Me nekiriya/We nekiriya/Wan nekiriya 

Mînak 252/2 : Bireser pirjimar e : du gul 

Lêker : Kirin } (kirî + n), kirî-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 
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Min du gul bikiriyana/Te du gul bikiriyana/ 

Wî(wê) du gul bikiriyana 

Me du gul bikiriyana/We du gul bikiriyana/ 

Wan du gul bikiriyana 

Awayê neyînî : 

Min du gul nekiriyana/Te du gul nekiriyana/ 

Wî(wê) du gul nekiriyana 

Me du gul nekiriyana/We du gul nekiriyana/ 

Wan du gul nekiriyana 

IV. Daxwaziya dema boriya dûr 

Ev rawe hevedudanî ye. çalakî pêk nehatine, lê di demeke gelek borî de   

ji bo pêkhatina wan daxwaz tên vegotin. 

çêkirina raweyê 

a. Rayeka raweyê : 

Ya lêkera bingehîn : Rayeka lêkerê ya dema borî bi kar tê. Eger ev rayek  

bi dengdarekê dawî bibe, tîpa (-i-)’yê digire. 

Ya lêkera alîkar : Rayeka dema borî ya lêkera bûn’ê ye : (bû-) 

b. Paşgira raweyê : (-a) 

c. Li gorî kesan paşgirên kesandinê û ya raweyê : 

Bo lêkerên negerguhêz : (-ma, -yayî, -ya ; -na, -na, -na) 

Bo lêkerên gerguhêz :   

Bireser yekjimar e : (-ya, -ya, -ya ; -ya, -ya, -ya)   

Bireser pirjimar e : (-na, -na, -na ; -na, -na, -na) 

191  

  

ç. Awayê neyîniyê :   

Qertafa neyîniyê ya (ne-), tê ber rayeka lêkerê ya bingehîn. Pêşgir  

û navgir di hemû kêşana lêkeran de cihên xwe digire.  
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Hemû rayek û qertaf(paşgir, pêşgir, navgir) bi hev ve tên nivîsandin. 

Daxwaziya dema boriya dûr û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 253 : Hatin 

(hat + in), hat-} rayeka daxwaziya dema borî ya dûr 

Lêkera alîkar : Bûn } (bû + n), bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî :     

Ez hatibûma/Tu hatibûyayî/Ew hatibûya                                                                                    

Em hatibûna/Hûn hatibûna/Ew hatibûna                                       

Awayê neyînî : 

Ez nehatibûma/Tu nehatibûyayî/Ew nehatibûy 

Em nehatibûna/Hûn nehatibûna/Ew nehatibûna                                       

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 254 : çandin 

(çand + in), çand-} rayeka daxwaziya dema borî ya dûr 

Lêkera alîkar : Bûn } bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî :     

Min çandibûya/Te çandibûya/Wî(wê) çandibûy 

Me çandibûya/We çandibûya/Wan çandibûya                                       

Awayê neyînî : 

Min neçandibûya/Te neçandibûya/Wî(wê) neçandibûya 

Me neçandibûya/We neçandibûya/Wan neçandibûya192  

  

Jimar : 16  

Mijar : Raweya xwestekî  

Nasîn : 

Raweyên xwestekî li ser bingeha raweya daxwazî û beşên wê, bi  

alîkariya bêjeyên rawesaz ên raweya xwestekî (xwezî, xwezilka/  
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xweziya) pêk tên.  

Raweyên xwestekî, peywir û wateyên daxwazî û mercî di xwe de  

dihewînin; birên raweyên daxwazî bi xwezîkirinê watedar dikin.  

Di gel vê ew bi serê xwe, ne raweya daxwazî û ne jî ya mercî didin 

navandin.   

Ev rawe û beşên wê ji aliyê rêzimanê ve bo hemû kesan karîger in.  

Raweyên xwestekî li  ar beşan dabeş dibin :  

Xwestekî ya daxwaziya dema niha  

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî  

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî  

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr  

I. Xwestekî ya daxwaziya dema niha   

Ev rawe bi bêjeya rawesaz(amraz) a (xwezî)’yê, li ser bingeha daxwaziya  

dema niha çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

Bêjeya alîkar a rawesaz (xwezî) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema niha ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe û mîna ya daxwaziya  

dema niha ye. 

Xwestekî ya daxwaziya dema niha û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 255 : Ketin  

ketin } kev-} rayeka xwestekî ya daxwaziya dema niha  

Awayê erênî : 

Xwezî ez bikevim/Xwezî tu bikevî/Xwezî ew bikev 
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Xwezî em bikevin/Xwezî hûn bikevin/Xwezî ew bikevin                                                       

Awayê neyînî : 

Xwezî ez nekevim/Xwezî tu nekevî/Xwezî ew nekev 

Xwezî em nekevin/Xwezî hûn nekevin/Xwezî ew nekevin                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 256 : Kirîn  

kirîn } kir-} rayeka xwestekî ya daxwaziya dema niha 

Awayê erênî : 

Xwezî ez bikirim/Xwezî tu bikirî/Xwezî ew bikir 

Xwezî em bikirin/Xwezî hûn bikirin/Xwezî ew bikirin                                                        

Awayê neyînî : 

Xwezî ez nekirim/Xwezî tu nekirî/Xwezî ew nekir 

Xwezî em nekirin/Xwezî hûn nekirin/Xwezî ew nekirin                                                        

Bikaranîna xwestekî ya daxwaziya dema niha 

Mînak : 257 : Di hevokê de xwestekî ya daxwaziya dema niha : 

Xwezî ez biçim ba hevalên xwe yên dûr. 

Xwezî Rojhat zû bê, Narê bibe û bigerîne. 

Xwezî hûn ji wan re tiştên nebaş nebêjin! 

II. Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî  

Ev rawe bi bêjeya rawesaz a (xwezî)’yê, li ser bingeha daxwaziya dema   

borî ya pêkhatî çêdibe. Ew rawe kêmtirîn bi kar tê.  

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz (xwezî) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê  

û wek hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema borî ya pêkhatî ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, mîna ya daxwaziya  

dema borî ya pêkhatî ye. 
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Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî û kêşana lêkeran   194  

 ♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 258 : Ketin  

ketin } ket-} rayeka xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî 

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Xwezî ez ketibim/Xwezî tu ketibî/Xwezî ew ketibe 

Xwezî em ketibin/Xwezî hûn ketibin/Xwezî ew ketibin 

Awayê neyînî : 

Xwezî ez neketibim/Xwezî tu neketibî/Xwezî ew neketibe 

Xwezî em neketibin/Xwezî hûn neketibin/Xwezî ew neketibin 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 259 : Kirîn  

kirîn } kirî-} rayeka xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî 

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Xwezî min kirîbe/Xwezî te kirîbe/Xwezî wî(wê) kirîbe 

Xwezî me kirîbe/Xwezî we kirîbe/Xwezî wan kirîbe 

Awayê neyînî : 

Xwezî min nekirîbe/Xwezî te nekirîbe/Xwezî wî(wê) nekirîbe 

Xwezî me nekirîbe/Xwezî we nekirîbe/Xwezî wan nekirîbe 

Bikaranîna xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî 

Mînak : 260 : Di hevokê de xwestekî ya daxwaziya dema  

boriya pêkhatî : 

Xwezî ew jî çûbe pêşangeha wenêgeran. 

Xwezî Memê ji Nazê re ew kulîlk şandibin. 

Xwezî wan nexweşiya wî ji Alên re negotibe. 

III. Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî 
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Ev rawe bi bêjeya rawesaz a (xweziya)’yê, li ser bingeha daxwaziya dema  

borî ya pêknehatî çêdibe.  

çêkirina raweyê 

195  

 a. Bêjeya alîkar a rawesaz (xweziya) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê  

û wek hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema borî ya pêknehatî ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, mîna ya daxwaziya  

dema borî ya pêknehatî ye. 

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî û kêşana lêkeran   

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Mînak 261 : Ketin  

ketin } ket- } rayeka xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî 

Awayê erênî : 

Xweziya ez biketama/Xweziya tu biketayî/ 

Xweziya ew biketa                                          

Xweziya em biketana/Xweziya hûn biketana/ 

Xweziya ew biketana  

Awayê neyînî : 

Xweziya ez neketama/Xweziya tu neketayî/ 

Xweziya ew neketa 

Xweziya em neketana/Xweziya hûn neketana/ 

Xweziya ew neketana  

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 262 : Kirîn  

kirîn } kirî-} rayeka xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî  

Awayê erênî : 

Xweziya min bikiriya/Xweziya te bikiriya/ 
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Xweziya wî(wê) bikiriya                                                                                                              

Xweziya me bikiriya/Xweziya we bikiriya/ 

Xweziya wan bikiriya                                                        

Awayê neyînî :196  

  

Xweziya min nekiriya/Xweziya te nekiriya/ 

Xweziya wî(wê) nekiriya                                                                                                               

Xweziya me nekiriya/Xweziya we nekiriya/ 

Xweziya wan nekiriya                                                       

Bikaranîna xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî  

Mînak : 263 :  

Di hevokê de xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî : 

Xweziya em biçûna semînera zimanzanan. 

Xweziya wan ji me re gelek pirtûk bişandana. 

Xweziya Şîlanê ev name ji min re nenivîsanda. 

IV. Xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr  

Ev rawe bi bêjeya rawesaz a (xweziya)’yê, li ser bingeha daxwaziya  

dema boriya dûr çêdibe.  

çêkirina raweyê 

Bêjeya alîkar a rawesaz (xweziya) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û weke 

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema boriya dûr e. 

Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe û mîna ya daxwaziya  

dema boriya dûr e. 

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 264 : Hatin  

Hatin } hat-} rayeka xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr 
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Lêkera alîkar : Bûn } bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî :     

Xweziya ez hatibûma/Xweziya tu hatibûyayî/ 

Xweziya ew hatibûya 

Xweziya em hatibûna/Xweziya hûn hatibûna/ 197  

  

Xweziyaew hatibûna 

Awayê neyînî : 

Xweziya ez nehatibûma/Xweziya tu nehatibûyayî/ 

Xweziya ew nehatibûya 

Xweziya em nehatibûna/Xweziya hûn nehatibûna/  

Xweziyaew nehatibûna 

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 265 : çandin  

çandin } çand-} rayeka xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr 

Lêkera alîkar : Bûn } bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî :     

Xweziya min çandibûya/Xweziya te çandibûya/ 

Xweziya wî(wê) çandibûya 

Xweziya me çandibûya/Xweziya we çandibûya/ 

Xweziya wan çandibûya 

Awayê neyînî : 

Xweziya min neçandibûya/Xweziya te neçandibûya/ 

Xweziya wî(wê) neçandibûya 

Xweziya me neçandibûya/Xweziya we neçandibûya/ 

Xweziya wan neçandibûya 

Bikaranîna xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr  

Mînak : 266 : Di hevokê de xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr : 
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Xweziya Berîvanê ji wan re mizgînek anîbûya. 

Xweziya zarokên we ji erebeyê derketibûna. 

Xweziya Ferho bi davikê du çûk negirtibûna. 

Jimar : 17  

198  

 Mijar : Raweya bilanî  

Nasîn : 

Raweyên bilanî jî wekî yên xwestekî, li ser bingeha raweya daxwazî û   

beşên wê bi alîkariya bêjeya rawesaz a (bila)’yê pêk tên.  

Raweyên bilanî erk û wateyên daxwazî û fermanî di xwe de dihewînin  

û birên raweyên daxwazî bi bilanîkirinê watedar dikin.  

Di gel vê ew bi serê xwe, ne raweya daxwazî û ne jî ya fermanî didin 

navandin.  

Ev rawe û beşên wê yekjimar û pirjimar bo kesên sêyemîn karîger in.  

Raweya bilanî li  ar beşan dabeş dibe :  

Bilaniya dema niha  

Bilaniya dema borî ya pêkhatî  

Bilaniya dema borî ya pêknehatî  

Bilaniya dema boriya dûr  

I. Bilaniya dema niha   

Li gorî raweya xwestekî ya daxwaziya dema niha; li şûna bêjeya   

rawesaz a (xwezî)’yê, ya (bila) bi kar tê û bilaniya dema niha pêk tê. 

 

çêkirina raweyê 

Bêjeya alîkar a rawesaz(bila) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema niha ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe û bikaranîna wê mîna  
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ya xwestekî ya daxwaziya dema niha ye. 

Bilaniya dema niha û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Mînak 267 : Mirin  

mirin } mir-} rayeka bilaniya dema niha  

Awayê erênî : 

Bila ez bimirim/Bila tu bimirî/Bila ew bimir 

Bila em bimirin/Bila hûn bimirin/Bila ew bimirin                                                       
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Awayê neyînî : 

Bila ez nemirim/Bila tu nemirî/Bila ew nemir 

Bila em nemirin/Bila hûn nemirin/Bila ew nemirin                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 268 : Rijandin  

rijandin } rijîn-} rayeka bilaniya dema niha  

Awayê erênî : 

Bila ez birijînim/Bila tu birijînî/Bila ew birijîn 

Bila em birijînin/Bila hûn birijînin/Bila ew birijînin                                                        

Awayê neyînî : 

Bila ez nerijînim/Bila tu nerijînî/Bila ew nerijîn 

Bila em nerijînin/Bila hûn nerijînin/Bila ew nerijînin                                                       

Bikaranîna bilaniya dema niha  

Mînak 269/1 : Di hevokê de bilaniya dema niha : 

Bila ew bimire li şûna te, gelo ne wisan e?  

Ji Berîvanê re bibêje, bila wî şîrî nerijîne. 

Bila hûn tevde bên, bila çi dibe ma bibe!  

Mînak 269/2 : Di zimanê gelêrî de li şûna “bila”yê, “ma” jî   
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bi kar tê : 

Ma ew bimire li şûna te, gelo ne wisan e?  

Ji Berîvanê re bibêje, ma wî şîrî nerijîne. 

Ma hûn tevde bên, bila çi dibe ma bibe!  

 II. Bilaniya dema borî ya pêkhatî  

Li gorî raweya xwestekî ya daxwaziya dema borî ya pêkhatî; li şûna  

bêjeya rawesaz a (xweziya)’yê, ya (bila) bi kar tê û bilaniya dema  

borî ya pêkhatî pêk tê. 

 

çêkirina raweyê 

Bêjeya alîkar a rawesaz(bila) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek   

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema borî ya pêkhatî ye.200  

 c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê mîna   

ya xwestekî ya daxwaziya dema borî ya pêkhatî ye. 

Bilaniya dema borî ya pêkhatî û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 270 : Mirin  

ketin } mir-} rayeka bilaniya dema borî ya pêkhatî 

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Bila ez miribim/Bila tu miribî/Bila ew miribe 

Bila em miribin/Bila hûn miribin/Bila ew miribin 

Awayê neyînî : 

Bila ez nemiribim/Bila tu nemiribî/Bila ew nemiribe 

Bila em nemiribin/Bila hûn nemiribin/Bila ew nemiribin 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 271 : Rijandin  
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rijandin } rijand-} rayeka bilaniya dema borî ya pêkhatî  

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Bila min rijandibe/Bila te rijandibe/ 

Bila wî(wê) rijandibe 

Bila me rijandibe/Bila we rijandibe/ 

Bila wan rijandibe 

Awayê neyînî : 

Bila min nerijandibe/Bila te nerijandibe/ 

Bila wî(wê) nerijandibe 

Bila me nerijandibe/Bila we nerijandibe/ 

Bila wan nerijandibe 

Bikaranîna bilaniya dema borî ya pêkhatî  

Mînak 272 : Di hevokê de bilaniya dema borî ya pêkhatî :201  

 Bila ew nehatibe li şûna te, ka hatiye fehmkirin?  

Ji Rewşenê re bibêje, bila goştê karê nekelandibe. 

Divê ji Narê re gotibe, bila ciwan pêkde hatibin. 

 III. Bilaniya dema borî ya pêknehatî 

Li gorî raweya xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî;  

li şûna bêjeya rawesaz a (xweziya)’yê, ya (bila) bi kar tê û bilaniya  

dema borî ya pêknehatî pêk tê. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz (bila) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema borî ya pêknehatî ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê mîna  

ya daxwaziya dema borî ya pêknehatî ye. 
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Bilaniya dema borî ya pêknehatî û kêşana lêkeran   

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 273 : Mirin  

mirin } mir-} rayeka bilaniya dema borî ya pêknehatî 

Awayê erênî : 

Bila ez bimirama/Bila tu bimirayî/Bila ew bimira                                         

Bila em bimirana/Bila hûn bimirana/Bila ew bimirana  

Awayê neyînî : 

Bila ez nemirama/Bila tu nemirayî/Bila ew nemira                                          

Bila em nemirana/Bila hûn nemirana/Bila ew nemirana  

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 274 : Rijandin  

rijandin } rijand-} rayeka bilaniya dema borî ya pêknehatî 

Awayê erênî : 

Bila min birijanda/Bila te birijanda/Bila wî(wê) birijand 

Bila me birijanda/Bila we birijanda/Bila wan birijanda                                                        
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 Awayê neyînî : 

Bila min nerijanda/Bila te nerijanda/Bila wî(wê) nerijand 

Bila me nerijanda/Bila we nerijanda/Bila wan nerijanda                                                      

Bikaranîna bilaniya dema borî ya pêknehatî 

Mînak : 275 : Di hevokê de bilaniya dema borî ya pêknehatî : 

Bila Rewşenê cilên wan zarokan bişûştana. 

Bila Memê jî ji Dîlanê re xelatek hilbijarta. 

Bila Nûrcanê roj û şev bi tenê nemeşiyaya.  

IV. Bilaniya dema boriya dûr 

Li gorî raweya xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr; li şûna bêjeya  

rawesaz a (xweziya)’yê, ya (bila) bi kar tê û bilaniya dema boriya dûr   
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pêk tê. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz (bila) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema boriya dûr e. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê mîna  

ya daxwaziya dema boriya dûr e. 

Bilaniya dema boriya dûr û kêşana lêkeran   

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 276 : Mirin  

mirin } mir-} rayeka bilaniya dema borî ya dûr 

Lêkera alîkar : Bûn } bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî :     

Bila ez miribûma/Bila tu miribûyayî/ 

Bila ew miribûya 

Bila em miribûna/Bila hûn miribûna/  

Bilaew miribûna 
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Awayê neyînî : 

Bila ez nemiribûma/Bila tu nemiribûyayî/ 

Bila ew nemiribûya 

Bila em nemiribûna/Bila hûn nemiribûna/  

Bilaew nemiribûna 

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 277 : Rijandin  

rijandin } rijand-} rayeka bilaniya dema borî ya dûr 
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Lêkera alîkar : Bûn } bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî :     

Bila min rijandibûya/Bila te rijandibûya/ 

Bila wî(wê) rijandibûya 

Bila me rijandibûya/Bila we rijandibûya/ 

Bila wan rijandibûya 

Awayê neyînî : 

Bila min nerijandibûya/Bila te nerijandibûya/ 

Bila wî(wê) nerijandibûya 

Bila me nerijandibûya/Bila we nerijandibûya/ 

Bila wan nerijandibûya 

Bikaranîna bilaniya dema boriya dûr 

Mînak : 278 : Di hevokê de bilaniya dema boriya dûr : 

Bila Mem û Alan jî di dersê de serketibûna. 

Bila Ferho jî hatibûya û beşdarî me bûbûya. 

Bila filan û bêvan kes derman nexwaribûna! 

Jimar : 18  

Mijar : Raweya hekanî  

204  

  

Nasîn : Raweyên hekanî(mercî), bi şertan tên holê û bi giştî di hevokên   

hevedudanî de bi kar tên. Bêjeya rawesaz a raweyê, (heke) ye û ev bêje; 

wateya egeriyê, peywira raweyî û ya gihanekî di xwe de dihewîne. 

Raweyên hekanî li ser du beşên raweyên bingehîn pêk tên.  

Hekaniyên ku li ser bingeha raweyên pêşkerî pêk tên pênc in :  

Ya dema niha  

Ya dema bê  

Ya dema boriya têdeyî  
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Ya dema boriya dûdar  

Ya dema boriya berdest  

Hekaniyên ku li ser bingeha raweyên daxwazî pêk tên çar in :  

Ya daxwaziya dema niha  

Ya daxwaziya dema borî ya pêkhatî  

Ya daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

Ya daxwaziya dema boriya dûr 

Hekaniyên ku li ser bingeha raweyên pêşkerî pêk tên : 

I. Hekaniya dema niha   

Ev rawe bi bêjeya rawesaz(heke), li ser bingeha raweya dema niha 

çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz(heke) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya dema niha ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê ya (ne-)’yê êdibe, bikaranîna  

wê wekî qertafa neyîniya dema niha(na-) ye.   

Hekaniya dema niha û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 279 : Ketin  

ketin } kev-} rayeka hekaniya dema niha  

Awayê erênî : 

Heke ez dikevim/Heke tu dikevî/Heke ew dikev 
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Heke em dikevin/Heke hûn bikevin/Heke ew dikevin                                                      

Awayê neyînî : 
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Heke ez nekevim/Heke tu nekevî/Heke ew nekev 

Heke em nekevin/Heke hûn nekevin/Heke ew nekevin                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 280 : Girtin  

girtin } gir-} rayeka hekaniya dema niha  

Awayê erênî : 

Heke ez digirim/Heke tu digirî/Heke ew digir 

Heke em digirin/Heke hûn digirin/Heke ew digirin                                                        

Awayê neyînî : 

Heke ez negirim/Heke tu negirî/Heke ew negir 

Heke em negirin/Heke hûn negirin/Heke ew negirin                                                        

Bikaranîna hekaniya dema niha 

Mînak : 281/1 : Di hevokê de hekaniya dema niha : 

Heke ew alîkariya te dike, tu jî ji wê re bikî. 

Heke Rojhat diçe, jê re bibêje ku Alan jî çû. 

Heke hûn neçin, hevalên din jî nikarin biçin. 

Mînak : 281/2 : Peyvên ku wekî (heke)’yê bi kar tên, hene û ev hemwate 

ne 

: Heger/eger/ger, ku : 

Heger ew alîkariya te dike, tu jî ji wê re bikî. 

Eger Rojhat diçe, jê re bibêje ku Alan jî çû. 

Ku hûn neçin, hevalên din jî nikarin biçin. 

II. Hekaniya dema bê  

Ev rawe bi bêjeya rawesaz(heke), li ser bingeha dema bê çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz(heke) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 
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b. Bingeha raweyê : Ya dema bê ye. 
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 c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê wekî   

ya dema bê ye. 

Hekaniya dema bê û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 282 : Ketin  

ketin } kev-} rayeka hekaniya dema bê  

Awayê erênî : 

Heke ez ê bikevim/Heke tu yê bikevî/Heke ew ê bikev 

Heke em ê bikevin/Heke hûn ê bikevin/Heke ew ê bikevin                                                       

Awayê neyînî : 

Heke ez ê nekevim/Heke tu yê nekevî/Heke ew ê nekev 

Heke em ê nekevin/Heke hûn ê nekevin/Heke ew ê nekev 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 283 : Girtin  

girtin } gir-} rayeka hekaniya dema bê  

Awayê erênî : 

Heke ez ê bigirim/Heke tu yê bigirî/Heke ew ê bigir 

Heke em ê bigirin/Heke hûn ê bigirin/Heke ew ê bigirin                                                        

Awayê neyînî : 

Heke ez ê negirim/Heke tu yê negirî/Heke ew ê negir 

Heke em ê negirin/Heke hûn ê negirin/Heke ew ê negirin                                                        

Bikaranîna hekaniya dema bê  

Mînak : 284 : Di hevokê de hekaniya dema bê : 

Heke tu yê bixebitî, ez ê li karekî din bigerim. 

Heke Zîlan ê bibînî, ew dikare te bibe wê derê. 

Heke hûn ê li wir nemînin, bila Rizgar bimîne. 
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III. Hekaniya dema boriya têdeyî  

Ev rawe bi bêjeya rawesaz(heke), li ser bingeha dema boriya têdeyî  207  

  

çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz (heke) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya dema boriya têdeyî ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê wekî  

ya dema boriya têdeyî ye. 

Hekaniya dema boriya têdeyî û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 285 : Ketin  

ketin } ket-} rayeka hekaniya dema boriya têdeyî  

Awayê erênî : 

Heke ez ketim/Heke tu ketî/Heke ew ket 

Heke em ketin/Heke hûn ketin/Heke ew ketin                                                      

Awayê neyînî : 

Heke ez neketim/Heke tu neketî/Heke ew neket 

Heke em neketin/Heke hûn neketin/Heke ew neketin                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 286 : Girtin  

girtin } girt-} rayeka hekaniya dema boriya têdeyî 

Awayê erênî : 

Heke min girt/Heke te girt/Heke wî(wê) girt 

Heke me girt/Heke we girt/Heke wan girt 

Awayê neyînî : 
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Heke min negirt/Heke te negirt/Heke wî(wê) negirt 

Heke me negirt/Heke we negirt/Heke wan negirt 

Bikaranîna hekaniya dema boriya têdeyî 

Mînak : 287 : Di hevokê de hekaniya dema boriya têdeyî : 
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Heke min diyarî girt, ez ê ji wan re bişînim. 

Heke me erebe kirî, em careke din nefiroşin. 

Heke wan nan nexwar, mesrefê te zêde nabê. 

IV. Hekaniya dema boriya dûdar  

Ev rawe bi bêjeya rawesaz(heke), li ser bingeha dema boriya têdeyî  

çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz(heke) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya dema boriya dûdar e.  

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê wekî  

ya dema boriya dûdar e. 

Hekaniya dema boriya dûdar û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 288 : Ketin  

ketin } ket-} rayeka hekaniya dema boriya dûdar  

Awayê erênî : 

Heke ez ketime/Heke tu ketiye/Heke ew ket 

Heke em ketine/Heke hûn ketine/Heke ew ketine                                                      

Awayê neyînî : 

Heke ez neketime/Heke tu neketiye/Heke ew neket 
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Heke em neketine/Heke hûn neketine/Heke ew neketine                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 289 : Girtin  

girtin } girt-} rayeka hekaniya dema boriya dûdar  

Awayê erênî : 

Heke min girtiye/Heke te girtiye/Heke wî(wê) girt 

Heke me girtiye/Heke we girtiye/Heke wan girtiye  

Awayê neyînî : 
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Heke min negirtiye/Heke te negirtiye/Heke wî(wê) negirtiye 

Heke me negirtiye/Heke we negirtiye/Heke wan negirtiye  

Bikaranîna hekaniya dema boriya dûdar  

Mînak : 290 : Di hevokê de hekaniya dema boriya dûdar : 

Heke ew hatiye ditîn, tu yê bi teksiya xwe bibî. 

Heke wan kevok firandine, em ê çawa bigirin? 

Heke berxê şîr nemîtiye, ev nikare avê jî vexwe. 

V. Hekaniya dema boriya berdest  

Ev rawe bi bêjeya rawesaz(heke), li ser bingeha dema boriya berdest 

çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz(heke) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya dema boriya berdest e.  

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê wekî  

ya dema boriya berdest e. 

Hekaniya dema boriya berdest û kêşana lêkeran    



Rêzimana kurdî | 2590  

 

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 291 : Ketin  

ketin } ket-} rayeka hekaniya dema boriya berdest 

Awayê erênî : 

Heke ez diketim/Heke tu diketî/Heke ew diket 

Heke em diketin/Heke hûn diketin/Heke ew diketin                                                       

Awayê neyînî : 

Heke ez nediketim/Heke tu nediketî/Heke ew nediket 

Heke em nediketin/Heke hûn nediketin/Heke ew nediket 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 292 : Girtin  
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girtin } girt-} rayeka hekaniya dema boriya berdest  

Awayê erênî : 

Heke min digirt/Heke te digirt/Heke wî(wê) digirt 

Heke me digirt/Heke we digirt/Heke wan digirt 

Awayê neyînî : 

Heke min nedigirt/Heke te nedigirt/Heke wî(wê) nedigirt 

Heke me nedigirt/Heke we nedigirt/Heke wan nedigirt 

Bikaranîna hekaniya dema boriya berdest 

Mînak : 293 : Di hevokê de hekanî ya dema boriya berdest : 

Heke hûn li wir rûdiniştin, wî yê ji min re bigota. 

Heke pirtûk dihatin belavkirin, we jî bixwastana. 

Heke ew li te nedigeriya, çima ji kalê pirs kiriye?  

Hekaniyên ku li ser bingeha raweyên daxwazî pêk tên : 

I. Hekaniya daxwaziya dema niha  

Ev rawe bi bêjeya rawesaz(heke), li ser bingeha daxwaziya dema niha  
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çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz(heke) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema niha ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê wekî   

ya neyîniya daxwazî ya dema niha ye.   

Hekaniya daxwaziya dema niha û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Mînak 294 : çûn 

(çû + n), çû-} rayeka raderê 

çûn } ç-} rayeka hekaniya daxwaziya dema niha  

Awayê erênî :211  

  

Heke ez biçim/Heke tu biçî/Heke ew biç 

Heke em biçin/Heke hûn biçin/Heke ew biçin                                                        

Awayê neyînî : 

Heke ez neçim/Heke tu neçî/Heke ew neç 

Heke em neçin/Heke hûn neçin/Heke ew neçin                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 295 : Gotin 

(gotin + in), got-} rayeka raderê 

gotin } bêj-} rayeka hekaniya daxwaziya dema niha  

Awayê erênî : 

Heke ez bibêjim/Heke tu bibêjî/Heke ew bibêj 

Heke em bibêjin/Heke hûn bibêjin/Heke ew bibêjin                                                        

Awayê neyînî : 
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Heke ez nebêjim/Heke tu nebêjî/Heke ew nebêj 

Heke em nebêjin/Heke hûn nebêjin/Heke ew nebêjin                                                      

Bikaranîna hekaniya daxwaziya dema niha 

Mînak : 296 : Di hevokê de hekaniya daxwaziya dema niha : 

Heke Mem bixwîne û Rewşen jî binivîsîne. 

Heke Dîlan bixwîne, ew ê lê guhdarî bikin. 

Eger hûn bên, ez ê karê xwe bidomînim. 

Ku hûn ranebin, em danekevin qata jêrîn.  

II. Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî 

Ev rawe bi bêjeya rawesaz(heke), li ser bingeha daxwaziya dema boriya   

pêkhatî çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz(heke) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema boriya pêkhatî ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê wekî   

ya neyîniya daxwazî ya dema boriya pêkhatî ye.   

212  

 Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 297 : çûn  

çûn } çû-} rayeka hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî 

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Heke ez çûbim/Heke tu çûbî/Heke ew çûbe 

Heke em çûbin/Heke hûn çûbin/Heke ew çûbin 

Awayê neyînî : 
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Heke ez neçûbim/Heke tu neçûbî/Heke ew neçûbe 

Heke em neçûbin/Heke hûn neçûbin/Heke ew neçûbin 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 298 : Gotin  

gotin } got-} rayeka hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî 

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Heke min gotibe/Heke te gotibe/Heke wî(wê) gotibe 

Heke me gotibe/Heke we gotibe/Heke wan gotibe 

Awayê neyînî : 

Heke min negotibe/Heke te negotibe/Heke wî(wê) negotibe 

Heke me negotibe/Heke we negotibe/Heke wan negotibe 

Bikaranîna hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî  

Mînak : 299 : Di hevokê de hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî : 

Heke tu nehatibî civînê, çima agahdarî nedane? 

Heke mamoste xwastibe, wan ê alîkarî bikira. 

Heke wî çî gotibe, ji te re çi ye, li karê xwe binêre!  

III. Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî 

Ev rawe bi bêjeya rawesaz(heke), li ser bingeha daxwaziya dema borî  

ya pêknehatî çêdibe. 
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çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz(heke) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema borî ya pêknehatî ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê wekî  

ya neyîniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî ye.  
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Hekaniya daxwazî ya dema boriya pêknehatî û kêşana lêkeran   

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 300 : çûn  

çûn } çû-} rayeka hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî 

Awayê erênî : 

Heke ez biçûma/Heke tu biçûyayî/Heke ew biçûya                                          

Heke em biçûna/Heke hûn biçûna/Heke ew biçûna  

Awayê neyînî : 

Heke ez neçûma/Heke tu neçûyayî/Heke ew neçûya                                          

Heke em neçûna/Heke hûn neçûna/Heke ew neçûna  

♦ Ji lêkerên gerguhêz : 

Mînak 301 : Gotin  

gotin } got-} rayeka hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî 

Awayê erênî : 

Heke min bigota/Heke te bigota/Heke wî(wê) bigot 

Heke me bigota/Heke we bigota/Heke wan bigota                                                        

Awayê neyînî : 

Heke min negota/Heke te negota/Heke wî(wê) negot 

Heke me negota/Heke we negota/Heke wan negota                                                      

Bikaranîna hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

Mînak : 302 :   

Di hevokê de hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî : 
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Heke ciwan bihatana festivalê, wî yê bigota. 

Heke te ji min re negota, min jî nedizaniya. 

Heke Nûrcan biçûya û bi çavên xwe bidîta.  

IV. Hekaniya daxwaziya dema boriya dûr 
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Ev rawe bi bêjeya rawesaz(heke), li ser bingeha daxwaziya dema borî  

ya dûr çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Bêjeya alîkar a rawesaz(heke) : Ev bêje tê ber hevokên raweyê û wek  

hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema boriya dûr e.  

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa neyîniyê(ne-) çêdibe, bikaranîna wê wekî  

ya neyîniya daxwaziya dema boriya dûr e.   

Hekaniya daxwaziya dema boriya dûr û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 303 : çûn  

çûn } çû-} rayeka hekaniya daxwaziya dema boriya dûr 

Lêkera alîkar : Bûn } bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Heke ez çûbûma/Heke tu çûbûyayî/ 

Heke ew çûbûya                                                                                                   

Heke em çûbûna/Heke hûn çûbûna/ 

Heke ew çûbûna                                                

Awayê neyînî : 

Heke ez neçûbûma/Heke tu neçûbûyayî/ 

Heke ew neçûbûya                                                                                                   

Heke em neçûbûna/Heke hûn neçûbûna/ 

Heke ew neçûbûna                                               

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 304 : Gotin  
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gotin } got-} rayeka hekaniya daxwaziya dema boriya dûr 

Lêkera alîkar : Bûn } bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Heke min gotibûya/Heke te gotibûyayî/ 

Heke wî(wê) gotibûya                                                                                                               

Heke me gotibûya/Heke we gotibûya/ 

Heke wan gotibûya                                                        

Awayê neyînî : 

Heke min negotibûya/Heke te negotibûya/  

Heke wî(wê) negotibûya                                                                                                              

Heke me negotibûya/Heke we negotibûya/ 

Heke wan negotibûya                                                        

Bikaranîna hekaniya daxwaziya dema boriya dûr  

Mînak : 305 : Di hevokê de hekaniya daxwaziya dema boriya dûr 

Heke Narê şerbet anibûya, wan ê vexwara. 

Heke Mîro jî li wir bûbûya, ew ê bikeniyana. 

Ku kar û mar nebûbûna, wî yê çawa bikira?  

Jimar : 19  

Mijar : Raweya divêtî 

Nasîn : 

Raweyên divêtî bi çalakiyên xwe; pêdivî, pêwîstbûn û daxwazan  

vedibêjin. Ew bi lêkera alîkar a “viyan”ê, li ser bingeha raweyên  
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daxwazî pêk tên.  

Ev lêker bi çar dirûvan tê dîtin : Vîn/viyan/vêtin/vên 

Di  êkirina raweyê de lêkera “viyan”ê bi du forman bi kar tê :  

Ji kêşana wê ya dema niha : Divê 



Rêzimana kurdî | 2597  

 

Ji kêşana wê ya dema boriya berdest : Diviya 

Her çiqas bikaranîna formên din jî bên dîtin, ew ne karîger in.  

Bi giştî ev bêje(divê/diviya) tên ber hevokên raweyên divêtiyê.  

Raweya divêtî li  ar beşan dabeş dibe :  

Ya daxwaziya dema niha  

Ya daxwaziya dema boriya pêkhatî  

Ya daxwaziya dema boriya pêknehatî  

Ya daxwaziya dema boriya dûr  

I. Divêtiya daxwazî ya dema niha  

Ev rawe bi kêşana dema niha ya lêkera (viyan/vên)’ê, li ser bingeha  

daxwaziya dema niha çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Ji kêşana lêkera alîkar a rawesaz(divê) : Ev bêje tê ber hevokên  

raweyê û wek hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema niha ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa (ne-)’yê û bi lêkera duyêmîn êdibe.  

Destpêk 

Mînak 306/1 : Bo navê raweyê : Vêtin  

vêtin(vêt + in) } vêt-} rayeka raderîn 

Ji kêşana dema boriya berdest : Divêt(di + vêt)  

Ev form qertafa bêjesaz a (-î )’yê digire : Divêtî 

Mînak 306/2 : Bo rawesaziyê : Vên  

vên(vê + n), vê-} rayeka dema niha 

Ji forma raweya dema niha :  
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Ji bo pêkhatina raweyên divêtî, ya daxwaziya dema niha û ya daxwaziya  



Rêzimana kurdî | 2598  

 

dema boriya pêkhatî : Divê(di + vê) 

Mînak 306/3 : Bo daxwazîya dema boriya dûr : Viyan 

(viya + n), viya-} rayeka dema borî  

Ji forma raweya dema boriya berdest : Ji bo pêkhatina divêtî  

yên daxwaziya dema borî, ya pêkhatî û ya dûr : Diviya(di + viya)  

Mînak 307 : Ev dirûv jî tê bikaranîn : Vîn  

vîn(vî + n), vî-} rayeka dema niha  

Bo forma dema niha û ya boriya pêkhatî : Pêdivî(pê + di + vî)  

Bo forma dema boriya dûr : Pêdiviya(pê + di + viya) 

Divetiya daxwazî ya dema niha û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz :  

Mînak 308 : Lîstin 

(lîst + in), lîst-} rayeka raderê 

lîstin } lîz-} rayeka divêtiya daxwazî ya dema niha  

Awayê erênî : 

Divê ez bilîzim/Divê tu bilîzî/Divê ew bilîz 

Divê em bilîzin/Divê hûn bilîzin/Divê ew bilîzin                                                        

Awayê neyînî : 

Divê ez nelîzim/Divê tu nelîzî/Divê ew nelîz 

Divê em nelîzin/Divê hûn nelîzin/Divê ew nelîzin                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 309 : Xwarin 

(xwarin + in), xwar-} rayeka raderê 

xwarin } xw-} rayeka divêtiya daxwazî ya dema niha  

Awayê erênî : 

Divê ez bixwim/Divê tu bixwî/Divê ew bixw 

Divê em bixwin/Divê hûn bixwin/Divê ew bixwin                                                        

Awayê neyînî : 
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Divê ez nexwim/Divê tu nexwî/Divê ew nexw218  

  

Divê em nexwin/Divê hûn nexwin/Divê ew nexwin                                                       

Bikaranîna divêtiya daxwazî ya dema niha 

Mînak : 310/1 : Di hevokê de divêtiya daxwazî ya dema niha : 

Divê Berîvan bigere, bibîne û Rewşenê bîne. 

Divê tu û ew biçin, kovarên wêjeyî bikirin.  

Hûn jî bên, divê em dakevin bazara masiyan. 

Divê em ji bo mêvanan xwarinê amade bikin. 

Mînak : 310/2 : Hin bêje di raweya divêtiyê de bi erka (divê/diviya)’yê  

bi kar tên : Pêdivî, pêwîst, hewce/gerek :  

Pêdivî bavê te biçe, ji we re erebeyeke nû hilbijêre. 

Pêwîst e, ez te bi hespa xwe bibim heta ser kaniyê. 

Hewce nîn e ku hûn ji wir de bibezin heta rezan. 

Ne pêwîst e ku ew her roj bê salonê û wan bibe.  

II. Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî 

Ev rawe bi kêşana dema niha ya lêkera alîkar a (viyan/vên)’ê, li ser  

bingeha daxwaziya dema borî ya pêkhatî çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Ji kêşana lêkera alîkar a rawesaz(divê) : Ev bêje tê ber hevokên  

raweyê û wek hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema boriya pêkhatî ye. 

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa (ne-)’yê û bi lêkera duyêmîn êdibe.  

Divetiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 311 : Lîstin  

lîstin } lîst-} rayeka divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî 
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Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar  

Awayê erênî : 

Divê ez lîstibim/Divê tu lîstibî/Divê ew lîstibe 

Divê em lîstibin/Divê hûn lîstibin/Divê ew lîstibin 
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 Awayê neyînî : 

Divê ez nelîstibim/Divê tu nelîstibî/Divê ew nelîstibe 

Divê em nelîstibin/Divê hûn nelîstibin/Divê ew nelîstibin 

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 312 : Xwarin  

xwarin } xwar-} rayeka divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî 

Lêkera alîkar : Bûn } b-} rayeka alîkar  

Awayê erênî : 

Divê min xwaribe/Divê te xwaribe/ 

Divê wî(wê) xwaribe 

Divê me xwaribe/Divê we xwaribe/ 

Divê wan xwaribe 

Awayê neyînî : 

Divê min nexwaribe/Divê te nexwaribe/ 

Divê wî(wê) nexwaribe 

Divê me nexwaribe/Divê we nexwaribe/ 

Divê wan nexwaribe 

Bikaranîna divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî 

Mînak : 313 : Di hevokê de divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî : 

Divê Dîlanê nivîsarên Zîlanê xwandibin. 

Divê Nazê ew şîrmij li piştê xwe girê dabe. 

Divê Narê ji bo wî soleke folklorîk kirîbe. 

Divê hûn nehatibin, lê ew ên ha kî bûbin? 
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III. Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî 

Ev rawe bi kêşana dema niha ya lêkera (viyan)’ê, li ser bingeha  

daxwaziya dema borî ya pêknehatî çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Ji kêşana lêkera alîkar a rawesaz(diviya) : Ev bêje tê ber hevokên  

raweyê û wek hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 
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b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema boriya pêknehatî ye.  

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa (ne-)’yê û bi lêkera duyêmîn êdibe.  

Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 314 : Lîstin  

lîstin } lîst-} rayeka divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî 

Awayê erênî : 

Diviya ez bilîstama/Diviya tu bilîstayî/ 

Diviya ew bilîsta                                                                                                              

Diviya em bilîstana/Diviya hûn bilîstana/ 

Diviya ew bilîstana                                                        

Awayê neyînî : 

Diviya ez nelîstama/Diviya tu nelîstayî/ 

Diviya ew nelîsta                                                                                                              

Diviya em nelîstana/Diviya hûn nelîstana/ 

Diviya ew nelîstana                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 315 : Xwarin  

xwarin } xwar-} rayeka divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî  



Rêzimana kurdî | 2602  

 

Awayê erênî : 

Diviya min bixwara/Diviya te bixwara/ 

Diviya wî(wê) bixwara                                                                                                               

Diviya me bixwara/Diviya we bixwara/ 

Diviya wan bixwara                                                        

Awayê neyînî : 

Diviya min nexwara/Diviya te nexwara/ 

Diviya wî(wê) nexwara                                                                                                               

Diviya me nexwara/Diviya we nexwara/ 

Diviya wan nexwara                                                       221  

 Bikaranîna divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî 

Mînak : 316 : Di hevokê de divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî : 

Diviya kirîger bi xwe bihata û li sêvan binêriya. 

Diviya firoşger zû biçûna û bigihîştana bazarê. 

Diviya di wê demê de danûstan zehf gêş nebûya. 

Diviya der barê wir de nûçeyek bihata pêşkêşkirin.  

IV. Divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr 

Ev rawe bi kêşana dema boriya berdest a lêkera (viyan)’ê, li ser bingeha  

daxwaziya dema boriya dûr çêdibe. 

 

çêkirina raweyê 

a. Ji kêşana lêkera alîkar a rawesaz(diviya) : Ev bêje tê ber hevokên  

raweyê û wek hêmaneke serbixwe cuda tê nivîsandin. 

b. Bingeha raweyê : Ya daxwaziya dema boriya dûr e.  

c. Awayê neyîniyê : Bi qertafa (ne-)’yê û bi lêkera duyêmîn êdibe.  

Divetiya daxwazî ya dema boriya dûr û kêşana lêkeran    

♦ Ji lêkerên negerguhêz : 

Mînak 317 : Lîstin  
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lîstin } lîst-} rayeka divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr 

Lêkera alîkar : Bûn } bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Diviya ez lîstibûma/Diviya tu lîstibûyayî/ 

Diviya ew lîstibûya                                                                                                               

Diviya em lîstibûna/Diviya hûn lîstibûna/ 

Diviya ew lîstibûna                                                        

Awayê neyînî : 

Diviya ez nelîstibûma/Diviya tu nelîstibûyayî/ 

Diviya ew nelîstibûya                                                                                                               

Diviya em nelîstibûna/Diviya hûn nelîstibûna/ 
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Diviya ew nelîstibûna                                                        

♦ Ji lêkerên gerguhêz :  

Mînak 318 : Xwarin  

xwarin } xwar-} rayeka divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr 

Lêkera alîkar : Bûn } bû-} rayeka alîkar  

Awayê erênî : 

Diviya min xwaribûya/Diviya te xwaribûya/ 

Diviya wî(wê) xwaribûya                                                                                                              

Diviya me xwaribûya/Diviya we xwaribûya/ 

Diviya wan xwaribûya                                                        

Awayê neyînî : 

Diviya min nexwaribûya/Diviya te nexwaribûya/ 

Diviya wî(wê) nexwaribûy 

Diviya me nexwaribûya/Diviya we nexwaribûya/ 

Diviya wan nexwaribûya                                                        
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Bikaranîna divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr 

Mînak : 319 : Di hevokê de divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr : 

Diviya bax evan du ştil dabûna wî ji bo te. 

Diviya bilûrvan ji we re kilam jî gotibûna. 

Diviya ew mirov seydvanê kewan nebûbûya. 

Diviya ez jî bi sebrekê ketibûma şopa wan. 

Jimar : 20  

Mijar : Lêkerên alîkar  

Nasîn : Lêkerên alîkar him bi erkên bingehîn, him jî bi yên alîkar bi   

kar tên û ev lêker du cure ne.  
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 Lêkerên alîkar ên ku di pêkhatina raweyan de erkên girîng radikin :  

Bûn(bûyîn)  

Hatin/werîn  

Dan(dayîn)  

Kirin  

Viyan(vên/vêtin/vîn)  

Lêkerên alîkar ên ku bi erkên xwe yên bingehîn jî di hevokên hevedudanî  

de wek lêkereke alîkar bi kar tên :   

Xwastin(xwestin)  

Karîn/kanîn(şiyan)    

Zanîn  

Wêrîn  

Ji lêkerên jorîn (bûn, hatin, wêrîn) negerguhêz, lê yên din gerguhêz in.  

Lêkerên alîkar ên ku pêkhatina raweyan de erkên girîng radikin :  

Bûn : 

Ez dixwazim berfirehî li ser kêşana vê lêkerê rawestim. Ji ber ku di  

kêşana wê de hin tevliheviyên rêzimanî derdikevin pêşberî mirov.  
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Ev lêker ji aliyê kêşana lêkerîn ve jî, jêderka qertafên kesandinê ye.  

♦ Kêşana lêkerê û di raweyan de cih û erkên wê 

Mînak 320 : Kêşana lêkerê :  

Raweya fermanî  

bûn(bû + n), bû-} rayeka raderê, -n { paşgira raderîn  

bûn } b-} rayeka raweya fermanî 

Awayê erênî : 

Yekjimar : Bibe! 

Pirjimar : Bibin!  

Awayê neyînî : 

Yekjimar : Mebe! 

Pirjimar : Mebin! 

Dema niha  

bûn} b-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 
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Ez dibim/Tu dibî/Ew dibe  

Em dibin/Hûn dibin/Ew dibin  

Awayê neyînî : 

Ez nabim/Tu nabî/Ew nabe  

Em nabin/Hûn nabin/Ew nabin  

Dema boriya têdeyî  

bûn(bû + n), bû-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Ez bûm/Tu bûyî/Ew bû 

Em bûn/Hûn bûn/Ew bûn 

Awayê neyînî : 
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Ez nebûm/Tu nebûyî/Ew nebû 

Em nebûn/Hûn nebûn/Ew nebûn 

çîrokiya dema boriya têdeyî  

Lêker ji aliyê rayekê ve bingehîn û alîkar e : 

bûn(bû + n), bû-} rayeka bingehîn 

bûn(bû + n), bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Ez bûbûm/Tu bûbûyî/Ew bûbû 

Em bûbûn/Hûn bûbûn/Ew bûbûn  

Awayê neyînî : 

Ez nebûbûm/Tu nebûbûyî/Ew nebûbû 

Em nebûbûn/Hûn nebûbûn/Ew nebûbûn  

Dema boriya dûdar    

bûn(bû + n), bû-} rayeka raweyê  

Awayê erênî : 

Ez bûme/Tu bûye/Ew bûye 

Em bûne/Hûn bûne/Ew bûne  

Awayê neyînî : 

Ez nebûme/Tu nebûye/Ew nebûye 

Em nebûne/Hûn nebûne/Ew nebûne  
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çîrokiya dema boriya dûdar  

Lêker ji aliyê rayekê ve bingehîn û alîkar e : 

bûn(bû + n), bû-} rayeka bingehîn 

bûn(bû + n), bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Ez bûbûme/Tu bûbûye/Ew bûbûye 
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Em bûbûne/Hûn bûbûne/Ew bûbûne  

Awayê neyînî : 

Ez nebûbûme/Tu nebûbûye/Ew nebûbûye 

Em nebûbûne/Hûn nebûbûne/Ew nebûbûne  

Dema boriya berdest    

bûn(bû + n), bû-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Ez dibûm/Tu dibûyî/Ew dibû 

Em dibûn/Hûn dibûn/Ew dibûn 

Awayê neyînî : 

Ez nedibûm/Tu nedibûyî/Ew nedibû 

Em nedibûn/Hûn nedibûn/Ew nedibûn 

Dema bê   

bûn} b-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Ez ê bibim/Tu yê bibî/Ew ê bibe  

Em ê bibin/Hûn ê bibin/Ew ê bibin  

Awayê neyînî : 

Ez ê nebim/Tu yê nebî/Ew ê nebe  

Em ê nebin/Hûn ê nebin/Ew ê nebin  

çîrokiya dema bê 

bûn(bû + n), bû-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Ez ê bibûma/Tu yê bibûyayî/Ew ê bibûya  

Em ê bibûna/Hûn ê bibûna/Ew ê bibûna  
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Awayê neyînî : 
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Ez ê nebûma/Tu yê nebûyayî/Ew ê nebûya  

Em ê nebûna/Hûn ê nebûna/Ew ê nebûna 

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema borî : Lêkera bûn’ê di vê raweyê  

de kêm bi kar tê. 

Lêker ji aliyê rayekê ve bingehîn û alîkar e : 

bûn(bû + n), bû-} rayeka bingehîn 

bûn } b-} rayeka alîkar  

Awayê erênî : 

Ez ê bûbim/Tu yê bûbî/Ew ê bûbe 

Em ê bûbin/Hûn ê bûbin/Ew ê bûbin 

Awayê neyînî :  

Ez ê nebûbim/Tu yê nebûbî/Ew ê nebûbe 

Em ê nebûbin/Hûn ê nebûbin/Ew ê nebûbin 

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr  

Lêker ji aliyê rayekê ve bingehîn û alîkar e : 

bûn(bû + n), bû-} rayeka bingehîn 

bûn(bû + n), bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Ez ê bûbûma/Tu yê bûbûya/Ew ê bûbûya  

Em ê bûbûna/Hûn ê bûbûna/Ew ê bûbûna 

Awayê neyînî : 

Ez ê nebûbûma/Tu yê nebûbûya/Ew ê nebûbûya  

Em ê nebûbûna/Hûn ê nebûbûna/Ew ê nebûbûna 

Dema bê ya nêzîk  

kirin } k-} rayeka alîkar a raweyê 

bûn } b-} rayeka bingehîn a raweyê 

Awayê erênî : 

Ez dikim bibim/Tu dikî bibî/Ew dike bib 
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Em dikin bibin/Hûn dikin bibin/Ew dikin bib 

Awayê neyînî : 

Ez dikim nebim/Tu dikî nebî/Ew dike neb 

Em dikin nebin/Hûn dikin nebin/Ew dikin neb 
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 çîrokiya dema bê ya nêzîk  

kirin } kir-} rayeka alîkar a raweyê 

bûn } bû-} rayeka bingehîn a raweyê 

Awayê erênî : 

Ez dikira bibûma/Tu dikira bibûyayî/Ew dikira bibû 

Em dikira bibûna/Hûn dikira bibûna/Ew dikira bibû 

Awayê neyînî : 

Ez dikira nebûma/Tu dikira nebûyayî/Ew dikira nebû 

Em dikira nebûna/Hûn dikira nebûna/Ew dikira nebû 

Nîşe : 

Ev kêşan bi cînavkên tewandî û yên şanîdanê(ev, ew; van, wan) jî pêk tên. 

Daxwaziya dema niha    

bûn} b-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Ez bibim/Tu bibî/Ew bibe  

Em bibin/Hûn bibin/Ew bibin  

Awayê neyînî : 

Ez nebim/Tu nebî/Ew nebe  

Em nebin/Hûn nebin/Ew nebin  

Daxwaziya dema borî ya pêkhatî  

Lêker ji aliyê rayekê ve bingehîn û alîkar e : 

bûn(bû + n), bû-} rayeka bingehîn 

bûn } b-} rayeka alîkar  



Rêzimana kurdî | 2610  

 

Awayê erênî : 

Ez bûbim/Tu bûbî/Ew bûbe 

Em bûbin/Hûn bûbin/Ew bûbin 

Awayê neyînî : 

Ez nebûbim/Tu nebûbî/Ew nebûbe 

Em nebûbin/Hûn nebûbin/Ew nebûbin 

Daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

bûn(bû + n), bû-} rayeka raweyê 
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Awayê erênî : 

Ez bibûma/Tu bibûyayî/Ew bibûya  

Em bibûna/Hûn bibûna/Ew bibûna  

Awayê neyînî : 

Ez nebûma/Tu nebûyayî/Ew nebûya  

Em nebûna/Hûn nebûna/Ew nebûna  

Daxwaziya dema boriya dûr  

Lêker ji aliyê rayekê ve bingehîn û alîkar e : 

bûn(bû + n), bû-} rayeka bingehîn 

bûn(bû + n), bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Ez bûbûma/Tu bûbûya/Ew bûbûya  

Em bûbûna/Hûn bûbûna/Ew bûbûna 

Awayê neyînî : 

Ez nebûbûma/Tu nebûbûya/Ew nebûbûya  

Em nebûbûna/Hûn nebûbûna/Ew nebûbûna 

Raweya xwestekî li ser bingeha daxwaziyê pêk tê û ji aliyê kêşana  

lêkera bûn’ê ve jî tu cudatî nîn e. Em ê bi yek hevokên nimûnedar  
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mijarê derbas bikin. 

Xwestekî ya daxwaziya dema niha : 

Xwezî ew bibe nivîskarekî navder. 

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî : 

Xwezî tu kes ji aliyê mejiyê ve nebûbe belengaz. 

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî : 

Xweziya hûn mamosteyên zanîngehê bibûna. 

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr : 

Xweziya tu xebatkarê wê kargehê nebûbûya. 

Raweya bilanî mîna ya xwestekî li ser bingeha daxwaziyê pêk tê û ji  

aliyê kêşana lêkera bûn’ê ve jî ti cudatî nîn e. 

Bilaniya dema niha : 

Bila ew bibe ayger ku hûn aya baş vexwin. 
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Bilaniya dema borî ya pêkhatî :  

Dîlanê xeber şandiye ku bila jê re xem nebûbe. 

Bilaniya dema borî ya pêknehatî : 

Bila amrazên ragihandinê nûjen bibûna. 

Bilaniya dema borî ya dûr : 

Bila Zîlan di folklorê de serwer bûbûya. 

Raweya hekanî û beşên wê, li ser raweyên pêşkêrî yên bingehîn  

û li ser ên daxwaziyê yên bingehîn pêk tên. Ji aliyê kêşana lêkera 

bûn’ê ve tu cudatî nayên holê. 

♦ Di hekaniyên ku li ser bingeha raweyên pêşkerî pêk tên de :    

Hekaniya dema niha : 

Heke Berîvan nebe, Rewşen nikare bixebite. 

Hekaniya dema bê : 
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Heke hûn ê beşdar nebin, dê çawa alîkar bibin? 

Hekaniya dema boriya têdeyî : 

Heke ew dêndar bû, diviya dest bi xebatê bikira.  

Hekaniya dema boriya dûdar : 

Heke zarok mezin bûya û li ser piyan bûbûya. 

Hekaniya dema boriya berdest : 

Heke Pîro parsok dibû, te yê ji wan re negota. 

♦ Di hekaniyên ku li ser bingeha raweyên daxwazî pêk tên de :   

Hekaniya daxwaziya dema niha : 

Heke ew şanoger bibin û hûn jî lê temaşe bikin. 

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî : 

Heke projeyek bûbe, ew ê hatibûya ser maseyê. 

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî : 

Heke ew nexweş nebûya û di taziyê de hebûya. 

Hekaniya daxwaziya dema boriya dûr : 

Heke ava me sar bûbûya û we jî vexwaribûya.   
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Raweya divêtî û beşên wê li ser raweya daxwazî yên bingehîn  

pêk tên û ji aliyê kêşana lêkera bûn’ê ve cudatî nayên dîtin. 

Divêtiya daxwazî ya dema niha : 

Divê tu xebathez bibî ku di pêşbaziyê de bi ser bikevî. 

Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî : 

Divê ew zane bûbe û malbat jî pê serbilind bûbe. 

Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî : 

Diviya roj germ bibûya, lê ew jî pê sergêj nebûya. 

Divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr : 

Diviya yara wî li wir bûbûya û bi serê xwe bûbûna.  
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Mînak 321 : Eger raderek di hevokê de wek navdêrekê bi kar bê  

û qertafeke kesandinê jî, ji wê raderê şûn de bê, wê demê ew qertaf  

cuda tê nivîsandin. 

çi avakirin û wêrankirin in, çi binketin û serketin in! 

(Tavên Stêrîn, A. Karabax) 

♦ Lêkera bûn'ê û qertafên kesandinê 

Mînak 322 : Lêkera bûn’ê û qertafên kesandinê :  

Ev lêker jêderka qertafên kesandinê ye : 

Bêje bi dengdarekê dawî dibe : Bêyî bikaranîna bi kêşana lêkeran,  

ew qertaf cuda tên nivîsandin : 

Yekjimar : (-im, -(y)î, -e)  

Pirjimar : (-in, -in, -in) 

Ez xwendekar im û ew jî xwendevan in. 

Ez diçim dibistanê, lê ew diçin pirtûkxaneyê. 

Bêje bi dengderekê dawî dibe : Ew qertaf cuda tên nivîsandin :   

Yekjimar : (-me, -yî, -ye)  

Pirjimar : (-ne, -ne, -ne) 

Tu xwende yî, lê yên ha nexwende ne. 

Ez hoste me, xebatkarên me jêhatî ne. 
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 ♦ Lêkera bûn'ê, hebûn, tune bûn, nîn 

Mînak 323 : Lêkera (bûn)’ê û (hebûn û tune bûn, nîn) : 

Ji aliyê peyvsaziyê ve lêkera bûn’ê, di hebûn û tune bûn’ê de cih  

digire. Kêşana wan dirûvên darîştî bo her dem û raweyê ne karîger in. 

Hebûn erêniyê, tune bûn neyîniyê şanî didin. Bêjeya nîn’ê jî wekî tune 

bûn’ê, neyîniyê radigihîne. 

Em ê vê xalê bi hin kêşan û hevokên nimûnedar derbas bikin. 

Raweya fermanî : 
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hebûn } heb-} rayeka raweyê 

tune bin } tune b-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Yekjimar : Hebe! 

Pirjimar : Hebin!  

Awayê neyînî 1 : 

Yekjimar : Mebe! 

Pirjimar : Mebin!  

Awayê neyînî 2 : 

Yekjimar : Tune be! 

Pirjimar : Tune bin! 

Dema niha : 

Hebûn : 

Ez heme/Tu heyî/Ew heye 

Em hene/Hûn hene/Ew hene  

Tune bûn : 

Ez tune me/Tu tune yî/Ew tune ye 

Em tune ne/Hûn tune ne/Ew tune ne  

Di hevokê de : (hebûn, tune bûn, nîn bûn) : 

Dema niha :  

Berîvan li dibistanê ye, lê Rojda nîn e. 

Em li mal in, lê ew li vir nîn in. 
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Dema boriya têdeyî :  

Dema ku ew hat, Mem li wir hebû. 

Dema ku Alan diçû, Mem ne li wir bû. 

Dema ku Alan diçû, Mem li wir tune bû. 
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Daxwaziya dema niha :  

Ew hebe ku hûn bi hev re bimeşin.  

Ew nebe, hûn nikarin ji vir derkevin. 

♦ Lêkera bûn'ê û forma dibetî 

Mînak 324 : Forma dibetî : 

Ev ne rawe ye, lê formek e. Bingeh û navandina wê ji lêkera bûn’ê tê. 

Pêkhatina navê formê :  

Dema niha : 

bûn } b-} rayeka dema niha  

Yekjimar, ji bo kesê sêyemîn : Ew dibe 

Ji qertafên bêjesaz, paşgir : -tî 

Navê formê : Dibe + tî } Dibetî  

Di formê de dirûvê ku tê bikaranîn : Dibe :  

Ev dirûv bi (ku)’yê ve cih digire û li şûna (dibe)’yê, (belkî, mimkun) jî   

tê xebitandin. 

Forma dibetî, bi kêşana lêkerê ya daxwaziya dema niha û ya daxwaziya  

dema boriya pêkhatî ve çêdibe. Ev form ji bo her du raweyên daxwaziyê  

 jî gelek karîger e. 

Bi daxwaziya dema niha : 

Dibe ku ew wê nameyê bixwîne. 

Dibe ku hûn bi lez ji wir neçin. 

Belkî ew sibehê zû bên û me bibin. 

Mimkun e ku ew nîvro biçe danûstanê. 

Bi derfet e ku ew te bi balafirê jî bişîne.  

Bi daxwaziya dema borî ya pêkhatî : 

Dibe ku Memê ji Dîlanê pere girtibin. 

Dibe ku Ferho evîndarê Rojdayê nebûbe. 

233  
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Heye ku ew xwendekar nehatibin festivalê. 

Belkî Alan bi Cano re çûbe bajarekî din. 

Ne mimkun e ku hûn bêbêndan meşiyabin.   

Hatin : 

Avaniya tebatî bi vê lêkerê pêk tê, lêkerên lebatî jî bi alîkariya wê  

dikevin rewşa tebatiyê.  

Lêkera hatin’ê bi werîn’ê ve hemwate ne, lê lêkera werîn’ê mîna wê   

ne karîger e, di her raweyê de jî nayê bikaranîn û cihê xwe dide  

lêkera hatin’ê.  

Em ê bi giranî li ser avaniya tebatî rawestin, ji ber ku ji aliyê erka  

bingehîn ve lêkera hatin’ê di gelek raweyan de hatibû kêşandin. 

♦ Hatin û werîn 

Mînak 325 : Lêker : Hatûn û werîn 

Raweya fermanî : 

hatin(hat + in), hat-} rayeka raderê, -in { paşgira raderîn  

hatin } hê-} rayeka raweya fermanî 

Bikaranîna nûjen : 

Awayê erênî : 

Yekjimar : (bi + hê + e) Bê! 

Pirjimar : (bi + hê + in) Bên! 

Awayê neyînî : 

Yekjimar : Mê(meyê)! 

Pirjimar : Mên(meyin)!  

Bikaranîna dirûvê kevn :  

Awayê erênî : 

Yekjimar : (bi + hê + e) Bihê! 

Pirjimar : (bi + hê + in) Bihên! 
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Awayê neyînî : 

Yekjimar : Mehê! 

Pirjimar : Mehên! 

Raweya fermanî : 
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Werîn(wer + in), wer-} rayeka raderê, -in { paşgira raderîn  

wer-} rayeka raweya fermanî   

Pêşgira raweya fermanî ya erêniyê bi kar nayê : (bi-) 

Awayê erênî : 

Yekjimar : (wer + e)  Were!  

Pirjimar : (wer + in)  Werin!  

Awayê neyînî, ji lêkera (hatin)’ê : 

Yekjimar : Mê(meyê)! 

Pirjimar : Mên(meyin)!  

Awayê neyînî(di zimanê gelêrî de tê dîtin) : 

Yekjimar : Mere/nere! 

Pirjimar : Merin/nerin!  

Di dema niha de lêkera werîn’ê bi kar nayê û li şûna wê ya hatin’ê 

karîger e. 

hatin } hê-} rayeka fermaniyê, h-} ev di bikaranîna nûjen de dikeve.  

-ê-} Ev ji bo raweyên jêrîn jî rayek e : 

dema niha  

dema bê ya nêzîk   

dema bê  

daxwaziya dema niha  

xwestekî ya daxwaziya dema niha  

bilaniya dema niha  
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hekaniya dema niha  

dîvêtiya dema niha  

forma dibetî ya dema niha  

Dema bê : Lêker : Hatin 

Pêşgira raweyê : bi- 

Ji bo avaniya dema bê : (bi + hê-) bê 

Dirûvê nûjen :  

Awayê erênî : 

Ez ê bêm/Tu yê bêyî/ Ew ê bê 

Em ê bên/Hûn ê bên/Ew ê bên  

235  

  

Awayê neyînî : 

Ez ê neyêm/Tu yê n(e)êyî/ Ew ê neyê 

Em ê neyên/Hûn ê neyên/Ew ê neyên  

Dirûvê kevn :  

Awayê erênî : 

Ez ê bihêm/Tu yê bihêyî/ Ew ê bihê 

Em ê bihên/Hûn ê bihên/Ew ê bihên  

Awayê neyînî :   

Ez ê nehêm/Tu yê nehêyî/ Ew ê nehê 

Em ê nehên/Hûn ê nehên/Ew ê nehên 

Lêkera werîn’ê di raweyên jêrîn de bi kar tê û di awayê neyîniyê de 

cihê 

xwe dide neyîniya lêkera hatin’ê : 

Dema bê ya nêzîk :  

Ez dikim werim, te bibim kursê.  

Ez dikim neyêm û te nebim kursê.  
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Dema bê :  

Ew ê were, hûn ê jê re pêşniyaz bikin.  

Ew ê neyê û hûn jî jê re pêşniyaz nakin.  

Daxwaziya dema niha :   

Em guh bidin wî mirovî, ka çi dibêje? 

Xwestekiya dema niha : 

Xwezî ew were, ji min re vê mijarê vebêje.  

Bilaniya dema niha : 

Bila Dîlan were, porê Rewşenê bişo.  

Hekaniya dema niha : 

Heke ew were şahiyê, tu jî pê re werî. 

Hekaniya dema bê : 

Heke hûn ê werin cejnê, qîzan jî bînin.  

Hekaniya daxwazî ya dema niha : 

Heke tu werî, wê dîsa ji bîr meke. 

Divêtiya daxwazî ya dema niha : 
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Divê em werin û careke din jî neyên. 

Di forma dibetiyê de lêkera werîn’ê : 

Dibe ku ew were û li şûna min jî tu bi î.  

Lêkera werîn’ê li hin deveran bi dirûvê warin’ê bi cih bûye :  

Ez ê warim ku te bibim ba koma piyanojen. 

♦ Avaniya lebatî û ya tebatî 

Mînak 326 : Lebatî û tebatî :  

Avaniya lebatî :   

Di vê avaniyê de kirde çalakiyan pêk tînin û ev kirde berbiçav in,   

nerguhêz û gerguhêz hemû lêker bi kar tên. 



Rêzimana kurdî | 2620  

 

Ji lêkerên negerguhêz : rabûn, lîstin, mirin : 

Ciwan radibûn û dilîstin.  

Di bahoza par de gelek sewal mirin. 

Ji lêkerên gerguhêz : Anîn, dan, birîn : 

Min çar heste anîn û dan wî. 

Darbir darek nebiriye.  

Avaniya tebatî :   

Di vê avaniyê de kirde ne kiryar e. Yan nayê xuyakirin yan jî bi awayeke 

veşarî di bandora  alakiyê de dimîne. 

Avaniya tebatî bi alîkariya lêkera hatin’ê pêk tê û lêkera bingehîn jî di  

dawiya hevokê de bi dirûvê raderîn cih digire.  

Di hevokê de lêkerên bingehîn çendek jî dibin. 

Avaniya tebatî bi lêkerên negerguhêz pêk nayê. Lê li ser bingeha hin 

lêkerên negerguhêz, dirûvên gerguhêz tên dariştin ku ew jî dibin lêkerên 

tebatî. 

Avaniya tebatî, bêyî raweya fermanî di hemû raweyan de bi kar tê.  

Lêkera werîn’ê jî di hin dem û raweyan de tê xebitandin. 

♦ Bikaranîna avaniya tebatî : 

Mînak 327 : Bikaranîna avaniya tebatî :  

Dema niha : 237  

  

Lêkera alîkar : hatin 

Lêkera bingehîn : kirîn 

Yekjimar, bireser pirtûkek e.  

Pirtûk tê kirîn. 

Pirjimar, bireser pirtûk gelek in.  

Pirtûk tên kirîn.  

Di hevokê de :  
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Hin mirov tên hevandin û hinek jî tên birêkirin. 

Em pirs dikin, lê xaniyekî nebiha nayê dîtin. 

Dema boriya têdeyî :  

Romaneke şahkar hat nivîsandin. 

Lê berhemeke şanoyî nehat afirandin. 

çîrokiya dema boriya têdeyî :  

Bedenek li nêzî keleyê hatibû lêkirin. 

Xanên dîrokî ji nû ve nehatibûn avakirin. 

Dema boriya dûdar :  

Li ser wî çemî pirek hatiye çêkirin. 

Koçber di ser wê re nehatine derbaskirin. 

Dema boriya berdest :  

Xaliyên biha jî dihatin standin. 

Ewqas kulav hebûn, yek nedihat kirîn. 

Dema bê ya nêzîk :  

Ew dike ku pirtûka wê bê weşandin. 

Dema bê :  

Ew dizane ku peyam dê ji kê re neyên şandin. 

Ji wan kesan hinek dê werin xebitandin. 

çîrokiya dema bê :  

Ew ê ji bo axaftinê bihata hilbijartin. 

Hûn ê bo semînerê nehatana nasandin. 

Daxwaziya dema niha :  

Nivîsarên te ji aliyê wî ve bên sererastkirin. 

Wêneyê wî bi destê wêneger were kişandin. 
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Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî :  
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Xwezî her afetzade hatibe bi war û mal kirin. 

Bilaniya dema boriya dûr :  

Bila ew qesr û konax nehatibûna hilweşandin. 

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî :  

Heke navê te bihata xwandin, tu yê biçûya. 

Divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr :  

Diviya hin berhem hatibûna berhevkirin. 

Di forma dibetiyê de :  

Bi daxwaziya dema borî ya pêkhatî ve :  

Dibe ku hemû zevî hatibin demankirin. 

Dan : 

Alîkariya vê lêkerê di avaniya dan êker de derdikeve pêşberî mirov.  

Ev avanî jî bi lêkerên gerguhêz tê holê. 

♦ Pêkhatina avaniya dançêker  

Dema ku karek bi destî hinan bê kirin, ji aliyê rêzimanî ve ew kar  

li gorî vê avaniyê pêk tên. 

Di avaniya dançêker de lêkera alîkar (dan), li gorî mêjera bireserê  

dikeve kêşanê û lêkera bingehîn jî bi dirûvê raderê di dawiya hevokê  

de cih digire. Di hevokê de lêkerên bingehîn çendek jî dibin.  

Di vê avaniyê de kirde ji yekê pirtir in û di kar û barê çalakiyê de  

hevpar in, lê di vê hevpariyê de rolên wan ne wek hev in. Yek dide  

çêkirin û yek pêk tîne. Yan hin didin çêkirin û hin jî pêk tînin. 

Ne pêwîst e ku kêşana lêkera dan’ê bê ducarkirin. Em ê li gorî raweyan, 

avaniya dançêker bi hevokên nimûnedar bidin kolandin. Ev avanî di hemû 

dem û raweyan de karîger e. 

Mînak 328 : Ji bo destpêkê :  

Heger mirov karekî bi xwe bike, wisa tê gotin : 

Ez peykerekî çêdikim. 
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Wî du şelûl nefirandin. 
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 Heger mirov karekî bi hinan bide kirin, wisa tê gotin ku ew li gorî  

avaniya dançêker e : 

Ez peykerekî didim çêkirin. 

Wî du şelûl nedan firandin.  

Di avaniya dançêker de bikaranîna daçeka (bi)’yê :  

Ew danasîna kursê, bi wî jî dide meşandin. 

Hûn afîşên xwe bi destê kê didin çapkirin?  

♦ Bikaranîna avaniya dançêker  

Mînak 329 : Bikaranîna avaniya dançêker :  

Raweya fermanî : 

Bide bezandin! 

Mede bezandin! 

Dema niha :  

Kevir û dar dan berhevkirin. 

Edîtor lêkolîna te neda weşandin. 

Dema boriya têdeyî :  

Dîlanê ferhenga kurdî da bergkirin.  

çîrokiya dema boriya têdeyî :  

Wê kompîtura xwe nedabû veherandin. 

Dema boriya dûdar :  

Nanpêj makîneya hevîr daye şûştin. 

çîrokiya dema boriya dûdar :  

Hevîrker gogên hevîr nedabûne razandin. 

Dema boriya berdest :  

Zêrkerên wê kolanê zêr didan razandin.  

Dema bê ya nêzîk :  
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Ez dikim berçavka xwe bidim nûyandin. 

çîrokiya dema bê ya nêzîk :  

Narê dikira salnameyê bida çirandin.   
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Dema bê :  

Ew ê wê berhemê nede dikirandin. 

çîrokiya dema bê :  

Wî yê dikan tevde bidana kirêkirin.  

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema borî :  

Berîvanê dê kulîlkên çilmisî dabin çinandin. 

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr :  

Wî yê ji bo wan tu tişt nedabûya ragihandin.    

Daxwaziya dema niha :  

Em dîkekî ser jêkin û bidin qewirandin.  

Daxwaziya dema borî ya pêkhatî :  

Wî kavirên wan nedabin qusandin. 

Daxwaziya dema borî ya pêknehatî :  

Gundiyan daristan bidaya birandin. 

Daxwaziya dema boriya dûr :  

Darbiran dar nedabûna nijandin.  

Xwestekî ya daxwaziya dema niha : 

Xwezî hûn porên zarokan bidin tiraşkirin. 

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî : 

Xwezî nasnameyên wan nedabin mêrandin. 

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî : 

Xweziya wan ji we re zargotin bidana vegoitin. 

Xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr : 
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Xweziya Nalînê ew nedabûya vexwendin.  

Bilaniya dema niha :  

Ji Narê re bibêje, bila wî mastî bide firotin. 

Bilaniya dema borî ya pêkhatî :  

Jê re bibêje, bila nexweş nedabe gerandin. 

Bilaniya dema borî ya pêknehatî : 

Bila te gûzên wan bidana jimartin.241  

  

Bilaniya dema boriya dûr : 

Bila cîranan genim dabûna hêrandin. 

Hekaniya dema niha : 

Heke tu diranan didî çêkirin, bila ew jî bên. 

Hekaniya dema bê : 

Heke ew ê bide xapandin, em ê çawa bizanin? 

Hekaniya dema boriya têdeyî : 

Heke wan hesp dan bezandin, me nebihîstiye. 

Hekaniya dema boriya dûdar : 

Heke mal dane parkirin, kesek pê nehisiyaye. 

Hekaniya dema boriya berdest : 

Heke ew didan rûniştandin, dê jê re bigotana. 

Hekaniya daxwaziya dema niha : 

Heke tu wî barî nedî rakirin, ez ji wan re nabim. 

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî : 

Heke wî dabe niyazkirin, wan ê piştgirî bikira. 

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî : 

Heke ew bidana darizandin, diya me nedigiriya. 

Hekaniya daxwaziya dema boriya dûr : 

Heke zêr dabûna wezinandin, min ê bidîta.  



Rêzimana kurdî | 2626  

 

Divêtiya daxwazî ya dema niha :  

Wê jî got, divê tu derguşê bidî hejandin. 

Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî : 

Divê wan bi hêza wî mal dabin raguhastin. 

Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêknehatî : 

Diviya wî demjimêr bidaya raguherandin. 

Divêtiya daxwazî ya dema boriya dûr : 

Diviya te çavên lîstivanan nedana girêdan.  

Di forma dibetiyê de : 
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Bi daxwaziya dema niha ve : 

Dibe ku dîroknas xirbeyê bide kolandin. 

Bi daxwaziya dema borî ya pêkhatî ve : 

Dibe ku rêk û mêk jî dabin vekirin.  

Kirin : 

Bi alîkariya lêkera kirin’ê raweyên dema bê ya nêzîk pêk tên. Di gelek  

raweyan de ev lêker hatibû kêşandin, ne hewce ye ku em li vir jî wan 

ducar  

bikin. Em ê bi hêsanî li ser hin taybetiyên vê lêkerê yên din rawestin.  

♦ Forma erênî-neyînî : 

Ev form hema bi hemû lêkeran êdibe. Lêker bi kêşana erenî û neyînî cih 

digire. Ev bikaranîn; pêkolî, bergerî û lavayan tînîn ziman. Li gorî lêkerên 

xwe bi wateyên din jî bar dibin.  

Di dema niha de :  

Ez dikim nakim, zarok naçe dibistanê. 

Di dema boriya têdeyî de :  

Wê kir nekir, wî destên xwe neşûştin.  
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Di dema boriya berdest de :  

Narê dikir nedikir, wê çavên xwe venedikir.  

Bi avaniya tebatî ve :  

Wî dikir nedikir, derî nedihat vekirin. 

Bi avaniya dançêker ve :  

Me dikir nedikir, wî erd neda ajotin.  

Bi lêkerên din ve forma erênî-neyîniyê :  

Ez xwe dizanim nizanim ew mirov wiha ye.  

Wî dixwand nedixwand û tê nedigihîşt.  

Viyan : xwastin/xwestin, vên/vêtin/vîn : 

Ev lêker û dirûvên wê, ji aliyê wateya ferhengî ve hemwate tên diyarkirin. 

Lê di bikaranînên xwe de wate û erkên cuda digirin. Ev dirûv him bi erkên 

bingehîn û him bi yên alîkar bi kar tên.   

Lêkera xwastin’ê wek lêkereke alîkar bi erk e, lê bi vê dirûvê ji bo raweya  

divêtiyê ne karîger e.  
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Dirûvên vên, vêtin, vîn’ê, wek viyan’ê pêdivî û pêwîstiyê tînin ziman û 

wek  

wê jî, bi giranî bi van wateyan tên xebitandin ku di raweya divêtiyê de jî 

bi 

erk in.  

Di raweya divêtiyê de em li ser erka alîkar a viyan’ê rawestibûn. Em ê li 

vir  

jî erka wê ya bingehîn vekolînin. Lê ew bi vê erkê kêm tê karandin.  

Kêşana lêkerê û dirûvên wê : Viyan(vên, vîn, vêtin) 

Mînak 330 : Ev lêker bi wateya xwe ya ferhengî gerguhêz e, digel vê 

bikaranînên negerguhêz jî tên dîtin.  
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Bo kêşana lêkerê û dirûvên wê : 

Lêker : Viyan 

(viya + n), viya-} rayeka raderê, -n { paşgira raderîn 

Dirûvê lêkerê : Vên 

 (vê + n), vê-} rayeka raderê, -n { paşgira raderîn  

Dirûvê lêkerê : Vîn 

 (vî + n), vî-} rayeka raderê, -n { paşgira raderîn 

Dirûvê lêkerê : Vêtin 

 (vêt +in), vêt-} rayeka raderê, -in { paşgira raderîn 

Raweya fermanî : 

Ev di raweya fermanî de bo dirûvê viyan’ê jî bi kar tên :  

Awayê erênî : 

Yekjimar : Bivê! 

(bi + vî + e),  -î + e } -ê } dibe, yan jî (-vê)yê ji (vên)ê digire. 

Pirjimar : Bivên! 

(bi + vî + en),  -î + e } -ê } dibe, yan jî (-vê)yê ji (vên)ê digire. 

Awayê neyînî : 

Yekjimar : Mevê! 

Pirjimar : Mevên!    

Dirûvê lêkerê : vêtin 
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Awayê erênî : 

Yekjimar : Bivête! 

Pirjimar : Bivêtin!  

Awayê neyînî : 

Yekjimar : Mevête! 

Pirjimar : Mevêtin!  
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Dema niha :  

Bikaranîna negerguhêz :                                      

Awayê erênî : 

Ez divêm/Tu divêyî/Ew/divê 

Em divên/Hûn divên/Ew divên 

Awayê neyînî : 

Ez navêm/Tu navêyî/Ew navê 

Em navên/Hûn navên/Ew navên 

Bikaranîna gerguhêz :                                      

Awayê erênî : 

Min divê/Te divê/Wî(wê) divê 

Me divê/We divê/Wan divê 

Awayê neyînî : 

Min navê/Te navê/Wî(wê) navê 

Me navê/We navê/Wan navê  

Di hevokê de : 

Min lepikek divê, lê te du sol divên. 

Lepikek min divê, lê du sol te divên.  

Me hevalek divê û bo we jî sisê divên. 

Hevalek me divê û sisê jî bo we divên.  

Ez te divê û tu min divê ku wisa tê evîn.  

Em we divên û hûn me divên, wisa tê jîn.  

Dirûvê lêkerê : vêtin  

Bikaranîna negerguhêz :                                      
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 Awayê erênî : 

Ez divêtim/Tu divêtî/Ew/divête  

Em divêtin/Hûn divêtin/Ew divêtin 
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Awayê neyînî : 

Ez navêtim/Tu navêtî/Ew navête  

Em navêtin/Hûn navêtin/Ew navêtin  

Bikaranîna gerguhêz :                                      

Awayê erênî : 

Min divêt/Te divêt/Wê(wê) divêt 

Me divêt/We divêt/Wan divêt 

Awayê neyînî : 

Min navêt/Te navêt/Wî(wê) navêt 

Me navêt/We navêt/Wan navêt 

Di hevokê de :  

Wî pênûs navêt, lê defter divêtin. 

Wê pirtûk divêtin, lê jêbir navêt. 

Dema boriya berdest :  

Wan erebeyek diviya ku pê biçûna.  

Min hêzek diviya ku lez bimeşiyama.  

Lêkerên alîkar ên ku bi erkên xwe yên bingehîn jî wek lêkereke alîkar bi 

kar tên : 

Xwastin : 

Ev lêker jî xwediyê erkên bingehîn û alîkar e. Lê ew erk ji yên viyan’ê û 

dirûvên wê yên din gelek cudatir in. Wateya pêdivî û pêwîstiyê di xwe de 

nehewîne. Weke lêkereke serbixwe ye û bi xwestin’ê ve hemwate ne.  

Em ê li vir li ser erkên wê rawestin. Ev lêker di hemû dem û raweyan de 

karîger e.  

Mînak 331 : Xwastin(xwestin) : 

(xwast + in), xwast-} rayeka raderê û ya dema borî  

(xwest + in), xwest-} rayeka raderê û ya dema borî 

♦ Bo erka lêkerê ya bingehîn 
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Mînak 332/1 : Bo erka lêkerê ya bingehîn : 

Raweya fermanî : 

xwastin } xwaz-} rayeka raweyê 

xwestin } xwez-} rayeka raweyê 

Yekjimar :  

Awayê erênî :                          

Bixwaze!/Bixweze!  

Awayê neyînî : 

Mexwaze!/Mexweze!                            

Pirjimar :  

Awayê erênî :                   

Bixwazin!/Bixwezin!  

Awayê neyînî : 

Mexwazin!/Mexwezin!                           

Dema niha :  

Ez ji te alîkariyê dixwazim. 

Ew ji wan piştgiriyê naxwaze. 

Dema boriya têdeyî :  

Diya wî jê re şarek xwast. 

Wê pel û post nexwastin. 

Dema boriya dûdar :  

Alan û Nazê ji wî pereyên xwe xwastine. 

Lê Memê yên xwe nexwastine. 

Dema boriya berdest :  

Wan ji wî gundî qîzek dixwast. 

Mal û mexel nedixwastin, zêr dixwastin. 
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Dema bê :  

Em ê ji wan hevalbendiyê bixwazin. 

Hûn ê jê belge û melgeyan nexwazin. 

♦ Bo erka lêkerê ya alîkar : 
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Mînak 332/2 : Bo erka lêkerê ya alîkar : 

Di vê bikaranînê de lêkera xwastin’ê alîkar e. Lê ya bingehîn lêkereke   

din e. Di hevokê de lêkerên bingehîn çendek jî dibin. 

Dema niha :  

Ez dixwazim biçim û wî bînim cem xwe. 

Dema boriya têdeyî :  

Wî xwast ku bi Nazê re bipeyive. 

çîrokiya dema boriya têdeyî :  

Min nexwastibû ku ew pêre biçûya. 

Dema boriya dûdar :  

Cano xwastiye ku şîv ewqas sar nebûya. 

çîrokiya dema boriya dûdar :  

Wî nexwastibûye ku ew bûbûya dozger. 

Dema boriya berdest :  

Wê dixwast ku ew ê nebe bermalî. 

Dema bê :  

Ew ê bixwaze ku tu zanyar bibî.  

çîrokiya dema bê :  

Wan ê bixwastana ku, dê li cih nehiştana.  

Daxwaziya dema niha :  

Gava ku tu çekê bixwazî, ew bi xwe dide. 

Xwestekiya dema niha :  
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Xwezî tu bixwazî û ez gulan biçirpînim. 

Bilaniya dema niha :  

Bila ew bixwaze ku hûn biçin rûyên hev.  

Hekaniya dema niha :  

Heke ew bixwaze, tu yê çêlekê bidoşî. 

Divêtiya dema niha :  

Divê tu bixwazî û ew jî wî karî pêk bînê. 
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Di forma dibetiyê de :  

Bi daxwaziya dema niha ve :  

Dibe ku ew bixwaze û dev jê berde.  

Di forma erênî-neyîniyê de : 

Dema niha :  

Ew dixwaze naxwaze, ma ji te re derd e? 

Karîn/kanîn :   

Ev lêker hemwate ne. Pêkanîna karekî yan jî bûyînekê, ji aliyê hêz û şeyê  

ve diyar dikin. Li gorî lêkera karîn’ê şiyan kêm bi kar tê. Lêkera kanîn’ê  

di hin devokan de karîger e.  

Lêkera şe kirin’ê, bi wan lêkerên jorîn ve hemwate ne. Digel vê di 

bikaranîna şe kirin’ê de bo karekî jêhatin û huner sereke ne. 

Mînak 333 : Karîn/kanîn : 

Ev lêker bi erka bingehîn û ya alîkar di hemû dem û raweyan de karîger 

in. 

Ji aliyê kêşanê ve jî wekî hev tên kêşandin.  

Di neyîniya dema niha de li şûna qertafa (na-), ya (ni-)’yê digirin.  

(karî + n), karî-} rayeka raderê û ya dema borî  

(kanî + n), kanî-} rayeka raderê û ya dema borî 
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Mînak 334/1 : Di hin raweyan de kêşana lêkerê : 

Raweya fermanî : 

karîn} kar-} rayeka raweyê 

kanîn} kan-} rayeka raweyê 

Yekjimar :  

Awayê erênî :                          

Bikare!/Bikane!  

Awayê neyînî : 

Mekare!/Mekane!                            

Pirjimar :  

Awayê erênî :                   

Bikarin!/Bikanin!  
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 Awayê neyînî : 

Mekarin!/Mekanin!                           

Dema niha : 

karîn} kar-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Ez dikarim/Tu dikarî/Ew dikare  

Em dikarin(Hûn dikarin/Ew dikarin  

Awayê neyînî : 

Ez nikarim/Tu nikarî/Ew nikare  

Em nikarin/Hûn nikarin/Ew nikarin  

Dema boriya têdeyî : 

karîn } karî-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Min karî/Tê karî/Wî(wê) karî 

Me karî/We karî/Wan karî 
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Awayê neyînî : 

Min nekarî/Tê nekarî/Wî(wê) nekarî 

Me nekarî/We nekarî/Wan nekarî  

çîrokiya dema boriya têdeyî : 

karîn} karî-} rayeka raweyê 

bûn} bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Min karîbû/Tê karîbû/Wî(wê) karîbû 

Me karîbû/We karîbû/Wan karîbû 

Awayê neyînî : 

Min nekarîbû/Tê nekarîbû/Wî(wê) nekarîbû 

Me nekarîbû/We nekarîbû/Wan nekarîbû 

Di zimanê gelêrî de li şûna (-î-)’yê, (-i-) :  

Wan karibû, lê wî nekaribû. 

Dema boriya dûdar : 

karîn} karî-} rayeka raweyê250  

 Awayê erênî : 

Min kariye/Tê kariye/Wî(wê) kariye  

Me kariye/We kariye/Wan kariye 

Awayê neyînî : 

Min nekariye/Tê nekariye/Wî(wê) nekariye  

Me nekariye/We nekariye/Wan nekariye 

çîrokiya dema boriya dûdar : 

karîn} kar-} rayeka raweyê 

bûn} bû-} rayeka alîkar 

Awayê erênî : 

Min karîbûye/Tê karîbûye/Wî(wê) karîbûye  

Me karîbûye/We karîbûye/Wan karîbûye 
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Awayê neyînî : 

Min nekarîbûye/Tê nekarîbûye/Wî(wê) nekarîbûye  

Me nekarîbûye/We nekarîbûye/Wan nekarîbûye  

Di zimanê gelêrî de li şûna (-î-)’yê, (-i-) :  

Min karibûye, lê te nekaribûye.  

Dema boriya berdest : 

karîn} kar-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Min dikarî/Tê dikarî/Wî(wê) dikarî 

Me dikarî/We dikarî/Wan dikarî 

Awayê neyînî : 

Min nedikarî/Tê nedikarî/Wî(wê) nedikarî 

Me nedikarî/We nedikarî/Wan nedikarî  

Dema boriya berdest : Karîn/kanîn :  

 Ev lêker bi dirûvê jêrîn jî tên kêşandin :  

Awayê erênî : 

Min dikariya/Tê dikariya/Wî(wê) dikariya  

Me dikaniya/We dikaniya/Wan dikaniya  

Awayê neyînî : 

Min nedikariya/Tê nedikariya/Wî(wê) nedikariya  
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Me nedikaniya/We nedikaniya/Wan nedikaniya 

Dema bê : 

karîn} kar-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Ez ê bikarim/Tu yê bikarî/Ew ê bikare  

Em ê bikarin/Hûn ê bikarin/Ew ê bikarin  
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Awayê neyînî : 

Ez ê nekarim/Tu yê nekarî/Ew ê nekare  

Em ê nekarin/Hûn ê nekarin/Ew ê nekarin 

çîrokiya dema bê : 

karîn} karî-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Min ê bikariya/Te yê bikariya/Wî(wê) yê bikariya  

Me yê bikariya/We yê bikariya/Wan ê bikariya  

Awayê neyînî : 

Min ê nekariya/Te yê nekariya/Wî(wê) yê nekariya  

Me yê nekariya/We yê nekariya/Wan ê nekariya 

Mînak 334/2 : Di hin raweyan de bikaranîna lêkerê ya alîkar : 

Dema niha :  

Dîlan dikare ku bibe civaknas. 

Dema boriya têdeyî :  

Min nekarî sêvê spî bikim. 

Dema boriya dûdar :  

Wî kariye hemû kesan bihewîne.  

Dema boriya berdest :  

Berîvanê dikarî ku bêje ew pêre neçin. 

Dema bê :  

Tu yê bikarî hevalan bibînî. 

Dema bê ya nêzîk :  

Ez dikim bikarim bimeşim. 
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Daxwaziya dema borî ya pêkhatî :  

Narê karibe erebeyek bikiriya. 
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Hekaniya dema niha :  

Heke ew bikare, em ê biryarê xwe bidin. 

Divêtiya dema niha :  

Divê Zîlan bikare û ew jî pêk bîne. 

Di avaniya lebatiyê de :   

Bi dema niha :  

Hûn dikarin alîkar bin, salon jî tê xemilandin.  

Di avaniya dançêker de :    

Bi dema niha :  

Ew nikare ku pê malê bide şêlkirin. 

Di forma dibetiyê de :  

Bi daxwaziya dema niha ve :  

Dibe ku ew bikare birêse. 

Di forma erênî-neyîniyê de : 

Bi daxwaziya dema niha :  

Tu bikarî nekarî, ew ê te bide xebitandin. 

Şiyan : Ev ne lêkereke tekûz û karîger e. Digel vê di hin raweyan de 

karîgeriya wê bala mirov dikişîne. Em ê bi kurtasî li ser rawestin. 

Mînak 335/1 : Bo kêşana lêkerê : 

(şiya + n), şiya-} rayeka raderê û ya dema borî  

Raweya fermanî : 

şiyan { şê-} rayeka raweyê  

Yekjimar :  

Awayê erênî : (bi + şê + e) : Bişê!  

Awayê neyînî : (me + şê + e) : Meşê!                           
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Pirjimar :  
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Awayê erênî : (bi + şê + in) : Bişên!  

Awayê neyînî : (me + şê + in) : Meşên!                         

Dema niha : 

şiyan { şê-} rayeka raweyê 

Awayê erênî : 

Ez dişêm/Tu dişêyî/Ew dişê 

Em dişên(Hûn dişên/Ew dişên  

Awayê neyînî : 

Ez naşêm/Tu naşêyî/Ew naşê 

Em naşên/Hûn naşên/Ew naşên  

Mînak 335/2 : Bo bikaranînê lêkerê :  

Dema niha :  

Ez dişêm ku fîlmê wî rexne bikim. 

Dema boriya têdeyî :  

Wî projeya xwe şiya û me jî pejirand. 

çîrokiya dema boriya têdeyî :  

Wî neşiyabû ku ji wan re rûpoşan jî bistîne. 

Dema boriya dûdar :  

Wê şiyaye ku bi wan re saleke din bixebitiya. 

Dema bê :  

Hûn ê bişên ku em encameke erênî bigirin. 

Şe kirin : Ev lêker hevedudanî û gerguhêz e. Dibe ku ji rayeka şiyan’ê  

ya dema niha hatibe dariştin û (şê), vediguhere (şe)’yê. Ev lêker ji aliyê 

kêşanê ve mîna lêkera kirin’ê tê kişandin.  

Ev her du lêker hevreng in, lê wate û erkên wan cuda ne : 

Şe kirin : şiyan, karîn, kanîn. 

Şe kirin : por, rî, kevir an tiştekî din şe kirin.  

Mînak 336/1 : Bo kêşana lêkerê : şe kirin(şiyan, karîn, kanîn) : 
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(şe + kir + in), şekir-} rayeka raderê û ya dema borî  
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Raweya fermanî : 

şe kirin{ şek-} rayeka raweyê  

Yekjimar :  

Awayê erênî : (şe + bi + k + e) : Şeke!  

Awayê neyînî : (şe + me + k + e) : Şemeke!                           

Pirjimar :  

Awayê erênî : (şe + bi + k + in) : Şekin!  

Awayê neyînî : (şe + me + k + in) : Şemekin!   

Mînak 336/2 : Bo bikaranînê lêkerê :  

Dema niha :  

Nalîn şe dike ku bi serê xwe li bajêr bigere. 

Cano şe nake ku ew bi tenê li wir bije.  

Dema boriya têdeyî :  

Wan şe kir, dê avahiya şaredariyê pêk bihata. 

Wî şe nekir ku ew ê zane û şixulhez bibe. 

Mînak 336/3 : Şe kirin : 

Li hin deveran bi wateya bawerî kirin, bawerî pê anîn’ê jî bi kar tê : 

Di hevokê de :  

Ew şe nake ku tu him bixebitî û him jî bixwînî. 

Min şe dikir ku ew ê bikare kamyonê biajo.  

Zanîn : 

Ev lêker di wateya xwe ya ferhengî de “fêmkirin, hînbûn, nasîn û   

pêkanîn”ê vedihewîne.  

Ji aliyê kêşanê ve mîna lêkera karîn’ê tê kêşandin û di neyîniya  

dema niha de jî wekî wê li şûna qertafa (na-), ya (ni-)’yê digire.  
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Mînak 337/1 : Zanîn  

(zanî + n), zanî-} rayeka raderê û ya dema borî   

Raweya fermanî : 

zanîn} zan-} rayeka raweyê  

Yekjimar : 255  

 Awayê erênî : Bizane!  

Awayê neyînî : Mezane!                           

Pirjimar :  

Awayê erênî : Bizanin!  

Awayê neyînî : Mezanin!                          

Mînak 337/2 : Bo bikaranîna lêkerê : 

Dema niha :  

Ez dizanim ku helbest çawa tên xwandin. 

Ew nizane bi zimanê çînî agahdariyê bide.  

Dema boriya têdeyî :  

Wî zanî ku bi rûniştinê kar nameşin.  

Dema boriya dûdar :  

Wan nezaniye ku ew ê bi mal û malbat bibe. 

Dema bê :  

Ew ê bizane xwarinê, lê nizane ku çêke. 

Wêrîn : 

Ev bi wateya xwe ya ferhengî, ji bo pêkanîna karekî wêrîtiyê nîşan dide. 

Lêkera gerguhêz a wêrandin'ê ji wê hatiye dariştin. Lêkera wêrîn’ê bi  

erka xwe ya alîkar hîntir karîger e.  

Mînak 338/1 : Wêrîn   

(wêrî + n), wêrî-} rayeka raderê û ya dema borî   

Raweya fermanî : 

wêrîn } wêr-} rayeka raweyê  
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Yekjimar :  

Awayê erênî : Biwêre!  

Awayê neyînî : Mewêre!                           

Pirjimar :  

Awayê erênî : Biwêrin!  

Awayê neyînî : Mewêrin!                          256  

 Mînak 338/2 : Bo bikaranînê lêkerê :  

Raweya fermanî : 

Biwêre biçe û wî marî bigire. 

Dema niha :  

Mem diwêre bi şev jî derkeve rêwîtiyê. 

Dema boriya têdeyî :  

Wî newêriya ku bi parşûtê dakeve jêr.  

Dema bê :  

Ew ê newêre, ji pireyê de xwe berde avê?  

Daxwaziya niha :  

Em biwêrin, em ê hêzên xwe xurttir bikin. 

Daxwaziya dema boriya dûr :  

Wan wêrîbûya, dê bi dest xwe bixistana.  

Hekaniya dema niha :  

Heke ew biwêre, dê bibe qeşmerê şanoyî. 

Jimar : 21  

Mijar : Rawe û avanî  

Rawe : 

Rawe ji aliyê rawesaziyê ve li ser çar hêmanên bingehîn pêk tên :  
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Dem, kes, mêjer û kêşana lêkerê. Li gorî raweyên xwe di pêkhatina  
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wan de hin bêjeyên alîkar(xwezî, bila, heke, divê) jî xwediyê erkan in.  

Ji aliyê senifandinê ve rawe li ser du beşên sereke tên komkirin :  

Yên pêşkerî û yên daxwazî.  

A. Raweyên pêşkerî :  

Ji aliyê navandinê ve ev rawe bi navên demên xwe tên ragihandin :  

I. Dema niha  

II. Demên borî : 

a. Dema boriya têdeyî  

çîrokiya dema boriya têdeyî  

b. Dema boriya dûdar  

çîrokiya dema boriya dûdar  

c. Dema boriya berdest  

III. Dema bê  

çîrokiya dema bê   

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema borî  

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr   

IV. Dema bê ya nêzîk  

çîrokiya dema bê ya nêzîk  

B. Raweyên daxwazî :  

Ji aliyê navandinê ve ev rawe bi navên raweyên xwe tên diyarkirin :  

I. Raweya daxwazî :  

Daxwaziya dema niha  

 Daxwaziya dema borî ya pêkhatî  

Daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

 Daxwaziya dema boriya dûr  

II. Raweya fermanî    

III. Raweya xwestekî :  

 Xwestekî ya daxwaziya dema niha  
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 Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêkhatî  

 Xwestekî ya daxwaziya dema boriya pêknehatî  
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 Xwestekî ya daxwaziya dema boriya dûr  

IV. Raweya bilanî :  

 Bilaniya dema niha  

 Bilaniya dema borî ya pêkhatî  

Bilaniya dema borî ya pêknehatî  

 Bilaniya dema boriya dûr  

V. Raweya hekanî :   

Raweyên hekanî li ser du beşên raweyên bingehîn pêk tên.  

Hekaniyên ku li ser bingeha raweyên pêşkerî pêk tên, pênc in :  

Ya dema niha  

Ya dema bê  

Ya dema boriya têdeyî  

Ya dema boriya dûdar  

Ya dema boriya berdest  

Hekaniyên ku li ser bingeha raweyên daxwazî pêk tên, çar in :  

Ya daxwaziya dema niha  

Ya daxwaziya dema borî ya pêkhatî  

Ya daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

Ya daxwaziya dema boriya dûr  

VI. Raweya divêtî :  

Ya daxwaziya dema niha  

Ya daxwaziya dema boriya pêkhatî  

Ya daxwaziya dema boriya pêknehatî  

Ya daxwaziya dema boriya dûr  
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Piştî wan rêzandinên jorîn em ê (çêbiwar û pareng)’ê jî bi kurtasî bidin 

dahûrandin.  

çêbiwar : 

Wek tê zanîn jê re raweya çêbiwar jî tê gotin. Lê ev navlêkirin ne di cih  

de ye. Ji ber ku bêyî rayeka lêkerê ya dema borî, tu daneyên din ên ku   

raweyî di xwe de nehewîne.  

Dirûvê çêbiwar bi rayeka dema borî pêk tê û formeke parengî ye.  

Di forma neyîniyê de qertafa (ne-)’yê di êbiwariyê de pêşgir an navgir   

cih digirin û her du jî bi rayeka çêbiwar ve tên nivîsandin.  
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Bêjeyên çêbiwar pêkhatî ne û mîna rengdêrên çawaniyê bi kar tên.  

Mînak 339 : Pêkhatina dirûvê çêbiwar : 

Rayeka lêkerê ya dema borî eger bi tîpeke dengdar dawî bibe, paşgira  

çêbiwar (-î ) lê tê zêdekirin : 

Lêker : Ketin(ket + in) 

(ket + î ), ketî } ji bo dirûvê yê erêniya çêbiwar a lêkerê 

neketî } ji bo dirûvê yê neyîniya çêbiwar a lêkerê  

Di hevokê de : 

Mirovê ketî, rabû ser xwe û li asoyên rengîn nêriya.  

Mirovê neketî, dibeziya ku di pêşbaziyê de bibe yê yekemîn.  

Rayeka lêkerê ya dema borî eger bi tîpa (-î-)’yê dawî bibe, ev tîp li şûna  

paşgira  êbiwar digire : 

Lêker : Anîn(anî + n)   

anî } çêbiwar 

neanî } neyîniya çêbiwar 

Di hevokê de :  

Ava ku anî hendik bû, bi wan nekir. 
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Rayeka lêkerê ya dema borî eger bi tîpa (û)’yê dawî bibe, berî paşgira  

êbiwar, tîpa kelijandinê (y)’ê cih digire :  

Lêker : çûn(çû + n)   

çûyî } çêbiwar 

neçûyî } neyîniya çêbiwar 

Di hevokê de :  

Şivanê çûyî careke din venegeriyabû.  

Ji bo hin lêkerên hemwate û dirûvên cuda : 

Lêker : Revîn(revî + n) 

revî } çêbiwar 

nerevî } neyîniya çêbiwar  
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 Lêker : Reviyan(reviya + n) 

reviyayî } çêbiwar 

nereviyayî } neyîniya çêbiwar  

Di hevokê de :  

Hespa nereviyayî dihat nalkirin.  

Bo lêkerên pêkhatî : 

Lêker : Vexwarin(vexwar + in) 

vexwarî } çêbiwar 

venexwarî } neyîniya çêbiwar 

Di zimanê gelêrî de dirûvê neyînî : 

nevexwarî } neyîniya çêbiwar   

Di hevokê de :  

Rêwiyê ku av venexwarî nan jî nexwar.  

Bo lêkerên hevedudanî :  

Lêker : çêkirin(çêkir + in)  

çêkirî } çêbiwar 
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çênekirî } neyîniya çêbiwar 

Di zimanê gelêrî de dirûvê neyînî: 

neçêkirî } neyîniya çêbiwar  

Di hevokê de :  

Kevirên çêkirî baş dihatin lêkirin. 

Pareng : 

Ev ji aliyê wesfandinê ve bi rengdêrê, ji aliyê kêşanê ve jî bi lêkerê ve 

peywendîdar in.  

Mînak 340/1 : çend mînak ji bo parengê : 

Dema niha :  

Lêker : Ketin 261  

  

kev } rayeka raweyê  

Yekjimar : 

Dîlanê gula dikeve, girt û dirêjî Alên kir. 

Pirjimar : 

Dîlanê gulên dikevin, girtin û dirêjî Alên kirin.  

Daxwaziya dema niha :  

Lêker : Birîn  

bir } rayeka raweyê 

Yekjimar : 

Dara ku bibire, ne mezin bû û min birî. 

Pirjimar : 

Darên ku bibirin, ne mezin bûn û min birîn.  

Dema boriya têdeyî : 

Lêker : çêkirin  

çêkir } rayeka raweyê  

Yekjimar : 
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Dîmenê çêkirî, wî kiriye û te jî ji min re aniye.  

Pirjimar : 

Dîmenên çêkirî, wî kirîne û te jî ji min re anîne.  

Mînak 340/2 : Bo parengê çend mînakên din, ji yên cuda :  

Dema niha :  

Keça ku di xewê de digîre : 

Keça ku di xewê de digîre, evîndar bûye. 

Dema boriya têdeyî :  

Ciwanê ku di xewê de negirî(negiriya) :  

Ciwanê ku di xewê de negiriya, ne evîndar bû. 

çîrokiya dema boriya têdeyî : 262  

 Keça ku di xewê de giriyabû : 

Keça ku di xewê de giriyabû, helbestvan bûye.  

Dema boriya berdest :  

Jina ku di xewê de digiriya : 

Jina ku di xewê de digiriya, bêkes û bêmal bû.  

Dema bê : 

Bûka ku wê di xewê de bigîre : 

Bûka ku wê di xewê de bigîre, bê xew mabû. 

çîrokiya dema bê :  

Pîra ku wê di xewê de negiriya : 

Pîra ku wê di xewê de negiriya, mixabin bi roj digiriya.  

Daxwaziya dema niha :  

Kalê ku di xewê de bigîre : 

Kalê ku di xewê de bigîre, li ber êgir rûdinişt.  

Ahenga dem û raweyan : 

Di bikaranîna dem û raweyan de aheng hene. Her dem û rawe bi hev re 

bi 
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kar nayên. Bo hin dem û raweyên ku bi hev re bikar tên, em dê hevokên 

nimûnedar bidin. 

Mînak 341 : Dema niha bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên dema niha ne û ew 

yên  

reşkirî ne :  

Dema niha  

Dema niha : 

Ez dibînim ku ew li çi dinêre.  

Dema bê : 

Ez dizanim ku ew ê ji wir biçe.  

Dema boriya têdeyî : 

Ez dizanim ku wî çi anî.  
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 Dema boriya dûdar : 

Ez dizanim ku wê çi aniye.  

Daxwaziya dema niha : 

Ez têm ku te bibînim.  

Daxwaziya dema niha : 

Ez bi şik im ku ew neçe ba wî. 

Mînak 342 : Dema boriya têdeyî bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên dema boriya têdeyî 

ne  

û ew yên reşkirî ne : 

Dema boriya têdeyî  

Dema boriya têdeyî : 

Ew kesê ku we dît, mamosteyê me bû.  

çîrokiya dema boriya têdeyî : 
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Roja ku ew çûn, ez ziviriyabûm.  

Dema boriya dûdar : 

Wî ji min re got ku ew mirov hatiye dîtin.   

Dema boriya berdest : 

Dema ku ew bi rê ket, tu jî dihatî.  

Dema bê : 

Min zanî ku ew ê biçe cem wan.  

çîrokiya dema bê : 

Narê ji Nazê re got : “Min ê çay çêkira.” 

Daxwaziya dema niha : 

Ew bawer dike ku ez wî bibînim.  

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya pêknehatî : 

Min ji te re got ku wî ew vexwara, ew ê sergêj bûbûya. 

Mînak 343 : çîrokiya dema boriya têdeyî bi raweyên din ve : 
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Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên çîrokiya dema boriya  

têdeyî ne û ew yên reşkirî ne : 

çîrokiya dema boriya têdeyî  

çîrokiya dema boriya têdeyî : 

Wî civanî kevirek dabû ser milê xwe û anîbû ber malê. 

çîrokiya dema bê : 

Wan jê re nivîsand ku wî yê tu bişandaya xebatê. 

Daxwaziya dema niha : 

Ew hatibû ku min bibe zanîngehê. 

Mînak 344 : Dema boriya dûdar bi raweyên din ve : 

Li jêr, di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên dema boriya dûdar 

in  
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û ew yên reşkirî ne : 

Dema boriya dûdar   

Dema boriya dûdar : 

Ew wê salê, bi roj xebitîne û bi şev jî ûne kursa muzîkê. 

çîrokiya dema boriya dûdar : 

Narê ji Nazê re gotiye ku wan li wir kilamek gotibûye. 

Dema boriya têdeyî : 

Narê ji Nazê re gotiye ku wan li wir kilamek got. 

çîrokiya dema boriya têdeyî : 

Narê ji Nazê re gotiye ku wan li wir kilamek gotibû. 

Dema bê : 

Narê ji Nazê re gotiye ku ew ê li wir kilamekê bibêjin. 

Daxwaziya dema niha : 

Narê ji Nazê re gotiye ku ew li wir  kilamekê bibêjin. 

Daxwaziya dema borî ya pêknehatî : 

Memê ji Zînê re gotiye ku wan li wir kilamek bigota.  

Daxwaziya dema boriya dûr : 

Memê ji Zînê re gotiye ku wan li wir kilamek gotibûya. 
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 Mînak 345 : çîrokiya dema boriya dûdar bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên çîrokiya dema boriya  

dûdar in û ew yên reşkirî ne : 

çîrokiya dema boriya dûdar   

çîrokiya dema boriya dûdar : 

We salê berfek daketibûye ku piştî wê gelek dar hişk bûbûne. 

Mînak 346 : Dema boriya berdest bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên dema boriya berdest 

in 
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û ew yên reşkirî ne : 

Dema boriya berdest   

Dema boriya berdest : 

Em di meha gulanê de diçûn zozanê û hol ava dikirin. 

Dema bê : 

Min hêvî dikir ku ew ê min bi tenê nehêlî.  

çîrokiya dema bê : 

Li şûna ku we savar dixwar, we yê goşt bixwara. 

Dema boriya têdeyî  : 

Dema ku ez derbas dibûn, ew ji dîwêr de ket. 

Dema boriya dûdar : 

Dema ku hûn dihatin, ew ji mizgeftê derketiye. 

çîrokiya dema boriya têdeyî : 

Min dizanî ku wî di civînê de i pêşniyaz kiribû. 

Mînak 347 : Dema bê bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên dema bê ne û ew yên  

reşkirî ne :  

Dema bê 

Dema bê : 
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Pereyên ku dê bên berhevkirin, ew ê têxin bankayê. 

Dema niha : 

Dîlan û Berîvan dê ji vir biçin û îro jî Alan diçe. 

Daxwaziya dema niha : 

Ew ê biçe dibistanê ku mamoste bibe ba bapîra xwe. 

Mînak 348 : çîrokiya dema bê bi raweyên din ve : 
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Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên çîrokiya dema bê ne 

û 

ew yên reşkirî ne : 

çîrokiya dema bê  

çîrokiya dema bê : 

Wî yê têr bixwara ku heta êvarê dê birçî nebûya.  

Dema boriya berdest : 

We yê balon bidana ku ew  awa pê kêfxweş dibûn. 

Daxwaziya dema niha : 

We yê balafirok bikirana ku zarok pê şa bibin.  

Mînak 349 : Daxwaziya dema niha bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên daxwaziya dema niha  

ne û ew yên reşkirî ne :  

Daxwaziya dema niha  

Daxwaziya dema niha : 

Heta ku baran nesekine, em neçin.  

Dema bê : 

çawa ku baran bisekine, em ê bibezin.   

Dema boriya têdeyî : 

Dema ku ew hevdu bibînin, ez ji wir çûm. 

Dema boriya dûdar : 

Gava ku ew bên, hûn ji otelê derketine.  

çîrokiya dema boriya têdeyî : 
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Ji bo ku pûroyan bifiroşe, li otogarê mabû. 

Mînak 350 : Daxwaziya dema borî ya pêknehatî bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên daxwaziya dema  
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boriya pêknehatî ne û ew yên reşkirî ne : 

Daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

çîrokiya dema boriya têdeyî : 

Ji bo ku Memê bixwanda, wan koçî bajêr kiribû.  

Dema boriya berdest : 

Ji bo ku wî baş bixwanda, ew bêpere nedihiştin.  

çîrokiya dema bê : 

Heta ku wan ez nedîtama, dê li wir bimana. 

Mînak 351 :   

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên hekaniya daxwaziya  

dema borî ya pêkhatî ne û ew yên reşkirî ne : 

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêkhatî 

Dema bê : 

Heke wan ji wî re gotibe, ew ê ji min re bibêje. 

Divêtiya daxwazî ya dema boriya pêkhatî : 

Heke ew hatibe, divê baytar jî bi xwe re anîbe.  

Mînak 352 :  

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên hekaniya daxwaziya  

dema borî ya pêknehatî ne û ew yên reşkirî ne : 

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî  

çîrokiya dema bê : 

Ku hûn bi ûna pêşangehê, we yê pirtûk bikirana.  

Dema boriya berdest : 
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Eger em bigihiştana balafirê, em diçûn Hewlêrê.  
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Mînak 353 : Hekaniya daxwaziya dema borî ya dûr bi raweyên din ve : 

Li jêr di hevokên hevedudanî de yên bingehîn ên hekaniya daxwaziya  

dema borî ya dûr in û ew yên reşkirî ne : 

Hekaniya daxwaziya dema borî ya pêknehatî 

çîrokiya dema bê ya daxwaza dema boriya dûr : 

Ku ew li otelê rûniştibûya, dê nivîskarê navder dîtibûya.  

çîrokiya dema bê : 

Eger te ew nebiribûya malê, dê li wir şeveder bimaya.  

Domdariya deman : 

Ev bikaranîn ji bo hin deman karîger e ku wateyeke domdar dide demên 

xwe. Di kêşanê de avaniya lêkerê ya demê, qertafa (di-) û paşgira (-e)’yê 

digire, di neyîniyê de jî qertafa (ne-) lê tê zêdekirin.  

Domdariya dema niha : Paşgira domdariyê(-e), tê dawiya kêşana 

lêkerê 

ya dema niha : 

Ez her roj di ber wî dîwarî re derbas dibime. 

Ez her roj di ber wî dîwarî re derbas nedibime. 

Domdariya dema borî ya têdeyî : Li ser kêşanê lêkerê ya dema boriya 

têdeyî, bi her du qertafên domdariyê pêk tê : 

Wî gelek pirtûkên dîrokî dixwandine. 

Wî gelek pirtûkên dîrokî nedixwandine. 

 Domdariya dema borî ya dûdar : Qertafa domdariyê (di-), tê ber kêşana  

lêkerê ya dema boriya dûdar û paşgira dema boriya dûdar cihê xwe 

diparêze :   

Wan li zanîngehê dersên zimanê Kurdî didane. 

Wan li zanîngehê dersên zimanê Kurdî nedidane. 

Domdariya dema borî ya berdest : Paşgira domdariyê(-e), tê dawiya   

kêşana lêkerê ya dema boriya berdest : 
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Ew her havîn diçûne ber gola Wanê.  

Ew her havîn nediçûne ber gola Wanê.269  

 Avanî : 

Ji aliyê kêşanê ve têkildariya lêkerê ya ku bi dem, kes û mêjerê re tê holê, 

vedibêje. Rawe bê avaniyan lêkeran pêk nayên, avaniya hinan serbixwe 

û 

ya hinan jî hevpar in.  

Mînak 354 : çend mînak ji bo avaniya lêkerê ya deman :  

Dema niha : 

Lêker : çûn  

Ew diçe.  

diçe } Avaniya lêkerê ya dema niha û lebat e. Kirde kesê duyemîn,   

nêr û mê, yekjimar e. 

Em diçin.  

diçin } Avaniya lêkerê ya dema niha û lebat e. Kirde kesê yekemîn,  

nêr û mê, pirjimar e.  

Em naçin.  

naçin } Avaniya lêkerê ya neyîniya dema niha û lebat e. Kirde kesê  

yekemîn, nêr û mê, pirjimar e.  

Dema boriya têdeyî : 

Lêker : Xwarin  

Wî xwar. 

xwar } Avaniya lêkerê ya dema boriya têdeyî û lebat e. Kirde kesê 

sêyemîn, 

nêr û yekjimar e. 

Me xwar. 

xwar } Avaniya lêkerê ya dema boriya têdeyî û lebat e. Kirde kesê 

yekemîn, 
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nêr û mê, pirjimar in. 

Me nexwar. 
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xwar } Avaniya lêkerê ya neyîniya dema boriya têdeyî û lebat e. Kirde 

kesê 

yekemîn, nêr û mê, pirjimar in.  

Lêker : Dîtin  

Wan ez dîtim. 

dîtim } Avaniya lêkerê ya dema boriya têdeyî û lebat e. Ji aliyê bireser û 

cînavkê ve jî ergatîvî ye. Kêşana lêkerê li gor bireserê(ez) ye. Kirde kesê 

sêyemîn, nêr û mê, pirjimar in.  

Lêker : Hev maç kirin  

Berîvan û Berfînê hev maç kirin.  

hev maç kirin } Avaniya lêkerê ya dema boriya têdeyî û lebat e. Ji aliyê  

bireser û cînavkê ve jî berbihevîn e. Kirde kesê sêyemîn, mê û pirjimar e. 

Dema boriya berdest : 

Lêker : Xwe şûştin  

Te xwe şûşt. 

xwe şûşt { Avaniya lêkerê ya dema boriya berdest û lebat e. Ji aliyê 

bireser   

û cînavkê ve jî vegerok e. Kirde kesê duyemîn, nêr û mê, yekjimar e. 

We xwe şûştin. 

xwe şûştin { Avaniya lêkerê ya dema boriya berdest û lebat e. Ji aliyê 

bireser 

û cînavkê ve jî vegerok e. Kirde kesê duyemîn, nêr û mê, pirjimar in.  

Ji aliyê lebatî û tebatiyê ve avanî :   

Ev di beşên xwe de hatibûn dahûrandin. Ji aliyê lebatî û tebatiyê ve lêker  
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li ser du beşên bingehîn kom dibin : Ya lebatî û ya tebatî.  

Em ê li vir ji bo her beşekê yek mînakan bidin û derbas bibin.  

♦ Avaniya lebatî :   

Di vê avaniyê de kirde çalakiyê pêk tîne û ev kirde berbiçav e.  

Nalîn li ber eynikê rawestî û pore xwe şe kir. 

♦ Avaniya tebatî :  
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Ev avanî bi alîkariya lêkera hatin’ê pêk te. Kirde di bandora  alakiyê de 

xuya dike yan jî di hevokê de veşarî dimîne. 

Formayên werzîşkaran hatin dirûtin.  

Bêyî alîkariya lêkera hatin’ê jî bikaranînên tebatî tên dîtin. 

Di binyata hin lêkeran de tebatîtî hene : Hejîn, rijîn, şikestin : 

Darên baxçeyên wan dihejiyan. 

Dema ku em hatibûn, av rijiyabû. 

Nifte ya deriyê malê şikestibû. 

 

Ji aliyê dançêkeriyê ve avanî :   

Ji aliyê dan êkeriyê ve avanî li ser du beşên sereke kom dibin :  

Ya dançêker û yên nedançêker.  

Avaniya dan êker di beşa xwe de hatibû vegotin. Bi dîtineke giştî, em  

dikarin bibêjin ku hemû avaniyên din, ne dançêker in û ew jî di gelek  

mijaran de hatibûn vekolandin.  

Jimar : 22  

Mijar : Lêker  
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Nasîn : Peyvên ku karekî, rewşekê, bûyînekê yan jî alakiyan vedibêjîn 



Rêzimana kurdî | 2659  

 

lêker in. Ew kar, kirin û bûyîn; di demekê de ji aliyê kesekî/ê, tiştekî ve  

pêk tên an jî kiryar bi xwe dibin mijara çalakiyên xwe.  

Kêşana lêkerê li gorî kirdê, bireser, dem, rawe, avanî û rewşê tên holê.  

Em ê di vê mijara lêkeran de bi giranî, ji aliyê peyvsaziyê ve li ser wan 

rawestin.  

Mînak 355 : Ev lêker in : 

Anîn, bûn, jiyandin, malastin, nêrîn, pan, rêzandin, vegotin, zanîn   

Rader 

Ji lêkerên ku nehatine kêşandin re rader tê gotin. Ev dirûv bi serê xwe 

wek  

navdêran bi kar tên û di vê bikaranînê de navdêr dibin. Ji aliyê zayendê 

ve 

hemû lêkerên navderîn mê ne.  

Radereke xwerû ji du hêmanên bingehîn pêk te : Rayek û qertaf.  

Rayek bingeha raderê ye. Qertaf jî paşgir û pêşgirên lêkersaz in. Ev her   

du hêman bi hev re dirûvê raderê dirêsin.  

Ji rayekê re rayeka raderê, rayeka lêkerê û ji qertafa raderê re paşgira 

raderê, qertafa raderîn, paşgira raderîn jî tên gotin. 

Em ê li vir rayeka raderê û paşgira raderîn bi kar bînin. Ji ber ku ev têgîn,   

ji aliyê rêzimanê ve hîn bêhtir nûjen û karîger in. 

Mînak 356 : Di raderê de rayek û qertaf :  

Bo lêkerên ku bi (-in)’ê diqedin : 

Lêker : Kirin(kir + in) : 

kir-} rayeka raderê, -in { paşgira raderîn  

Bo lêkerên ku bi (-în)’ê diqedin : 

Lêker : Anîn(anî + n) : 

anî-} rayeka raderê, -n { paşgira raderîn  

Bo lêkerên ku bi (-an)’ê diqedin : 
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Lêker : Kutan(kuta + n) : 

kuta-} rayeka raderê, -n { paşgira raderîn 
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Bo lêkerên ku bi (-ûn)’ê diqedin : 

Lêker : Bûn(bû + n) : 

bû-} rayeka raderê, -n { paşgira raderîn  

Bo lêkerên ku bi (-and + in)’ê diqedin : 

Ceribandin, hêrandin, karandin, mêzandin, senifandin, weşandin 

Lêker : Ceribandin(ceriband + in) : 

ceriband-} rayeka raderê, -in { paşgira raderîn  

Mînak 357/1 : Di raderên nexwerû de rayek û qertaf :  

♦ Ji bo raderên nexwerû(pêkhatî/hevedudanî) : 

Pêşgirên lêkersaz ên wan raderên pêkhatî û hevedudanî, bi serê xwe  

ne xwediyê wateyên girîng in. Ev pêşgir cuda nayên nivîsandin. 

Mînak 357/2 : Daketin, hildan, rakirin, vekirin, vexwarin, wergirtin 

Lêker : daketin(da + ket + in) : 

da-{ pêşgira lêkersaz 

ket-} hêmana watedar û bingeha raderê 

daket-} rayeka raderê, -in { paşgira raderîn 

Pêşgirên lêkersaz ên van raderên hevedudanî ku ew bi serê xwe jî 

watedar in û piraniya wan cuda tên nivîsandin. 

Mînak 357/3 : Ava kirin, xwe kuştin, êkirin, jê kirin, lê dan, pê xistin   

Lêker : Ava kirin(ava + kir + in) : 

ava} hêmana serbixwe û alîkar a raderê ya dirûvê hevedudanî 

kir-} hêmana bingehîn a raderê 

ava kir-} rayeka raderê, -in { paşgira raderîn  

Ji raderên ku end pêşgirên lêkersaz digirin û piraniya wan pêşgiran 
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cuda tên nivîsandin. Bi gelemperî ev rader biwêjî ne. 

Mînak 357/4 : Bi hev xistin, serê hev xwarin, ji hev kirin, li hev anîn  274  

 Lêker : Bi hev xistin(bi + hev + xist + in) : 

bi-} hêmana lêkersaz a yekemîn û alîkar a raderê ya dirûvê hevedudanî 

hev-} hêmana lêkersaz a duyemîn û alîkar a raderê ya dirûvê hevedudanî 

xist-} hêmana bingehîn a raderê 

bi hev xist-} rayeka raderê, -in { paşgira raderîn 

Cureyên lêkeran 

Ji aliyê peyvsaziyê ve lêker li du beşên bingehîn kom dibin :  

Yên xwerû û yên nexwerû.  

Lêkerên xwerû :   

Ev lêker ji yek peyvan pêk tên. Taybetiyên wan ên herî girîng rayekên  

xwerû û paşgirên raderîn in. Rayekên wan bi gelemperî 

hêmanên(morfem) 

lêkerîn in.  

Mînak 359  : Anîn, birin, çûn, dan, hatin, ketin, kirin, man, xistin   

Lêkerên nexwerû :  

Ev li du beşên sereke parve dibin : Yên pêkhatî û yên hevedudanî.   

♦ Lêkerên pêkhatî :  

Rayêkên wan; hêmanên navdêrîn, rengdêrîn û lêkerîn in ku ew morfem  

rayekên lêkeran ên dema niha jî şanî didin. Ji aliyê dirûvê ve ji wan  

lêkeran gelek dişibin lêkerên xwerû.  

Mînak 360/1 : Barîn, êşîn, firîn, gerîn, jimartin, kelîn, mijîn, şewitîn 

Mînak 360/2 : تşandin, firandin, gerandin, kelandin, mijandin 

♦ Lêkerên hevedudanî : Ev li sê beşên sereke parve dibin : 

Ji yên ku herî kêm bi du hêmanên serbixwe û watedar pêk tên. 

Mînak 361 : Bar kirin, dirêj kirin, siwar bûn, sererast kirin, tûj kirin 

Ji yên ku bi du hêmanan pêk tên, her hêmanên wan ne serbixwe û 
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watedar dibin.  

Mînak 362 : Hildan, rakirin, vexwendin, çêkirin, jê kirin, lê kirin 
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Ji yên ku bi çend hêmanan pêk tên, ji wan hin hêman serbixwe û   

watedar in, hinek jî ne serbixwe û watedar in. Ev lêker kompleks in û 

piraniya wan biwêjî ne.  

Mînak 363 : Bi dar ve kirin, bi ser de girtin, çav lê sor bûn, pê ve anîn 

Di pêkhatina lêkeran de :   

Bêjeyên lêkeran bi hin morfem û qertafên lêkersaz pêk tên. 

Hêmanên bingehîn :  

Di bêjeya lêkerê de hêmana bingehîn morfem e ku ev bingeha rayeka  

raderê jî destnîşan dike.  

Mînak 364/1 : Di lêkeran de bo hêmanên bingehîn : 

Lêker : Revîn(rev + în),  rev-} hêmana bingehîn 

Lêker : Revandin(rev + and + in),  rev-} hêmana bingehîn 

Lêker : Wergirt(wer + girt + in),  girt-} hêmana bingehîn  

Mînak 364/2 : Bo piraniya lêkerên pêkhatî 

Piraniya lêkerên pêkhatî yên ku bi paşgira (-în)’ê diqedin û raderên wan, 

bingeha lêkerên gerguhêz ên ku bi paşgira (-andin)’ê dawî dibin re dibin 

morfem. Di vê pêkhatina lêkerîn de (-î-)’ya (-în)’ê, cihê xwe dide (-a-)’ya   

(-andin)’ê : 

Lêker : Kenîn  kenandin 

Lêker : Kirpîn  kirpandin 

Lêker : Kolîn  kolandin 

Lêker : Tirsîn  tirsandin 

 

Lêkerên awerte hene : Jîn jiyandin 
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Qertafên lêkersaz :  

Di lêkeran de hêmanên bingehîn(morfem), bi alîkariya paşgir, navgir û 

pêşgirên lêkersaz dirûv û wateyan digirin. 

♦ Paşgir : Paşgirên lêkersaz tên dawiyên rayekên raderan.  

Mînak 365/1 : Paşgirên lêkersaz ên sereke : -in, în, -n, an : 

Lêker : Girtin(girt + in)  

Lêker : Nasîn(nas + în)   

Lêker : çûn(çû + n) 276  

  

Lêker : Pêçan(pêç + an) 

Mînak 365/2 : Di hin dirûvên darîştî de tîpên kelijandinê : (y, w) 

Di hin dirûvên lêkeran ên dariştî de berî paşgirên lêkersaz, tîpeke 

kelijandinê (y, w) cih digire. Ew dirûvên dariştî di hevokan de bi piranî  

bi awayên raderîn karîger in : 

Lêker : Bûn bûyîn, bûwîn 

Lêker : Dan dayîn 

Lêker : Jîn jiyîn 

Lêker : Man mayîn  

Mînak 365/3 : Di hin dirûvên darîştî de tîpa kelijandinê : (y) 

Di hin dirûvên lêkeran ên dariştî de berî paşgirên lêkersaz, tîpa   

kelijandinê ya (y)'ê digirin ku ew dirûvên dariştî jî di hin kêşanên  

raweyên borî de bi kar tên :  

Lêker : Bezîn beziya(n)  

Lêker : Gerîn geriya(n)  

Lêker : Meşîn meşiya(n)  

Lêker : Teqîn teqiya(n) 

♦ Navgir : 

Ev di lêkerên ku bi (-andin)’ê diqedin de cih digire û navgireke lêkersaz  
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û hevedudanî ye.  

Mînak 366 : Bo navgira lêkersaz : (-and-) : 

Lêker : Hûrandin(hûr + and + in)   

Lêker : Kêşandin(kêş + and + in)  

Lêker : Nivîsandin(nivîs + and + in)  

Lêker : Qelişandin(qeliş + and + in) 

♦ Pêşgir :   

Wek paşgiran, pêşgirên lêkersaz jî di pêkhatin û dariştina lêkeran de  

cihên girîng digirin. Ev gelek in û her yek, wateyên nû didin lêkerên  

xwe. Piraniya wan tên ber rayeka raderê, bi hev ve tên nivîsandin û  

hinek jî cuda. 

Ji yên ku bi rayekê ve tên nivîsandin û ji wan bêyî (ro-)’yê, yên din  

gelek karîger in : (da-, hil-, ra-, ro-, ve-, wer-) 
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(da-) :  

Lêker : Dabeşîn(da + beşîn)  

Lêker : Dabitîn(da + bitîn)  

Lêker : Dadan(da + dan)  

Lêker : Daketin(da + ketin)  

(hil-) :  

Lêker : Hilavêtin(hil + avêtin)  

Lêker : Hilberadin(hil + berandin)  

Lêker : Hilbûn(hil + bûn)  

Lêker : Hildan(hil + dan) 

(ra-) :   

Lêker : Rabezîn(ra + bezîn)  

Lêker : Radan(ra + dan)  
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Lêker : Raborîn(ra + borîn)  

Lêker : Rakirin(ra + kirin)  

(ro-) :   

Lêker : Rokirin(ro + kirin)  

(ve-) :  

Lêker : Vebirîn(ve + birîn)  

Lêker : Vebûn(ve + bûn)  

Lêker : Veçirandin(ve + çirandin)  

Lêker : Vexwarin(ve + vexwarin) 

(wer-) :  

Lêker : Werbûn(wer + bûn)  

Lêker : Werdan(wer + dan)  

Lêker : Werkutandin(wer + kutandin)  

Lêker : Werpêçîn(wer + pêçîn) 

Ji yên ku li gorî wateyên lêkerên xwe, him bi rayekan ve û him jî cuda  

tên nivîsandin. Ku bi raderîn bi kar bên, ew bi hev ve tên nivîsandin :   

(ba-, çê-, der-, rû-)  

(ba-) :  

Lêker : Badan(ba + dan)  

Lêker : Ba dan(ba + dan)  

(çê-) : Her ku diçe bi rayekê ve nivîsandina wê bi ser dikeve :  

Lêker : çêbûn(çê + bûn)  

Lêker : çêkirin(çê + kirin)  

278  

 (der-) :   

Lêker : Deranîn(der + anîn)  

Lêker : Derbûn(der + bûn)  

Lêker : Derketin(der + ketin)  
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Lêker : Der kirin(der + kirin)  

(rî-) :  

Lêker : Rîxandin(rî + xandin)  

Lêker : Rî berdan(rî + berdan)  

(rû-) :  

Lêker : Rûnişin(rû + niştin)  

Lêker : Rûçikandin(rû + çikandin)  

Lêker : Rûdan(rû + dan)  

Lêker : Rû dan(rû + dan) 

Hêmanên alîkar ên serbixwe û hevedudanî :  

Hin hêmanên serbixwe bi raderan ve formên hevedudanî pêk tînin û di 

kêşanê de piraniya wan hêmanan cuda tên nivîsandin. Eger raderîn bi kar  

bên, hemû hêman bi hev ve tên nivîsandin.  

Ji bo hêmanên navdêrîn : (bar, deng, fêr) :  

Lêker : Bar kirin 

Lêker : Deng dan 

Lêker : Fêr bûn 

Ji bo hêmanên rengdêrîn : (kûr, sar, xweş) :  

Lêker : Kûr kolan 

Lêker : Sar bûn 

Lêker : Xweş dîtin 

Ji bo hêmanên cînavkî :  

Bi cînavka vegerok ve : (xwe) :  

Lêker : Xwe kuştin 

Lêker : Xwe parastin 

Lêker : Xwe şidandin 

Bi cînavka berbihevîn a (hev)’ê ve :  

Lêker : Hev berdan 
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Lêker : Hev birîn 

Lêker : Hev girtin 
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Bi cînavkên lihevxitî ve :  

(jev, lev, pev, tev, jêk, lêk, pêk, têk, jê, lê, pê, tê) :  

Lêker : Jev ketin 

Lêker : Lev anîn 

Lêker : Pev çûn 

Lêker : Tev dan  

Lêker : Jêk ve bûn 

Lêker : Lêk hatin 

Lêker : Pêk guhartin 

Lêker : Têk şikestin  

Lêker : Jê axaftin 

Lêker : Lê dan 

Lêker : Pê selmandin 

Lêker : Tê hêwirîn  

Ji lêkerên hevedudanî yên komleks :  

Ev bi çend hêmanên alîkar ên serbixwe yan jî hevedudanî, bi raderan ve   

cih digirin. Ji yên ku alîkar, hinek cuda û hinek jî bi hev ve tên nivîsandin.  

Di pêkhatina wan de daçek rolên girîng radikin ser xwe û piraniya wan 

lêkeran biwêjî ne :  

Lêker : Bi bal de çûn 

Lêker : Bi hev de revîn 

Lêker : Bi hêstên xwe tev gerîn 

Lêker : Berbiçav bûn  

Di lêkeran de negerguhêzî û gerguhêzî 
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Em li ser vê behsê rawestiyabûn û di herikîna hin mijaran de jî vegotînên   

nimûnedar hatibûn dayîn. Bo bibîrxistinê, em ê li vir bi kurtekirineke 

nazarî jê behs bikin.  

Kurmancî zaravayeke nîvergatîvî ye. Ji vê taybetiya zaravayê tê ku 

lêkerên 

negerguhêz û yên gerguhêz cuda tên kêşandin. Bi gotineke giştî, lêkerên 

gerguhêz di demên bê û niha de li gorî kirde ye, lê di demên borî de li gorî  

bireserê dikevin kêşanê.  

Di kêşana lêkerên gerguhêz ên demên bê û niha de, kirde xwerû û bireser  

tewandî ne, lê di demên borî de kirde tewandî û bireser xwerû ne.  280  

 Ji bo bidestxistina gerguhêzî û negerguhêziya lêkeran : Di hevokê de ji  

pêveberê, bo tiştan pirsên bi (çi)'yê û bo kesan jî pirsên bi (kî/kê)’yê tên 

pirsîn. Eger bersiv ji kirde cudatir be, ew lêker gerguhêz e. Ema bersiv, 

bêbersiv li ser kirdeyê bimîne, ew lêker negerguhêz e.  

Ji aliyê bireserê ve lêker li du beşan kom dibin :  

Yên negerguhêz û yên gerguhêz.  

Lêkerên negerguhêz : Ev lêker bireserê nagirin.  

Ji lêkerên negerguhêz : Bûn, bezîn, çûn, firîn, hatin, meşîn 

Lêkerên gerguhêz : Ev lêker bireserê digirin.  

Ji lêkerên gerguhêz : Bihîstin, cûtin, danîn, meşandin, stran 

Di kêşanê de rayekên lêkeran 

Wekî ku di mijarên xwe de jî hatibûn vekolandin, rayekên lêkeran di hin 

dem û raweyan de hevpar û di hinan de jî cuda bi kar tên.  

Di kurdî de du rayekên bingehîn hene, ya dema niha û ya borî. hemû rawe 

li ser wan û li gorî raweyên xwe tên ristandin û curandin.  

Mînak 367 : Di kêşanê de rayekên lêkeran bi gelemperî li du beşên   

sereke kom dibin : 

Di raweyên jêrîn de rayêkên hemû lêkeran hevpar bi kar tên :  
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Dema niha, dema bê, dema bê ya nêzîk, daxwaziya dema niha û ya   

dema bê, raweya fermanî, xwestekî ya daxwaziya dema niha, bilaniya   

dema niha, hekaniya dema niha û ya dema bê, hekaniya daxwaziya  

dema niha, divêtiya daxwazî ya dema niha. 

Mînak 368 : 

Ji lêkerên negerguhêz : çûn  (-ç-)  

Ji lêkerên gerguhêz : Kirin (-k-) 

Ji aliyê rayeka bingehîn ve di raweyên din de rayeka dema borî ya 

hemû 

lêkeran hevpar bi kar tê.  

Mînak 369 : 

Ji lêkerên negerguhêz : çûn (çû-) 

Ji lêkerên gerguhêz : Kirin (kir-) 
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Di rayeka hin lêkeran ên dema borî de paşgira (-iya)’ê : 

Di rayeka hin lêkeran ên dema borî de digel rayekên bingehîn hin dirûven 

cuda jî bi kar tên ku ji aliyê rayeka raderê ve ew kêşan nerêzikî ne :  

Eger dirûveke kevnare ya lêkerê hebe û ew bi paşgira (-iyan)’ê biqede,   

tê vê wateyê ku ew kêşan li gorî rayeka wê ya dema borî pêk hatiye.  

Ew guhartin bi piranî di lêkerên negerguhêz de tên holê. Dibe ku di   

dema borî de taybetiyeke kêşana lêkerê ya ku raderên wan bi (-în)’ê 

diqedin e.  

Mînak 370 : Lêker : Teqîn 

Rayeka dema borî : (teqî-) : 

Yekjimar : Balonek teqî. 

Pirjimar : Ji deh balonan şeş teqîn. 

Rayek dema borî ya paşgira (-iya) digire : (teqî/iya) (teqiya) : 
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Yekjimar : Balonek teqiya. 

Pirjimar : Ji deh balonan şeş teqiyan. 

 

Di pêkhatina bêjeyên din de rayekên karîger :  

Rayekên hin lêkeran ên dema niha wek morfemên bêjesaz di pêkhatina  

bêjeyan de bi kar tên.  

Mînak 371 : Wek pêşgir û paşgiran bikaranîna morfemên bêjesaz : 

Bo morfemên bêjesaz ên ku wek hêmanên bingehîn cih digirin :  

Lêker : Gotin 

Bêjeya pêkhatî : Bêjer  

bêj-} rayeka dema niha û hêmana bingehîn, -er { paşgira bêjesaz 

 Lêker : Firotin 

Bêjeya pêkhatî : Firoşgeh 

firoş-} rayeka dema niha û hêmana bingehîn, -geh { paşgira bêjesaz 

Lêker : Pêçîn 

Bêjeya pêkhatî : Pêçang282  

  

pêç-} rayeka dema niha û hêmana bingehîn, -ang { paşgira bêjesaz 

Bo morfemên bêjesaz ên ku wek paşgirên bêjesaz cih digirin : 

Lêker : Gerîn bêjeya pêkhatî : Rojger 

roj-} hêmana bingehîn a bêjesaz, ger-} rayeka dema niha ya lêkerê 

Lêker : Girtin bêjeya pêkhatî : Rêgir 

rê-} hêmana bingehîn a bêjesaz, gir-} rayeka dema niha ya lêkerê 

Lêker : Firîn bêjeya pêkhatî : Balafir 

bala-} hêmana bingehîn a bêjesaz, fir-} rayeka dema niha ya lêkerê 

Carinan rayekên hin lêkeran ên dema niha mîna pêşgir û paşgirên  

bêjesaz, bêjeyên nû pêk tînin : 

Lêker : تşîn rayeka dema niha : êş- 
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Lêker : Birîn rayeka dema niha : bir- 

Bêjeya ku pêkhatî : تşbir 

Carinan jî rayekan hin lêkeran pêşgir û paşgir bi kar tên û hin bêjeyên 

nû tên holê :  

Lêker : Firîn rayeka dema niha : fir- 

Bêjeya ku pêkhatî : Firfir 

Di kêşanê de rêzikî û nerêzikiya lêkeran :  

Di kêşanê de rayekên hin lêkeran ên dema niha û yên dema borî ji hev ne 

dûr in, ev lêker ên rêzikî ne. Lê yên hinekan ji hevdu gelek dûr in. Ev lêker  

jî yên nerêzikî ne.  

Mînak 372/1 : Bo lêkerên rêzikî :  

Lêker : Cûtin 

Rayeka dema niha : cû 

Rayeka dema borî : cût  

Lêker : Firandin 

Rayeka dema niha : firîn 

Rayeka dema borî : firand  

Lêker : Hêrîn 

Rayeka dema niha : hêr283  

  

Rayeka dema borî : hêrî 

Lêker : Kirin 

Rayeka dema niha : k 

Rayeka dema borî : kir  

Lêker : Revîn 

Rayeka dema niha : rev 

Rayeka dema borî : revî/reviya  

Mînak 372/2 : Bo lêkerên nerêzikî :  
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Lêker : Dîtin 

Rayeka dema niha : bîn 

Rayeka dema borî : dît  

Lêker : Gotin 

Rayeka dema niha : bêj 

Rayeka dema borî : got  

Lêker : Hiştin 

Rayeka dema niha : hêl 

Rayeka dema borî : hişt  

Mînak 372/3 : Di kêşana hin lêkeran de him dirûvên nûjen û him ên kevn 

tên dîtin. Piraniya yên nûjen rêzikî û yên kevnare nerêzikî ne. 

Lêker : Anîn/hanîn 

Dirûvê nûjen : Anîn  

Rayeka dema niha : în 

Rayeka dema borî : anî 

Dirûvê kevn : Hanîn  

Rayeka dema niha : hîn 

Rayeka dema borî : hanî 

Lêker : Ketin/keftin 

Rayeka dema niha : kev 

Rayeka dema borî : ket 

Di rayekên hin lêkeran ên dema niha de hin guhartina dengan :  

Di rayekên hin lêkeran ên dema niha de hin guhartina tîpan tên holê ku,  
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ew bi gelemperî li gorî hin rêbazan pêk tên.  

Mînak 373/1 : Lêkerên ku bi (-aftin, -artin, -astin, -aştin, -axtin)’ê diqedin, 

tîpa (-a-)’yê, xwe li ya (-ê-)’yê dadigere.  
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Di wan lêkeran de rayekên dema niha : 

Aşkaftin aşkêv    

Bijartin bijêr   

Alastin alês   

Biraştin birêj  

Axaftin axêv   

Mînak 373/2 : Di hin lêkeran de hin dengdaran nefîzekî, xwe li yên fîzekî  

dadigerin. 

Nefîzekî :       Fîzekî : 

Tîpa (-f-)   li ya (-v-)’ê  

Tîpa (-p-)  li ya (-b-)’ê  

Tîpa (-s-) li ya (-z-)’ê  

Tîpa (-ş-) li ya (-j-)’ê 

Ji wan lêkeran ên ku di van dengên wan de guhartin pêk tên : 

Pişkaftin pişkêv 

Qulaptin qulêb 

Xwastin xwaz 

Gihaştin gihêj 

Ji wan lêkeran ên ku di van dengên wan de guhartin pêk nayên : 

Qurifîn qurif 

Xapîn xap 

Nivîstin nivîs 

Guvaştin guvêş 

Mînak 373/3 : Lêkerên ku bi (-andin)’ê diqedin, tîpa vê paşgirê ya (-a-)’yê, 

xwe li ya (-î-)’yê dadigere : 

çirandin çirîn  

Honandin honîn  

Mijandin mijîn  
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Rijandin rijîn 
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___ 

Agahdarî : 

Veser a Rêzimana Kurdî ya Kurmancî -bi hîndarî- 

A. Karabax 

Jimar : 23 

Mijar : Hoker  

Nasîn : 
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Ew peyvên ku di hevokê de wateya lêker, rengdêr û hêmanên ku wekî 

yên 

xwe temam dikin re hoker(hevalkar) tê gotin.  

Hoker ji bo lêker, rengdêr û peyvên wekî yên xwe; ji aliyê çawanî, dem,  

cih, bergeh, rêje, mêjer, sedem, şanîdan, guman û misogerî, pirs, erênî û 

neyîniyê ve alîkar in.  

Hêmanên navdêrîn, rengdêrîn, lêkerî û daçekî bi serê xwe yan komikî wek  

hokeran bikar tên, bi van erkên xwe dibin hoker. Lê her hoker; ne navdêr, 

rengdêr, lêker û daçek in. 

Bi gelemperî peyvên ku di binyatên xwe de hoker in, ew neguherbar in. 

Pirs : Di teksta jêrîn de beyî yên hatine reşkirin, hoker hene? 

Siltanên fîlan bi canfedayî bixebitin, bixebitin û dîsa bixebitin û ji bo 

Fîlistanê, canê xwe  

fedayî birayên xwe yên gêrîk bikin. Wan, ji tiştên ku gêrîkan ji bo fîlan û 

Siltên dikirin, bê  
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rawestan her nimûne didan. Belê, gêrîk dê bûbûna fîl jî, ji xwe ew fîlên 

lanetlêhatî bûn. Her 

gêrîk ji berê de fîlek bû, lê lanet li wan hatiye û wiha wek gêrîkan hatine 

piçûkkirin. Her 

gêrîk bi xebatê û bi destûra Siltên dikare bibe fîlek. Belê, bi destûra 

Siltên... Siltan dikare  

fîlîtiyê bide her gêrîkê jêhatî. Gêrîk dikarin bi destûra Siltên bibin fîl. Lê 

ew dikarin bi tenê,  

bi qasî gêrîkan bibin fîl. (Siltanê Fîlan, Y. Kemal) 

Peyvên ku reşkirî, bikaranînên xwe hoker in : bi canfedayî, dîsa, bê, belê, 

berê, wiha,  

bi xebatê, bi tenê  

Li gorî erkên xwe cureyên hokeran  

Hoker li gorî erkên xwe li şeş beşên sereke kom dibin :  

Yên çawaniyê  

Yên demê  

Yên cih û bergehê  

Yên şanîdanê  

Yên çendaniyê  

Yên pirsyariyê  

Hokerên çawaniyê :  

Piraniya peyvên hokerên çawaniyê yên rengdêrên çawaniyê ne. Ji aliyê  

peyvsaziyê ve bi giştî ew bêguhartin bikar tên û awaniya  alakiyê diyar  

dikin.  

Bo bidestxistina peyvên wan, pirsên bi (çawa/çawan, çilo/çiton) li lêkerên 

pêveberî tên kirin. 

Mînak 374 : Hokerên çawaniyê û bikaranîn :   
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Ji yên xwerû : biçûk, bilind, dereng, tenê, lez, mezin, tavil, xweşik, zû 

Di gengeşiyê de mirovê ku bilind difiriya, biçûk ketibû.  

Koma cîwana zû hatin festîvalê, lê dereng çûn.  

Darên tûyê zû mezin dibin.  

Ji yên nexwerû(pêkhatî/hevedudanî) : bi lez, bi tenê, bi misogerî, 

bêguman, bêşik, armêrkî, edîbane, hêdîka, kêmtir, rasterast 

Rojda û Nalîn bi lez diçûn û dihatin.  

Niha ev keç bi tenê dixebite.  

Di şevbihêrkê de her kes çarmêrkî rûniştibû. 

Hokerên demê :   

Ev hoker ji aliyê demê ve bo çalakiyê karîger in. Ji bo bidestxistina wan, 

pirsên ku bi (kengî, çi demê, çi wext) li lêkerên pêveberî tên kirin.  

Dem li sê beşên sereke dabeş dibin : Dema niha, dema borî û dema bê.  

Peyvên demîn bi wan beşan ve têkildar in. 

Mînak 375 : Hokerên demê û bikaranîn : 

Hokerên demê, ji yên xwerû : îro, duh, pêr, sibehê, roj, rojekê, nîvro,  

gav, wext, saet, meh, îsal, par, biharê, havînê, payîzê, zivistanê 

Ew duh ji wir derketin û îro li ber golê bi cih dibin.  

Baran par kêm barîbû, lê îsal şilayî bê hemd e.  

Dibistanên me havînê tên girtin û payîzê vedibin.  

Ji hokerên demê, ji yên nexwerû : berê êvarê, berî bîskekê, bi saetan, 

êvarkî, piştî nîvro, roj bi roj, sibeh û êvar, sibehê zû 

Delal her roj êvarê dixebite, bi roj jî diçe kursa Dimilkî.  

Nalîn berî bîskekê li vir bû.  

Rojhat, wê havînê li ba nasekî malbata wan maye. 

Hokerên cih û bergehê :  

Ev hoker ji aliyê cih û bergehê ve çalakiyê didin nasîn. Bo bidestxistina  
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wan, pirsên ku bi (li ku, li ku derê, ji ku, ji ku derê, di ku de, bi ku ve, ji  

ku ve) li lêkerên pêveberî tên kirin. 

Mînak 376 : Hokerên cih û bergehê, bikaranîn : 
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Ji hokerên cihê : derdor, dereke din, dûr, jêr, jor, paş, pêş, li paş, li pêş, 

nêz, her derê, li çepê, li her derê, li rastê, li vir, li wir, vir, wir    

Du çiyager bûn, ji hevalên xwe dûr ketibûn.  

Wan xwe avêtin ber zinarekî, nan li wir xwarin.  

Dakatina berfê bi hêz dibû, li her derê dibariya.  

Ji hokerên bergehê : ber bi, ber ve, ber bi ve, ber bi jêr ve, ber bi jor 

ve,   

bi vir de, bi wir de, ji vê hêlê ve, ji wê hêlê de, ji vê alî ve, ji vî alî ve, ji wê   

alî ve, ji wî alî ve, serejêr, serejor  

Xamika xezal a navterhîn serejêr direwiya.  

Nêçîrvan ji kemînê derket û ji wî alî ve beziya.  

Piştî demekê xezal bûn sisê, ber bi jor ve çûn.  

Hokerên şanîdanê :  

Ev hoker ji aliyê şanîdanê ve pêkhatina  alakiyan şanî didin. Ji bo  

bidestxistina peyvên wan, pirsên ku bo hokêrên çawaniyê tên kirin  

(çawa/çawan, çilo/çiton) bi kar tên. Digel vê yekê bersivên wan, ne   

hokerên awaniyê ne. Hokerên şanîdanê di nav hev de hemwate û  

nêzwate ne, şibandin û nediyariyê jî di xwe de dihewînin. 

Mînak 377 : Hokerên şanîdanê û bikaranîn : 

Ji hokerên şanîdanê : wiha, wilo, wisa/wisan, wanî, hanî, halo 

Kalê çîrokbêj wiha got û min jî wanî nivîsand.  

Min çiqas jê re got, ew dîsa wilo dike.  

Ew li wî dinêre û hanî radibe û rûdine.  
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Hokerên çendaniyê :  

Ev hoker ji aliyê mêjer, rêje û radeyê ve çalakiyê didin nasîn. Ji bo  

bidestxistina peyvên wan, pirsên ku bi (çiqas, qasî çi, wekî çi) li lêkerên 

pêveberî tên kirin. 

Mînak 378 : Hokerên çendaniyê û bikaranîn : 

Ji hokerên çendaniyê : bêhtir/bêtir, bi qasî, bi çendî, çar bi çar, ewqas, 

gelek, herî, hin, hinek, keliyekê, kêm, kêmtir, kêm û zêde, pir, yek bi yek, 

zehf, zêde, zêdetir 

Xebatkarên me ne tiral in, nexasim bêhtir dixebitin.  

Li wir ez jî kêm û zêde dixebitim.  

Firoşger, sêv du bi du jimartin û dan hemûyan. 
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Hokerên pirsyariyê :  

Ev hoker ji aliyê pirsiyariyê ve ji bo çalakiyê tên xebitandin. Ev hêman 

ji peyvên pirsînê yên ku bi erkên hokerî bikar tên, pêk tên. 

Mînak 379 : Hokerên pirsyariyê û bikaranîn : 

Ji hokerên pirsyariyê : çawa, çend, çilo, çiqas, çi demê, çi wext, kengî, 

li  

ku, li ku derê, ji ku, ji ku derê, di ku de, bi ku ve, ji ku ve, qasî çi, wekî çi 

Xamika xezal çawa bû?  

Nêçîrvan bi ku ve beziya?   

Xezal çend bûn? 

Di hin bikaranînên taybet de hoker  

Mînak 380 : Ji bo wan bikaranînan mînakên hilbijartî :  

Bo rewş û awaniyê :  

Ew ji dil de dikeliya û bi dengekî nermikî dirêsiya. 

Bo şibandin, awanî û şanîdanê :  
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çawa bikim, Gul jî wisa dixwîne! 

Bo payedariyê :   

Em ji we pirtir raziyan û ew jî ji me pirtirîn raziyane. 

Bo daxwaziyê : 

Bila hûn ê ji me re bişînin. 

Bo gumaniyê : 

Belkî îro Berîvan nikare bê perwerdehiya pîşeyî. 

Bo misogeriyê : 

Helbet ew nikare bê, ji ber ku nexweş e. 

Bo nediyariyê : 

Şevek ji şevan bû, leşker li pey hev dimeşiyan.   

Bo sedemê :  

Ew çima dixebitî, ji ber ku karê wî xebat bû, ne encam bû.  

Bo erêniyê : 

Belê, min dîtina we pejirand. 
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Bo neyîniyê :  

Ew bajar ne nêzîk e, te ew hîç nedîtiye. 

Hoker wateya rengdêrekê temam dike :  

Ev gul û kulîlk gelek xweşik in. 

Hoker peyveke weke ya xwe dişidîne :  

Şekir xelas bûye, Dîlanê pir hindik aniye. 

Ji aliyê peyvsaziyê ve hoker   

Piraniya hêmanên hokerîn bi binyadî navdêr, rengdêr, daçek in.  

Ji aliyê peyvsaziyê ve hoker du beşên sereke ne : Xwerû û nexwerû. 

Hokerên xwerû : Ev ji yek bêjeyan pêk tên.  

Mînak 381 : Ji hokerên xwerû : 
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Ji nav û navdêran : îro, duh, îşev, lez, nîvro, par, pêr, sibeh, zane 

Ji nav û rengdêran : baş, bilind, kesk, mezin, rind, sax, xweş, zer  

Ji peyvên hokeran : bê, bêyî, bilî, hêdî, na, ne, par, pêr, zû 

Hokerên nexwerû :  

Ev hokerên pêkhatî û yên hevedudanî ne. Hokerên nexwerû herî kêm,  

bi du hêmanan pêk tên. 

Mînak 382 : Pêkhatina hokerên nexwerû :  

Ji yên ku bi ducarkirina bêjeyekê çêdibin û bi hev ve tên nivîsandin : 

hûrhûr, saxsax, xirxir, xîzxîz, xulxul, zûzû 

Ji yên ku bi ducarkirina bêjeyekê çêdibin û cuda tên nivîsandin : 

cot cot, deh deh, giran giran, hêdî hêdî, sar sar, teze teze 

Ji yên ku bi awayên tewandinê pêk tên : 

piştî nîvro, berê êvarê, sibehê zû, berî sê mehan 

Ji yên ku bi bêjeyên dijwate û bi alîkariya gihaneka (û)’yê ve : 

bi ûk û mezin, jor û jêr, kêm û zêde, sar û germ, şev û roj 

Ji yên ku bi alîkariya qertafa neyînî ya (bê)’yê : 

bê pênûs, bê pirtûk, bê pere, bê hêvî, bê gotin, bê xebat, bê destûr   

bêpênûs, bêpirtûk, bêpere, bêhêvî, bêgotin, bêxebat, bêdestûr   

Ji yên ku bi alîkariya daçeka (bi), peyv û paşgira (î)’yê ve :291  

  

bi heybet, bi lez, bi dilxweşî, bi  avreşî, bi çavsorî, bi destgiranî 

Ji yên ku bi alikariya daçekên (bi, di, li, ji, de, re, ve)’yan ve : 

bi vir ve, bi wir de, li ku, ji ber ku, ji ku, di ku re, ber bi, ber bi ve 

Ji yên ku bi awayê komika bêjeyî bi kar tên : 

çawa hatin wisa çûn, hatin nehatin, gotin negotin 

Ji yên ku bi awayê biwêjî bi kar tên : ava yekî serberjor çûn 

Bi navbend, pêşgir û paşgiran pêkhatina hokerên nexwerû : 

Navbend : (-e-) : çeperast, keskeşîn, rasterast, xurexur  
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Pêşgir : ( î-) : îşev, îro, îsal, îcar 

Paşgir : (-ane) : 

edîbane(edîb + ane) Mem edîbane dipeyive.  

torane(tor + ane)  Birayê wî torane digeriya. 

Paşgir : (-anî) : 

wekanî(wek + anî)  Diya Rewşenê hirî wekanî radixist.  

zûkanî(zûka + anî)  Dema ku ew dihat, zûkanî dimeşiya. 

Paşgir : (-ka) : 

hêdîka(hêdî + ka) Destê xwe hêdîka bilind kir.  

zûka(zû + ka) Dema ku ew dihat, zûka dimeşiya. 

Paşgir : (-kî) : 

êvarkî(êvar + kî)  Azad êvarkî hat cem wan.  

mêvankî(mêvan + kî)  Ew li cem wan mêvankî rûnişt. 

Paşgir : (-tir, -tirîn) : 

pirtir(pir + tir)  خşev ciwan pirtir hatin şanogehê.  

zûtirîn(zû + tirîn)  Hûn ê sibehê zûtirîn biçin bajêr.  

Bi paşgira tewangê : (-ê) : 

biharê(bihar + ê) Em biharê diçin zozanê.  

rojekê(rojek + ê)  Ew ê rojekê bê mala we. 
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 Ji aliyê hevoksaziyê ve hoker  

Ev peyv di hevokê de ji bo hêmanên bingehîn alîkar in. Ev alîkarî ji bo   

lêker, rengdêr û peyvên ku wekî yên xwe ne. 

Mînak 383 : Di hevokê de hoker :  

Di hevokê de dibin têrker : 

Em danê êvarê diçin dîlanê.  

Masî teze teze hatin biraştin. 

Di hevokê de bi lêkerê ve dikevin awayê pêveberiyê : 
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Azad ji Memê leztir e.  

Wan qîzan şîr bi germî venexwarin.Jimar : 24 

Mijar : Daçek  

Nasîn :293  

  

Ev hêmanên bêjeyî ne ku bi serê xwe wekî bêjeyên bingehîn ne xwediyê 

wateyên girîng in. Digel vê di hevokan de bi cihgirtinên xwe, di navbera  

hêmanên bingehîn û alîkar de pêwendiyan pêk tînin. 

Daçek bi peyvên din an jî bi hêmanên xwe ve di hin bikaranînan de dibin 

hoker, gihanek jî. 

Ev hêman cuda tên nivîsandin. Daçek û komedaçek peyvan ditewînin, 

tewang li ser peyvên guherbar pêk tên. Di hevokê de paşda ek pêşda ekan 

temam dikin. 

Di rêza hêmanên bêjeyî yên hevokê de karên da ekan ên ku herî balkêş,  

di pêkhatina têrkeran de alîkarbûn in û têkiliyên wan ên herî sereke bi 

navdêr, cînavk û bi hêmanên wekî yên xwe re ne.  

Ji aliyê peyvsaziyê ve daçek di çêkirina peyv û biwêjan de cih digirin. 

Pirs : Di teksta jêrîn de bêyî yên hatine reşkirin, daçek hene? 

Rê pir hene û rêwî jî gelek in. çi dema rêwiyek bi riyeke nenas ve diçe û li 

dûriyaneke yan li 

sêriyaneke rast tê, ji xwe re şaş dimîne ka dê bi kîjan riyê ve here. Ha wisa 

ew rêwî dudil dibe 

û ji rêwîtiya xwe disilike. Lê pirê caran kîjan riya ku pir zêde hatiye 

şixulandin, ji mirov re bê  

teşqele tê xuyakirin û hêsantir dixuyê. (Siyabend û Xecê, Zeynelabidîn 

Zinar) 

Ev peyv daçek in : bi, ve, li, ji, re  

Bi tevayî daçek  
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Em ê daçekan ji aliyê peyvsazî, wate û erkên wan ve di zik hev de vekolin.  

Ji aliyê peyvsaziyê ve da ek li du beşên bingehîn dabeş dibin : Yên xwerû  

û yên nexwerû. 

Daçekên xwerû :  

Ev daçek ji yek hêmanan pêk tên. Pêşda ek û paşda ekên bingehîn di vê 

beşê de cih digirin. 

Mînak 384 : Daçekên xwerû û bikaranîn : 

Pêşda ekên bingehîn : bi, di, ji, li 

Gulçîn bi trênê çû bajêr.  

Gulê sola xwe di mirîşkê werkir.  

Gulçînê, helbest ji deftera Cano kopya kir.  

Cano li Amedê diçe zanîngehê. 
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Paşda ekên bingehîn : de, re, ve 

Di gurçikên Dîlanê de kevir hebûne.  

Rizgar di parkê re çûye sûkê. 

Singê tûjik di erdê ve hêsantir çûbû. 

Di hin nivîsaran de tên dîtin ku paşda ekên bingehîn bi awayekî awerte, 

ango bi serê xwe jî tên karandin : 

Gurçikên wê de kevir hebûne.  

Rizgar parkê re çûye. 

Singê ne tûjik erdê ve baş ne û. 

Mînak 385 : Pêşda ekên bêjeyî û nebingehîn : 

Ji pêşda ekên bêjeyî û nebingehîn : bo/bona, gor/gorî, heta/heya, 

wek/weke/wekî, mîna/fena, nola/nolî 

Ev bêjeyên li jor di binyatên xwe de daçek in. Piraniya wan bi serê xwe 

bi kar tên û ev ji pêşda ekên nebingehîn ên ku herî nêzî yên xwerû ne.  
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Rojhat bo xwendinê hat. 

Gorî Memê ew bi bezê ketiye.  

Dîlan heta dibistanê bi tenê çûye. 

Wî wekî te bi hevalan ve şano negerandiye.  

Gulçîn mîna Rojhêt naxwîne.  

Ew nolî Dîlanê dixwîne.   

Ji pêşdaçekên bêjeyî û nebingehîn : ba, bê, bêyî, ber, bilî, bin, cem,   

dor, gel, jêr, jor, nav, nik/rex, paş, pêş, qasî, ser  

Piraniya bêjeyên li jor bi binyadî ne daçek in. Lê di hin erkên xwe de mîna  

daçekan bi kar tên. Eger ew di wan erkan de bi serê xwe bên bikaranîn, 

dibin pêşda ekên nebingehîn ên ku nêzî da ekên xwerû.  

Ew bê pere neçû.  

Ev bêyî min hatiye.  

Wî bilî Rewşenê tu kes nedîtiye.  

Ew turîst gel Memê çûye mizgeftê. 

Ba min mêvanek heye.  

Tu kes ber derî nîn e.  
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Gulçîn hat bin dara mezin.  

Ew nikare bê cem min. 

Dor min agir bû.  

Em hemî daketin jêr. 

Hûn jî derketin jor. 

Ev ketin nav avê. 

Gulê xwe da nik me.  

Rewşen û paş dibistanê. 

Wî xwe da pêş xwendekaran.  
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Wê ferheng danî ser maseyê. 

Qasî wan Nalînê jî pirtûk kirîne. 

Daçekên nexwerû : Ev herî kêm bi du hêmanan pêk tên.  

Mînak 386 : Daçekên hevedudanî û bikaranîn : 

Ev ji pêşda ek û paşda ekên bingehîn pêk tên : 

Bi ... de Şîr bi çiçikan de hatibû.  

Bi ... re Gulçîn bi Gulê re dilîst. 

Bi ... ve Rewşen bi hevalên xwe ve digeriyan. 

Di ... de Di wê gulistanê de kaniyek hebû. 

Di ... re  Mem, di taxa nû re çûye navenda bajêr. 

Di ... ve  Nalînê, pêşgîr bi deriyê serşokê ve kir. 

Ji ... de Zarokekî wan ji darê de ketiye. 

Ji ... re Memê ew pirtûk ji Gulçînê re biriye. 

Ji ... ve Rewşa wî ji aliyê me ve hîn zelal nebûye. 

Ji yên bi pêşda ek û yek peyvan pêk tên : 

Ji ba Rizgar ji ba kalikê xwe çûbû.  

Ji ber Wî ji ber min ansîklopedî kişand ber xwe. 

Ji bin Ew ji bin darê rabû ser piyan. 

Ji bo Hûn ji bo kê van dersan amade dikine? 

Ji cem Ew ciwan ji cem me rabû, çû cem hevalên xwe. 

Ji nav Zilamê me ji nav xwendekaran çûye ba wan. 

Ji ser Du kevok ji ser wî zinarî firiyane. 

Li ba Mamoste li ba bavê te çay vedixwar. 
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Li ber Rojda li ber baranê şil bûbû. 

Li bin çend xebatkar li bin holê raziyan. 

Li cem Rewşenê li cem kê ev kilam gotiye? 
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Li hember Dibistana navîn li hember mala me ye. 

Li jêr Li jêr dibistana me parka zarokan çêdibe. 

Li jor Li jor dibistana me pirtûkxaneya taxê heye. 

Li nav Rojhat, wê rojê li nav zarokên taxa jêr bû. 

Li paş Wê xezalê, îcar jî nêçîrvan gelek li paş xwe hiştibû. 

Li pêş Azad li ser rêkê, li pêş texsiyê rawestiya. 

Li nik/rex Di vî gundî de xanî li rex hev hatine avakirin. 

Li ser Vê sibehê bilbil li ser zinarekî, li gorî dilê min dixwend. 

Ji yên bi pêşda ek, peyv û paşda ekan ve pêk tên : 

Bi ser de Di wî karî de sê rojên te, bi ser ên me de hatine. 

Bi hev re Zarokên me, li mal bi hev re xwarinê dixwin.   

Bi bin ve Rewşenê, kêra bi benik bi bin holê ve kiribû. 

Bi hev ve  Memê, dar dane ser hev û bi hev ve girê dan.   

Bi ser ve Bi ser rezê wan ve keriyek pez hatibû.   

Di bin de  Baran barî, zeviyên me di bin avê de man. 

Di ber de Di ber dîwarekî hewşê de çar darên xoxê hebûn. 

Di nav de Nalîn, di nav xwendekarên taxa jor de rûniştibû. 

Di serî de Rê, di serî de li col û cobalên wan hatibû girtin.   

Di bin re Di bin du çiyayan re hûn bi trênê bihurîn. 

Di ber re  Di ber çiyayên bilind re em bi trênê bihurîn. 

Di nav re Trêna me, li deştekê di nav rezan re bihurî. 

Di ser re Tê gotin ku baz di ser deştan re bêxem difirin.  

Ji ber ve Gulçîn, ji ber birayê xwe ve çû berxan bîne. 

Ji bin ve Wî, ji bin ve gef û gur li kê xwendine? 

Ji ser ve Kula pişta wî ji ser ve hate dermankirin. 

Ji jêr ve Wê kir nekir, ji jêr ve tu kesî guhdarî lê nekir. 

Ji jor ve Ew li ser pireyê bû, ji jor ve li avê dinêriya. 

Ji der ve Apê Nalînê, ji der ve erebeyek anîbû navçeyê. 
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Ji yên daçekên hevedudanî yan komedaçekên din : 

Ber bi Diya Gulê ji avê dihat, Gul ber bi wê beziya. 

Ber bi... ve Komek turîst ber bi jor ve dimeşiyan.  

Digel... ve Gul û Gulçîn, digel Dîlanê ve  ûn şanogehê. 

Ligel... ve Nalîn û Rewşen, ligel Memê ve çûn ber golê.  
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 Digel hev Xwendekaran digel hev li piyesê temaşe kirin. 

Ligel hev Nalîn, Rewşen û Mem ligel hev çûn ber golê. 

Li ber hev Xwendekar di cih de li ber hev rûniştin. 

Li hember hev  Mêvanên me li hember hev rûniştibûn. 

Li pê/pey hev  Xwendekarên taxa me li pey hev hatin. 

Li dû hev çar zarok li dû hev ketin hundirê malê. 

Li paş hev Ew li paş hev  ûn ber deriyê nexweşxaneyê. 

Li pêş hev  Xwendekarên me li pêş hev rawestibûn. 

Li pişt hev  Gul û Gulçîn li pişt hev hatin ber maseyê. 

Li nik hev  Li nik hev sê kesan li binê bîrê dinêriyan. 

Di pêkhatina peyv, komepeyv û raweyan de daçek 

Mînak 387/1 : Di pêkhatina peyv û komepeyvan de hêmanên daçekî  

cih digirin, ji wan çendek : 

Di navdêrê de : bi + aqiltî biaqiltî  

Di rengdêrê de : ji + bergirî jibergirî 

Di lêkera biwêjî de : bi ser de hatin bi + ser + de + hatin 

Bi radera navdêrîn de : biserdehatin 

Bi cînavka tewandî ve : bi + wî/wê pê 

Di hokerê de : ji berê de ji berê de 

Daçek bi daçekê ve : ji bo ji bo 

Bi gihanekan ve : ji ber ku ji ber ku 

Mînak 387/2 : Di raweyên lêkerê de qertafên daçekî : bi-, di- 
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Qertafa kêşanê : bi- 

Raweya fermanî : Bixwîne!  

Dema bê : Ez ê bixwînim. 

Qertafa kêşanê : di- 

Dema niha : Ez dixwînim.  

Dema boriya berdest : Min nedixwand.  

Di hin bikaranînên kompleks de daçek  

Mînak 388 : Di hevokê de bikaranîn : 
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 Bi terkêrê ve :  

Gulçînê ji du xwendekaran re pênûs kirîn. 

Bi pêveberê ve :  

Xalîvan xaliyê salonê ji nû ve bir. 

Bo cihekî :   

Gul bi Gulçînê ve di eywanê de rûniştine. 

Bo berekê :   

Hêzên leşkerî ber bi başûrê ve bihurîn. 

Bo demekê :   

Em duh, ber bi êvarê ji pirtûkxaneyê hatin. 

Bo rewşekê :   

Memê bi zarokan ve şerbet vexwarin.  

Bo sedemekê :   

Birayê Memê ji ber derdê dilê xwe heliyabû.   

Bo mabestekê :   

Nalînê, ji bo Gulê xwarin nebiribû seyrangehê. 

Bo bisînorkirinekê :   

Turîst heta kemera dîrokî ya avê çûn.  

Bo şibandinekê :  



Rêzimana kurdî | 2689  

 

Bejna Nalînê bi qasî ya Şîlanê ne zirav e. 

Di komepeyva biwêjî de :  

Evîndar bû, ew di agirê xwe de dişewitiya. 

Jimar : 25 

Mijar : Gihanek  

Nasîn : 
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Ev peyvên ku bêje, komek, hevokên sereke û yên pêreyî bi hev ve girê 

didin 

re gihanek tê gotin. 

Hêmanên gihanekî neguherbar in, bi serê xwe ne xwediyê wateyên girîng 

in.  

Lê di hevokê de rolên alîkar ên girîng dilîzin.  

Hin daçek, hoker, lêker, cînavk, rengdêr û navdêr bi erkên gihanekî bi kar  

tên; di yên xwerû û nexwerû de cih digirin û bi vî awayî dibin gihanek.   

Pirs : Di teksta jêrîn de beyî yên hatine reşkirin, gihanek hene? 

Pîvok û Zexmo man li serê meydanê, firîna firnikê hespên wan diçûn 

asîmanê. Ji heyecan û 

heylanê temaşevanan bêhna xwe nedida û nedistend, serekê heyeta 

hemberiyê li tûtikê da. Bi 

wî dengê tûtikê re, mij û moran derket ser meydanê. Pîvokê, bi zanabûn 

firsenda pêşî da 

kurmam, lê kemenda Zexmo vala çû.  

Bihurîn û par re zivirîn, li nivê meydanê, cara diduyan Pîvokê mecal da 

Zexmo. Fena ku 

Pîvok tinazên xwe pê bike, dîsa kemenda Zexmo tewş çû û damara nava 

eniya wî çilmisî. 
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Libaketina sisiyan Zexmo nedît, tenê dît ku li nivê meydanê girêdayî ye.   

(Ristemê Zal, Xurşîd Mîrzengî) 

Ev peyv gihanek in : û, lê, fena ku, ku. 

Bi tevayî gihanek  

Em ê gihanekan ji aliyê peyvsazî, wate û erkên wan ve di nav hev de bidin 

dahûrandin.   

Ji aliyê peyvsaziyê ve gihanek du beş in : Yên xwerû û yên nexwerû. 

Gihanekên xwerû : Gihanekên xwerû ji yek hêmanan pêk tên. 

Mînak 389 : Ji gihanekên xwerû : an/yan, ano/ango/yanî, bes, ca, de, gel, 

heger/eger, hek/heke, heta/heya, jî, ka, ku, lema/loma, lew/lewre, lê, 

ema/  

lakîn, ma, ne, û   

Bikaranîna gihanekên xwerû : 

an/yan 

Pênûsa sor an a zer bide min!   

Pelê çirî yan ê neçirî, ev tevde yên we ne.    

ango/yanî  

Ew bi arsimê ketiye ango zehf serma xwariye.   

Ew bi arsimeke giran ketiye, yanî hîn nexweş e.   

bes   

Bes bimeşin, hûn ê piştî nîvro bigihêjin wî gundî.   
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Hûn ê ber bi nîvro li ser kaniyê bin, bes bimeşin.  

ca 

Ca ew mirov bê ku hûn ê çawa jê re nebêjin! 

Ca sibehê bibe, ez ê biçim serlêdana wê pîrê.  

de   
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De çi dibe dibe, em ê nameyekê jê re binivîsin. 

De kê gotiye gotiye, hûn ê ji xwe re nekin xem.  

gel  

Gul û Gulçîn, ew gel Memê hatine salonê.  

Ez û tu, em gel turîstan ûn şaredariyê. 

heger/eger, hek/heke  

Heger ew îro bên, em ê ji vir biçin. 

Hek ne wisa be, ew ê çawa bike? 

Heke wisa be, ez ê wî bişînim ba te.   

heta/heya   

Heta ku ez bêm, kalê derman xwaribû. 

Heya mirinê ew ê ji wan re bixebite.  

jî  

Min ji wê re lênûskek anî, lê te jî jê re aniyê.   

Wan jî du pênûs dabûn wê. 

ka  

Bila hoste were, ka em pê re çi peymanê çêdikin?  

Ma ew rojekê neçe karê xwe, ka em jê re çi dibêjin! 

ku   

Ku erebeya wî hebûye, hûn ê bibirana bendava mezin.  

Em diçin sînemayê ku li filmeke belgewarî temaşe bikin.  

lema/loma, lew/lewre 

Hûn nehatine alîkariya wê, lema ew ji we xeyîdiye.  

Wî ji Gulê re negotiye, lew vê neçûye sînemayê.  

Em ji wir derketin, lewre wî axaftina xwe biriye.  

lê, ema/lakîn 

Gulê çay çêkiribû, lê wan venexwar.   

Hûn hatin ema ew bi we re nehatibû. 301  
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Ew dixebitîn, lakîn bê pere bûn.   

ma    

Ma wî alîkarî nexwest ku em jî bidin. 

Ma min i got ku tu hema dibêjî : “Na!” 

û 

Gul û Gulçîn çûn bajêr.  

Wan bilêt kirîn û berê xwe dan lûnaparkê.  

Gihanekên nexwerû : Gihanekên nexwerû gelek in. Ew herî kêm bi du 

hêmanan pêk tên. 

Mînak 390 : Gihanekên nexwerû(pêkhatî, hevedudanî) : 

Ji yên nexwerû : 

an ... an... 

Ew nehat an li ba Azêd an li ba Memê ma. 

an na/heke na... 

Ev zilam, birayê te an na, hevalê te ye? 

an ... an jî... 

An Memê Alan an jî Ristemê Zal dê bê pêşkêşkirin. 

ca ka  

Ca ka wî bide min! 

çawa ku  

çawa ku tu bêyî, em ê dest bi kişikê bikin. 

çer ku  

çer ku îşev bigihêjim otelê, ez ê razêm. 

çi ... çi...  

çi ji aliyê dê û çi ji aliyê bavê ve hebû, li wan parî kirin. 

çima ku 

Rojhat xwe tawanbar dike, çima ku nekariye ezmûnê bide. 
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da ku 

Ez ê jê re helbestan bişînim, da ku bide televîzyonê.302  

 dibe ku 

Min pirtûkê Gulê da Gulçînê, dibe ku îro here mala wan. 

geh ... geh... 

Hûn geh diçûn geh dihatin, lê em tim li wir bûn. 

ger  

Ger ew xwarinê nexin, îro ez wan bernadim. 

ger .... ger ... 

Ger bi destê wê, ger bi yê wî be, tu xelat ji we re nayên. 

heta ku 

Heta ku ez sax bim, ez ê li te binêrim.  

ha ... ha...  

Ha tu têyî ha ew, em ê li mala me dersan çêkin. 

heye ku 

Rizgar nehatibû, heye ku riya xwe guherandibû. 

him ... him... 

Wan him rez dibirîn him bar dikirin. 

him ... him jî... 

Ew vegotin him bo te him jî bo wî ye. 

ji ber ku 

Me karê xwe qedand, ji ber ku em şev û roj xebitîn. 

lêbelê 

Ez ê herim, lêbelê nikarim heya êvarê bimînim. 

ka bila  

Ka bila Rojda bê, çi kiriye nekiriye, hûn ê bibînin.  

ne ... ne  

Ne ez dibêjim ne tu, kî yê bibêje, ka em di  i rewşê de ne! 
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wekî ku 

Min dît ku ew bêhiş radiket, wekî ku bi rojan bêxewmayî. 

Ji aliyê wate û erkên xwe ve di hevokê de gihanek :   
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 Mînak 391 : Di hevokên hevedudanî de gihanek bi rolên alîkar ên girîng  

radibin : 

Di navbera du hêmanên hevokî de cih digire : 

Gulçînê dît ku min ew negirt û nebir ber deriyê. 

Sedemê nîşan dike : 

Ji ber ku pênûs ne baş bû, wî nikarî xweşik binivîse.  

Demê diyar dike : 

çawa ku ez bi şev dixwînim, hûn jî dikarin bixwînin.  

Encamê şanî dide : 

Li gorî ku wî digot, Cano xwastiye ku xwe biavêje ava mezin. 

Rûberîkirin û wekheviyê watedar dimîne : 

Ha danê sibehê, ha danê êvarê dibe, ew jî bên qursa Soranî. 

Merc û bisînorkirinê destnîşan dike : 

Heta ku hînî vî zimanî nebin, hûn ê çawa ezmûnê bidin?  

Di navbera hêmanên hevokê de dijberiyê bi dest dixin :  

Dikir ku bi balafir biçe, lakîn bilêt gelekî biha bûn. 

Di komepeyvên biwêjî de :  

Evîndar bûye, agir wisa pê ketiye ku tu çare nedîtine. 

Di verastkirina hevokên hevedudanî de :  

Ew xwe tawanbar dike, çima ku nekare bisîkletê biajo.   

Di ahenga hevokên hevedudanî de :  

Li yekşemê, yan hûn an jî em ê li qada futbolê bin. 

Jimar : 26 

Mijar : Baneşan  
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Nasîn :304  

  

Peyv û dengên ku hêstan bi kovan, nayîrîn, tirs, şayîş, şaşwazî, eciban, 

hejmetkarî, şahî, dilxweşî, şiyarkirin, ferman, gazîkirin, mixab, nifir û 

nazaketan şanî dikin re baneşan tê gotin.  

Hêmanên ku bi binyadî baneşan in ew neguherbar in. Gelek peyvên din  

jî bi erkên baneşanî bi kar tên û di formên hevedudanî de cih digirin.  

Di her hevokên baneşanî de peyv an deng ne baneşan in. Ji ber ku hin 

hevok bêyî hêmanên baneşanî jî bi awayên baneşanî radibin. 

Mînak 392 : Destpêk : Bo bikaranîna nîşandeka baneşanê( ! ) :  

Nîşandeka baneşanê tê dawiyê hevoka baneşanî : 

Ax serê min diêşe! 

Nîşandeka baneşanê li ber hêmana baneşanê û li dawiya hevoka sereke 

ye : 

Ax! Serê min awa diêşe!  

Peyv an peyvên baneşanî bi bêhnokê tên veqatandin, nîşandeka 

baneşanê 

diçe dawiya hevokê : 

Ax, êşa serê min her şev giran dibe! 

Bi tevayî baneşan 

Gelek baneşan hene, ew bi wate û erkên xwe cuda cuda karîger in. Mirov  

dikare wan bi awayekî beşkirî wiha vekolîne : 

Mînak 393/1 : Bo kovan û nayîrînan : 

Ji yên peyv û dengên baneşanî : Ax! Ay! Hey lê/lo! Of! Oy! Wî! 

Wex/Wax! 

Wey/Way! Wey lê/lo! 

Ax kurê min nexweş bûye!  

Ay! تşa serê min rabû! 
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Hey lê, dîsa dilê min ketiye kela havînê!  

Hey lo, were ber deriyê dilê min! 

Of ev  i êş e! 

Oy derdê bê derman! 

305  

  

Dengbêj li her dawiya bendê digot : “Wî! Wî! Wî!..” 

Wex! Agir bi mala min ketiye!  

Wey zarokek di avê de fetisiye!  

Zarokek di avê de fetisiye, wey! 

Wey lê, ev çi kul e ku kes pê nizane!  

Ev çi kul e ku kes pê nizane, wey lê!  

Wey lo, hişkesaliyê gundê me wêran kiriye!  

Hişkesaliyê gundê me wêran kiriye, wey lo!  

Ji yên peyvên navdêrîn : Hawar! Lorî! 

Hawar Xwedêyo, vê nexweşiyê zarok nehîştin!  

Min xwedî kir, xaka reş bir... lorî berxê min lorî! 

Ji yên biwêjî : De lorî! Ax li min ezê/ezo! Wey li minê/mino!  

Diya te mir, de lorî qîza min lorî!.. 

Ez ê awa bikim vê şîrmijê, ax li min ezo! 

Wey li minê! Ji kê re hatiyê danîn kirasê bêkesiyê! 

Mînak 393/2 : Bo tirs û şayîşan  : 

Ji yên peyv û dengên baneşanî : Him! Pix! Wex! Wey! Wiş! 

Him... te ew ji min re negotibû! 

Pix! Kurino, sinetker têye! 

Wex ji warê wan re, tu malbat nemane! 

Wey pergala me qediyaye! 

Wiş zarokino! Baş guhdarî bikin, a niha şano dest pê dike! 
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Ji yên peyv û dengên baneşanî, bo şibandina ajalan : Hoşt! 

Hoşt kû ikê şîrheram! Hoşt be, ha! 

Ji yên peyvên navdêrîn : Hawar! 306  

 Hawar! Şerê birekujiyê dest pê kiriye! 

Ji yên biwêjî : Hawar li min/me! 

Mar ketine warên me, hawar li me!  

De bêje, hawar li min! 

Hawar li me! Kulîlkên dar û berên me şewitîne!  

Lehiyê ez bêmal kirim, hawar li min! 

Mînak 393/3 : Bo şaşwaziyan :  

Ji yên peyv û dengên baneşanî : A! Aha! Erik/Herik! He!Tew! Wiş! Wî! 

A! Ew qîz i xweşik dilîze!  

Aha! Havalê Nalînê jî lîstikvan bûye!  

Erik, hemû ciwanên wê taxê lîstikvan bûne!  

Wêneyên dîwarên şaredariyê, we êkiribûn, he?!  

Tew! Stranbêjê me jî dibêje : “Ez îşev nikarim bistrêm!”  

Wiş, qîza wan reviye ha!  

Wî! Di gundekî de tu kesî nan nedaye parsekê!  

Wî, min navê te ji bîr kiriye!  

Ji yên peyvên navdêrîn : Hawar! 

Hawar, zilamên we, navê welatî xwe nizanine! 

Mînak 393/4 : Bo eciban û hejmetkariyan : 

Ji yên peyv û dengên baneşanî : Bijî/Bijîn! çi! Eh! Ha ho! O! Peh/Pehe! 

Gulê got : “ Dayê, min xelata yekemîn girt!”  

Dayê : “Bijî qiza min!”  

Memê got : “Bavo, pola me di basketbolê de bi ser ket!”  

Bavê : “ Bijîn!” 307  

 Memê : “Bavo, di koma basketbolê de ez jî hebûm!”  
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Bavê : “Her bijî, lawê min!”  

çi bajarekî dîrokî ye!  

Eh baş e, we ji zarokan re şekir aniye!   

Ha ho hevalno bibezin, ev çi masî ne!  

O! Tu mezin bûyî, emrê te dirêj be!  

Peh! Ew  i aveke xweşik bûye!  

Ji yên biwêjî : çi zehmet e! çi zehmet in! Serkeftin! 

Mêvan : “çemekî har e, pireya wî sê caran hatiye êkirin!”  

Kalo : “çi zehmet e lo!”  

Lîstikvan derdiketin qada futbolê.  

Temaşevan diqîriyan : “Serkeftin! Serkeftin!..”  

Mînak 393/5 : Bo şahî û dilxweşiyan : 

Ji yên peyv û dengên baneşanî : Aferîn! Ay! Gidî! Hah! Hey gidî! Ox! 

Gul înê got : ”Dayê, ez ê xwendina xwe bidomînim.”  

Dayikê : “Aferîn delala min!”  

Evîndar dibêje : “Min îro yara xwe dîtiye, ay dilê min!”  

Nalîn lê vedigere û dibêje : “Gidî, wiha mebêje!”  

Hah, ew jî bi hatina we gelekî serbilind bûye!  

Hey gidî dilo, bi baranê ve bi ser kê de dibarî..!  

Ox! Ev çi dîlan e, ha bireqisin keçino!  

Ji yên peyvên navdêrîn : Tilîlî! 

Govend şên dibû û tilîlî dikişandin : “Tilîlîlîlîîî!..”  

Mînak 393/6 : Bo îkaz û şiyarkirinan : 

Ji yên peyv û dengên baneşanî : Biv! çûçê! Viş/Vişt! De! Dê! Cece!308  

  

Gelî! Hey! 

Şîrmijekî destê xwe dirêjî êgir kir.  

Xwişkê got : “Biv! çe ê te bişewite!”  
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Zarokek ji cihê xwe rabû.  

Dayikê got : “çû ê, kurê bavê xwe!” 

Zarok digiriya, dayê :  

- Wiş, got, kurê min megirî!  

De, ev xebat wisa tê meşandin!  

Dê bixebitin, em vî karî biqedînin!  

Pêlevan destê xwe li singê xwe xist û pê re :  

- Ceceeee, got!  

Gelî hevalan, em sibehê jî li ber kaniyê dixebitin!  

Hey qîzikê, divê ku tu biçî mala wan!  

Ji yên peyv û dengên baneşanî, bo şibandina ajalan : ço! çûş! Hoşt! 

ço! çûş! 

Bo ajalan(ew kerek e) :  

Apê Dildar li kera xwe siwar bû û got : “ço!”  

Apê Dildar, kera xwe li ber deriyê hewşê rawestand û got : “çûş!” 

Bo mirovan(argo) :  

Apê Dildar :  

- Kuro, heta ku ez ji te re nabêjim ço, tu nameşî! 

Serdar dibişirî û Apê Dildar bi ser de û :  

- Tu rawestinê jî nizanî, da ku ez nabêjim  ûş!  

Hoşt! 

Bo ajalan(ew kûçikek e) :  

Kûçikê malê diewitiya. Xalê Nezan got : “Hoşt! Hoşt!” 

Bo mirovan(argo) :  

Gundî civiyabûn. Xortekî tasek av ji mezinekî dixwast.  

Mirovek qarî û got : “Hoşt! De rabe ji vir...”309  

 Ji yên peyvên navdêrîn : Tilîlî! 

Qîrewîrek rabû, deh kes hatibûn binçavkirin.  
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Lê jinan dewam dikir : “Tilîlîlîîî..!”  

Mînak 393/7 : Bo fermanan : Ev bi lêkeran pêk tên : 

Ji yên erêniyê :  

Bike/Bikin! Bîne/Bînin! Vexe/Vexin! 

Ji yên neyîniyê :   

Meke/Mekin! Meyne/Meynin! Vemexe/Vemexin!  

Mînak 393/8 : Bo gazîkirinan(banglêkirin) : 

Ji yên peyv û dengên baneşanî : Ey! Hê/Ho! Hey! Hey gidî! 

Hey lê/Hey lo! Lê/Lo! 

Ey zilam(i)no, bibezin!  

Hê Gulê, binêre, Dilşad tê!  

Ho Dilşado, raweste, ez têm!  

Hey porzerê, te mala min xera kir!  

Hey gidî  avreşê, ez li benda kê me!  

Hey lê dilnarînê, bê cem yarê xwe!  

Hey lo lawo, ez bang dikim, tu çima deng nakî!  

Lê devbikenê, hêdî hêdî bibêje!  

Lo, de bilezîne, em dereng man!  

Ev baneşan pirjimar bi kar tê : Gelî! 

Gelî mirovan, hûn bi xêr hatin!  

Gelî mirovino, hûn bi xêr hatin! 

Ji yên peyvên navdêrîn, yekjimar, nêr(-o), mê(-ê) : 

Cano/Canê! Kuro/Keçê! Bavo/Dayê! Havalo/Hevalê! 

Ji yên baneşan û bi navdêran ve, yekjimar, nêr(-o), mê(-ê) : 

Hey cano/Hey canê! Lo hevalo/Lê hevalê! Ey bavo/Ey dayê! 

Ji yên baneşan û bi navdêran ve, pirjimar, nêr/mê(-(i)no) :  

Hey canino! Lo hevalino/Lê hevalino! Ey bavino/Ey dayikino! 

310  
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Ji yên peyvên navdêrîn ên nenas, pirjimar, nêr/mê(-(i)no) :  

Kurino/Keçino! Mêrikino/Jinikino! Zavan(i)no/Bûkino! 

Ji baneşanên ku bi dirêjxwendina tîpên peyvan bi kar tên :  

Baran Baraaan! Zîn Zînêêêê! çiya çiyayoooo..! 

Mînak 393/9 : Bo mixaban û nifiran : 

Ji yên peyvên baneşanî : ت! Heyf! 

  !bes e lê, te em ji guhan de kirin ت

Heyf ji we re! We nikariye bi ser kevin!  

Ji yên biwêjî : Nelet lê bê/bên! Bi derdê giran biketê/biketo! Heyf e! 

çi heyf! Heyfa te/we! Malxerabê(o)! Malik wêranê/wêrano! 

Mînak 393/10 : Baneşanên nazaketan(silavî, xweşbêşî, xweşmerî) : 

Ji yên silavdayînan û ev peyv bi binyadî ne baneşan in : 

Beyanî baş! Rojbaş! Roja te/we xweş! تverbaş! Şevbaş! 

Ji yên xweşbêşiyê û ev peyv bi biyadî ne baneşan in : 

Tu bi xêr hatî/Hûn bi xêr hatin! Ser çavan! Bimîne xweşiyê de! 

Bimînin xweşiyê de! Oxir be! Mala te/we ava be! 

Ji yên nazaketan ên din û ev peyv bi binyadî ne baneşan in : 

Bibore/Biborin! Bibexşîne/Bibexşînin! Derbasî be! Serê we sax be! 

Ez benî! Lebê! Norş û can be! Malava! Xwedê ji te/we razî be! Emrê  

te/we dirêj be! Cejna te/we pîroz be! Sersala te/we pîroz be! 

Ji bo mezinan nazaket, ku ev peyv bi binyadî ne baneşan in : 

Bi giştî beyî yên rewşên malbatî û yên cancigerî; kesê(a) duyemîn ên 

pirjimar,  

li şûna kesê(a) duyemîn ê/a yekjimar tên bikaranîn : 

Biborin! Bibexşînin! Derbasî be! Serê we sax be! Ez benî! Lebê! Norş û 

can 
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be! Mala we ava be! Xwedê ji we razî be! Emrê we dirêj be! Cejna we 

pîroz 

be! Sersala we pîroz be! 

Ji aliyê peyvsaziyê ve baneşan 

Ji aliyê peysaziyê ve baneşan li du beşên sereke parve dibin :311  

  

Yên xwerû : Piraniya wan di binyatên xwe de baneşan in û bi yek  

hêmanan pêk tên. 

Yên nexwerû : Mirov dikare wan wisa jêrebeş bike û bihûrîne :  

Yên bi du hêmanan  

Yên dubare   

Yên komebaneşanî   

Yên biwêjî  

Mînak 394 : Baneşanên xwerû :  

Ji peyv û dengên banêşanî : A! Ax! Ay! Biv! Eh! ت! Gelî! Gidî! Ey! Hey! 

Heyf! Hoşt! Lê! Lo! Of! Oy! Pix! Tew! Wax! Way! Wey! Wiş! Wî! 

Mînak 395 : Baneşanên nexwerû(pêkhatî, hevedudanî) : 

Ji yên bi du hêmanan : Ax lê! Ey lê! Ey lo! Hey gidî! Hey lê! Hey lo! 

Lebê! Lêlê! Lolo! Wey lê! Wey lo! 

Mê : lê + lê lêlê :  

Rewşanê li qîzê gazî kir :  

- Lêlê, tu i bûyî dîna  olan!” 

Nêr : lo + lo lolo :  

Dîno rabû ser xwe û ji lawê xwe re got :  

- Lolo, tu çi dibezî wekî hespên beriyan! 

Ji yên bo ajalan an ji yên argo : çûş lo! çûş lê! Hoşt lo! 

Ji yên bi peyvên baneşanî û yên din ve : De lorî! De hawar! 

De biçe/biçin! Ax yadê/yabo! Lê vexwe/vexwin! Lo vexwe/vexwin! 
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Ji yên dubare : Ay! Ay! Ey! Ey! Hey! Hey! Lê! Lê! Lo! Lo! 

Ji yên bo ajalan an ji yên argo : ço! ço! Hoşt! Hoşt! 

Ji yên komebaneşanî : De wî! wî! Hey gidî lêlê! Wey lolo! 

Ji yên biwêjî : Ax li min ezê! Ax li min ezo! Hawar li me! 

Jimar : 27  

Mijar : Hevoksazî  

312  

 Hevoksazî pêkhatina hevokan, di wan de rêzbûna hêmanên bêjeyî   

û têkildariyên wan ên hevokî vedikole. Ev vekolîn, li gorî rê û rêzikên 

rêzimanî çêdibin.  

Hevok û cureyên wê û hevok û hêmanên wê bingeha hevoksaziyê ne. 

Hevok 

Li gorî rêgezên rêzimanî û têkildariya wate û peywirên hêmanên xwe  

hevok; raman, hest, daxwaz, dîtin, hikm û rûdanan tînin ziman.   

Bi gotineke gelemperî hevok bi tîpeke girdek dest pê dike, bi xal an 

pirsnîşan an bangnîşan an jî bi sêxalê dawî dibe. Ew nayê vê wateyê   

ku hemû hevok bes bi wan xalbendiyan diqedin.  

Di kurmanciyê de ji bo pêkhatina hevokeke hêsan pêwîst e ku lêkerek   

bê kêşandin. Wek tê zanîn ew kêşan li gorî dem, kes û mêjerê dibin.   

Mînak 396 : Lêker : çûn 

Biçe!  

Diçe.   

çû.   

Hêmanên hevokê : 

Di hevokê de çar hêmanên girîng hene. Ji wan ên bingehîn kirde û 

pêveber, 

yên alîkar jî bireser û têrker in.  

Kirde :   
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Di hevokê de çalakî ji aliyê kirdeyê ve pêk tên ku ew kirde, yekjimar û 

pirjimar kes an jî tiştek e. Di kurmanciyê de kirde bi piranî di destpêka  

hevokê de cih digire. Ji kirdeyê re kiryar jî tê gotin.  

Bo bidestxistina kirdeyan; ji bo mirovan pirsên bi ( kî/kê ) û ji bo tiştan 

jî pirsên ku bi ( çi )’yê, ji lêkerên pêveber têne kirin. 

Mînak 397/1 : Di hevokê de kirde û bikaranîn :  

Kirde yekjimar e : 

Bo mirovan : Kirde  mirovek e yan jî jinek e : Zelal 

Zelalê av vexwar. 

Bo tişt û heyberên din : Kirde tiştek e yan jî ajalek e : berx 

Berxê av vexwar. 

Kirde pirjimar e :313  

  

Bo mirovan : Kirde jin û mêr, du kes in : Mem, Zelal 

Mem û Zelalê av vexwarin.   

Bo tişt û heyberên din : Kirde tişt in an jî ajal in : berxan 

Berxan av vexwarin. 

Mînak 397/2 : Di hevokê de hêmanên kirdeyî gelek in :  

Bo cînavkên kesane : Kirde ew û ez, du kes in : ew, ez 

Ew hat û ez jî çûm.  

Bo cînavkên şanîdane : 

Kirde pirjimar e û tişt an ajal in, cihên wan nêzîk in : van 

Van ava ku bi derman venexwarin. 

Kirde pirjimar e û mirov in, cihên wan dûr in : wan 

Wan ji me re hirmî kirîn.  

Bo hêmanên ravekî : 

Bo raveka navderîn : Kirde : çavên Zelalê 

çavên Zelalê zer in.  
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Bo raveka rengderîn : Kirde : zilamê evîndar 

Zilamê evîndar dimeşiya. 

Bo raveka cînavkî : Kirde : seriyê min 

Seriyê min diêşiya. 

Bo raveka zincîrîn : Kirde : şanogerên şaredariya bajarê mezin 

Şanogerên şaredariya bajarê mezin li ber deriyê şanogehê ne.  

Hêmanên kirdeyî yên ku hîn kompleks jî hene :  

Yê ku li gundê me çar salan mamostetî kiribû, ketibû pêşbaziyê.  

Mînak 397/3 : Di hevokê de kirde bi awayê veşarî jî dibin :  

Ew bi alîkariya wateya hevokê û paşgirên kesandinê şanî dibin : 

Ji lêkerên negerguhêz : Hatin 

Ji kêşana lêkerê diyar dibe ku kirde yekjimar û mirovek e : ew 

Li her  arşemê dihat.  

314  

 Ji lêkerên gerguhêz : Xwandin, nivîsandin 

Ji kêşana her du lêkeran jî diyar dibe ku kirde mirov in, yekjimar an jî  

pirjimar in : te, wî/wê, we wan; vî/wê, van/wan 

Her roj dixwand û dinivîsand. 

Mînak 397/4 : Bûyerên pêk tên an kes û tiştên ku dibin mijarên bûyeran, 

carinan ew bixwe jî dibin kirde :  

Kirde : baran 

Sê roj û sê şev in ku baran dibare. 

Kirde : hemû mal 

Hemû mal di bin avê de mabûn. 

Kirde : du darên kevnare yên tûyên 

Du darên kevnare yên tûyên şikeştibûn. 

Pêveber :  

Ev hêman pêkhatina kar, bûyer û rewşan radigihînin. Ji bo karîgeriya  
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pêveberê pêwîst e ku herî kêm lêkerek bê kêşandin. Di kurmanciyê de 

pêveber bi piranî di dawiya hevokê de cih digire.  

Hemû lêker bi erkên pêveberî tên karandin. Ligel vê di hin bikaranînên 

lêkeran û bi piranî hin yên alîkar de hin taybetî hene ku pêveberiya wan  

bi hin hêmanên din ve dikevin hevpariyê.  

Mînak 398/1 : Di hevokê de pêveber :  

Ji lêkerên xwerû : çûn 

Serdar çû. 

pêveber : çû 

Ji lêkerên pêkhatî : Rabûn 

Zîlan rabû. 

pêveber : rabû 

Ji lêkerên hevedudanî : Pêk anîn 

Dîlanê karê xwe pêk aniyê.315  

  

pêveber : pêk aniye 

Mînak 398/2 : Li gorî lêkeran pêveber :   

Ji yên ku bûyer an kirinan diyar dikin : Kirin 

Hûn dikin. 

pêveber : dikin 

Ji yên ku rewş an taybetiyan raber dikin : Bûn 

Serdar zilam e. 

pêveber : zilam e  

Serdar jêhatî ye. 

pêveber : jêhatî ye  

Li jor, kêşana lêkera (bûn)ê ya dema niha û kesê sêyemîn (e/ye), bi   

peyvên (zilam û jêhatî)yê ve dibin pêveber ku ne kêşanbariya lêkerê,   

ne jî ew peyv bi serê xwe tenê nikarin erka pêveberiyê pêk bînin. 
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Ji yên ku rewş an taybetiyan raber dikin : Bûn 

Serdar ciwan bû. 

pêveber : bû/ciwan bû 

Li jor, kêşan lêkera (bûn)ê ya dema boriya têdeyî û kesê sêyemîn (bû),  

bêyî peyva (ciwan)ê jî dikare bibe pêveber, lê ji aliyê wateyê ve ew hevok 

temam nabe. 

Ji yên ku rewş an taybetiyan raber dikin, neyînî : Bûn 

Serdar ne mezin bû. 

pêveber : ne mezin bû 

Mînak 398/3 : Lêkerên pêveber bi gelek hêmanan ve hevpar dibin ku  

ji aliyê sazbûna hevokê ve piraniya wan hêmanan têrker in û ji aliyê  

bêjesaziyê ve jî navdêr, rengdêr, cînavk, hoker, daçek û gihanek in :   

Ew jin mamoste, nivîskar û peykervan bû.  

Bejna wê piçek, zirav û dirêj dihat xuya kirin. 

Bireser :  

Kirde alakiyên xwe yekser li ser kes û tiştan pêk tînin, yan jî ew kes û 316  

  

tişt yekser di bin bandora  alakiyan de dimînin ku ev kes û tişt, ji aliyê 

hevoksaziyê ve hêmanên bireser in. Bi navlêkirineke din, di hevokê de 

bireser têrkerên rasterast in.  

Wekî ku di hin behsên têkildar de hatibûn karandin, di kêşana lêkerên 

gerguhêz de bireser bi erkên girîng radibin.  

Bo bidestxistina bireserê(têrkera rasterast), bo kesan pirsên bi ( kî/kê ) û 

bo  

tiştan jî yên bi ( çi )’yê; ew pirs bi kirdeyê ve ji lêkerên pêveber tên kirin. 

Mînak 399/1 : Di hevokê de bireser :  

Bireser kes(mirov) in : 

Bo bidestxistina bireserê, pirsên bi ( kî )’yê û bi kirdeyê ve ji lêkerên 
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pêveber tên kirin. 

Diya Dîlanê zarok mêjand.  

Pirs : Diya Dîlanê kî mêjand? 

Bersiv : Diya Dîlanê zarok mêjand.  

Bireser : zarok 

Diya Şîlanê jî zarokin mêjandine.  

Pirs : Diya Şîlanê kî mêjandine? 

Bersiv : Diya Şîlanê zarokin mêjandine.  

Bireser : zarokin  

Bo bidestxistina bireserê, pirsên bi ( kê )’yê û bi kirdeyê ve ji lêkerên 

pêveber tên kirin. 

Diya Berîvanê qîzê dimêjîne.  

Pirs : Diya Berîvanê kê dimêjîne? 

Bersiv : Diya Berîvanê qîzê dimêjîne.  

Bireser : qîzê 

Diya Rewşenê jî du qîzan dimêjîne.  

Pirs : Diya Rewşenê kê dimêjîne? 

Bersiv : Diya Rewşenê du qîzan dimêjîne.  

Bireser : du qîzan  

317  

  

Bireser tişt in : Bo bidestxistina bireserê, pirsên bi ( i )’yê û bi kirdeyê   

ve ji lêkerên pêveber tên kirin. 

Bavê Dîlanê berçavik kirî.  

Pirs : Bavê Dîlanê çi kirî? 

Bersiv : Bavê Dîlanê berçavik kirî.  

Bireser : berçavik 

Bavê Şîlanê jî du ber avik kirîne. 
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Pirs : Bavê Şîlanê çi kirîne? 

Bersiv : Bavê Şîlanê du berçavik kirîne.  

Bireser : du berçavik 

Mînak 399/2 : Di hevokê de bireser ji çend hêmanan jî pêk tên :  

Ji hêmanên serbixwe : 

Zîlanê Mem û Berfîn di salonê de dîtine.  

Jina şanoger, ew, tu û ez, em vexwendin ber sehneyê.  

Ji hêmanên ravekê : 

Wî ajogerî xwendekarên wê zanîngehê ranekirine.  

Nazê, pênûsa sor a dirêj daye hevalekî min.  

Têrker :  

Ji aliyê sazbûna hevokê ve hêmanên ku pêveberan temam an jî xurt dikin, 

têrker in. Bi giştî ew temamkirin û xurtkirin ji aliyê dem, cih û rewşê ve 

ne.   

Têrker li du beşên sereke kom dibin : Yên rasterast û yên nerasterast.  

Wekî ku li jor hatibû vegotin; têrkerên rasterast, bireser in û ne pêwîst e  

ku dîsa bên ducarkirin.   

Di pêkhatina têrkeran de gelek bêje û bêjeyên alîkar, karîger in ku em ê 

li  

vir, bi giranî li ser bikaranîna têrkerên nerasterast rawestin. 

Mînak 400 : Di hevokê de têrkerên nerasterast :  

Ji bo bidestxistina têrkerên nerasterast, pirsên ku bi hokerên pirsyariyê û 

kirdeyê ve ji lêkerên pêveber tên kirin. 

♦ Li gorî dem, cih, rewş û şibandinê têrker : 

318  

  

Ji yên ku bo demê bi kar tên : 

Sê firoşger piştî nîvro ketin taxê.  
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Komek firoşger jî duh, berê êvarê hatin.  

Ji yên ku bo cih û berekê bi erk dibin :  

Hemû ciwan pêkte li parkê rûniştibûn.  

Ew ji qesrê derketin û ber bi jêr ve çûn. 

Ji yên ku bo rewşê karîger in : 

Ew bi hev re hêdî û xweşik direqisiyan.   

Dema ku sazbend sekinîn, ew qîz dilsar bûn.  

Ji yên bo şibandinê, ew jî rewşekê radigihînin : 

Rêber, agahdarî wiha daye biyaniyan.  

Min jê re gotibû; hey lo, tu çima wilo dibêjî!  

Mînak 401/1 : Di hevokan de cihên hêmanan tên guhertin :  

Kirde + bireser + pêveber : 

Kevokvan kevokê digire. 

Kirde + bireser + pêveber + têrker : 

Kevokvan kevokê dixe rikeyê.  

Kirde + têrker + bireser + pêveber : 

Kevokvan ji rikê kevok derxist. 

Bireser + têrker + têrker + pêveber : 

Kevok ji rikê hate firandin(kirde veşarî ye). 

Têrker + têrker + bireser + pêveber : 

Di rikê de kevok dida avdan(kirde veşarî ye). 

Kirde + têrker + pêveber : 

Wî ji rikê berda(bireser veşarî ye). 

Mînak 401/2 : Di diyalogan de hin hêman an jî hemû dikevin : 

Ev hevok gotineke gelêrî ye :319  

  

Li ser dara hirmiyê sih û sê kilamên hirçê hene.  

Mem :  
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- Sih û sê kilamên hirçê hene.  

Dîlan :  

- Li ser dara hirmiyê.  

Berîvan :  

- Sih û sê kilamên hirçê.  

Şîlan :  

- ? 

Di diyalogên jorîn de ev hêman ketine : 

Diyalog 1 : Têrker : li ser dara hirmiyê 

Diyalog 2 : Kirde, pêveber : sih û sê kilamên hirçê, hene  

Diyalog 3 : Têrker, pêveber : li ser dara hirmiyê, hene  

Diyalog 4 : Hemû : Li ser dara hirmiyê sih û sê kilamên hirçê hene. 

Cureyên hevokan : 

Wekî ku hin beşên rêzimana kurmanciyê der barê cureyên hevokan de  

jî, ji aliyê têgînnasî û senifandinê ve di çavkaniyên nivîskî de tevlihevî   

tên dîtin ku gelek zimanzana wan cuda bi nav dikin û dinirxînin. 

Em ê li ser bingeheke hevpar û bi sentezeke rêbazî, cureyên hevokan  

bidin navandin û dahûrandin : Bi gelemperî cureyên hevokê, li gorî   

rewşa pêveberê hevok, ji aliyê avasaziyê ve hevok.  

Bi gelemperî cureyên hevokê :   

Ji aliyê navandinê ve; wate, rawe û formên wan sereke tên raberkirin.  

Mirov dikare wan cureyan ji aliyê ragihandinî, erênî, neyînî, fermanî, 

daxwazî, bilanî, xwestekî, hekanî, divêtî, pirsyarî û baneşaniyê ve bide 

birkirin. Em ê wan, li jêr di birên wan de bi yek hevokan şanî bikin.  

♦ Hevokên ragihandinê : Ev hevok bi alîkariya raweyên pêşkerî tên 

sazkirin. Rewş, rûdan, agahî û ramanan bi ragihandinê diyar dikin. 

Mînak 402 : 

Şerko Bêkes helbestvanekî berhemdêr e.  
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♦ Hevokên erêniyê : Ev hemû hevokên erêniyê dixe nava xwe.  

Mînak 403 : 

Ew li mêvanxaneya şaredariyê radiziya.320  

  

♦ Hevokên neyînê : Ev hemû hevokên neyîniyê dixe nava xwe. 

Mînak 404 : 

Wan ew ranekirin nexweşxaneya nûjen.   

Rewşa wî ne min jê re got, ne jî kesekî din.  

♦ Hevokên fermaniyê : Ev bi awayê fermanî saz dibin.  

Mînak 405 : 

Rabe ser xwe! 

♦ Hevokên daxwaziyê : Ev bi awayê daxwazî çêdibin. 

Mînak 406 : 

Hûn jî li depreşê binivîsînin.  

♦ Hevokên xwestekiyê : Ev bi awayên xwestekî pêk tên. 

Mînak 407 : 

Xweziya ew li cem wan bibûya. 

♦ Hevokên bilaniyê : Ev bi awayên bilanî tên holê. 

Mînak 408 : 

Bila hûn bimeşin bi wan re. 

♦ Hevokên hekanîyê : Ev hevok ên awayên mercî ne û bi giranî di yên 

hevedudanî de bi kar tên. 

Mînak 409 : 

Heke hûn nexebitin, nikarin pêş bikevin. 

Ku hûn guhdarî bikin, dê baş bê fehmkirin. 

♦ Hevokên divêtiyê : Ev bi awayên divêtî çêdibin û him bi serê xwe, him 

jî  

di hevokên hevedudanî de tên karandin.  
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Mînak 410 : 

Divê tu vê mijarê ji bo min baş vebêjî. 

♦ Hevokên pirsyariyê : Ev bi awayên pirsyarî pêk tên.  

Mînak 411/1 : Hêmanên pirsyarî kirpandinê digirin : 

Kî endezyar e? 321  

  

Endezyar kî ye? 

Ew li ku derê mabû? 

Mînak 411/2 : Pêveber kirpandinê radikin ser xwe. 

Mamoste jî pejirandiye? 

♦ Hevokên baneşaniyê : Ev bi awayên baneşanî  êdibin.   

Mînak 412 : 

Ew çi xwendekarekî zîrek e!  

Xwendin û nivîsandina wî bê hempa ye! 

 

Li gorî rewşa pêveberê hevok :  

Li gorî rewşa pêveberê hevok du bir in : Yên navdêrî û yên lêkerî.  

♦ Hevokên navdêrî :  

Pêveberên wan bi navdêran ve dikevin hevpariyê ku ew pêveber bi 

kêşana  

lêkera “bûn”ê, ango bi paşgirên kesandinê tên holê. Di kêşana lêkera  

“bûn”ê de ya awayê rewşê sereke ye.  

Bi nirxandineke berfireh em dikarin wiha bêjin: Hevokên ku pêveberên 

wan bi kêşan lêkera “bûn”ê ya awayê rewşê pêk tên û pêveberiya wan bi  

navdêr, rengdêr, cînavk, hoker, da ek, gihanek û baneşanan ve hevpar  

dibin; ew hevok ên navdêrî ne.  

Mînak 413 : 

Navê vê qîzê Berfîn e.  
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Navê wî zilamî jî Alan e.  

Alan û Berfîn ciwan in.  

Alan û Berfîn evîndarên hev in.  

♦ Hevokên lêkêrî :  

Yên ku bêyî awayê rewşê ya kêşana lêkera “bûn”ê û bi hemû lêkerên din 

êdibin, hevokên lêkerî ne. Hevokên ku bi keşana lêkera “bûn”ê yên ku 

çalakiyan diyar dikin jî di vê birê de cih digirin.  

Bi ramaneke berfireh, hevokên ku bêyî yên bi kêşanên lêkera “bûn”ê 

yên rewşîn pêk tên, ew hemû hevok ji aliyê pêveberê ve yên lêkerî ne. 

Mînak 414 : 

Alên ji Berfînê re gelek name dişandin.  

Di wan salan de ew li wir bûne. 322  

 Ji aliyê avasaziyê ve hevok :  

Hevok ji aliyê avasaziyê ve li du birên bingehîn tên komkirin : Xwerû û 

hevedudanî. Beyî hevokên xwerû û yên hevedudanî, em ê di vê beşê de 

li  

ser hevokên serbixwe û yên navberî jî rawestin.  

♦ Hevokên xwerû(sade) : Ev li gorî kirdeyên xwe bi kêşana lêkerekê; hest, 

daxwaz, bûyar an jî ramanekê radigihînin.  

Mînak 415 : 

Rewşen bajarî ye.   

Wê xwendina xwe bi dawî kiriye.  

♦ Hevokên serbixwe :  

Ev ji aliyê sazbûnê ve wekî yên xwerû, hêsan pêk tên. Bi serê xwe dikarin 

hest, rûdan û ramanan diyar bikin. Di hevokeke dirêj de li pey hev tên, bi 

bêhnok, xalecot û sêxalan ji hev cuda dibin. Bi kirdeyên hevpar û bi çend 

pêveberan jî saz dibin ku pêveberên wan bi gihaneka “û”yê ji hev tên 

cudakirin.  
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Mînak 416 : 

Dîlanê şîv anî, da ber zarokan.  

Berîvanê jî hirmî anîn û dan wan.   

♦ Hevokên navberî :  

Di nava hevokekê de, hevokeke din di navbera du bedikan de yan jî bê 

bendik tên ristin ku ew hevok ên navberî ne. Eger ji hevokên ku têde cih 

digirin, ew bên derxistin, di wê hevokê de tu kemasî nayê holê.  

Mînak 417 : 

Sala ku dest bi xwendinê kiribû -dibistan nû ava bûbû- ew heft salî bû. 

Xwedê biparêze, ew ciwanekî zor xweşmêr e. 

♦ Hevokên hevedudanî :  

Ev bi çend hevokên xwerû yan jî yên serbixwe, bi hevokên 

bingehîn(sereke) 

û yên alîkar(pêreyî), bi alîkariya gihanekan û bi hin nîşandekên 

xalbendiyê 

tên sazkirin.  

Di hevokeke kompleks de, dibe ku ji wan çend hêman jî bên karandin.  

Piştî vê ravekirinê, em ê hevokên hevedudanî wiha bidin vekolandin :  

Di hevokên hevedudanî de hevokên rêzkirî :  

Ev hevok ji end hevokên serbixwe û bi alîkariya gihaneka “û”yê, yan jî 323  

  

bi alîkariya hin nîşandekên xalbendiyê(bêhnok, xalebêhnok, sêxal) tên 

afirandin.  

Di pêkhatina hevokeke wisa de çend hevokên serbixwe tên rêzkirin ku ji 

aliyê şêwe yan wateyê yan jî her duyan ve sergihayiyeke pevgirêdayî ya  

hevokeke hevedudanî derdikeve holê. Di wan hevokên hevedudanî de 

yên 

rêzkirî; bi bêhnok, xalebêhnok an jî bi sêxalan ji hev tên cudakirin.  
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Mînak 418 : 

Mem di cihan de bû; Dîlan kete hundir, haya wî jê nebû.  

Demjimêrê lê da, Mem şiyar bû... rabû û û serşokê. 

Di hevokên hevedudanî de yên pevgirêdayî :  

Ev hevokên hevedudanî, herî kêm bi hevokeke bingehîn û yeke alîkar pêk  

tên. Ev her du hêman, him ji aliyê wateyê ve û him jî ji aliyê peywirê ve 

hevokên hevedudanî sergihayî dikin.   

Di pêkhatina wan de gihanek an komikên gihanekî, hoker an komikên 

hokerî û cînavka girêkî,  “ku” jî bi erkên alîkar cihên xwe digirin û hin 

nîşandekên xalbediyê jî tên xebitandin.  

Di hevokên hevedudanî yên pevgirêdayî de, ji hevokên bingehîn re 

şahkomek û hevokên alîkar re komek jî tên gotin. Lê her komek ne  

hevokên alîkar in, ji ber ku komekên bê pêveber jî hene.  

Mînak 419 : Bo hevoka bingehîn û ya alîkar : 

Rewşen hat ku Dîlan rojnivîskê bixwîne. 

Di hevoka jorîn de : 

Hevoka bingehîn : Dîlan rojnivîskê bixwîne 

Ya alîkar : Rewşen hat 

Hêmana ku her du hevokan bi hev girê dide : ku 

Mînak 420/1 : Bo hêmanên alîkar ên gihanekî : 

Ji ber ku Dîlan ne amade bû, rojnivîsk nehat xwendin.  

Di hevoka jorîn de : 

Hevoka bingehîn : rojnivîsk nehat xwendin 

Ya alîkar : Dîlan ne amade bû 

Hêmana ku her du hevokan bi hev girê dide : ji ber ku 

Mînak 420/2 : Bo hêmanên alîkar ên hokerî : 

324  

 Ji ber ku nehatibû, rojnivîsk nehatiye xwendin. 
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Di hevoka jorîn de : 

Hevoka bingehîn : rojnivîsk nehatiye xwendin 

Ya alîkar : nehatibû 

Hêmana ku her du hevokan bi hev girê dide : ji ber ku 

Mînak 420/3 : Bo hêmana alîkar a cînavka girêkî (ku ) :  

Yê ku porê te çêdike, di wî karî de xelata yekemîn girtiye. 

Di hevoka jorîn de : 

Hevoka bingehîn : di wî karî de xelata yekemîn girtiye 

Ya alîkar : yê ku porê te çêdike 

Mînak 421/1 : Di hevokeke hevedudanî ya bi pevgirêdayî de hevokeke 

bingehîn û çendek jî yên alîkar dibin :  

Tuala ku di destê wî de bû, bo ku Dîlan bibe, Narîn li ser bixebite. 

Di hevoka jorîn de : 

Hevoka bingehîn : Narîn li ser bixebite 

Ya alîkar a yekemîn : tuala ku di destê wî de bû 

Ya alîkar a duyemîn : bo ku Dîlan bibe 

Mînak 422 : Cihguhartina hevoka bingehîn û ya alîkar : Ev bikaranîn  

kêm in û di berhemên wêjeyî de tên dîtin :  

Hemû şervan dihatin xuyakirin çawa ku roj hildihat. 

Di hevoka jorîn de : 

Hevoka bingehîn : hemû şervan dihatin xuyakirin 

Ya alîkar : çawa ku roj hildihat 

Mînak 423 : Hevokên alîkar bê pêveber nabin, lê hin komek dibin : 

Tuala ku di destê wî de; bo ku Dîlan bibe, Narîn li ser bixebite.  

Di hevoka jorîn de : 

Hevoka bingehîn : Narîn li ser bixebite 

Komeka alîkar : tuala ku di destê wî de 

Hevoka alîkar : bo ku Dîlan bibe 
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Mînak 424 : Di hevokên kompleks de çend hêmanên bingehîn û yên alîkar  

tên dîtin :  

Gava ku roj diçe ava, şivan di nav tariyê de wenda dibin û diçin; tam wê 

gavê, çûkê   

ku di ser wan re doş dibû, dadikeve ser golê, baskên xwe li ava şîna tarî 

dixe, piştre  

ew jî bi şivanan re di nav tariya şevê de wenda dibe.   

(çiyayê Agirî, Y. Kemal, werger : Şerefnaz) 

Veguhastina hevokan : 

Formên hevokên veguhastî bi alîkariya lêkera “gotin”ê êdibin û ev lêker  

bi kêşanên xwe di dawiya hevokên yekemin de cih digire.  

Li gorî ahenga dem û raweyan gelek hevokên veguhastî tên ristin.  

Ji aliyê veguhastinê ve hevok du cure ne : Yên yekser û yên neyekser.  

Hevokên veguhastî yên yekser :  

Ev herî kêm ji du hevokan pêk tên. Bi gelemperî, hevoka yekemîn bi  

xalecotê dawî dibe û ya duyemîn di nava dunikê de bi tîpeke girdek dest  

pê dike û bi xal, pirsnîşan, baneşan an jî bi sêxalan diqede.   

Hevokên veguhastî yên neyekser :  

Ev hevok hevedudanî ne, bi alîkariya gihaneka “ku”yê pêk ten û dibe ku 

hevoka duyemîn de kes jî bên guhartin.   

Digel van hevokên veguhastî yên neyekser ên zimanê rêzimanî, di zimanê 

gelêrî de hin bikaranînên wan ên cuda jî hene. Em ê wan hevokan jî bi 

yek  

mînakan bidin nimandin.  

Mînak 425 : Li gorî dema niha :  

Bo hevokên veguhastî yên yekser :  
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Rojhat dibêje : “ Ez niha diçim daristanê.” 

 Bo hevokên veguhastî yên neyekser :  

Rojhat dibêje ku ew niha diçe daristanê.  

Di zimanê gelêrî de bo yên neyekser :  

Rojhat dibêje ku ez niha diçim daristanê. 

Mînak 426 : Li gorî dema niha û dema bê :  

Bo hevokên veguhastî yên yekser :  

Dîlan dibêje : “Em ê sibehê li ba hevalên xwe bin.” 

326  

  

Bo hevokên veguhastî yên neyekser :  

Dîlan dibêje ku ew ê sibehê li ba hevalên xwe bin. 

Di zimanê gelêrî de bo yên neyekser :  

Dîlan dibêje ku em ê sibehê li ba hevalên xwe bin.  

Mînak 427 : Li gorî dema boriya têdeyî û dema niha :  

Bo hevokên veguhastî yên yekser :  

Berîvanê ji Nazê re got : “Em îşev li otelê namînin.” 

Bo hevokên veguhastî yên neyekser :  

Berîvanê ji Nazê re got ku ew îşev li otelê namînin.  

Di zimanê gelêrî de bo yên neyekser :  

Berîvanê ji Nazê re got ku em îşev li otelê namînin. 

Mînak 428 : Li gorî dema boriya dûdar û dema bê : 

Bo hevokên veguhastî yên yekser :  

Rewşenê ji Narê re gotiye : “Hûn ê li roja  arşemê bên.” 

Bo hevokên veguhastî yên neyekser :  

Rewşenê ji Narê re gotiye ku ew ê li roja  arşemê bên. 

Di zimanê gelêrî de bo yên neyekser :  

Rewşenê ji Narê re gotiye ku hûn ê li roja  arşemê bên. 
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Mînak 429 : Li gorî dema boriya dûdar û dema boriya têdeyî : 

Bo hevokên veguhastî yên yekser :  

Rewşenê ji Narê re gotiye : “ Me, wê arşemê hev nas kirin.” 

Bo hevokên veguhastî yên neyekser :  

Rewşenê ji Narê re gotiye ku wan, wê arşemê hev nas kirine.  

Di zimanê gelêrî de bo yên neyekser :  

Rewşenê ji Narê re gotiye ku me, wê arşemê hev nas kirin(e).  

Mînak 430 : Bi lêkerên alîkar hevokên veguhastî : 

Bo hevokên veguhastî yên yekser :  

Mem ji Narê re dibêje : “Ez dikarim alîkariya te bikim.”327  

 Bo hevokên veguhastî yên neyekser :  

Mem ji Narê re dibêje ku ew dikare alîkariya wê bike. 

Di zimanê gelêrî de bo yên neyekser :  

Mem ji Narê re dibêje ku ez dikarim alîkariya te bikim.  

Mînak 431 : Di avaniya tebatî de hevokên veguhastî : 

Bo hevokên veguhastî yên yekser :  

Zîlan ji Nalînê re dibêje : “Ez nehatim hilbijartin.”  

Bo hevokên veguhastî yên neyekser :  

Zîlan ji Nalînê re dibêje ku ew nehatiye hilbijartin.  

Di zimanê gelêrî de bo yên neyekser :  

Zîlan ji Nalînê re dibêje ku ez nehatim(e) hilbijartin. 

Mînak 432 : Di avaniya dançêker de hevokên veguhastî : 

Bo hevokên veguhastî yên yekser :  

Dîlan dibêje : “Min bûkaniya xwe da dirûtin.” 

Bo hevokên veguhastî yên neyekser :  

Dîlan dibêje ku wê bûkaniya xwe daye dirûtin.” 

Di zimanê gelêrî de bo yên neyekser :  

Dîlan dibêje ku min bûkaniya xwe da(ye) dirûtin.” 



Rêzimana kurdî | 2721  

 

Mijar : 28  

Mijar : Xalbendî  

Nasîn : 

328  

  

Nişandekên ku li gorî hin rêzikên rêzimanî, hêmanên hevokan bi hev girê 

didin yan ji hev dikin yên ku wekî xal, bêhnok, xalebêhnok, xalecot re 

xalbendî(niqteşanî) tê gotin. 

Pirs : Teksta jêrîn, bê xalbendî û bi xalbendî hatiye nivîsandin, raberî hev 

bikin! 

Mînak I : Bê xalbendî : 

Serçavan Fincano Min nizanibû xwediyê min dizane ku ev navê wî ye 

Fincan ji destê wî girt qehwe kir qurtek û got Nemreya lingê te çiqas e Ez 

nizanim Bersiva wî ken ji ser lêvên xwediyê min firand çavên xwe berdan 

min Min qirika xwe dirêj kiribû Cira lingê min nexweş e di zivistanê de 

mezin dibin û di havînê de biçûçik dibin Te em şaş kirin bavo Nemreya 

lingê xwe bêje pişt re tu kîjan solê hildibijêrî tu azad î Xem nake ez ê 

hilbijêrim  

(Mêrê Avis, Helîm Yûsiv) 

Mînak II : Bi xalbendî :  

- Serçavan... Fincano!  

 Min nizanibû xwediyê min dizane ku ev navê wî ye. Fincan ji destê wî 

girt, qehwe kir  

qurtek û got :  

- Nimreya lingê te çiqas e?  

- Ez nizanim.  

Bersiva wî, ken ji ser lêvên xwediyê min firand. çavên xwe berdan min. 

Min qirika xwe   
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dirêj kiribû :   

- Cira lingê min nexweş e, di zivistanê de mezin dibin û di havînê de 

biçûçik dibin.  

- Te em şaş kirin bavo! Nimreya lingê xwe bêje, pişt re tu kîjan solê 

hildibijêrî, tu azad î.  

- Xem nake, ez ê hilbijêrim.  

                                                                                             (Mêrê Avis, Helîm 

Yûsiv)Xalbendî  

Ev nîşandek gerdûnî ne. Di gelek zimanên nûjên, bi taybetî yên ku 

alfabeya  

latînî bi kar tînin de tên karandin. Mirov dikare nîşandekan wiha bide 

rêzandin û dahûrandin.  

Xal ( . ) : Jê re niqte jî tê gotin û di xwandinê de rawestinekê ya ku bi  

qasî bêhneke normal şanî dide. 

Mînak 433 : Bikaranîn :  

Xal tê dawiya hevokê û peyva piştî wê bi tîpa girdek dest pê dike : 

Hemşîreyan ew xist nav nivînan. Canê wê yê germ, bûbû weke sotikê êgir.  

(Mirovên Hejar, Victor Hugo, werger : Yakup Karademir) 

Di kurtenivîsan de tê ber kurteyê :  

329  

  

Doktor Dr. Mervan Zinar    

Hesen Mihemed Baran H. Mihemed Baran  

her wekî din  hwd.  

matematîk mat. 

Di nivîsandina mejûyê de navbarên roj, meh û salê de : 

21. 05. 2009 (21ê meha 5an a sala 2009an) 

Di serbeş û serbendên nivîsanan de : 
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A. Lêkerên alîkar( beşa ayem, lêkerên alîkar)  

1. Jimarên bingehîn( xala yekem, jimarên bingehîn) 

Di nivîsandina demjimêrê de, di navbera saet û xulekê de : 

Trêna lezgîn, saet di 10.15’an de radibe. 

Di xaneyên jimarîn de : 15.456.132  

Di matematîkê de li şûna nîşana carandinê : 

20 x 5 = 100  20. 5 = 100 

Bêhnok ( , ) : Jê re bihnok jî tê gotin û di xwandinê de rawestinekê ya 

ku 

bi qasî nîvbêhneke normal diyar dike. 

Mînak 434 : Bikaranîn : 

Di navbera hevokên sereke û pêreyî de :  

Nalîn ji cihê xwe rabû, li ber eynikê rûnişt û porê xwe şe kir. 

Di navberên hevokên serbixwe yên rêzkirî de : 

Ji ber ku em têr bûn, min nexwest ku zarokên min, nexwende bimînin û 

karan bikin.   

(Jînenîgariya Min, Cigerxwîn) 

 

Di navberên peyv an komepeyvan de : 

Wê kulîlkên sor û zer, pelên teze, sepeteke darîn hêvî dikir.   

Di hevokê de li ber peyvên hempeywir : 

Rojda, Rojbîn, Rojhat û Serdar bi hev re dixwînin. 330  

 Di hin hevokên têkel de li ber kirdeyê : 

Jinekê, bi her du destên xwe li jinûyên xwe dixist û diqîriya. 

Di banglêkirinê de li ber peyva têkildar : 

Kurino, em ji vir diçin! 

Di diyalogê de li dawiya hevoka sereke : 

Mem :  
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- Min ji wan re texsiyek amade kiriye, got.   

Di jimarên pareyî de xaneyên ku li bin sifirê cuda dike : 

Min 10, 25 kg hingiv kirîn. 

Di destpêka name û daxwaznameyan de li dawiya peyv û komepeyvên  

xîtabî û navên saziyan : 

Birêz Mamoste Dilbirîn,  

Xwendekarên hêja,  

Ji Yekîtiya Malbatan a Zarokên Dibistanê re,  

Xalebêhnok ( ; ) : Jê re niqtebihnok jî tê gotin û ew di xwandinê de 

rawestinekê ya ku bi qasî bêhn û nîvekê ya rîtmekê dimêrîne. 

Mînak 435 : Bikaranîn :  

Di hevokên hevedudanî û yan ên rêzkirî de : 

Hinan tiştên xwe dixistin hundir, hinan ji hundir derdixistin derve; hinan 

piştiyên xwe amade  

dikirin, hin li nava malan li benan digeriyan; hin li kîs û çewalan digeriyan; 

hin ardê wan xilas 

bûbû li êrd digeriyan, hinan cil û bergên xwe yên zêde li xizmên xwe belav 

dikirin.   

(Mexmûr, Diyar Bohtî) 

Li şûna hin gihanekan(lê, lêbelê, ema...) : 

Hinan digot, em ê çadira xwe bibin, weke din em tiştekî nabin; gaz û sobe 

tune bin jî  

em ê çadira xwe vedin û xwe bidin bin.   (Mexmûr, Diyar Bohtî) 

Di helbestan de rêzên serbixwe û têkildar bi hev girê dide : 

Tu disefînî bi stêr û balinde ve;  

Ez ne nexweş im, pir darhal im  

331  
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(Sewta Berbangê, A. Karabax)  

Di destpêka name û daxwaznameyan de weke bêhnokê li dawiya peyv 

û 

komepeyvên xîtabî û navên saziyan bi kar tê : 

Dayika dilbikul;  

Ji Berpirsiyara Komeleyê re; 

Xalecot ( : ) : Jê re niqtecot jî tê gotin û di xwandinê de rawestinekê ya 

ku  

bi qasî du bêhnên normal dide nimandin. 

Mînak 436 : Bikaranîn : 

Di ravekirina tiştekî de : Peyva ku piştî xalecotê tê, bi tîpa girdek dest 

pê 

dike : 

Mêwe û hêşînahî : Sêv, hirmî, hêjîr, hinar, tirî, wekî herêmên din li vê 

herêmê jî  

gelek in.  (Cografya Kurdistanê, A. Tîgrîs, N. Razazî, F. Gardawan) 

Di vegotinê de bo tiştên tên rêzkirin : Peyva ku piştî xalecotê tê, bi tîpa  

hûrdek dest pê dike ku di vê bikaranînê de berdewamî sereke ye : 

Fêlên ku li milekî min bin, nedîbar in: nîşan in  

Fêrên ku li milekî wan in, dîbar in: hin nîqaş in  

(Sewta Berbangê, A. Karabax) 

Di hevokê de li ber jêwergiranê : Ew jêwergiran, di dunikê de bi tîpa  

girdek dest pê dike : 

Di bîranînên Mûsa Enter de peyveka dîroknasê خngilîz, Armold Toybeeyê 

heye:  Ji bo 

neteweyekê, malkambaxiya herî mezin ew e ku dîroka wan ji aliyê 

hinekên din ve bê  

nivîsandin. µ   
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(çend Gotin li Ser Ronakbîrên Kurd, خ. Beşîkçî, werger : J. Espar, A. Tîgrîs) 

Di diyalogê de li ber navê axivkerê : Peyva ku piştî wê tê, li ber xêzekê 

yan jî di dunikê de bi tîpa girdek dest pê dike : 

Masiya dê :  

- Gelo, tu dixwazî ji vir herî?  

Masiyê reş :  

- Erê dayê, divê ez herim.  

(Avaşîn-2, Masiyê Reş û Biçûk, S. Behrengî, werger : Xalidê Ezîz)  

Di nivîsandina demjimêrê de, di navbera saet û xulekê de : 

Rojda, saet di 08 : 20’an de li ba min bû. 

332  

  

Pirsnîşan ( ? ) : Jê re niqtepirs jî tê gotin. Ew nîşandek tê dawiya 

hevokên  

 pirsiyarî. Di xwandinê de rawestinekê ya ku bi qasî bêhneke normal nîşan   

dide. Ew nîşandek bi tenê jî bi kar tê. 

Mînak 437 : Bikaranîn : 

Di helbestê de li dawiya rêzê : 

  rîş dibin wan hemî hirç û hovت

Doza çi dikin ev rengê mirov?  

(Kîme Ez/Dîwana Sisêyan, Cigerxwîn) 

Li ber jimareke mêjûyî : Ew bi şik û guman e : 

Ji ber ku klasîkên herî mezin ên kurdan, mîna Eliyê Herîrî(1425-1490?), 

Mela Ehmedê  

Bateyî(1414-1495), Melayê Cizîrî(1570-1640), Feqê Teyran(1590-1660) û 

Ehmedê Xanî 

(1651-1707) ku bi navê  ekola kurmanciya bakur/jorêµ tên nasîn, li nav 

tixubên mîrekiya  
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Cizîra Botan jiyane û eserên xwe anîne pê.  

(Destpêka Edebiyata Kurdî, M. Uzun) 

 

Di kevaneyê de li ber peyvekê : Ew tişt ne teqez e : 

Berhemên Osman Sebrî :  

...  

2- çar Leheng, 1984, Sûriye(?), 68 r.  

3- Bahoz û çend nivîsarên din, 1956, Şam(?), 68 r.  

...  

(Avaşîn-10, Osman Sebrî jî ji nav me bar kir, Mehmud Lewendî) 

Di hevokê de pirsyarî û baneşanî hene û ya pirsyarî li pêş e : 

Gelo pêwîst e xemlandina nalînan  

Bi xweşgotinan?!  

Tarîkirina armancan  

Bi çend felsefan?!  

(Di Siya Dûriyê De, Gundî)  

Ew bi tenê jî bi kar tê û wisa jî pirsê pêşan dide : 

Kesê yekem :  

- Eger kîn û nefret bibarin, pê re jehr jî dibare!  

Kesê duyem :  

- ? 

Bangnîşan ( ! ) : Jê re niqtebang jî tê gotin. Ew nîşandek tê dawiya  

hevokên baneşanî. Di xwandinê de rawestinekê ya ku bi qasî bêhneke 

normal dimîne. Ew nîşandek bi tenê jî bi kar tê.333  

  

Mînak 438 : Bikaranîn : 

Li ber peyv û dengên baneşanî : 

Wî! wan, mêvanên xwe bê xwarin hiştine. 
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Di dawiya hevokê de : 

Ey dil bi êş û derd û jan!  

           Wek te şivan im ey heval!  

(Ronak/Dîwana çaran, Cigerxwîn) 

Di dawiya hevokê ya bê peyv û dengên baneşanî de : 

Ne mostretî ye, heke li hemû bergorên wan  

Bi nivîsîna maderî: kî ne em, bê neqşandin!  

(Sewta Berbangê, A. Karabax)  

Di kevanekê de li ber peyvekê yan di dawiya hevokê de : Tinaz û 

şaşwaziyan bi bîr dixe : 

-Keko, ma bû noqav(!), ma mirov qet saetekê di binê deryayê de dimîne.  

(Fîl Hemdî, A. Nesîn, werger : M. Aydogan) 

Di hevokê de baneşanî û pirsyarî hene û ya baneşanî li pêş e : 

Jîr û zana û zîz in  

çawa bi me dilîzin!?  

(Ronak/Dîwana çaran, Cigerxwîn) 

Sêxal ( ... ) : Jê re nîşandeka bêdengiyê jî tê gotin û di xwandinê de 

rawestinekê ya ku bi qasî ya sê xalên normal raber dike. 

Mînak 439 : Bikaranîn :  

Hevok temam nebûye, tişten ku bên gotin an nivîsandin hene yan ne 

pêwîst e ku ew li vir bên aşîkarkirin. 

Kapîtan hêrsa xwe mezintir dike û dibêje :  

- Ev çi muxtarî ye! Ca li bejna xwe, li derpê xwe... ca li vî serê xwe î piçûk 

binêre!  

Ma ka muxtarî bi te dikeve?   (Avaşîn-7, Ya Star, Hesenê Metê) 

Gelek tişt tên nivîsîn, lê yên bêne nivîsîn hîn hene û li şûna wan : 

Bihar tê, berf dihêle, baran dibare...   

334  
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Li şûna peyvên ku nivîsîna wan(argo, hwd.) nayên xwestin : 

Apê Dildar jê re dibêje : ”Kuro, ha tu ha k...ê min!”  

Bo jêwergiranê(jêgirtin) : Li şûna hevokên ku nehatine nivîsîn : 

Keç û jin û pîr, xort û mêr û kal  

...   

(Kela Dimdimê, Jan Dost)  

Xalên rêzkirî ( .... ) : Ev nîşandek herî kêm bi çar xalan dest pê dike. 

Mînak 440 : Bikaranîn : 

Bo şanîdana beşekê ya ku li vir nehatiye nivîsîn : 

........  

PERDEYA DUWEMخN  

Dotira rojê. Eynî dem. Eynî cih.  

Solên Estragon û kabikên wan bi hev ve, pozikên wan dûrî hev, li nêzikî 

rampê  

ne; şewqeya Luck jî li eynî cihê ye.     

(Li Benda Godot, S. Beckett, werger : F. Cewerî) 

Li şûna demeke bihurî ya dirêj : 

........ 

çaxa Evdal kor bû, salên wî nêzikî şêştan bû. Niha dinyaya wî guherîbû û 

heyameke  

nû dest pê kiribû; heyama reşahiya dinê û korahiya alemê.   

(Rojek ji Rojên Evdalê Zeynikê, M. Uzun) 

Li şûna hevok an rêzên ku nehatine nivîsîn : 

........  

Eywan li me bûye darê mihnet  

Zindan bi me bûye baxê cennet  

(Mem û Zîn, Ehmedê Xanî) 
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Di belgeyan de ji bo tiştên ku bêne dagirtin : 

Nav : .............  Paşnav : .............. 

Dunik ( “  ” ) an ( «  » )  : Gotin û nêrînên ku ji kesên din tên girtin, di  

dunikan de tên nivîsandin.   

Mînak 441 : Bikaranîn : 

Bo gotin û nêrînên ku ji kesên din an jêwergiranan :  

335  

 Ramaner û fîlozofê sûfî yê mezin, Mewlana wisa gotibû :  Min çi cil dîtin 

têde  

mirov tûne bûn, min çi mirov dîtin bê cil bûn. µ   

(Felsefe û Rûmeta Xwezayê, Z. Abidîn) 

Di diyalogê de li şûna xêzekê : 

Tanya :  

 Baş e, niha em ê çawa bikin? µ  

Lêna :   

 Em ê wî bibin malê.µ  

(Ristemê Zal, Xurşîd Mîrzengî) 

Bo balkişandina peyvekê : 

Di wê daristanê de “ inar” nehatibûn birîn. 

Dubare ( “ ) : Li şûna tiştên ku tên ducarkirin karîger e :   

Mînak 442 : Bikaranîn : 

Dahatina meha gulanê : 5345 EUR  

Da ûna       “         “      : 4545 EUR 

Yeknik ( ‘ , ) : Jêwergirana ku di dunikê de tên nivîsîn, eger di rêza wê 

de 

jêwergiraneke din hebe, ew di yeknikê de tê mêrandin.   

Mînak 443 : Bikaranîn : 

Di yeknikê de peyvek : 
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Bazê dengbêj :   Qefes daristan e, çûk girtî ne; ¶bilbilê te li ku ye? µ 

Di yeknikê de hevokek : 

Bazê dengbêj :   Pêl bi banî ketiye. ¶Bimeşe, riya me dûr e! Ev deng ê kê 

ye?  

Belê, yê yara min e! µ  

Dabir ( ‘ ) : Der barê bikaranîna vê nîşandekê de nîqaşên girîng hene.  

Em ê li vir li ser bikaranînên wê yên ku karîger rawestin.  

Ev nîşandek hin peyvên taybet, kurtenivîs û jimaran ji paşgirên ku tên   

dawiyên wan vediqetîne.  

Mînak 444 : Bikaranîn :   

Bo hin bikaranîna peyvên taybet ên serenav :336  

 Zîna destana  Memê Alanµ, Xeca  Siyabend û Xecêµ, Binevşa Narîna   

Cembeliyê Hekkarê...µ, bi qasî qehremanên mêr ên van destanan, xurt  

û jîndar in û baş tên salixdan.  (Destpêka Edebiyata Kurdî, M. Uzun) 

Bo kurtenivîsan : 

Mamoste Soran endamên kongreya YMK’ê silav kirin.  

Bo jimaran : 

Kekê min Wesfî di sala 1921ê de, kekê Muhîddîn di sala 1930an de, 

xwişka min   

Satê di sala 1936an de ji dayik bûne.   (Avaşîn-4, خ. Beşîkçî, werger : J. 

Espar) 

Kevanek ( ) : Jê re kevane jî tê gotin. 

Mînak 445 : Bikaranîn :  

Bo agahdariyên zêde : Hin peyv û hevok di kevanekê de tên nivîsandin. 

Kevanek wek bendikekê bi erka navebir jî bi kar tê : 

Rêya meyî dûr bû, bê derd û xebat e  

  (nsanê bê derd, ji par re dimîneخ)       
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(Rewşa Welat, Mele Sadiq) Peyv û gotineke din di nava xwe de 

dihewîne : 

Ne wekî xwe, mîna hinên din xwe badikin  

Bi tilîyên zirav kembera(qayîşa) piştê radikin  

(Awaza Serpêhatîyan-II, Evîn çîçek) 

Bo jêwergiranê : Di nava xwe de bi sê xalan ve : 

(...)  

Tu nebûna dilşahiya min î, ez hebûna kedera te.  

(Xezela Warê Germiyan, Z. Abidîn) 

Bo têbiniyê : Di nava xwe de bi jimarekê ve : 

Welakîn zêde reng û ruyê çavan(2)  

Ku melûm in ji wan bê hed kînayet 

____ 

(2) Welakîn zînde rengî û rûyê çavan(D.)  

(Dîwan, Pertew Begê Hekarî, werger : Zeynelabidîn Zinar) 

Nîvkevanek [ ) ] : Perçeya kevanekê ya rastê bi kar tê.337  

 Mînak 446 : Bikaranîn :  

Bi jimaran ve di rêzandina beşên mijarîn de : 

Ji aliyê peyvsaziyê ve rengdêr li du beşên sereke parve dibin :   

1) Yên xwerû  

2) Yên nexwerû 

Bi jimar û tîpan ve di testan de : 

1) Ji van lêkeran kîjan li gorî dema niha hatiye kişandin?  

A) Ez dihatim mala we. B) Te şîva xwe nexwaribû.  

C) Ewê bê mala we.  D) Ez hinekan tînim gund. E) Wî ew dîtiye.  

(Waneyên Rêzimanê Kurmancî, S. Tan) 

Kevaneka çarçik [ ] : Jê re kevaneka goşedar jî tê gotin. Ev ji kevanekê 

mezintir e û kevanek di nava wê de cih digire. Digel vê kevaneka çarçik  
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weke kevanekê bi serê xwe jî tê xebitandin. 

Mînak 447 : Bikaranîn :  

Dema ku tiştek bi kevanekê bê ducarkirin, li şûna wê ya  ar ik  

bi kar tê û ew kevanek di nava wê de dimîne : 

Mirov bi ser kulîlkan de stûxwar dibe. Kulîlk[giyayî û darîn(kulîlka min 

berçemî ye),  

ew tevde narîn û rengîn in] bi hez û nazên xwe payedar radibin. 

Bo têbiniyê weke kevanekê bi serê xwe : 

Di salên dawî de hin romanên nûjen hatin weşandin. Ji van ên Mehmed  

Uzun[1] gelekî balkêş in.  

 ..... 

____ 

[1] 

Siya Evînê  

Hawara Dîcleyê  

......  

Xêzek ( - ) : Di gotûbêj û diyalogan de bi peywira dunikê radibe. 

Mînak 448 : Bikaranîn :  

Bi dengekî pir nizm : 

- Daniyar, ez hatim. Ez bi xwe hatim, got.  

 (Evîna Cemîlê, C. Aytmatov, werger : N. Kutlay) 338  

  

Bendik ( - ) : Ev nîşandek ji aliyê dirûvê ve dişibe xêzekê, lê bi erkên ji 

yên wê cuda karîger e. 

Mînak 449 : Bikaranîn : 

Di kîtandin û kîtebirînan de : Dî-lan-ê  her-tim  is-rar  di-kir. 

Di erka navebir de : 

çar-pênc kesan nan xwarine. 
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Di hevokê de ji bo peyv an raveyên kesayî nîşa dike : 

Memê digot-bê guman dipeyivî-ku min ew dîtibûya... 

Di rêzkirina beşên mijarîn de : 

Ji aliyê peyvsaziyê ve daçek bi du beşên sereke dabeş dibin :  

1- Yên xwerû  

2- Yên hevedudanî 

Di erka girêyî de : 

Di navbera mêjûyan de : Ehmedê Xanî(1651-1707)  

Di navbera peyvên dijwate û bi erkî hevdu temam dikin de : 

Jin-mêr, wan kincên wisan li xwe dikirin. 

Bo qertafên rêzimanî : 

pêşgir : bi- } bixwe!  

paşgir : -bir } darbir 

Xêzeka dirêj (—) : Ev kêm bi kar tê. Di navbera rêz û hevokên helbestî  

de cih digire. 

Mînak 450 : Bikaranîn : 

Ey cejna şadî ey cejna şadî,  Cejna serbestî, gerdenazadî   (Cigerxwîn) 

Dabeş ( / ) : Ev nîşandek bi peywirên cuda tê karandin. 

Mînak 451 : Bikaranîn : 

339  

  

Dikeve navbera du peyvên nêz an hemwate : 

Vebêjinên xwe em piçek dirêj bikin. Gelo yên ku helbestan 

dinivîsînin/diafirînin,  

hemî ne helbestvan/hozan in; me li jorê ev pirsa erênî kiribû.  

(Helbestvan û Helbest, A. Karabax) 

Di navbera rêzên helbestan de : 

Ev helbest gelek xweş û bi tore hatiye danîn û hin gotin û peyvên xweş û   
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ciwan têde hatine.  Keroşka li nav lema/xezala li ber çema/û kevoka  

li ber çayê...µ   (Folklora Kurdî, Cigerxwîn) 

Di matematîkê de li şûna nîşana parînê : 50 / 5 = 10 

Di nivîsîna mejûyê de, di nevbarên roj, meh û salê de : 

06 / 04 / 2012 (6ê meha 4an a sala 20012an) 

Stêrk ( * ) : Ev him 

Mînak 452 : Bikaranîn :  

Di kevanekê de bo nîşeya peyv an gotinekê : 

çend Gotin Li Ser Ronakbîrên Kurd (*) 

..... 

(*) Komela Mafê Mirovan a Stenbolê, di 15ê sibatê ya sala 1990î de, bi 

navê   

Zimanê Zikmakî û Bîryarnameyanµ panelek li dar xistibû.   

(çend Gotin Li Ser Ronakbîrên Kurd, خ. Beşîkçî, werger : J. Espar, A.Tîgrîs) 

Bi serê xwe di navbera beşên mijarîn de : 

  .yek jî, tu dikarî bizanî, ew ê çi bixwezin û çi wext bimirin غ .....

                                                         *  

Sibetirê, xortekî bi hespekî ve hat ber konê simyagerî. Piştî demekê, 

Sîmyager  

xûyabû : Ew jî li hespekî siwarbûbû, di ser milê wî yê çepê de başokek 

hebû...  

(Sîmyager, P. Coelho, werger : Z. Abidîn) 

Di navbera beşên mijarîn de sê stêrk :  

.....   

Zarokên birca bilind ên wezîr û kizîran, rojên cejn û şahiyan, mîhrîcan û 

seyranan dihatin di 

nava xasbexçeyê de kêyf û henek dikirin.  

                                                             ***  
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Pêgirteka keç û bûkên birc û saraya mezinên Zîqelayê bû, dema ku bihar 

dihat, tav   

xweş dibûn, mar û mûr ji kunên xwe derdiketin; wan qîz û bûkan jî cihêz 

û rihelên   

xwe dianîn, di nava xasbexçeyê de radixistin, didan ber tavê...  

340  

  

(Ristemê Zal, X. Mîrzengî) 

Xalbendî û hin bikaranînên wêjeyî û taybetî yên kesayî  

Ev bikaranîn jî di gelek nivîsar û berhemên wêjeyî de tên dîtin : 

♦ Xalebêhnok  

Bo ravekirin û balkişandinê li ber peyv an komepeyvekê : ( ; ) : 

Li mijaran; kêm û zêde, sift û serkî, bi ragihanên dewiyîner ên mêjîdar, 

nêrîn û tecrûbeya  

helbestvanî di bin tav û avingên zîhnî yên hîsî, jiyanî, xwezayî, fikrî,   

felsefî... hêjahiyên kesanî û civakî de ne. (Helbest û Mijar, A. 

Karabax) 

♦ Pirsnîşan : 

Ji aliyê vegotinê ve hevoka pirsyarî hatiye birîn : (?..) : 

- Keçê, taştiya çi, xewna çi?.. Ma kesî seh kiriye, mirov gayê cot ser jê 

bike?  

(Siyabend û Xecê, Zeynelabidîn Zinar) 

Ji aliyê vegotinê ve hevok bi dom e û pirsnîşan tê dawiya tiştên ku bên 

gotin : (..?) û (...?) : 

Helbestvan, hozan û nivîskar... di warê kulturî de helwestên herî girîng,  

bi zamanê zikmakî nivîsîn, xwendin û peyivîn in; hûn bi kîjanî dinivîsin,  

dixwînin û dipeyivin..?  (Helbestvan û Helwest, A. Karabax) 
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Di hevokê de wateyên pirsyarî û baneşanî hemtay in û tiştên tên gotin, 

bi  

dom in : (?!.) : 

Apê Dildar :  

- Min di ciwantiya xwe de, darên şêşt kîloyî diavêtin ser milên xwe.  

Xalê Reşko :  

- Min jî yên sed kîloyî...  

Apê Dildar :  

- Ma giraniya te ne 49 kîlo bûn?!. 

Di hevokê de wateyên baneşanî û pirsyarî hemtay in û tiştên ku bên 

gotin 

jî wisa bi dawî dibin : (..!?) : 

- çima ev neçûn welatê xwe?  

- Welatê xwe..!? (Di ber xwe de kire pilepil, lê di xwe dernexist).  

Me çiqas israr kir jî behsa welêt nekir.  (Avaşîn-10, Hevpeyvîn, Şoreş Reşî) 

Wateya pirsyarî hatiye xurtkirin : ( ?? ) an ( ??? ) : 

341  

  

Apê Dildar :  

- Tu dergûşa kurîn a dayika xwe yî û ya şaristaniyê jî em in.   

Xalê Reşko :  

- çawa?? 

♦ Bangnîşan 

Tişten bên gotin hene, yan ne pêwîst e ku ew li vir bên nivîsîn.  

Ev bikaranîn wek a sêxalan, dengbirînekê jî şanî dide : ( !..) û (!...) : 

- Tu çi sekinîyî, ehmeq? Bibêje!... Ji wan re bibêje, bila hemû jî çekên xwe 

bînin! (Avaşîn-7, 

Ya Star, Hesenê Metê) 
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Ji aliyê vegotinê ve hevoka baneşanî bi dom e û bangnîşanê dê bê 

dawiya  

tiştên ku bên gotin : (..! ) û (...!) : 

Heta kengî diltengî...!  

Ma ne bes e bê dengî?  

(Avaşîn-8, S. Silêvanî) 

Wateya baneşanî hatiye xurtkirin : ( !! ) an ( !!! ) : 

- Ji meleyê sibehê de erd cot dike.  

- Erdê kê?  

- Erdê wan.  

- Haaa!!!   

 (Mêrê Avis, H. Yûsiv) 
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Mîrê me yê nemir Celadet AlÎ Bedir-Xan, em peyrewên te ne ,.,  

  

PÊŞGOTIN  

Di navbera salên 2007 û 2008'an de Kurdî-Dera Amedê, bi saziya Katalanî 

Agencia Catalana de Cooperacio al Desenvolupamentê re xebata 

gihandina mamosteyan pêk anî. Di wê çarçoveyê de min û Mikaîl Bilbil'~ 

me pirtûkeke rêzimanê amade kir. Ew pirtûk di demeke kurt de hat 

amadekirin û di berfanbara 2008'an de hat çapkirin. Piştî wê xebatê di 

derbarê mijarên rêzimanî de gellek rexne û nirxandin hatin kirin. Dema 

ku min bi giştî bala xwe da wan rexne û nirxandinan, tiştê sereke ew bû 

ku divê xebateke berfireh û bipergal bihata amadekirin. Ji ber wê yekê 

min di sala 201O'an de dest bi xebata pirtûkeke berfireh a rêzimanê kir. 

Di dema amadekirinê de, di polên mamostetiyê yên Kurdî-Der'ê de gellek 

nîqaşên bikêrhatî çêbûn, min gellek sûd ji wan nîqaşan wergirtin.  

Di vê pirtûkê de, hemû mijarên rêzimanê bi awayekî berfireh û bipergal 

hatine vegotin. Ji ber dubarekirina dengdaran ji berê ve pirsgirêk heye û 

nayê çareserkirin. Lê dema ku em bala xwe bidin fonetîka zimanê xwe, 

em ê bibînin ku dengdar dubare dibin. Dema ku neyên dubarekirin rê li 

ber gellek tevliheviyan vedibe. Ji ber vê yekê min li ciyên pêwîst ew tîp 

dubare kirin. Herwiha qertafa diyariyê ya peyvên nêr "î" gellek caran kêm 
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tê bikaranîn, lê ji bo zimanekî bipergal û têkûz divê ew jî bi temamî bê 

bikaranîn. Li ser paşgirên Kurmancî jî min lêkolînek çêkir û rlSteyeke 

paşgiran amade kir. Min gellek qertaf yek bi yek şîrove kirin û bi mînakan 

ew zelal kirin. Ji bo mijara rayekên lêkeran jî min lîsteya rayekên lêkeran 

tevî peywir û mfuakên wan amade kir. Ji bo peyvçêkirinê ev herdu mijar 

girîng in û divê xebatine berfirehtir li ser wan bên çêkirin. Di mijara 

zayendê de min ji xebatên heyî sûd wergirt û bêtir ji bo kesên biyanî min 

lîsteyeke peyvan amade kir.  

Di Kunnancî de mijareke din a dijwar j~ mijara lêkerên bêrist e. Ji bo vê 

mijarê jî li gorî guherîn, pêkhatin û ketina dengan min lîsteya lêkerên 

bêrist amade kir. Dîsa di raweyên deman ên borî de ji ber tennên 

rêzimanê, tevliheviyeke wateyî derdiket, ez li ser wan raweyan jî xebitîm 

û min li gorî feraseta zimên na vine din li wan kirin. Di warê hinek tennên 

rêzimanê de jî pirsgirêk hebûn, di wî warî de jî min hinek awayên din ên 

wan terman bi kar anîn.  

Di warê rastnivîsê de, di zimanê me de gellek tevlihevî hene, li ser vê 

mijarê jî di vê pirtûkê de rastnivîsa nêzî 1150 peyvî cî digire.  

17  

  

Helbet dê kêmasiyên vê xebatê hebin, rexne û nirxandin dê ji bo min pirr 

sûdewar bin. Ez bawer dikim ku ev xebat dê hinek mijarên bialozî çareser 

bike, dê rê li ber hinek xebatên din veke û dê kevirekî deyîne ser qûça 

zimên.  

Ji bo rexne, nirxandin û alîkariya wan, ez ji Diyarî Asûr, Eşref Keydani, 

Rênas Jiyan, Şevger Jakaw û Zilkîf Xweşhêvî re dibêjim, mala we ava.  

Bahoz Baran 25.07.2012/ Licê  

18  
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KURDÎ-KURMANCÎ  

Jêderka Kurdî  

Li dinyayê li gorî erdnîgariyê û nêzlkatiyê, pênc malbatên zimanan hene. 

Bi pêşketina şaristaniyê re ev malbat jî li seranserê dinyayê belav bûne. 

Malbatên zimanan ev in:  

A. Malbata Zimanên Hind-Ewropayî  

B. Malbata Zimanên Ûral-Altayî  

C. Malbata Zimanên Bantûyî  

D. Malbata Zimanên Çîn-Tîbetî  

E. Malbata Zimanên Hamî-Samiyî  

Kurdî di nava malbata zimanên Hind-Ewropayî de cî digire û li gorî 

dabeşkirina navxweyî di nava vê malbatê de dikeve na va beşê Zimanên 

Aryanî (ÎralÛ). Herwiha Kurd ji aliyê erdnîgariyê ve jî li bakurê rojavayê 

Îranê ne. Li ser zaravayên Kurdî lihevkirinek tune be jî bi awayê geerr~r 

tê destnîşan kirin ku{ên; zaravayên sereke yên Kurdi hene.  

Li gaî nê:&a~ê evzarava dbi1 du beş:  

A. Kurmancî, Soranî  

B. Kirmanckî, Goranî, Lori  

Taybetiyên Zimanan  

Ziman ji aliyê sazkirinê ve dibin sê beş; li gorî vê sinifandinê di hinek 

zimanan de peyv tenê ji ldteyan pêk tên, di hinekan de bi qertafan tên 

çêkirin, hinek ziman jî tewangbar in, bi rêya guherîna hundirîn peyv tên 

çêkirin. Jivan zimanan hinek jê hem tewangbar in û hem qertafan digirin.  

19  

  

A. Zimanên Yekkîteyî  

Di van zimanan de qertaf nayên bikaranîn û peyv ji kîteyan pêk tên. Ji bo 

her peyvê kîteyek heye. Çîrû cli nava vê komê de cî digire.  
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B. Zimanên Qertafgir  

Di van zirmnan re qertaf tên pêş û paşiya rayekên peyvan. Ev qertaf 

peywirên nû li peyvan bar dikin û ji wan peyvên nû çêdikin, lê rayekên 

peyvan naguherin. Di Kurdî de qertaf hem tên pêşiya rayeka peyvê hem 

fl tên Jl1Şiya wê. Ji ter vê, di Kurdî de "pêşgir" û "paşgir" hene.  

C. Zimanên Tewangbar  

Di van zimanan de dema ku peyv tên çêkirin û cliyarkirin, rayek an jî 

gewdeya peyvan de bêtir dengdêr cliguherin. Radeya tewangê li gorî 

zimanan cliguhere. Di malbata zimanên Hind-Ewropayî jî tewang heye. 

Tewanga herî zêde di Erebî de heye, gellek peyvên Erebî bi rêya tewangê 

hatine çêkirin.  

Kurmancî jî zaravayeke tewangbar e; lê tewang tenê di diyarkirina hinek 

peyvan û cînavkan de heye. Di Kurmancî de dema ku peyvên nû tên 

çêkirin, an jî dema ku peyv bi rêya hinek qertafan tên cliyarkirin, rayek û 

gewdeyên peyvan naguherin.  

Taybetiyên Din  

Di Kurmancî de zayenda peyvan heye. Peyv dema ku tên diyarkirin,  

. zayenda wan derdikeve holê. Di demên borî de lêker gerguhêz be 

Kurmancî dikeve rewşa ergatîv, bireser xwerû dimîne û kirde tê 

diyarkirin, pêveber li gorî bire serê qertafan distîne. Di dema niha û bê de 

Kurmancî aqûzatîv e, kirde xwerû ye û bireser tê cliyarkirin û pêveber li 

gorî kirde yê qertafan distîne. Taybetiyên Kurmancî ev in:  

A. Tewangbar e.  

B. Qertafgir e. (pêşgir-paşgir)  

C. Nîv-ergatîv e.  

D. Nîv-aqûzatîv e.  

E. Zaye ndî ye.  

20  



Rêzimana kurdî | 2758  

 

  

ALFABE-DENGZANÎ  

1. ALFABE  

Alfabeya Kurmancî ya Latînî, ji aliyê Celadet Alî Bedir-Xan ve di kovara 

"Hawar "ê de hatiye bikaranîn û belavkirin. Di alfabeya Kurmancî  

de si û yek tîp hene.  

Tîpên Mezin:  

A, B, C, ç, D, E, Ê, F, G, H, 1, î, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, Ş, T, U, Û,  

Y, W,X, Y,Z  

Tîpên Biçûk:  

a, b, e, ç, d, e, ê, f, g, h, i, ~ j, k, 1, m, n, 0, p, q, r, s, ş, t, u, Û, v, w, x, y, z  

Pevdeng  

"x "û "w" bi hev re tên bikaranîn û pevdengê çêdikin. Ev tîp dema ku li 

ber hev bin di derbekê de û bi hev re tên xwendin. Ev deng digihîjin hevdu 

û dibin yek. Di pevdengê de dengê serdest "x" ye.  

Mînak:  

Xwar, xwarzê, xwe, xwelî, xwendin, xwest, xweş, xwê, xwişk, xwîn. ,.  

A. Dengdêr  

  

Tîpên ku di gotinê de rastî tu astengiyê nayên tîpên dengdêr in. Bi tena 

serê xwe dikarin bên bilêvkirin. TIpên dengdêr heşt heb in, sê ji wan kurt,  

pêncên din jî dirêj in. TIpên dengdêr ev in:  

a, e, ê, i, ~ 0, U, Û  

21  

  

Nîş e: "i" dema ku mezin bê nivîsîn, xala serê wê na yê bikaranîn.  

Mînak:  

BILIND, MIRIN, MIROV ...  
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Dengdêrên Kurt: Ev dengdêr ne domdar in û di gotinê de zû bi dawî dibin. 

Dengdêrên kurt ev in: e, ~ u.  

e : er.i, :::v, ez, ber, dev, ser. ..  

i : int, ix, iyan, bir, kir, mir  .  

u: gu~ ku~ kur, sur, tu, xurt   .  

Nîşe: Dengdêra kurt "u" bi pirranî li dû tîpên "g, h, k, q, x"yê tê bikaranîn.  

Pirsgirêka Dengê "e"yê  

Di alfabeya Kurmancî de ev deng ji bo du dengên cuda tê bikaranîn. Ji 

xeynî dengê xwe yê bingehin di hinek peyvan de dengê "eyn "a Erebî 

dide, qalind e û ji qirrikê derdikeve. Bêtir di bilêvkirina peyvên Erebî de 

ev deng derdikeve. Hinek peyvên ku bi "h 'yê dest pê dikin jî vî dengî 

dihewînin. Ji bo vî dengî tîpeke nû nehatiye diyarkirin. Lê ji ber ku gellek 

peyvên bi vî awayî hene divê ev pirsgirêk bê çareserkirin. Em dikarin 

xêzekinekê an jî du xalan li ser vê tîpê zêde bikin; dtbe ku mirov vê tîpa 

nû nexe nava alfabeyê, lê di mijara alfabeyê de wek xalekê qala wê bike.  

Mînak:  

Ehmed-Ehmed, E1î- Elî, Emer-Emer, Egît-Egît ...  

Nîş e: Hinek weşanxane û kes ji bo vî dengî şeddeyê bi kar tînin, lê ji ber 

ku peyvên bi vî awayî gellek in û di Kurmancî de tîpên bikumik hene, dê 

nivîs tevlihev û nexweşik bibe.  

Dengdêrên Dirêj: Ev dengdêr domdar in, di gotinê de zû bi dawî nabin, 

dengdêrên dirêj ev in:  

a: agir, a~ ax, hal, kal, maL ..  

ê: êm, êvar, êzing, bêr, kêr, mêr ... î: îcar, îlon, îsa~ bir, mir, şir ...  

0: ode, ol, oxir, kol, mor, pol...  

û: û, ûd, ûr, hûr, kûr, şûr ...  

22  
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B. Dengdar  

Tîpên dengdar di gotinê de rastî astengiyê tên û bêyî tîpên dengdêr 

dernakevin. Dengdar jî li gorî domdariyê dibin ên domdar û ne domdar. 

Li gorî ciyê derketinê jî tên dabeşkirin: ên lêvkî, diraIÛ, qirrikî û arikî. 

Tîpên dengdar ev in:  

b, c, ç, d, f, g, h, j, k, 1, m, n, p, q, r, s, Ş, t, v, w, x, y, z  

Pirs girê ka De ngê "h "yê  

Di alfabeya Kurmancî de ev deng ji bo du dengên cuda tê bikaranîn. Ji 

xeynî dengê xwe yê bingelîm, di hinek peyvan de dengê "h 'ya Erebî dide, 

qalind e û ji qirrikê derdikeve. Ji bo çareseriyê em dikarin duxalê an jî 

kumikê li ser tîpa ((h 'yê zêde bikin. Mirov dikare di mijara alfabeyê de 

qala vê yekê bike û di alfabeyê de cî nede vê tîpê. Celadet Alî Bedir-Xan 

di "Hawar "ê de, ev deng nexistiye nava alfabeyê; lê duxal daniye ser wê. 

Em dikarin bi vî awayî pirsgirêka vî dengî çareser bikin.  

Mînak:  

Hebûb-hebûb, hecam-hecam, hecî-hecî, henek-henek, hemû-hemû, 

Helîm-Helîm, Hemze- Hemze, Hesen-Hesen, heta-heta, hetav-hetav, 

hewş- hewş, heyf- heyf, Miheme-Miheme ...  

Ji ber ku ev dengê "h 'yê qalind e û bêtir li ber "e 'ya stûr derdikeve holê, 

mirov dikare bi rêya "fl 'yê, "h 'yê jî stûr bixwîne.  

Mînak:  

Hebûb-hebûb, hecam- hecam, hecî-hec~ henek-henek  

Ev pêşniyaz pirsgirêkê bi temamî çareser nake. Di hinek peyvan de ev 

pirsgirêk dê bidome.  

Mînak:  

Hine, hor~ hût. ..  

Ev pirsgirêka dudengiyê di tîpên "k" û "x 'yê de jî derdikeve holê, Celadet 

Alî Bedir-Xan di "Hawar"ê de ji bo tîpa "x 'yê jî duxal bi kar aniye; lê di 
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alfabeyê de cî nedaye wê. Ji bo tîpên rengdengê "p, ç, t, k 'yê jî ev rewş 

derbas dibe, lê di "e" û "h 'yê de ev bêtir berbiçav e û divê ev pirsgirêk bê 

çareserkirin.  

23  

  

Mînak:  

Pêşdevkî: Kawik, kerr, kur ... Pêş devkî: Xem, xezal, xêv ... Navdevkî: Kaş, 

kanûn, Kor. .. Paşdevkî: Xanî, xas, xort. ..  

2. DENGZANÎ  

Zanista ku li ser dengan dixebite, çêbûn û guherînên wan dikole û 

dişopme dengzanî ye. Guherîn, pevguherîn, pêkhatin, ketin, racivîn, 

veguhastina dengan di nava mijarên vê zanistê de ne.  

Di zimên de parçeyê herî b iç ûk "tîp" e; di alfabeyê de ji nişana dengî re 

"tîp" tê gotin û alfabe ji tîpan pêk tê. Ji tîpan kîte pêk tên, ji kîteyan peyv 

û ji peyvan jî hevok tên sazkirin.  

A. Taybetiyên Dengdêran  

Li gorî ciyê derketinê û asta dengan tabloya dengdêran bi vî awayî ye:  

  

Dîrêj-kurt: Li gorî domdariya tîpê ye. Pêşdevkî-paşdevkî: Li gorî ciyê 

derketinê ye. Bilind-navîn-nizm: Li gorî asta derketinê ye.  

Li gorî teşeyê tîpan tabloya dengdêran bi vî awayî ye:  

  

Dûz-Gilover: Li gorî teşeyê lêvan e. Fireh-Teng: Li gorî teşeyê çeneyê ye. 

Stûr-Zirav: Li gorî têkiliya zimên tl diranan e.  

24  

  

1) Dengdêrên Alîkar  
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a) Di peyvên hevdudani de dengdêrên alîkar "e, 0, û" dikevin nava herdu 

peyvan û vegotinê hêsantir dikin.  

Mînak:  

Ber+vajî ~ Ber~vajî Got+bêj ~ Got!1bêj Kel+girî ~ KelQgirî  

Hêk+rûn ~ Hêkerûn Ka l+mêr ~ Kalemêr Rast+rast~ Rasterast  

b) Tîpa dawî ya rayeka lêkerê dengdar be û piştî wê dengdarek bê, 

dengdêra alîkar "i" dikeve navbera wan. Ev rewş bêtir di raweyên demên 

borî de derdikeve holê.  

Mînak:  

Ew hat+i+bû.  

Min xwar+i+bû. Wî ew avêt+i+ye.  

Em ket+!+bûn. Wî kuşt+!+bû. Te ew şûşt+!+ye  

e) Di qertafa kesê yekem "-(i)m" Û qertafa kesên pirrjirnar "-(i)n"ê de "i" 

dengdêra alîkar e. Tîpa dawî ya rayeka lêkerê dengdar be derdikeve holê.  

Mînak:  

Ez di+ç+im.  

Ew di+ç+p.  

Ez di+xw+1m. Ez ê bi+bêj+im. Em di+xw+in. Hûn ê bi+bêj+p.  

2) Kut1bûna Dengdêran  

a) Ku berî 'y'yê "î" bê ev tîp kurt dibe û dibe "i". Ji ber ku 'y" tîpeke 

nîvdengdêr e, "î"yê di xwe de dihewîne, "î" kurt dibe.  

Mînak:  

Eni+ya wê ~ Eniya wê Jî+(i)ya+n ~ Jiyan Şêru"+yên nû ~ Şêniyên nû  

Hêvî+yên me ~ Hêviyên me Rêwî+yê jar ~ Rêwiyê jar Xaru"+yê m e ~ 

Xaniyê me  

Nîşe: Ku "î" û 'y" ne bi hev ve bin, "î" kurt nabe.  

Mînak:  

Ev derî yê me ye.  
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Ew kî ye?  

25  

  

Hişyarî: Mirov dikare "i"ya berî 'y'yê kurt neke. Jixwe dema ku tê xwendin 

bivênevê kurt dibe. Bi taybetî dema ku mirov alfabeyê rêyî zarokan anjî 

kesên nexwenda dide ev yek dibe pirsgirêk.  

b) Beriya 'y'yê "ê" bê ev dengdêr kurt dibe û dibe "i ". Jiber ku 'y" tîpeke 

ru"vdengdêr e û "ê 'yê di xwe de dihewîne Hê" kurt dibe.  

Mînak:  

Dê ~Diya min  

Pê ~ Piyê wê  

Rê ~ Riya me  

Nîşe: Hinek weşanxane vî awayî bi kar nayênin. Celadet Alî Bedir-Xan jî 

destnîşan kiriye û gotiye ev guherîn dibe sedema hinek tevliheviyan. Ji 

ber ku "i" jî beriya 'y'yê kurt dibe cl dibe "i ", Hê" neyê guhertin û rayeka 

peyvê bê parastin dê çêtir be.  

Mînak:  

Svsê Pvpê Rvrê  

Di hinek peyvan de "ê" naguhere.  

Mînak:  

Çêyî, mêyî ...  

c) Dema ku beriya w yê "u" û "û" bên ev tîp diguherin II dibin "i ". 'u  Û 

"û" jI ber ku ji ariyê jêderka dengî ve nêzî "w '~vê ne kurt dibin.  

Mînak:  

Tû~Tiwa reş Sû ~ Siwê min  

Du~Diwemîn Xwesû~Xwesiwa min  
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Nîşe: Di şûna tîpa "w'yê de tîpa alîkar 'y" bê bikararun ev dengdêr 

naguherin û bi vî awayî rayeka peyvê jî tê parastin. GeIlek weşanxane û 

kes vî awayî bi kar tînin.  

Mînak:  

Tûya reş  

Kesê duyem  

Hişyarî: Dema ku dengdêr biguherin, rayekên peyvan xera dibin. Ev awa 

di bikaranina lêkera "bûn "ê de berbiçav e. Ji bo ku rayeka lêkerê xera 

nebe li şûna "w'yê dengdara alîkar 'y" bê bikararun dê çêtir be.  

Mînak:  

Ew biwa, wî wisa nedikir.  

Ew bûya, wî wisa nedikir. 26  

  

d) Hin navdêr dema ku wek lêker tên bikaranîn, tîpa wan ya dirêj Ha" kurt 

dibe û dibe "i H.  

Mînak:  

Fitar ---+ F itirîn  

 -  -  

Şewat---+Şewjtîn  

Xerat---+ Xeritîn  

 -  -  

Lebat---+Lebitîn  

 -  -  

Serrad---+ Serridîn  

 -  -  

Xe ba t ---+ Xe bitîn  

 -  -  

Tebat---+ Tebitîn  
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 -  -  

Weled---+ Welidîn  

B. Taybetiyên Dengdaran  

Li gorî jêderkê tabloya dengdaran bi vî awayî ye:  

  

Li gorî asta derketinê û domdariyê tabloya dengdaran bi vî awayî ye:  

D.  

j, l, m, n, r, V, W,  Z  

b, c, d,  

1) Rengedeng  

Tîpên "p, ç, t, k 'yê tîpên hjşk in; lê di hinek peyvan de asta hjşkbûna wan 

dadikeve û nermtir tên xwendin. Ji bo vê yekê tîpên nû nehatine 

diyarkirin, nermbûn an jî hjşkbûna wan bi dengdêrên nava peyvê re 

têkildar e.  

Mînak:  

Hişk 

Pak, paqij, pîs, pol. ..  

Çar, çawa, çima, çors ... Tav, tax, torr, tûk ... Kambax, kawik, kon, kûsî ...  

Nerm  

Pehtin, penêr, perr, pez   .  

Çem, çeng, çente, çete  .  

Teng, tenûr, tîp, terr, terş   .  

Ken, kem, kevir, kund, kêlî  .  

27  

  

2) Dubarekirina Dengdaran  

Tîpên "1, n, r, s, z 'yê di hinek peyvan de bi rêya dubarekirinê tên kir-

pandin. Di nivîsê de eger ev tîp neyên dubarekirin, ji ber hevdengiya 
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hinek peyvan tevlil1evî çêdibe. Wekîdin dubarekirina tîpan carinan di 

bikaranîna "-tir "a qertaf de jî derdikeve holê, di peyvên biyanl de jî hinek 

tîp dubare dibin. Herwiha di hinek peyvên hevdudanî de jî du tîp tên bal 

hev. Dubarekirina tîpan û awayên wan ev in:  

a) Di hinek peyvan de tîp xwe dubare dikin. Hinek ji wan ji ber ku 

hevdengên wan hene, di warê wateyê de rê li ber tevliheviyê vedikin. 

Hinek jê jî tevlihev nabin; lê ji ber fonetîka zimên divê di wan peyvan de 

ev tîp bên dubarekirin. Hinek peyvên ku tîp di wan de dubare dibin ev in:  

Mînak:  

Berr, berr~ berrCl, birra, birrek, birrîn, cirr, çillek, çirr, çirrandin, çirrîn, 

çirrav, dirrandin, dirrî, fenn, fennek, fissek, gellac, gellek, genn~ gennî, 

girr, gorr, gunn, gurr, gurrî, hêlL hemma, herrî, hillî, kerr, kerrik, kerrita 

nd in, kirrîn, kul1î, kurr, merr, pen' li bask, perritîn, pirr, pirrik, porr, 

qerraş, qerr1sîn, qirr, qîrrîn, qorr, qul~ qurre, selTad, serridîn, siR sirr, 

şerr, şimma, tennî, têrr, terrî, terr cl hişk, terrik, tilT, tilTek, torr, um, virr, 

virrek, virrik, zêrr, zi1T, zClrrû1 ...  

Hinek peyvên ku ji ber hevdengiyê tevlihev dibin û mînakên wan ev in:  

Mînak:  

Xwe li keritiyê daniye. (ajal) Ew camêr ker e. (ajal)  

Min pir dît. (bihurk)  

Bira jî hatiye. (xizm)  

Ew birîna kê ye. (birîna laşî) Gurî ew xwar. (ajal)  

Beriya wan (dem)  

Birek pêwîst e. (beş)  

Hema bila were (hkr.çwn.) Ew çilek e. (hejmar)  

Girê min (c iyê bilind)  

Li gora te (daçek)  

Xwe li ke1Titiyê daniye. (nexweşî) Ew camêr kerr e. (deng)  
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Min pirr dît. (gellek)  

B irra jî ha tiye. (hkr.)  

Ew birrîna kê ye. (birrîna darê) GlUTî ew xwar. (mirov) Berriya wan (deşt)  

Birrek pêwîst e. (navgîn)  

Hemma rih tê de ma bû? (hkr. mêjerê) Ew çillek e. (nefsker)  

Girrê min (bîz)  

Li gorra te (mezel)  

28  

  

NÎş e: Hinek peyv hene ku ji ber nedubarekirinê tevlihevî di wan de 

çênabe, lê ji ber ku bi awayê fonetîk tîp tên dubarekirin, divê di wanjî ev 

rêzik bê parastin.  

Mînak:  

Perritîn, porr, şerr, varrik ...  

Hiş yarî: Dubarekirina dengê "r "yê gellekî zêde ye, bi taybetî di lêkera 

"gerîn "ê de û li serê peyvan me ew dubare nekir.  

Mînak:  

Veger, tevger, Bager, rê, roj ...  

b) Hinek peyvên ku tîpa wan a dawî bi tîpên ((1" û "d''yê diqede dema ku 

qertafa "-tir "ê digirin du dengdar tên bal hev.  

Mînak:  

Kurttir, rasttir, xurttir ...  

c) Di hinek peyvên hevdudanî de jî du tîp tên bal hev.  

Mînak:  

Desttengî, ça vvekir~ cottilî, terkkirin, yekkîte, serokkomar. ..  

d) Di hinek peyvên biyanî de jî tîpên "b, d, 1, 11, m''yê tên dubarekirin.  

Mînak:  

Cellad, cidd~ cinnet, cubbe, decca~ hessas, hece, hecc~ hedd, hinne,  
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herrimîn, himmet, madde, millet, qellaş, qubbe, Rebb, şedde, şiddet, 

Welleh, xeddar ...  

3) Dengdarên Alîkar  

Dema ku peyvek bi dengdêrekê bi dawî bibe û qertafa ku bi dengdêrekê 

dest pê dike bigire, ji dengdarên alîkar 'y, h, w''yê yek dikeve navbera 

wan û vegotinê hêsantir dike. Qertaf cuda jî bê nivîsîn tîpên alîkar tên 

bikaranîn.  

Mînak:  

Hêvî+a we ~ Hêviya we Ew rêwî ye.  

Şaredariya nû ya Êlihê  

Pênûsa Rojayê ya mezin Rê+a me ~ Rêya me Tu mamoste yî.  

29  

  

Ava+î ~ Avahî Perwerde+hPerwerdehî Tehde+î ~Tehdehî Ba+î~ Bawî  

Firanse+î ~ Firansewî Sû+ê min ~ Siwê min  

Ewle+î~Ewlehî  

Şa+î ~ Şahî  

Va1a+î ~Valahî Du+emîn ~ Diwemîn Rê+î~ Rêwî  

Xwesû+a wî ~ Xwesiwa wî  

Nîşe: Carinan du dengdêr tên bal hev û tu dengdara alikar nakeve 

navbera wan.  

Mînak:  

Tu neaxive.  

Ew erebeyê diillo. D!:@.jo îro birçî ye.  

3. RA CIVÎN  

Ew yekî dilbiêş e. Ev tiştekî bêasas e. Min dianî.  



Rêzimana kurdî | 2769  

 

Ziman her ku diçe barê xwe sivik dilce û pratîze dibe. Ji bo herikbarî û 

kurtbûnê, hinek kiteyên peyvan ciyên xwe didin dengdêrên dirêj, ji vê 

yekê re racivÛ1 tê gotin.  

Mînak:  

Dehnû~Danû  

- -  

K~~K~f  

Dihin~Dîn' Tirih~Tirî  

- -  

Gwîn~Gf!n 

Bjhurîn~Borîn Bihust~Bost  

Fahm~Fêm Mehvan~Mêvan  

 -  -  

Gilih~Gilî  

- -  

Kehnî~K~nî Sibeh~Sib~ Strih~Strj Rihtin~Rîtin  

- -  

Pêçih~Pêçj Kwîr~KQr Duht~Dot  

- -  

Kwîz~Kûz  

- -  

Guhtin~GQtin 

Swind~Sond  

- -  

Rihnî~Ronî  

4. VEGUHASTINA DENGDARAN  
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Di veguhastinê de, dengdarên nava peyvê cî diguherin. Awayên peyvan 

ên rast li gorî hinek herêman guherîne. Bêtir tîpa "r 'yê bi tîpên din re cî 

diguhere.  

Mînak:  

Berf ~ Befr Cîran ~ Cînar Desgirth Dergistî Mirtib ~ Mirtib  

Binêre ~ Birêne Derwêş ~ Dewrêş Hervîşim~ Hevrîşim Sedem ~ Semed  

I Dengdêrên kurt gellek caran li dû dengdêrên dirêj nayên bikaranîn. 30  

  

Şerpeze--r Şepirze  

Şarwal --r Şalwar  

5. KIRPANDIN  

Di peyvê de kiteyek ji kîteyên din û di hevokê de jî peyvek ji peyvên din 

xurttir tê bilêvkirin, bi vî awayî ew hêman tên kirpandin.  

A. Kirpandina Kîte yê  

Kirpandin, di nava peyvê de bi pirranî, li ser kîteya dawî ye. Kîteya dawî 

derbê digire ser xwe.  

Mînak:  

Gorristan Hevok HW1ermend Masî  

Şû~  

Berjfu Lêkolîn PirtCtk Qemyon Şekal  

Nîş e: Di hinek peyvan de li gorî bilêvkirinê kiteyên din tên kirpandin. Di 

navên bajaran de kîte ya ewil tê kirpandin, di peyvên perçînkirî de 

kirpandin diçe ser kîteya navîn, herwiha qertafa dema nilia û raweya 

fermanê kirpandinê digirin ser xwe.  

Mînak:  

f)ih, s iQ.îs or, dikim, dibe, bide, bixwe, ...  

Hiş yarî: Di peyvên yekkiteyî de kirpandin çênabe.  

Mînak:  
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Av, ker, nok ...  

B. Kirpandina Peyvê  

Kirpandin, di nava hevokê de li gorî pêve berê tê diyarkirin. Li gorî cureyê 

pêveberê dibe du beş:  

1) Hevokên Lêken  

Eger pêveber lêker be kirpandin li ser peyva berî pêveberê ye.  

Mînak:  

Ew pirtûkê li malê dixwîne.  

Ew li malê pirtûkê dixwîne. 31  

  

Li malê pirtûkê ew dixwîne.  

Bedran bi me re tê.  

Nîşe: Eger lêkereke berpêbûnî hebe pêveber di nava hevokê de cî digire; 

lê dîsa kirpandin li ser peyva berî pêvebere ye.  

Mînak:  

Ew do ji gundî hat malê.  

Ew ji gundî do hat malê.  

2) Hevokên Navdêri  

Eger pêve ber bi alîkariya lêkerekê ji navdêrekê pêk bê kirpandin li ser 

pêveberê ye.  

Mînak:  

Kesê ku nan dixwe ewe.  Ez li gundî mamoste me.  

Tiştê ku ez lê digerim pirtûk e. Ew kurdî xwar e.  

6. KÎTEKIRIN  

Dema ku peyvek tê bilêvkirin hêmana herî biçûk a ku di carekê de ji devê 

mirovî derdikeve kite ye. Di kîtekirinê de hîma sereke, bilêvkirina peyvê 

ya li gorî hilmê ye.  
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Di kitekirinê de rayek an jî gewdeya peyvê nayê parastin. Dengdarek bi 

tena serê xwe nikare bibe kite; lê dengdêrek bi tena serê xwe dikare bibe 

lare. Kîte yek ji dengekî heta ji çar pênc dengan jî pêk tê.  

Ji tîpekê: a-lav, a-ram, e-nî, Î-sa1. .. Ji du tîpan: b~ ez, ev, ga, kî ...  

Ji sê tîpan: Ber, ker, şêr, terr, zer. ..  

Ji çar tîpan: Stem, stew, stêrk, str~ spas, spart ... Ji pênc tîpan: Stêrk, 

stran, strll ...  

Nîşe: Di peyvên wek "stem, stêrk, stran ... "ê de tîpa dengdar "s" ji ber ku 

"i ''yê di xwe de dihewîne "i ''ya piştî wê ketiye.  

Hişyarî: Di kite kirinê de wate û rayeka peyvê ne girîng in; kîtekirin li gorî 

bêhnstendinê tê kirin.  

Mînak:  

Bal-gu, bir-çÎ-bûn, bi-vir, ke-vir, lê-kû-lîn, mal-he-bîn, pa-rê-zer. ..  

32  

  

WATEYÊN PEYVAN  

1. WATEYÊN PEYVAN  

Ji hêmana zimên a herî biçûk û watedar re peyv tê gotin. Hemû tiştên 

şênber û razber bi alîkariya peyvan tên nasÛl. Li gorî bikaranîn û 

pêşketina çandî wate û peywirên peyvan jî zêde bûne. Li gorî wate, 

peywir û pêwendiyê ev mijar di nava xwe de wiha tê dabeşkirin:  

2. LI GORÎ WATEYÊ PEYV  

A. Wateya Bingehîn: Wateya peyvê ya ku ewil tê hişê mirov~ wateya wê 

ya bingenm û yekem e. Ev wate bingeha peyvê ava dike.  

Mînak:  

Kurik li malê digiriya. Destê min hişk bû. Zarokan kulîlk bêhn kirin.  

Ew serê xwe dişo. Mala me ne mezin e. Şûşe çima~?  
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B. Wateya Lêkin: Hinek peyv ji xeynî wateya xwe ya bingehîn, ji bo hinek 

wateyên din jî tên bikaranîn, ev wateyên ku bi dûre li peyvan tên barkirin 

wateyên lêkirî ne.  

Mînak:  

Lingê maseyê şikiyaye. Li çaviya dolabê binêre. Serê sola te qetiyaye.  

Şaxa şaredariyê ya nû vebû. Defa singê min diêşe.  

Li milê newala jor gur hene.  

c. Wateya Mecazî: Di wateya mecazî de, peyv ji wateya xwe ya bingehîn 

dûr dikeve û di şûna peyveke din de tê bikaranîn.  

Mînak:  

Bêhna min pirr teng bû. (acizî) Agir bi kezeba min ket. (êşîn)  

33  

  

Ji kêfan dikira bifrrriyaya. (kêfxweşî) Dilê min pê şewitî. (liberketin)  

Me destê xwe jê şûşt. (devjêberdan) Ez dikim biteqim ji qehran. (acizî)  

D. Wateya Termî: Peyvên ku di beşên wek "huner, dîrok, erdnîgarî, spor 

û hwd. " de tên bikaranin wateya termî didin û bi qada xwe re têkildar in.  

Cînavk, lêker, rader-+ Rêziman Basketbo~ faû~ şinav-+ Spor  

A waz, nota, saz -+ Muzîk  

Gotar, helbest, kafiye -+ Wêje Endoskop~ penceşêr, tedawî -+ Tib  

Mînak:  

Cînavk di nava hevokê de ciyê navdêran digirin. Nota bingeha fêrbûna 

muzikê ne.  

Bi endoskopiyê teşhîsa nexweşiyan tê kirin. Ji bo vê nexweşiyê 

kemoterapî divê.  

Hişyarî: Peyvên temû, di warên din de bên bikaranin wateya termî na-

hewînin.  

Mînak:  
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Dinya hemû hat seyra me.  

3. TÊKILIYÊN WATEYÎ YÊN DI NAVBERA PEYVAN DE  

A. Peyvên Hevwate: Peyvên hevwate ji aliyê teşeyî ve ji hevdu cuda ne; 

lê wateyên wan wekhev in.  

Mînak:  

Ew jî mîna te ye.  

Şûşeya min tijî bike. Lembayê xar bike. Pilûl ji gûzan hez dikin.  

Ew jî fena te ye. Şûşeya min dagire. Lembayê biterme. 

Sihorik ji gûzan hez dikin.  

B. Peyvên Hevdeng: Peyvên hevdeng ji aliyê teşeyî ve wekhev in; lê 

wateyên wan ji hevdu cuda ne.  

34  

  

Mînak:  

Min şîv xwar. 

Gava ku hat bibêje. Hêja nehatiye malê. fu2! ketine serê min.  

Hesin xwar bûye. Gava xwe baş biavêje. Ew yekî pirr hêja ye. .fu2! rengekî 

xweş e.  

Nîş e: Hinek peyvên hevdeng hene ku çar-pênc wateyên wan ên cuda 

hene, "gav" û "ber" ji van peyvan in.  

Mînak:  

Li ber min sekinî. Berê te li kû ye?  

Berên xwe fIrotin. Ez pirr li ber ketim.  

C. Peyvên Nêzwate: Ev peyv ji aliyê wateyê ve nêzî hev in; lê wateyên 

wan ne wekhev in, ev peyv divê li şûna hevdu neyên bikaranln.  

Mînak:  

Bikaranln-Ş ixulandin Heval-Hogir  

Enirîn- Xeyidîn  
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Gemar-Qilêr Pirr-zêde  

Ev mal gemarî bûye. Camêr pirr a vixî.  

Ew ji min enirî. 

Ev mal qirêj bûye. Camêr zêde avixî. Ew ji min xeyidî. 

Nîş e: Hinek peyvên nêzwate bi hev re tên bikaranln û wateyê xurttir 

dikin.  

Mînak:  

Tirs û xofa Xwedê di dilê wan de nemaye.  

D. Peyvên Dijber: Ev peyv ji aliyê wateyê ve li dijberî hevdu ne. Dijberiya 

di navbera van peyvan de bi qertafan çênabe.  

Mînak:  

Baş-Xerab J iyan- Mirin  

Hebûn- Tunebûn Paş-Pêş  

Jin-Mêr Spî-Reş  

Ew yekî baş e.  

Ew yekî xerab e.  

35  

  

Tu here pêş.  

Jiyan bi te xweş e.  

Tu jî here paş. Mirin pirr dijwar e.  

4. LI GoRÎ MÊJER Û ÇAWANIYÊ PEYV  

A. Peyvên Giştî û Se re nav: Peyvên ku gellek tiştan di xwe de dihewînin 

û wan dininûnin peyvên giştî ne û zerengiya wan berfIreh e. Peyvên ku 

tenê tiştekî dinimfuin serenav m.  

Mînak:  

Aja~ giyanewer, kulîlk mirov, sebze ... -+ Peyvên Giştî Amed, Arin, 

mamoste BerIm, pisîka Wanê ... -+ Serenav  
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B. Peyvên çawanî û ÇendÎniyê: Peyvên ku mêjer û pîvanê di xwe de 

dihewînin, peyvên çendfuiyê ne. Peyvên ku taybetiyên tiştan vedibêjin û 

wesfên wan diyar dikin jî peyvên çawaniyê ne.  

Mînak:  

çawanî 

Ew miroveke çikûs e. Pirtûka zer a min e.  

Bi ken di ber me re çû. Mala şill ya me ye.  

5. LI GORÎ HEBÛNÊ PEYV  

ÇendÎnÎ 

~ nanan bine.  

Germa îro ~ derece ye. Me bi bîst panotî ev kirrî. Mala mezin a me ye.  

A. Peyvên Şênber: Peyvên ku bi sehekan tên ferqkirin peyvên şênber in. 

Ev peyv bi awayekî bûjel1Î li dinyayê cî digirin.  

Mînak:  

Av pirr xweş e.  

Te pirtûka xwe xwend?  

Bêhna nanê sêlê tê. Agirê li çiyê gurr bû.  

B. Peyvên Razber: Peyvên razber ew peyv in ku di hişê me de cî digirin û 

bi raman û hestan re têkildar in.  

Mînak:  

Xeyalên te çi xweş in.  

Ew ji ramanên te ne aciz e.  

Azadî ji bo her kesî pêwîst e. Hestên te pirr delal in.  

36  

  

6. VEGUHASTINA DI NAVBERA PEYVAN DE  

A. Peyvek dema ku ji dêvla peyveke din bê bikaral1Ûl veguhastin çêdIbe. 

Peyva ku tê bikaranîn qesta tiştekî din dike.  
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Mînak:  

Ka sobê pê b1xe. ~ Tiştê ku tê pêxistin, ne sobe ye, êzing in.  

Navbera te û Melayê Cizîrî çawa ye? ~ Ango navbera te û pirtûkên wî 

çawaye?  

TeyfIka xwe paqij bike. ~ Teyfik ji dêvla xwarinê ve hatiye bikaranin. Pişta 

te şil bûye. ~ Qest ew tiştê ku li ser piştê ye.  

B. Veguhastineke din jî di navbera mirov û hêmanên xwezayê de çêdibe. 

Herwiha ev rewş di navbera sehekan de jî çêdlbe. Taybetiyên wan li şûna 

hevdu tên bikaranîn.  

1) Taybetiyên mirovan derbasî hêmanên xwezayê dlbin.  

Mînak:  

Şevê helbesta xwe dixwend ji me re. Heyv ji me xeyidî û bû dosta ewran. 

Tavê, serê xwe ji quncika çiyê derxist. Tembûra min dinaliya.  

2) Taybetiyên xwezayê derbasî mirovan dibin.  

Mînak:  

Defa sîngê min dikir biteqiya. Kerê heraml Ez ê nîşanî wî bidim. Berxê min, 

tu her tiştê min î.  

Tasa serê min dike biteqe.  

3) Taybetiyên hêmanên xwezayê derbasî hevdu dlbin.  

Mînak:  

Ba dizûriya îşev.  

Stêrk dibariyan bi ser me de. Şîr ketibû guhanên ewran. Tembûra min 

avis e.  

37  

  

4) Taybetiyên sehekan derbasî hevdu dibin.  

MÎnak~  

Bi dengekî nerm gazî min kir. Bi awirên tûj li me dinêre.  
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Ev gotinên hişk nayên qebûlkirin. Awirên wê nerm in.  

7. CUDANAVÎ  

Ji bo ku vegotin xurttir û xweştir bibe hinek nav hene ku bi awayekî din 

tên bikaranin, ji vê bikaraninê re "cudanavî" tê gotin. Di navbera wateya 

nû û ya berê de hertlln têkiliyek heye.  

Mînak:  

Baran-+ Xêr û rehmet  

Dîsa xêr û rehmet bi ser me de hat. Birûsk-+Xalê gurgur  

Dengê xalê gurgur tê.  

Cin-+ Pîrelk  

Pîrelkan ji welatê me bar kir. Heftreng-+Bûka baranê/Eyşê Fatê Em li 

bûka baranê temaşe dikin. Extiyar-+Kalê zemanan  

Jikalê zemanan bipirsin. Xalxalok-+Kêzxatûn/Kêzika Hecê Min kêzxatûn 

maçî kir.  

8. XWEŞNAVÎ  

Hinek peyv hene ku derbirîna wan ne xweş e. Ji bo wan peyvan, hinek 

awayên din tên bikaranin, ji vî awayî re "xweşnavî" tê gotin.  

Mînak:  

Ew mir. -+ Wîjiyana xwe ji dest da. / Ew çû rehmetê.  

Ez ê biçim tuwaletê. -+ Ez ê biçim destnimêja xwe bişikînim / avekê bi-

rijînlln.  

Wî f]Sek kir -+ Ba ji ber wî çû.  

Mêrik çêrî wan kir. -+ Mêrik gotinên nexweş kir ji wan re. Keçik were mî 

bûye. -+ Keçik bi jana zirav ketiye.  

Lawik dîn bûye. -+ Lawik hişê xwe winda kiriye.  
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Jina wî bi hemI e. -7 Jina wî ducanî ye.! Jina wî bi bar e.! Kûpê jina wî tijî 

ye.  

9. PEYVÊN XWEZAYÊ  

Ev peyv ji dengên xwezayê tên çêkirin. Ev cure peyv di gellek zimanan de 

hene û dişibin hev.  

Mînak:  

Gurmina ewran bû.  

Ev çi teqereq e? Ewtîna kûçikan e.  

Oreora çêlekê ye, qey birçî ye. Ji kadînê qideqida mirîşkê tê.  

Vingevinga kermêşê ye, nahêle em rakevin.  

10.KOMEPEYV  

Du an zêdetir peyv dema ku bên bal hevdu û bibin qahb, komepeyv 

derdikevin holê. Komepeyv wek hêmanekê tên hesibandin û ji hev nayên 

veqetandin. Cureyên komepeyvan ev in:  

A. Cotepeyv  

Ji bo ku vegotin bi derbtir û xurttir bibe du peyv tên bal hevdu û dibin 

cotepeyv. Cotepeyv d!bin qahb û ji hevdu nayên parçekirin. Hinek ji wan 

bi hevdu ve tên nivîsîn hinek ji hevdu cuda tên nivîsîn. Li gorî teşeyî bi 

çend awayan tên çêkirin:  

1) Bi dubarekirina peyvan tên çêkirin, di vî awayî de hêman ji hevdu cuda 

tên nivîsîn.  

Mînak:  

Xweşik xweşik nanê xwe bixwe. Hêdî hêdî bimeşin.  

Baran hûrik hûrik dibare. Kûr kûr difikirî.  

Nîşe: Carinan ji bo acizîyê navên kesan jî tên dubarekirin.  

Mînak:  

Tu çi dibêjî Newal Newal?  
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2) Ji du peyvên nêzwate an jî wekhev tên çêkirin û hêman ji hevdu cuda 

tên nivîsîn.  
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Mînak:  

Heval û hogirên me sax bin. Te tirs û xof xistin dilê me. Ez ji te pirr û pirr 

hez dikim.  

Dar û ber şîn bûne QlSa.  

Nas û dostên me tev hatibûn.  

Ez ê her û her bi gotina te bikim.  

3) Ji du peyvên dijber tên çêkirin û hêman ji hevdu cuda tên nivîsîn.  

Mînak:  

Baş xirab me îdare dikir. Hebe tune be ew çûye jor.  

Kêm zêde emjî bi meselê dizanin. Kar û zerara wî hevdu dernaxe.  

4) Ji du peyvên yek jê bi wate, yek jê bê wate tên çêkirin. Di vê çêkirinê 

de tîpa serê peyva duyem dIbe "m", di vî awayî de wateya pirrjimarkirin, 

biçûkdîtin û qÛTIet-nedayînê jî heye. Di vî awayî de jî hêman ji hevdu 

cuda tên nivîsîn.  

Mînak:  

Heval mevalan bmme. Van dar maran kom bikin.  

Ev hûrik mûrik çi ne?  

Min ev çop mop kom kirin.  

5) Di vî awayî de, peyv tê dubarekirin, lê tîpa serê wê diguhere dibe "p ", 

"m" an jî "v". Tîpa alîkar "0" jî bi wan re tê bikaranîn. Di vî awayî de hêman 

bêtir bi hevdu ve tên nivlSîn.  

Mînak:  

Evê şindlomindlo kî ye? Çima xwaromaro dimeşe?  

Ev lawik şilopilo bûye.  
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Ew ne zimanekî tirrovirro ye.  

6) Bi rêya ravekê û bi dubarekirina peyvê tên çêkirin.  

Mînak:  

Pereyekî pere dan wan. Dînê dîn, ma wisa dibe?  

Kerê ker, bi gotina me nekir. Ehmeqê ehmeq, bi ber bayê wî ket.  

7) Tîpeke alîkar dikeve navbera peyvên wekhev û wan bi hev ve girêdide, 

bi vî awayî jî cotepeyv tên çêkirin û hêmanên wê bi hevdu ve tên nivîsîn.  

Mînak:  

Helkehelka wî bû. Lawik kir qijeqij.  

Gurmegurma derî bû, lê diket. Ev barebar ji kû bat?  
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Nîş e: Hinek peyvên perçînkirî bi rêya cotepeyvan tên çêkirin.  

Mînak:  

Ew kjlîkor bû.  

Xwe şilfûtazî kir.  

Ev der xirûxalî bû. Mêrik çuspî bû.  

B. Gotinên Qalibî  

Ji ber ku pirr tên bikaranîn hinek gotin dibin qalib û êdî bi wî awayî tên 

bikaranîn. Ev gotinên ku klîşe ne, nivîsê gellek caran qels dikin.  

Mînak:  

Tu dibêjî qey  .  

Hebû tune bû  .  

Dema ku ...  

Rokê erê rokê na   .  

Wek ku tê zanîn  .  

Bi rastî ...  

C. Ravek  
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Ravek ji raveber û ravekerê pêk tên û veqetandek bi raveberê ve tên 

mvîsÎIl. Ravek jî di nava komepeyvan de cî digirin.  

Mînak:  

Mala bavê min pirr dûr e.  Kesê ku dixwe ne ewe.  

Dema ku ji çolê dihat, dikuliya. Hal û demê hevala te çawa ye?  

11.BIWÊJ  

Ji bo ku vegotin xurttir û bi derbtir bibe hinek awayên vegotinê hatine 

çêkirin. Biwêj jî yek ji wan awayan e. Di Kurmancî de biwêj pirr zêde tên 

bikaranîn. Biwêj bi pirranî mecazî ne û rewşê diyar dikin; di wan de daraz 

tune ne. Dema ku hevok bên parçekirin, biwêj wek hêmanekê dirrîmin, ji 

hev nayên parçekirin û divê peyvên biwêjan neyên guhertin.  

Hinek Taybetiyên Biwêjan  

1) Biwêj rewşê diyar dikin, di wan de daraz tune ne.  

Mînak:  

Hevala te pincara kîjan erdî ye?  

De dev ji van gotinên ser tenûran berdin. Te got hirç?  

Em hinekî çavên xwe nerm bikin.  

41  

  

Tu ne ji sermê re dibî ne ji gemlê re. Mirov dibêje qey toximê pirparê ne. 

Binê wî şil e, li bêrîkên wî binêrin .. Me destê xwe jê şûşt.  

Hişyarî: Biwêj û gotinên pêşiyan gellek caran tên tevlihevkirin; divê bê 

zanîn ku biwêj ji bo rewşê tên gotin, lê gotinên pêşiyan xwedî daraz in û 

wateya giştî dihewîrlln.  

Mînak:  

Ev tu çima wisa zeîf î; qey tu li ser tehtan diçêrî. (biwêj-rewş) Heta dilê te 

diêşe, bila rûyê te biêşe. (gotina pêşiyan-daraz)  

2) Hinek biwêj ji peyvekê pêk tên; hinek jî ji gellek peyvan pêk tên.  
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Mînak:  

Çi ye, te dîsa lêva xwe dirêj kiriye. Çima wisa serhişk î?  

Dîsa ji hev re xweş dikin.  

Kuro devbelaşiyan meke.  

3) Li gorî herêman awayên hinek biwêjan diguherin, lê wateyên wan 

wekhev in.  

Mînak:  

Te çima wisa lêva xwe dirêj kiriye. Te çima wisa mimîzê xwe tirş kiriye. Ez 

hinekî ça vên xwe germ bikim.  

Ez hinekî çavên xwe nerm bihn.  

12.GOTINÊN PÊŞIYAN  

Gotinên pêşiyan ji bîr û boçfmên hevpar, bawerî, helwest, tevger û ji 

ce1Tibînên gelî hatine çêkirin. Di gotinên pêşiyan de taybetiyên gelî 

veşartî ne. Ji ber ku xwediyên van gotinan ne diyar in ew bûne malê gelî. 

Gotinên pêşiyan qalib in û mirov wan tucaran njkare biguherîne.  

Hinek Taybetiyên Gotinên Pêşiyan  

1) Bi pirranî di wateya mecazî de ne; lê yên ku wateya bingehîn dihewînin 

jî hene.  
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Mînak:  

Gurî qulla xwe di sergoyê we de çêkiribe ev ji bênamûsiya kûçikê we ye.  

(wateya mecazî)  

Nanê xwe bide nanpêjan bila nanekî te tune be. (wateya mecazî) Sebebê 

qedera mirovî mirove. (wateya bingehîn)  

Xwedê du tiştan bi hev re nade mirovî. (wateya bingehîn)  

2) Hinek ji wan ji aliyê wateyê ve nêzî hev in.  

Mînak:  
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Her teyrek bi refê xwe re.  

Qaz bi qazan re; baz bi bazan re.  

Feqîr çûn ku xwe daleqîilln, dîtin ku dewlemend li ba dibin. Dema ku xêr 

dibare gûyê sêwiyan tê.  

Ji xwe re kC1SîgirO, ji xelkê re masîgiro. Ji xwe re kor e, ji xelkê re dixtor 

e.  

3) Hinek gotinên pêşiyan hene ku ji aliyê wateyê ve li d~berî hev in.  

Mînak:  

Bav çi seg be, dê law jî ew seg be.  

Ji weliyan der tê xwelî, ji xweliyan der tê welî.  

Mêrê çê bi ser xebara xwe de tê.  

Qala kûçikî bike û çovê xwe bide ber xwe.  

4) Gellek ji wan bi qafiye ne û xwedî aheng in.  

Mînak:  

Çû seferê, hat dîsa kerê berê Newalên esîl nabin mesîl. Taştê, li canê her 

kesî xweş tê.  

Gotina xweş, ji qulikê derdixe marê reş.  

13.GOTINÊN NAVDARAN  

Ev cure gotin jî wek gotinên pêşiyan darazan di xwe de dihewîilln; lê 

xwediyên van gotinan diyar in.  
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Mînak:  

"Heta tu dewr û dersan neki tekrar LÎ mesrûf Di dunyayê tu nabi ne 

meşhûr LÎ ne me 'rûf"  

(Ehmedê Xani)  

"Feyza me wek Nil e, em Dijle û Ferad in."  

(Melayê Cizîri)  
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"Ziman mala hebûnê ye. "  

(Martin Heideggel)  

"Ji bo gelan LÎ kesan şertê bidestxistina azadiyê, axaftin LÎ fikirina bi 

zimanê xwe ye. 1/  

(Georg W F. Hegel)  
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PEYVSAZÎ Û QERTAF  

1. RAYEK  

Parçeya herî biçûk a biwate rayeka peyvê ye. Piştî ku hemû qertaf ji peyvê 

tên avêtin, rayeka peyvê li holê dirrllne. Rayekên peyvan, watedar in û 

divê neyên parçekirin.  

A. Rayekên Navdêran: Di rayekên navdêran de, liv, tevger û kar tune ne. 

Hemû navdêrên xwerû dikevin nava vî cureyî.  

Mînak:  

Av, baz, cot, dar, ez, jor, ker ...  

B. Rayekên Lêkeran: Di rayekên lêkeran de, liv, tevger û kar hene. Hemû 

rayekên lêkerên xwerû dikevin nava vî cureyî.  

Mînak:  

Bir, çû, da, hat, ket, mir ...  

Rayekên ku ji wan lêker tên çêkirin di dema niha û bê de derdikevin holê, 

ev rayek wek rayekên navdêran tên qebûlkirin. Gellek caran ji van raye 

kan peyvên nû tên çêkirin.  

Mînak: ajo, bêj, firoş, kuj, şa ...  

Hinek ji wan herçiqas rayekên navdêr bin jî wateya liv û tevgerê di wan 

de heye û li gorî wateyê nêzî lêkeran in.  

Mînak:  

Bez, ken, meş, rev ...  
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2. QERTAF  

Qertaf hêmanên biçûk û bêwate ne ku ji wan peyv tên çêkirin û di-

yarkirin. Qertaf peywirên nû li peyvan bar dikin. Di Kurmancî de pêşgir û 

paşgir hene, qertaf tên pêşî û paşiya peyvan. Li gorî taybetiyên xwe qertaf 

dibin du beş:  

A. Qertaîen Peywirî: Ev qertaf wateya peyvan naguherînin, hinek 

peywiran dihewînin û li peyvan bar dikin. Ji aliyê dem, zayend, mêjer, pirr 

jimarî, kesan û hwd. ve peyvan diyar dikin. Qertafên peywirî ev in:  

1) Qertaîen Raweyê: Qertafên raweyê wateya peyvê naguherînin, ji aliyê 

dem, xwestek û daxwazê ve peywirê li lêkeran bar dikin. Ev qertafên 

raweyê, ji bo lêkeran tên bikaranin.  

Mînak:  

Ew ji min hez dike. Em ê biçûn.ş:. 

Ezjî biçim. 

Tu yê pirtûkê bixwînî. Arm çûy~.  

Nan bixwe.  

Nîş e: Qertafên "-i, -iya "yê di demên borî de tên bikaranin. Ev qertaf ji 

xeynî çêkirina navên lêkeran, wateya dema borî jî di xwe de dihewînin. 

"and û "t" jî di demên borî de rayekên navdêran dikin lêkerên gerguhêz 

û li gorî demên borî tên bikaranin.  

Mînak:  

Ew meşî. Ew reviya. Min guhert.  

Ew fIrrm. Mirov meşiyan. Te revand.  

2) Qertaîen Cînavkên Kesîn: Ev qertaf, parçeyên cmavkên kesm ên xweru 

ne, wateya peyvê naguherînin, bi pêveberan re tên bikaranin.  

Ez ~ -(i)m/me, Tu ~ -(y)f, Ew ~ -(y)e Em, hûn, ew ~ -(i)n/ne  
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Mînak:  

Ez li te dinêrim. Tu wê cbbînî. Ew nanî dixwe. Em îro diçin.  

Ez çûm. Tu çûyî. Ew bûye. Em çûne.  
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Qertafên cînavkên kesîn dema ku bi navdêran re tên bikaranîn, di dema 

niha de dikevin şlma lêkera "bûn "ê û ji pêveberê cuda tên nivîsîn.  

Mînak:  

Ez xwendekar im. Tu karker î.  

Ew pirtûkfIroş e. Em mirov in.  

Ez mamoste me. Tu rêwî yî.  

Ew sêwî ye.  

Em hêvî ne.  

3) Qertafên Diyariyê: Ev qertaf zayend û mêjera peyvan diyar dikin, 

wateya peyvê naguherînin.  

-î ~ (nêr-yekjimar) -ê ~ (mê-yekjimor)  

-an ~ (p irrj imar)  

Mînak:  

Helûue yek! dibîne. Destê yek!  

Esma'~ helbest xwend. Hevalan cil şûştin.  

Min ji Kînem'~ pirsî. Keda jin~  

Ez ji dibistan~ têm. Gulên zozanan  

NÎş e: Qertafa "-an "ê carinan wek qertafeke çêker jî tê bikaranîn.  

Mînak.  

Ez ji Xerzan im. Xalanên me, xweZÛfanên wî ...  

4) Qertatên Nenasiyê: Ev qertaf wateya kes û tiştan nediyar dikin, "-ek" 

ji bo yekjimariyê "-in" jî ji bo pirrjimariyê ye.  

-ek -~ (nenas-yekjimar)  
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-in ~ (nenas-pirrjimar)  

Mînak:  

Hevalek hat. Hevalin hatin Ew, xwestekek bû. Dareke dirêj pêwîst e. 

Pirtûkeke xweş stend. Ew, darine dirêj in.  

Nîşe: Tîpa dawiya peyvê dengdêr be tîpa alîkar 'y" dikeve navberê.  

Mînak:  

Rêwiyek hat. Rêwiyine baş  

Gundiyek dihat. Gund iyine jîr  

Nîşe: Kirde ji du hêmanan pêk bê, li gorî mêjerê herdu hêman jî wekhev 

bin, qertafa nenansiyê tê ser a dawî. Ku li gorî mêjerê cudatî hebe herdu 

qertaf jî tên bikaranîn.  
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Mînak:  

Hesp Û mehînek hat. (herdu jf yekjimar) Hesp û mehînin hatin. 

(herdujfpirrjimar)  

Hespek û mehînin hatin. (yek yekjimar, yek pirrjimar)  

5) Veqetandek: Ev qertaf di rave kan de tên dawiya raveberê û zayend li 

mêje ra wê diyar dikin.  

-ê - (nêr-yekjimar) -a - (mê-yekjimar) -ên - (pirrjimar)  

Mînak:  

Dar~ hewşê hişk bûye. Heva@ te hatiye.  

Poz~ te qet naşewite. Nanên sêlê bîne.  

Gu@ bihuştê para te ye. Şerr~ qirêj dê biqede. Heval~ te hatiye. Destên 

te bişikên!  

Nîşe: Piştî qertafên ne nas iyê veqetandek diguherin.  

Mînak:  

Hevalelq min gotibû. Hevalin~ jîr bila werin. Ew darek~ dirêj e.  
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Hevaleke min hatibû. Ew destelq mezin e. Darin~ dirêj in ew.  

Dema ku bi tena serê xwe bên bikaranîn, peywira cînavkan digirin ser 

xwe.  

Mînak:  

A dibistanê, ên xweşik, ê bilind ...  

6) Qertafên Baneşanê: Ev qertaf tên dawiya navdêr û lêkeran û wan dixin 

rewşa baneşanê. Di heman demê de zayend û mêje ra peyvê jî diyar dikin.  

-0 - (nêr-yekjimar) -ê - (mê-yekjimar)  

-(i)no - (pirrjimar)  

a) Piştî Navdêrê  

Mînak:  

Kuro! Zû were vir.  

Keçê! tu çima naçî? Hevalino! Gotina min bikin.  
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b) Piştî Lêkerê  

Mînak:  

Hey mala te ava bûyo! Te serê min xwarê! Xwedê li wan xistino!  

7) Qertafa Daçekî: Daçekên "ji" û "li "yê di hinek rewşên têrkeriyê de 

dibin "-î". Ev hêman êdî dibin qertaf û hevbendiyê bi peyva berî xwe re 

çêdikin.  

Mînak:  

Bêtir ji wî xebitî Dûr ji min be. Têr li min kir. Rast li wî hatim.  

Bêtirî wî xebitî Dûrî min be. Têrî min kir. Rastî wî hatim.  

8) Qertafa Hokeri: Ev qertaf bêtir bi hokerên mêje rî û bi lêkerên 

gerguhêz re tê bikaranîn.  

Mînak:  

Min gellekî xwar. Wî piçek! vexwar  



Rêzimana kurdî | 2790  

 

Tu hinekî bîne.  

Te bi çiqasl stend?  

9) Cînavka Pêgir (Cînavka Qertafi): Ev qertaf tê dawiya lêkeran, şûna 

peyva piştî wan digire. Jibo vî awayî lêkerên berpêbûnî tên bikaranîn, 

peyva piştî lêkerê dibe têrker.  

Mînak:  

Te pênûs da Gulê. -+ Te pênûs dayê. Min rahişt pirtûkê. -+ Rahiştê.  

Ez ketim şikeftê. -+ Ez ketimê. Cindî çû Mêrdînê. -+ Cindî çûyê.  

10) Qertafa Raderi: Radera lêkeran "-(i)n" e. Ev qertaf tê ser lêkeran û 

navê wan çêdike. Dema ku lêker li gorî raweyan tên bikaranîn ev qertaf ji 

wan tên avêtin.  

Mînak:  

Hatin -+ Sarbûn -+ Gotin -+ ÇÛ!! -+  

Hatina te em kêfxweş kirin. Sarbûn lêkereke hevdudanî ye. Ji gotinê fam 

nake.  

Çûna wî neket serê min.  
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B. Qe rtafê n Çêker: Ev qertaf tên ser rayekû ge\vdeyên peyvan, wateyên 

wan diguherînin û ji wan peyvên nû çêdikin. Ev qertaf ji pêşgir û paşgiran 

pêk tên.  

1) Pêşgirên Peyvçêker: Pêşgir tên pêşiya peyvan û ji wan peyvên nfl 

çêdikin. Hirlek ji wan daçek irl; lê wek qertaf tên bikaranîn, hinek ji wan 

jî peyv in; lê êdî ew jî wek qertaf tên bikaranîn. Pêşgir bi vî awayî tên 

dabeşkirin:  

a) Daçekên "bi-, bê-, li- ''yê wek qertaf tên pêşiya hirlek navdêr û lêkeran. 

Ev o~rtaf wateya peyvê diguherînirl.  

Mînak:  
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bê-dil, bê-kes, bê-wijdan, bi-kêr, bi-kirr, bi-xêr bi-xwîn, li-dar, li-kar, lirê 

...  

b) Qertafa neymî "ne-)) tê pêşiya navdêr û rayekên lêkeran û wateya 

neyînî dide wan.  

Mînak:  

ne-çar, na-giha, ne-heqî, ne-ban, ne-çê, ne-mir, ne-mêr, ne-sax, ne-tê, 

ne-wêrek, ne-zan, ne-xweş ...  

c) Qertafên wek "da- hil-, ra-, ve-, wer- ... "ê tên pêşiya navdêr û rayekên 

lêkeran û ji wan gellek peyvên nû tên çêkirirl.  

Mînak:  

da-bîn, da-birr, da-çek, da-gir, da-hên, hil-ber, hil-birr, hil-boq, hil-ço, hil-

kêş, ra-çav, ra-deng, ra-dest, ra-jêr, ra-kir, ra-ser, ve-bêj, ve-bîr, vedor, 

ve-jen, ve-pÛll, ve-şar, wer-bêj, wer-gêr. ..  

Qertafên wek "ba-, da- hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê dibirl pêşgir û gellek 

lêkerên nû ji wan tên çêkirirl.  

Mînak:  

ba-xistirl, ba-dan, da-kirin, da-ketin, da-çikandin, hil-bijartirl, hil-kirin, ra-

xistirl, ra-kirin, ru-niştin, ru-kirin, ve-gotin, ve-xwarin, ve-rnif'm, werkirin, 

wer-gerandin ...  

d) Hirlek peyv hene ku êdî nayên bikaranîn û bûne qertaf. Ev qertaf wek 

pêşgir tên bikaranîn û ji wan peyvên nû tên çêkirirl. Çend ji wan ev irl: 

bele, hel, kele, man, mak, man, tele, zirr ...  
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Mînak:  

bele-der, bele-tewş, bele-zîz, hel-west, hel-best, kele-best, kele-reş, 

keleşêr, make-şar, man-ga, man-ker, tele-bext, tele-reş, zirr-bav, zirr-

brra, zirr-hewr, zirr-till ...  
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Hişyarî: Divê peyvên "ber, bin, der, mê, nav, ser ... "ê wek qertaf neyên 

hesibandin. Ji ber ku ev peyv hîn jî tên bikaranîn û ji wan peyvên nll tên 

çêkirin.  

2) Paşgirên Peyvçêker: Di Kunnancî de bi pirranî peyv ji paşgrran tên 

çêkirin. Paşgrr tên ser navdêr, lêker û rayekên lêkeran, ji wan peyvên nû 

tên çêkirin.  

Mînak:  

berçav-k, ber-geh, bijart-e, bilind-ahî, bilind-ek, brr-yar, civ-ak, civ-at, co-

bar, çav-î çûy-î, dirêj-ahî, dît-bar, guh-ar, gul-an, hat-î, hilat-î, hev-a~ }Jor-

im, keland-î, ket-l, kir-yar, mêr-ane, mûr-istan, nîv-çe, pal-ik, qeşartî, rast-

ek, rewş-en, roj-gar, sar-inc, şand-e, teng-asî, tişt-anok, welat-î, xam-a, 

xwend-e, xwrr-e ...  

Hişyarî: Divê rayekên lêkeran wek qertaf neyên qebûlkirin. Gellek peyv ji 

rayekên lêkeran ên navdêr bi dest dikevin. Ew rayek dema ku qertafan 

digirin ji wan peyvên nû tên çêkirin.  

Mînak:  

çav-dêr, deng-bêj, derew-çîn, dû-ajo, mazî-çin, pirtûk-fIroş, şev-ger, 

tîravêj ...  

bêj-e, bîn-er, kuj-er, xwaz-gîn ...  

Nîş e: Hinek peyv, hem pêşgir hem jî paşgiran digirin.  

Mînak:  

bê-zar-î, bê-cllT-î, ne-dît-î, ne-zan-l. ..  

2. PEYVÊN HEVDU DANÎ  

Ev peyv ji du an jî zêdetir hêmanan pêk tên. Hinek ji wan dikelijin û bi hev 

ve tên nivîsîn, hinek ji wan jî hevdudanî ne lê ji hev cuda tên nivîsîn. Di 

Kurmancî de peyvên hevdudanî û rêbazên çêkirina wan gellek m:  
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A. Gellek caran du navdêr tên bal hev û peyvên nû ji wan tên çêkirin. 

Peyvên ku ji cînavkan çêbûne jî ji ber ku bi eslê xwe navdêr in di nava vê 

komê de cî digirin.  

Navdêr + Navdêr  

Mînak:  

av-bend, baz-bend, der-bend, alî-kar, du-sibê, sê-sibê, mêr-xas, 

giranbuha, gor-bihuşt, hesin-caw, hev-sal, hev-dem, xwe-ser, her-kes, 

pirtûkxane, pişt-mêr, ser-evraz, mam-hoste, pis-mam, dot-mam, kur-

mam, pisxaltî ...  

B. Navdêr û hêmana ku wesfê rengdêriyê dihewîne tên bal hev û peyvên 

nû ji wan tên çêkirin. Carinan rengdêr tê pêş.  

Navdêr + Rengdêr  

Mînak:  

Bejin-zirav, guh-bel, poz-bilind, rû-reş, ru-geş, ciwan-ga ...  

Nîşe: Carinan hêmana rengdêrîn a wesfê beriya lêkera raweyî an jî bi 

rayeka lêkerê re jî tê bikaranîn.  

Mînak: bilind-bêj, xweş-go, xweş-bîn ...  

C. Carinan navdêrek û lêkerek di teşeyê raweyê an jî ra derê de tên bal 

hev û ji wan peyvên nû tên çêkirin.  

Navdêr + Lêker  

Mînak:  

Rast-go, ked-xwar, deng-dan, Xwe-da, xwe-za ...  

Nîş e: Carinan daçek û baneşan jî dikevin navberê û qahbên dirêjtir jî der-

dikevin holê.  

Mînak:  

Kul-Iê-ketê, Xwe-dê-lê-xist-o ...  

D. Navdêr û raye kên lêkeran tên bal hev û ji wan peyvên nû tên çêkirin.  

Navdêr + Rayekên lêkeran  
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Mînak:  

Deng-bêj, dûr-bîn, dû-ajo, dar-best. ..  

E. Carinan du navdêr bi alîkariya daçekekê tên bal hev û ji wan peyvên nû 

tên çêkirin:  

Navdêr + Daçek + Navdêr  

Mînak:  

Ras-bi-rast, dev-bi-xwîn, dil-bi-kul, çav-ti-rê ...  

F. Carinan du navdêr bi alîkariya dengdêreke alîkar tên bal hev.  

Navdêr + Dengdêreke alîkar+ Navdêr  

Mînak:  

Hêk-e-rûn, gerrn-a-gerrn, kal-e-rnêr, kar-û-bar, kel-e-best, rast-e-rast,  

reng-a-reng ...  

G. Carinan du lêker bi alîkariya dengdêreke alîkar an gihane kê tên bal 

hev û peyvên nû û ji wan tên çêkirin.  

Lêker + Dengdêreke alîkar + Lêker  

Mînak:  

Got-e-got, dan-û-stendin, hat-û-ço, çûn-û-hatin ...  

Nîş e: Carinan lêker û rayekên wan jî tên bal hev. Got-û-bêj ...  

H. Lêkerên hevdudanî jî di nava vê cureyê de ne, lêker dema ku tevî 

radera xwe tên bikaranîn, navê wan derdikeve holê. Di van lêkeran de 

gellek caran cînavk û daçek tên bikaranîn.  

Navdêr + Lêker  

Mînak:  

Germ-kirin, pirs-kirin, sor-bûn, geş-bûn, jê-kirin, ti-hev-hatin, lê-çûn, 

lêdan, bi-kar-anîn, sûd-wergirtin ...  
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1. Bi rêya çêkirina cotepeyvan jî navdêrên hevdudanî tên çêkirin. Peyva 

yekem tê dubarekirin û tîpa serê wê dibe "m" an jî "p JI. Di vî awayî de 

dengdêrên alîkar jî tên bikaranîn.  
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Navdêr + Dengdêrên alîkar + m/p + Navdêr + Dengdêra alîkar  

Mînak:  

Sil-o-pil-o, xwar-o-mar-o, sist-o-pist-o ...  

Wekîdin hinek cotepeyv jî bi rêbazên cuda tên çêkirin û hinek ji wan ji 

hev cuda tên nivîsin.  

Mînak:  

Bivênevê, dar û ber, gurme gurm, helkehelk, hema hema, kêm zêde, pirr 

pirr, tirs û xof, kurtepist, hûrmûr, ...  

54  

  

NAVDÊR  

1. NAV-NAVDÊR  

Peyvên ku heyber û têgehan diniminin û didin nasîn nav in. "Nav" xwedî 

wateyeke berfireh e; lewma jî di warê rêzimanê de "navdêr" tê bikaranîn. 

Rengdêr, cînavk, hoker, daçek, gihanek û baneşan jî bi eslê xwe navdêr 

in. Navdêr di xwe de liv û tevgerê nahewînin, bi vî awayî ji lêkeran tên 

veqetandin.  

2. LI GORÎ TAYBETIYÊN HEYBERAN NAVDÊR  

A. Sere nav: Tiştên ku li dinyayê tekane ne serenav in, hevşibên 

serenavan tune ne. Navên kesan, navên welat, nijad û dewletan, navên 

ol, ziman, mezheb, eşîret û terîqetan, navên cî û waran, navên sazî, 

komele, dibistan, rojname, kovar û navên ajalan ên taybet serenav in.  

Mînak:  
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Dîlan, Êzd iya tî, Misilmantî, Hawar, Kurdistan, Musa Anter ...  

B. Hevenav: Tiştên ku li dinyayê ji wan gellekî hene hevenav ID. Hevşibên 

van navdêran pirr in.  

Mînak:  

Ajal, bajar, dar, mêr, pisîk, zarok. ..  

3. LI GORÎ HEBÛNA XWE NAVDÊR  

A. Navdêrên Şênber: Navdêrên ku bi awayê bûjenî ciyekî dadigirin û bi 

lebatên sehekiyê tên ferqkirin navdêrên şênber in.  

Mînak:  

Bêhn, ceryan, çiya, deng, mase, nan, şekir, pirtûk ...  
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B. Navdêrên Razber: Navdêrên ku bi awayê bûjenî ciyekî dana girin û bi 

fikirîn û ramanê di hişê me de cî digirin navdêrên razber in.  

Mînak:  

Aramî, acizî, bîranîn, hezkirin, kêfxweşî, maf, xemgînî, xeyal. ..  

4. LI GORÎ MÊJERÊ NAVDÊR  

A. Yekjimariya Navdêran: Navdêrek dema ku bi tena serê xwe be 

yekjimar e. Yekjmariya navdêrê di nava hevokê de jî bi van awayan 

derdikeve holê:  

1) Bi Qe rtafê n Diyariyê: Qertafên diyariyê zayend û mêjera peyvê diyar 

dikin. Qertafên diyariyê "_î" û "-ê" hem zayendê û hem jî yekjimariya 

navdêran diyar dikin.  

Mînak:  

Hevalî ez dîtim. Hevalê tu dîtî. Guliyên dar~ şikiyane.  

Yekî kevir avêt.  

Y e~ pirsa te kir. Karên Hesen'] pirr in.  
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2) Bi Veqetandekan: Veqetandek jî zayend û mêjera rave berê diyar dikin. 

Veqetandekên "-a" û "-ê 'yê hem zayendê û hem jî yekjimariya ra ve berê 

diyar dikin.  

Mînak:  

Hevalê te hîn jî nehatiye. Hevala te hatiye.  

Destê wî hişk bû. Pirtûka xwe bixwîne.  

Nîş e: Veqetandekên "a" û "ê 'yê dema ku bi tena serê xwe tên bikaranîn 

peywira cînavkan digirin ser xwe û ji aliyê rnêjerê ve yekjimar in.  

Mînak:  

a mirî, ê zindî, a dibistanê, ê malê ...  

3) Bi Qertafa Ne nas iyê : Ji qertafên nenasiyê "-ek" wateya yekjimariyê 

dide.  

Mînak:  

Keçikek hat malê. Dareke mezin hat birrîn.  

Min pênûsek stend. Ez sêvekê dixwim.  
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Nîş e: Ev qertaf ji peyva "yek 11 ê tê û wek peyv jî tê bikaranin. Lê bêtir 

bi awayê qertaf tê bikaranin.  

4) Bi Qe rtafa Cînavka Kesîn: Qertafa kesê sêyem ê yekjimar "-e 11 ye, ev 

qertaf wateya yekjimariyê dide. Bi vî awayî pirrjimarî û yekjimariya 

cînavka "ew"ê diyar dibe.  

Mînak:  

Yekjimar Pirtûk xweş ~. Ew difirre.  

Mal dê bişewite.  

Pirrjimar Pirtûk xweş in. Ew difirrin,  

Mal dê bişewitin.  
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5) Bi Cînavkan: Cinavkên diyarkirî "wê, wi" bi alîkariya qertafên diyariyê 

hatine çêkirin û wateya yekjimariyê didin. Cinavkên xwerû "ez, tu, min, 

te" jî yekjimar in.  

Mînak:  

Tu darê av bide. Wî ew bir.  

Ez wî dibînim. Wê şîr dot.  

6) BiRe ngdê rê n NÎş anî: Cînavkên diyarkirî yên yekjimar dema ku wek 

raveber peywira rengdêrê bigirin ser xwe,ji aliyê mêjerê ve yekjimar in.  

Mînak:  

Vê darê me birrin. Wê kulîlkê av bidin.  

Tu wî kevirî biavêje. Vî kûçikî mekujin.  

7) Bi Qe rtafê n Baneşanê: Qertafên baneşanê yên denglêkirinê "-0" û "-

ê" zayend û yekjimariyê diyar dikin.  

Mînak:  --'  

Keçê! Guh bide min. Kuro! Tu çima wisa dikî?  

Hevalê! Li min binêre. Dosto! Min got meçe.  

B. Pirrjimariya Navdêran: Navdêrek dema ku bi tena serê xwe be, bi 

pirranî yekjimar xuya dike. Navdêrek bi van awayan dikare bibe 

PIITJllTIar:  

1) Bi Qertafa Diyariyê: Ji qertafên diyariyê ">an ", di rewşa diyarkirî de an 

jî di ravekê de, peyvê dike pirrjimar.  
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Mînak:  

Ez hevalan dibînim.  

Tu pirsa pirtûkan dikî?  

Zarokan helbest xwendin. Goştê masiyan xweş e.  

2) Bi Veqetadenkê: Veqetandeka "<ên Hê, raveberê dike pirrjimar.  
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Mînak:  

Dersên min pirr baş in. Guliyên darê şikestin.  

Hêviyên min sipîsax in. Bêhna kulîlkên çiyê xweş e.  

Nîşe: Veqetandeka "-ên Hê dema ku bi tena serê xwe tê bikaranîn 

peywira cîna vkê digire ser xwe û pirrjirnariyê çêdike.  

Mînak:  

Ên mirî, ên te, ên xweşik, ên malê ...  

3) Bi Qertafa Nenasiyê: Ji qertafên nenasiyê "-in" wateya pirrjimariyê 

dide peyvê. Di nava ravekê de be veqetandeka "-e 'yê jî pê re tê bikaranîn.  

Mînak:  

Min sêvin xwarin. Hevalin bi me re tên.  

Pirtûkine baş hatine. Zarokine delal in ew.  

4) Bi Cînavkan: Cînavkên diyarkirî yên ku bi alîkariya qertafa diyariyê "-

an)lê hatine çêkirin. "wan, van" jî wateya pirrjimariyê didin peyvê. 

Cînavkên xwerû, "em, hûn, me, we " jî pinjimar in.  

Mînak:  

Tu vana av bide. Wan ew bir.  

Ez wan dibînim.  

Em jî li hevdu dipirsin.  

5) Bi Rengdêrên Nîşanî: Cinavkên diyarkirî yên pirrjimar dema ku wek 

raveber peywira rengdêrê bigirin ser xwe pirrjimariyê didin.  

Mînak:  

Van daran mebirrin, Wan kulîlkan av bidin.  

Tu wan pirtûkan bistîne. Van kûçikan mekujin.  

6) Bi Qertafa Cinavkê n Ke s in: Qertafa kesên pmjimar "-in" jî pirrjimariyê 

çêdike.  
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Mînak:  

Porteqal pirr xweş in. 

Ew difrrrin.  

Min pirtûk xwendin. Hûn bi kû ve diçin?  

7) Bi Qertafa Baneşanê: Qertafa baneşanê ya denglêkirinê "-(i)no" 

wateya pirrjimariyê dide peyvan.  

Mînak:  

Gundino! Guh bidin min. Hevalino! Em herin!  

Çûçikinol Hûn çi xweş in. Birano! Hawar e.  

8) Bi Hejmaran: Bi rêya hejmaran ji pirr jimarî çêdibe.  

Mînak:  

Pênc heval, çar kursî, heft karik ...  

Nîşe: Bi peyvên mina "gellek, pirr, zehf, hemû, giş ... "ê, bi cotepeyvan û 

bi dubarekirina peyvan jî pirrjimariya navdêran çêdibe.  

Mînak:  

Gellek zarok, dar mar, kevir mevir ...  

c. Kome nav: Ev cure navdêr bêyî ku qertafên pirrjimariyê bigirin, wateya 

pirrjimariyê dihewînin.  

Mînak:  

Artêş xwe amade dike. Gel li ser piyan e.  

Kerî li ser avê ye. Daristan şewitiye.  

NÎş e: Di Kurmancî de tiştên ku ji aliyê mêjerê ve nayên pîvandin bêtir bi  

/'  

awayê yekjimar tên diyarkirin.  

Mînak:  

Min porrê xwe kurr kir.  

Baran dibare.  

Berf pirr bariya ye.  
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Endamên laşê mirovî yên wek "çav" û "guh "î ji ber ku du parçe ne, bêtir 

bi awayê pirrjimar tên bikaranin; lê dema ku ji wan qesta yekê bê kirin 

yekjimar tên bikaranin.  

Mînak:  

Nexweşiya çavan belav dibe.  

Deng nayê guhên min.  
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Tu li ser çavên min hatî. Ev guhê min diêşê.  

Destên te bişikên!  

Çavê min ê rastê baş nabîne.  

5. ERGATÎVÎ  

Ergatîvî, di demên borî de lêker gerguhêz be derdikeve holê. Pêveber li 

gorî bireserê teşe digire. Bireser qertafan diyariyê nastîne û yekjimarî û 

pirrjimariya wê ji qertafên pêve berê tê famkirin. Kurmancî ji ber ku bi 

tenê di demên borî de dikeve vê rewşê zimanekî nîv-ergatîv e.  

Mînak:  

Wê kovar xwend. Wê kovar xwendin.  

Te ew bir. Te ew birin.  

Te ez pelaxtirn. Wî em dîtin. Min tu dîtî.  

Min ê ew bixwara. Min ew bixwarina. Te ez didîtim.  

Taybetiyên Ergatîviyê  

A. Di ergatîviyê de cînavkên xwerû "ez, tu, ew, em, hûn, ew" dibin bireser 

û pêveber li gorî wan qerta fan distîne.  

Mînak:  

Wê ez gêj kirim.  

Wî yê ew vexwara.  

Min tu dîtî. Min hûn dîtin.  
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B. Di ergativiyê de cînavkên diyarkirî "111111, le ,wê/wÎ, me, we, wan" 

dibin kirde.  

Mînak:  

Min ew difirrand. Şevîn' ê tu birî ma lê.  

Te ez kêfxweş kirim. Me dar birrîn.  

Hişyarî: Di rewşa ergatîv de, dema ku lêker di nava hevokê de cî bigire 

peyva piştî wê dibe têrker, cînavk bên bikaranîn, herdu jî ji koma diyarkirî 

ne. Ji ber lêkera berpêbûnî peyva piştî lêkerê dibe têrker.  

Mînak:  

Min gote wî.  

Wê rahişt pirtûkê.  

Te gote wê.  

We nan da Bermal'ê.  
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Daçek di rewşa ergatîv de jî peyva piştî xwe diyar dikin. Piştî daçekê 

cînavkên diyarkirî tên bika ra rûn.  

Mînak:  

Min ji pirtûkê hez kir.  

Hevalan bi çetelî xwar.  

Xidir'î ji wê pirsî. Me ji wan re got.  

c. Di rewşa ergatîv de bireser dikare qertafên nenasiyê bigire. Dema ku 

bireser qerta fa nenasiyê ya pirrjimar bigire, pêveber jî qertafa 

pirrjimariyê digire.  

Mînak:  

Min pirtûkek xwend. Te hevalîn dîtin.  

Wê gulek anî  

Wî zebeşin xwarin.  



Rêzimana kurdî | 2803  

 

D. Di rewşa ergatîv de kirde qertafên nenasiyê bigire jî dîsa qertafên 

diyariyê digire.  

Mînak:  

Şagirtinan ev xwaribû. Hevalekê ew ajot.  

Hevalinan helbest xwendin. Zoreke kî kevir avêtin.  

E. Di rewşa ergatîv de bireser ji ravekê pêk bê, bireser xwe diyar dike. 

Pêveber li gorî yekjimarî û pirrjimariya rave berê qertafan digire.  

Mînak:  

Min navê gulê nivîsî. Te hestên xwe vegotin.  

Wan guliyê darê birrî.  

Wê spartekên xwe çêkirin.  

F. Di rewşa ergatîv de cînavk dikarin peyva nîşanî "-(h)a "2yê bigirin, an jî 

di nava ravekê de pê re dikarin bên bikaranîn.  

Mînak:  

Min vêya dît.  

W an viya kuş t. Resûl'i evê han girt.  

Te vana nebirin? Wê wana xwendin.  

Te kesên han derbas kirin.  

2 Ev bêje ji "han "ê tê, tîpa "n "yê carinan dikeve û dema ku bi peyvekê 

ve bê nivîsîn "a" tenê dimîne.  
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G. Di rewşa ergatîv de dema ku kirde ji du hêmanan pêk bê, bi tenê 

kirdeya li dawiyê tê diyarkirin. Eger ji wan kirdeyan yek pirrjimar yek jî 

yekjimar be herdu jî tên diyarkirin.  

Mînak:  

Hesp û mehinê bar bir. Miy.ş. û bizinan şîr da.  

Bizin û beranî ka xwar. Bizinê û beranan ka xwar.  
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Mistefa û Songul'ê ev tişt qebûl kir. Keçikê û zarokan pirtûk xwendibû.  

Hişyarî: Di ergativiyê de gellek caran kirdeya pirrjimar nayê gotin, ji bo 

pirrjimariya wê pêveber dibe pirrjimar. Herçiqas ev li ergatîviyê neke jî bi 

awayekî gelemper tê bikaranîn.  

Mînak:  

Pirsa min kirin. (Wan pirsa min k ir.)  

Mala min şewitandin. (Wan mala min şewitand.) Xwestin biçin wir. (Wan 

xwest ew biçin wir.)  

Çalakiya rûniştinê pêk anîn. (Wan çalakiya rûniştinê pêk anî.) Gotin qey 

em çûne. (Wan got qey em çûne.)  

6. AQÛZA TÎVÎ  

Kurmancî zimanekî diyarker e; di dema borî de lêker gerguhêz be kirde 

diyarkirî û bireser xwerû ye; berevajiya vê yekê di dema niha, bê û 

raweyên xwestek û daxwazê de jî kirde xwerû ye bireser diyarkirî ye, ji vê 

rewşê re aqûzatîvî tê gotin. Li gorî vê yekê Kurmancî zimanekî nîvaqûzatîv 

e. Di dema niha, bê û raweyên xwestek û daxwazê de pêveber li gorî 

kirdeyê qertafan distîne Û bireser ji qertafên diyariyê "<ê, - Î, -an nê yekê 

digire û tê diyarkirin. Di vê rewşê de di şûna bireseran de ku cînavk bên 

bikaranîn, divê ji koma diyarkirî bin. Rewşa ergatîv û aqûzatîv du rewşên 

dijber in.  

Mînak:  

Ew daran dibirre. Bila avê bine.  

Ronî yekî dixwaze. Ez wî dibîrtirn.  

RobÛ1 cilan dişo.  

Dijle pirtûk.ş. bêhn dike. Divê pênûsê bistîne.  

Gulan wê çêdike.  
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Taybetiyên Aqûzatîviyê  

A. Di rewşa aqûzatîv de cinavkên xwerû, "ez, lu, ew, em, hûn, ew" 

dibin kirde.  

Mînak:  

Ez lênûskê distînim. Tu gulan bêhn dikî.  

Ew ê min bibîne. Em ê malê bişon.  

B. Di rewşa aqûzatîv de cinavkên diyarkirî, "min, le, wê/w~ me, we, wan" 

dibin bireser.  

Mînak:  

Xoşyar wê paqij dike. Berfîn dê min bibe.  

Ez wan çi bikim?  Ew me bi xwe re nabin.  

C. Di rewşa aqûzatîv de bireser dikare qertafên nenasiyê bigire. Piştî van 

qertafan bireser qertafên diyariyê digire.  

Mînak:  

Ez hevalekê dibînim.  Tu sêvinan dixwî.  

Ew ê pênûsekê bikirre. Bila keçik nanekî bistîne.  

D. Di rewşa aqûzatîv de kirde dikare qertafên nenas iyê bigire.  

Mînak:  

Hevalîn nan.î dixwin. Keçikek miyê didoşe.  

Zarokin pirtûkan dixwinin. Hevalek dê bi me re bê.  

E. Di rewşa aqûzativ de kirde an jî bireser dibe ku ji ravekê pêk bê.  

Mînak:  

Gerinendayê dibistanê, me dibîne. Newroz dê pirtûkên xwe bixwîne.  

Ez sêvên daran dixwim. Dêya zarokan nên çêdike.  

F. Di rewşa aqûzatîv de kirde an jî bireser dikare peyva nişanî "-(h)a 'yê 

wek qertaf bigire, yanjî di nava ravekê de pê re bê bikaranin.  

Mînak:  

Vêya me dikuje.  
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Vana çiji me dixwazin? Evê han çi dike?  

Em vaya qebûl nakin. Ew ê vana bibin kû?  

Em ê evê hanê qebûl nekin.  
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G. Di rewşa aqûzatîv de dema ku bireser ji du hêmanan pêk bê bi tenê 

hêmana dawî tê diyarkirin. Eger ji wan bireseran yek pirrjimar yek jî 

yekjimar be herdu jî tên diyarkirin.  

Mînak:  

Ez hesp û mehinê dibînim. Ew miy~ û bizinan tîne.  

Zarok bizin û beranî tînin. Mêrik bizinê û beranan tîne.  

7. QERTAFÊN DIYARIYÊ  

Kurmancî zaravayekî diyarker û zayendî ye, di dema borî de lêker 

gerguhêz be kirde xwe diyar dikin, di dema niha, bê û raweyên xwestek 

û daxwazê de jî bireser xwe diyar dikin. Wekîdin têrker di Kurmancî de 

gellek caran piştî daçekan tên û tên diyarkirin. Di vê diyarkirinê de mêjer 

û zayenda wan derdikevin holê.  

Peyvek dema ku bi tena serê xwe be, di rewşa xwerû de ye û qertafên 

diyariyê nastîne; lê dema ku peywirekê bigire ser xwe û ji rewşa xwerû 

derkeve dibe têrker û bireser, di vê rewşê de peyv ji qertafên diyariyê "-

~ -ê, -an "ê yekê digire; bi vî awayî zayend û mêjera peyvê jî tên diyarkirin. 

Qertafên diyariyê ev in:  

-î -r (nêr)  

-ê -r (mê)  

-an -r (pirrjimar)  

A. Peywirên Qertafê n Diyariyê  

1) Di dema niha, bê û raweyên xwestek û daxwazê de rewşa aqûzatîv 

derdikeve holê û bireser van qertafan digirin.  
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Mînak:  

Tu pirtûkê dixwîni  

Em ajalan kedî bikin. Ez yek] dibînim.  

Tu yê pirtûkê bixwînî.  

Divê ew hevalan aciz neke. Ez ê yek~ bixwazim.  

2) Di demên borî de, di rewşa ergatîv de kirde qertafên diyariyê distîne. 

Kirde cînavk be cînavkên diyarkirî tên bikaranîn.  

Mînak:  

Hêlîn'ê ew got.  

Ehmed'î ew xwaribû.  

Wê ew got.  

Wî ew xwendibû.  
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Hevalan ew dibir. Mêran dê cil bişûştina.  

Wan ew dibir.  

Me yê ew biavêtina.  

3) Qertafên diyariyê dema ku tên ser cînavkên "ew" û "ev"ê cînavkên 

diyarkirî çêdikin.  

Mînak:           

Ew+î  ---+  ewî /  wî  Ev+î  ---+  evî  /  vî  

Ew+ê  ---+  ewê  / wê  Ev+ê  ---+  evê  /  vê  

Ew+an  ---+  ewan/ wan  Ev+an  ---+  evan/  van  

4) Di ravekê de ji qertafên diyariyê tên ser "ravek.erê ", raveker diyar 

dibe. Raveker cînavk be tim ji cînavkên diyarkirî ye.  

Mînak:     

Raveber  Raveker  Raveber  Raveker  

Nanê  sêlê  Nanê  wan  
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Destê  yek!  Destê  wî  

Şibakeyên  malan  Şibakeyên  me  

5) Ravekên rengdêran ên nîşanî, di rewşa diyarkirî de van qertafan diginn.  

Mînak:  

Vî hevalî  

 -  -  

Wî hevalî  

 -  -  

Vê hevalê  

 -  -  

Wê hevalê  

- -  

Van hevalan  

Wan hevalan  

6) Peyvên ku piştî daçekan tên, bi van qertafan tên diyarkirin.  

Mînak:  

Ew li malê dimîne.  

- -  

Ew ji daran hez dike.  

Xwendakaran ji mamosteyê re digot.  

Wan ji yek! re got.  

7) Peyvên ku piştî lêkerên berpêbûnî tên qertafên diyariyê distînin.  

Mînak:  

Min êrîş bir ser gurî,  

Zarokan ew bir çol~. 65  

  

Ew hat malê.  

Em diçin gundan.  
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B. Hinek Taybetiyên Rewşa Diyariyê  

1) Di lêkerên biwêjî de daçek hebin jî peyva piştî daçekê bi qertafên 

diyariyê nayê diyarkirin.  

Mînak:  

Bi ser ket.  

Bi dest xist.  

Ji hev ket.  

Li ber ket.  

2) Dema ku piştî daçekê peyv bi gihane kan û bi bêhnokê bi hev ve bên 

girêdan, peyva dawî tenê qertafa diyariyê distîne. Ev awa vegotinê 

hêsantir dike.  

Mînak:  

Ez li Çewlik, Êlih û Wan~ mam. Min ji Dîlan, Besra û Rêzan'] pirsî.  

j) Di ravekên rêzin de tenê ravekera dawîn qertafa diyariyê distîne.  

Mînak:  

Qîza kurê xwişka Besrayê  

Serokê Şaredariya Cizîrf  

4) Di lêkerên hevdudanî de hêmanên navdêr qertafên diyariyê nastînin.  

Mînak:  

Cewt 

Ez bersivê didim. Ew dê niqaşê bikin. Ew mîzê dike.  

Tu meraqan dikî.  

Rast  

Ez bersiv didim. Ew dê nîqaş bikin. Ew mîz dike.  

Tu meraq dikî.  

5) Hinek peyvên gelemper ên wek "kes" û "mirov"î bêtir bi awayê nêr 

hatine diyarkirin, herwiha di navê hinek ajalan de jî nêrtî an jî mêtî ser-  

dest e.  
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Mînak:  

Kes! pirsa min neh'. Ez tu kesî nabînim. Marî av vexwar.  

Tu mirov! ev qebûl nekir. Pisîkê li derve nehêlin. Çûçikê çi xweş dikir 

çîveçîv.  
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6) Hêmanên hoker dema ku tên diyarkirin, gellek caran daçekên wan 

nayên bikaranin.  

Mînak:  

Duşemê were mala me. (di roja duşemê de) Biharê em ê herin nêçîrê. (di 

biharê de) Havînê dinya germ e. (di havînê de)  

7) Eger peyvek qertafên baneşanê bigire û wek nav bê bikaranin divê cara 

duyem bi qertafên diyariyê neyê diyarkirin.  

Mînak:  

Heco gotibû. Risto ax dixwar.  

Zînê dengê xwe nekir. Gulê deng li min dikir.  

8) Dema ku tîpa dawiya peyvê bi "-Î" û "-ê 'yê bi dawî bibe, dibe ku 

qertafên diyariyê neyên bikaranin.  

Mînak:  

Min xanî çêkir.  

Gulê helbest xwend. Şukrî cil şûş tin.  

Ez derî vedikim, Hecî nan xwar. Xecê pirsa min kir.  

Nîşe: Lê di hinek peyvan de ev qertaf bivênevê tê bikaranîn.  

Mînak:  

Di her ciyî de ew heye.  

9) Di peyvên wek "Xerzan, Soran, Botan ... " de, qertafa diyariyê "<an 

hatiye bikaranin, hewce nake ku ev peyv bên diyarkirin. Peyva "gulan" 

tenê li derveyî vê rêzikê ye.  
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Mînak:  

Ez ji Botan têm. Li Xerzan dimîne.  

Hogir ji Soran e. Ji eşîra Badikan e.  

10) Dema ku peyva piştî daçekê hoker be peyv bi pirranî nayên diyarkirin. 

Bêtir hêmana hokerê xwedî qertaf be tê diyarkirin.  

Mînak:  

Li paş xwe binêre. Ji pêş ve hat.  

Li paşiyê rûnişt. Ji pêşiyê ve hat.  
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8. TEWANG  

Dema ku peyv tên diyarkirin an jî peyvên nû tên çêkirin, rayek û gewdeya 

hinek peyvan diguhere, ji vê yekê re tewang tê gotin. Tewang guherîna 

hundirîn a peyvê ye, di tewangê de dengdêrên nava peyvê diguherin. Di 

Kurmancî de bi rêya tewangê hinek peyvên nêr tên diyarkirin. Wekîdin 

hinek cinavkên diyarkirî bi rêya tewangê hatine çêkirin. Di Kurmancî de 

tewang bi du awayan derdikeve holê:  

A. Tewanga Peyvên Nêr  

Peyvên nêr ên ku tîpên "<a, -e 'yê di xwe de dihewînin, bêyî qertafên 

diyariyê jî bi rêya tewangê dikarin bên diyarkirin. Bi vî awayî zayend û 

mêjera wan derdikevin holê.  

Mînak:  

Bi Qertafên Diyariyê Ez mastî dixwim.  

Tu dîwarî lê dikî.  

Ez ji ziman! hez dikim. Wî ji hevalî pirsî.  

Bi Tewangê  

Ez mêst dixwim. Tu dîwêr lê dikî.  

Ez ji zimên hez dikim. Wî ji hev~l pirsî.  
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NÎş e: Peyva nêr ji du kîte yan pêk bê û di herdu kîte yan de jî dengdêrên 

tewandinê hebin, bi tenê dengdêra kîteya dawî tê tewandin.  

Mînak:  

Ba~r pirtûk xwend. Hevêl pirsa te kir.  

B. Tewanga Cînavkan  

Hinek cînavk bi rêya qertafên diyariyê hatine çêkirin, hinek jî bi rêya 

tewangê hatine çêkirin, cinavkên ku bi rêya qertafan û tewangê hatine 

çêkirin ev in.  

Mînak:  

Bi Qe rtafên Diyariyê Ew+ê --7 Wê  

Ew+î --7 Wî  

Ew+an --7 Wan  

Ev+ê --7 Vê  

Bi Tewangê Ez --7 Min  

Tu -+ Te Em -+ Me Hûn -+ We  
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Ev+î --+ Vî Ev+an --+ Van  

9. DIYARKIRINA HEJMARAN  

Ji xeynî hejmara "yek" ê hemû hejmar li gorî zayendê di ra vekê de nêr in. 

Lê hejmar di rewşa diyarkirinê de, ji diduyan heta nozdehan qertafa 

diyariyê "-an "ê, hejmarên din ên ku bi sifirê bi dawî dibin jî qertafa 

diyariyê "-t'yê distînin.  

1 --+ -ê  

2-19 --+ -an  

20, 30, 40 .... --+ -Î  

Mînak:  

Ji yek~ dest pê kir heta nozdehan çCL Di sala 1980'12 de ji dayik bû.  
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Ji çild dest pê kir.  

Di sala 1994'an de hat mala me. Heta sedî bijmêre.  

Di sala 1991'~ de çûbû Başûr.  

Nîşe: "Nîv" dema ku bi tena serê xwe be bi "-î''yê tê diyarkirin, dema ku 

li dû hejmaran be li gorî wan qertafan distîne.  

Mînak:  

Tu vêya bi nîv] bike.  

Di yek û nîv~ de dest pê kir. Di ~ û nîvan de dest pê kir.  

Hejmar dema ku di nava ravekê de bin ji xeynî "yek Hê veqetandeka 

peyvên nêr "-ê ''yê digirin.  

Mînak:  

Yeka min Sisêyê wî  

Diduyê te. Çarê me  

Nîvê te nîvê min.  

- -  

Dehê te  

Taybetiyên Diyarkirina Hejmaran  

A. Hejmar dema ku di nava ravekên rengdêran de bin mêjer û zayenda 

xwe didin peyva piştî xwe.  
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Mînak:  

Bist kes] ew tişt got.  

Deh kesan av vexwar.  

Sed kesî serî lê da.  

- -  

Bîst û du kesan helbest xwendin.  

- -  



Rêzimana kurdî | 2814  

 

Nîş e: Hejmara ''yek''ê dema ku cînavk be an jî dema ku berî peyvan bê 

bikaranîn, li gorî kes an jî tiştê mê û nêr qertafan digire.  

Mînak:  

Yeki got.  

Yek da yikê ew got.  

Yekê got.  

Yek mêr! xwe şûşt.  

B. Hejmar dema ku têkevin şûna cînavkan dîsa heman qertafên xwe 

digirm.  

Mînak:  

Dehan ew xwar.  

çil! gotina xwe kir yek.  

Sedî ew qebûl kir. Pêncan ew çêkiribû.  

C. Eger berî hejmaran daçek bên bikaranîn û hejmar bibe hokera mêjerî 

hejmar qertafa diyariyê "-an"ê digirin.  

Mînak:  

Şerrvan bî hezaran hatin. Bi sedan ciwan meşiyan.  

Xort bi sedan çûn.  

Bi deh hezaran mirov meşiyan.  

D. Berî raveka rengdêran a hejmarî daçek bê bikaranîn hejmar qertafa 

diyariyê "-an "ê distîne û peyva piştî hejmarê eger qertafên diyariyê 

bigire disa li gorî hejmarê digire.  

Mînak:  

Bi hezaran mirov hatin. Bi dehan kesan deng da.  

Li sedan mirovî nihêrî.  

 -  -  

Bi deh hezaran kesî ew bi rê kir.  

- -  
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E. Di ravekê de hejmar dikarin qertafa pirrjirnar a ve qe ta ndekê "-ên "ê 

bistînin. Ev qertaf dema ku bi salan re bê bikaranîn pirrjirnariyê dide.  

Mînak:  

Şeşên te şeşên min  

Di salên 1920'î de qewimibû.  

Dehên te  

Di salên 1990'î de ew li ser kar bûn.  

Hişyarî: Hejmar dema ku rave ka rengdêran be û pirrjimar be pêveber jî 

divê qerta fa pirrjimariyê bigire.  
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Mînak:  

Sî sal in ku ez li vir im.  

Ev heşt roj in ku birçî ye.  

10. VEQETANDEK  

Peyv dema ku bi rêya ravekê tên bal hevdu, raveber veqetandekan digire. 

Ev qertaf di ravekê de mêjer û zayenda raveberê diyar dikin. Veqetandek 

ev in:  

-a (mê)  

-ê (nêr)  

-ên (p irrj imar)  

Mînak:  

Gula darê Destê keçikê Hêviyên te  

Keçika kumsor Dîwarê malê Guliyên darê'  

Jibo peyvên du zayend herdu awa jî tên bikaranin.  

Mînak:  

Hevala min Hevalê min  

Şaredarê me Şaredara we  
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Nîş e: Li gorî binyadê, veqetandek ji cinavkan tên, lê bere bere ketine 

dirûvên qertafan û bi peyvê ve tên nivîsin.  

Mînak: Ev kursî ya min e. -+ Ev kursiya min e.  

Hişyarî: Piştî qertafên nenasiyê "-ek û -in "ê, veqetandek diguherin. 

Ravekên ku qertafên nenasiyê bigirin, nenas dibin.  

Mînak:  

-Q -+ -e  

-ê -+ -Î  

-ên -+ -e  

Bi Veqetandekê Hevala min Hevalê min Hevalên min Dar~ tûyê  

Dîwarê malê  

Piş tî Qe rtafê n Nenas iyê Hevaleke min  

Hevalekî min  

Hevaline min  

Dareke tûyê  

Dîwarekî malê  

J Di devoka Behdînan de li şûna "-ên"ê "<êd" têbikaranîn, "guliyêd darê". 
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Nîşe: Di nenasiya pirr jimar de bêtir peyva "hin/'ê tê bikaranîn.  

Mînak:  

Hin hevalên min, hin darên dirêj  

Di hinek nivîsaran de jî qertafa nenasiyê berî veqetandekê tê û tu guherîn 

tê de çênabe.  

Mînak:  

Hevalinên min, darinên dirêj ...  
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Gellek kes piştî qertafa nenasiyê "-ek "ê, veqetandeka "-a 'yê 

naguherînin. Ev awa pirr tê bikaranîn. Ji bo peyva "yek"ê jî ev awa derbas 

dibe.  

Mînak:  

Hevaleka min  

Dareka dirêj  

Yeka baş  

Eger ravek ji du hêmanan zêdetir be veqetandek peywira cinavkê digire 

ser xwe, têkiliya raveberê çêdike û cuda tê nivîsin.  

Mînak:  

Pirtûka min a sor  

Hêviyên wî yên mezin Hevaleke min ~ baş  

Destê te ~biçûk Hevalekî min ~ baş"  

Nîşe: Hinek hoker û daçek, dema ku di nava ravekê de bin veqetandek 

dibe 'It'.  

Mînak:  

Pişti te, berî te, ji bilî te, biqasj te ...  

Hinek hoker jî dema ku dikevin nava ravekê bi tu awayî veqetandekan 

nastînin.  

Mînak:  

Bal min, ber darê, cem min, rex wî ... Ew hat ser min. (hokera cî û aliyan) 

Ew hat serê min. (navdêr-têrker)  

4 Di ravekê de qertafa nenasiyê "-ek "hebe veqetandeka nêr "ê" dibe "-

Î". Lê dema ku piştî ravek erê peyveke din bê bikaranîn veqetandeka nêr 

"-ê" tê bikaranîn.  
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II.RA VEKÊN NAVDÊRAN  
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A. Ravek  

Peyvek, dema ku ji aliyê peyvên din ên navdêr ve tê ravekirin, rave ka 

navdêran derdikeve holê. Peyvên ku ravekê çêdikin êdî dibin qalib û 

nayên parçekirin. Di ravekê de du hêman hene, yek raveber e (rave dibe), 

yek jî raveker e (rave dike). Raveker ji aliyê wesf, rewş û mêjerê ve 

raveberê temam dike. Raveber veqetandekan digire raveker jî qertafên 

diyariyê digire. Di ravekên navdêran de raveber li pêş, raveker li dawiyê 

ye.  

Mînak:  

Raveber Deriyê  

Pirtûka Pelên Gula  

B. Raveber  

Raveker malê dibistanê pirtûkan yeki  

Hêmana ku ji aliyê ravekerê ve tê ravekirin raveber e. Raveber ji bo ku bi 

ravekerê ve bê têk:ildarkirin ji veqetandekên "<ê, -a, -ên "ê yekê distîne. 

Ev qertaf zayend û mêje ra raveberê diyar dikin.  

Mînak:  

Raveber Bêhna Serê Darên  

Raveker nanî keçikê çiyayan  

Nîşe: Dema ku di raveberê de du dengdêr bên bal hev tîpa alîkar 'y" 

dikeve navbera wan.  

Mînak:  

Hêviya kurikî  

3. Raveker  

Hêmana ku rave be rê rave dike û ji aliyê wesfû rewşê ve temam dike 

raveker e. Raveker ji qertafên diyariyê "-f, -ê, -an "ê yekê distîne.  
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Mînak:  

Raveber Destê Sêva Ezmûnên  

Raveker yekj jinik~ dibistanan  

Nîşe: Lêker jî tevî radera xwe dikarin di na va ravekê de cî bigirin, lêker 

dema bi vî awayî bên bikaranin dibin lêkemav.  

Mînak:  

Çûna te ji bo wa n ne baş bû. Isûla firrinê eve.  

Hişyarî: Raveker ku qertafên diyariyê nestîne raveka rengdêran 

derdikeve holê, di raveka navdêran de raveker divê bê diyarkirin.  

Mînak:  

Keçikên jinê - Raveka navdêran  

Keçikên jin - Ravek a rengdêran  

12.LI GORÎ SAZKIRINÊ RA VEKÊN NAVDÊRAN  

A. Rave kê n Xwerû: Ev ravek ji du hêmanan pêk tên, yek ji wan raveber 

û yek jî raveker e. Raveber veqetandekan digire; raveker jî qertafên 

diyariyê digire.  

Mînak:  

Dara tuy~ Darên gûzan  

Serê yekî Mala zarokan  

Eger raveker ji peyveke nêr pêk bê û tê de tîpên "a" û "e 'yê hebin, ew tîp 

tên tewandin LL dibin Hê ".  

Mînak:  

Kevirê dîwêr  

Deriyê xênî  

Wekîdin peyvên nêr eger li dawiya wan tîpa "î''yê hebe an jî peyvên mê 

eger li dawiya wan tîpa Hê 'yê hebe dibe ku neyên diyarkirin.  

Mînak:  

Destê Xecê Mala Hecî  
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Destê Xecê 'yê Mala Heci'yî  
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B. Rave kê n Hevalbend: Di van ravekan de raveber an jî raveker ji du 

hêmanan pêk tên û bi gihanekê bi hev ve tên girêdan. Di ravekên bi vî 

awayî de hewce nake ku qertaf du caran bên bikaranîn, peyva dawî bê 

diyarkirin bes e.  

Mînak:  

Derî û kevirê xênî Kevirê dîwar û çiyay]  

Dest û piy~ me Bêhna kulîlk û darê  

Hişyarî: Carinan peyvên nêr û mê bi hev re di nava ravekekê de cî digirin, 

di vê rewşê de peyva dawî tenê tê diyarkirin.  

Mînak:  

Çîmento û kevirê dîwarî  

Destê Hesen û Zeynebê  

C. Ravekên Têkel: Eger rengdêr bikevin nava ravekên navdêran û têkiliyê 

bi wesfekî din re çêbikin ravekên têkel derdikevin holê.  

Mînak:  

Şaredariya Amedê ya mezin  

Pirtûka Leylayê ya reş Hêviyên wî yên şikestî pirr in.  

Kurê Besra yê yê biçûk Teştek nanê tenûrê Sêvên min ên xweş hene.  

D. Ravekên Rê zîn: Du an pirrtir ravekên navdêran bikevin nava hevdu 

rave ka rêzin çêdibe. Di van ravekan de raveber an jî raveker ji du an jî 

pirrtir hêmanan pêk tê.  

Mînak:  

Pelên dara gûzê diweşin. Milê deriyê baxçeyî, çêbikin. Mala bavê kurikî 

şewitî.  
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Destê kurê qîza Nêrgizê şikiyaye. Odeya xwarinê ya malê mezin e. Pêlên 

evîna Zînê, xurt bûn.  

Nîş e: Carinan hinek hêmanên ku ciyan nîşan didin bi alîkariya daçekan 

tên bikaranîn û ravekên rêzin derdikevin holê.  

Mînak:  

Pirtûka wî ya li dibistanê  
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14.LI GORÎ SAZKIRINÊ NAVDÊR  

A. Navdêrên Xweru: Navdêrên ku tu qertafên çêker negirtine xwerû ne. 

Rayekên wan nayên parçekirin. Ev navdêr dikarin qertafên peywirî 

bistînin.  

Mînak:  

Ez, ba, çav,dar, darek, dest, gulin, stêrk, keys ...  

B. Navdêrên Pêkhatî: Navdêrên ku qertafên çêker girtine navdêrên 

pêkhatî ne. Ev navdêr bi alîkariya qertafan ji navdêr II lêkeran tên çêkirin.  

Mînak:  

Ajo-van, bajar-î, dar-ik, hil-bijart-in, hev-al, ket-î, kuşt-î, nivîs-ar, zana ...  

C. Navdê rên He vdudanî: Ev navdêr ji du an pirrtir hêmanan pêk tên. 

Gellek caran gihanek û daçek jî dikevin navbera wan. Di navdêrên 

hevdudanî de hêman ji rengdêr, cînavk, hoker, navdêr û lêkeran pêk tên. 

Ji bo ku hêsan bên xwendin di hinekan de tîpên dengdêr ên alîkar "e, i, û, 

D " jî tên bikaranîn.  

Mînak:  

Dil-nizm, dîn-bûn, got-fl-bêj, jê-kirin, kor-e-mar, nexweş-ketin, 

pirtûkfiroş, poz-bilind, rast-e-rast, ser-e-der, şilf-î-tazî, sor-kirin, soro-

moro, xwaro-maro, xwîn-mij ...  
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RENGDÊR  

1. RENGDÊR  

Peyvên ku çawanî û çendîniya navdêran diyar dikin rengdêr in. Rengdêr 

navdêran ji aliyê reng, rewş, teşe, nîşan û hejmarê ve diyar dikin. Rengdêr 

di ravekê de ne lt bi pirranî qertafên diyariyê nastînin.  

Mînak:  

Pirtûka ~ Pênûsa dirêj Şeş lênûsk 

Kuçeya şltştî Mirovê xerab Qata çaran 

Ev lawik Ew keçik Evê han  

Nîşe: Rengdêr bêtir di nava ravekê de ne, lê peyva ku wesfê rengdêrê 

dihewîne bi tena serê xwe jî wek rengdêr tê hesibandin.  

Mînak:  

Ew keçik delal e.  

A. Rengdêrên Çawaniyê: Ev rengdêr çawaniya navdêran di warê reng, 

rewş, teşe û jêçêbûnê de diyar dikin û li dawiya ravekê ne.  

Mînak:  

Rewş 

Xortê ciwan, destê paqij, keçika rind ... Reng 

Pisîka zer, gula sor, mala gewr ... Teşe 

Maseya rast, qutiya çargoşe, deriyê xwar. .. Jêçêhûn 

Dolaba texte, şûrê zêrr, pantorê qumaş ...  

Nîşe: Di hinek peyvên hevdudanî de hêmana rengdêrê li pêş ci digire. 

Mînak:  

Xweşmêr, pîrejin ...  
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Rengdêrên Namdariyê  
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Ev rengdêr paye, rade, peywir û asta civakî ya navên mirovan nîşan didin. 

Carinan tên beriya navdêran carinan jî tên piştî wan.  

Mînak:  

Xal Resûl, xaltî Besra, ap Salih, met Selma, Salimê necar, Şukriyê nêçîrvan, 

Dilber xanim, mamoste Mizgîn, heval ResûL ..  

Hiş yarî: Rengdêr di ravekê de dema ku li serî bin veqetandekan nastînin. 

Dema ku veqetandek li wan bên zêdekirin raveka navdêran çêdibe û 

peywira rengdêrê ji holê radibe. Di vê mijarê de tevliheviyek heye.  

Mînak:  

"Apê Hesen hat." ~ "Ap "Î ji ber ku veqetandek stendiye êdî ew ne 

rengdêr e, ew "ap "ê ku qala wî tê kirin Hesen nîn e, "ap "ê wî ye.  

"Ap Hesen hat. "~Ap li vê derê rengdêra wesfi ye, Hesen bixwe "ap "e. Ev 

rewş di Kirmanckî de jî wisa ye.  

"Hevalê Memed Sorgul dê biaxive." Di vê mînakê de jî kesê ku dê biaxive, 

ne Memed Sorgul bixwe ye, hevalê wî ye. Dema ku em bibêjin,  

"Heval Memed Sorgul dê biaxive. " tê famkirin ku kesê ku dê biaxive 

Memed Sorgul bixwe ye.  

Nîşe: Di awayekî din de jî, qertafên baneşanê bi rengdêra wesfi re tên 

bikaranîn û bi dûre nav tê. Carinan jî peyvên xizmantiyê tên bikaranîn.  

Mînak:  

Xalo Resûl, xaltî Besra, metê Eyşe ...  

Carinan, ji bo ku tevlihevî çênebe, cînavkên diyarkirî dikevin nava van 

ravekan.  

Mînak:  

Xalê min ê Baqî pirsa te kir.  

Apê te yê Resûl hatiye.  

B. Rengdêrên Nîşanî: Ev rengdêr navdêran bi rêya nîşanê diyar dikin. Li 

gorî bikaranînê dibin xwerû û diyarkirî.  
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XwerÎl Ev ~ nêz  

Ew ~ dûr 78  

  

Mînak:  

Ev pênûs a min e.  

Min ew pirtûk xwend.  

Ew kurik pirr qeşeng e. Te ev mal eciband?  

Diyarkirî 

V~ vê, van -t nêz  

W~ wê, wan -t dûr  

Mînak:  

Ez vê pênûsê dixwazim. Wan zarokan nan xwar.  

Tu wî kurikî diec ibinî? Van daran av bide.  

Herwiha peyvên "han, wiha, wisa ... 'yê jî di nava rengdêrên nîşanî de cî 

digirin.  

Mînak:  

Karê wiha nabe.  

Ew mala han a me ye.  

Ez tiştekî wisa qebûl nakim. Ew zarokên han çi dikin?  

Nîş e: Hêmana nişanê "han" dibe "a" fl bi peyvê ve tê nivîsîn.  

Mînak:  

Ez wan çenda li wê derê bûm. (wan çendê han) Ev bizina sax maye. (ev 

bizina han)  

Hişyarî: Dema ku ji bo rengdêrên nişanî du navdêr bên bikaranîn, 

diyarkirin li gorî zayenda navdêra dawiyê ye.  

Mînak:  

Tu vî tîr û kevanî bibe jê re.  

Tu vê hesp û mehînê dibînî.  
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C. Rengdêrên Hejmarî: Ev rengdêr navdêran li gorî rnêjerê diyar dikin.  

Di nava xwe de dibin çar beş:  

1) Rengdêrên Hejmarî yên Xwerû: Ev rengdêr rnêjera navdêran bi rêya 

hejmarên xweru diyar dikin.  

Mînak:  

Du zarok dimeşin. Du şerrvan bûn.  

Çar kes di rê de ne. Heft karik li malê man.  

2) Rengdêrên Hejmarî yên Rêzin: Ev rengdêr rêza navdêran diyar dikin. 

Bi qertafên "<an -em, -emîn "ê çêdibin. Wekîdin "xal" jî li ber hejmaran 

be vê wateyê dide.  
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Mînak:  

Ew derket qata çaran. Bajarê yekem eve. Kesê pêncem ki ye? Kesê 1. 

ewe.  

Xala şeşan rast e.  

Pola duyem kijan e? Ew yê çarem dixwaze. Mihrîcana 7.  

3) Rengdêrên Hejmarî yên Pardariyê: Ev rengdêr mêje ra parvekirina 

hevbeş diyar dikin. Bêtir bi dubarekina hejmaran çêdibin; gellek caran "bi 

"ya daçek û "û 'ya gihanekjî di nava hejmaran de tên bikaranîn.  

Mînak:  

Rêzên çar çar Guliyên şeş bi şeş Darên heft û heft  

Malên pênc pênc Sêvên heft bi heft Kovarên heşt û heşt  

Nîşe: Carinan bi alîkariya peyva ''heb''ê jî dabeşî çêdibe.  

Mînak:  

Xoxên sê heb sê heb  

Gûzên çar heb çar heb  
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4) Rengdêrên Hejmarî yên Dabeşkirinê: Ev rengdêr di warê hejmarî de 

beş û parçeyên navdêran nişan didin. Di vê dabeşkirinê de daçeka "j i "yê 

tê bikaranîn. Wekîdin peyvên wek "rib, nîv, çaryek "ê jî rengdêrên 

dabeşkirinê ne.  

Mînak:  

Ji sedî pênc erd ji me re ket. Ji sedî deh kar bi dest xist. Min ribek hîsse 

stend.  

Ji çaran yek paste bes e. Wê nîv nan kirrî.  

Ji sedî heşt kar jê re ma.  

D. Rengdêrên Nediyar: Ev rengdêr wateyeke nediyar didin navdêran. Hin 

peyvên ku dibin rengdêrên nediyar ev in: hin, hinek, gellek, filan, her, 

hemû, çend, yek, din, çi, çu, tu, her. ..  

Mînak:  

Gellek kes hatin serdana me. Çend zarok hatine.  

Hemû mirov bêdeng in.  

Filan mirovî ew got.  

Hinek ajal kovî ne.  

Kesên din ev tişt pêk anîne. Her zarok jê bawer dike. Ew çi kes e, ez 

nizanim.  

Nîşe: Hinek rengdêr bi rêya ravekê tên çêkirin, ev rengdêr yek parçe ne û 

peywira cînavkan digirin ser xwe.  
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Mînak:  

Bila tu kes bi me re neyê.  

Her kesî dengê xwe bilind kir.  
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E. Rengdêrên Pirsiyarî: Ev rengdêr bi rêya pirsê navdêran destnişan dikin. 

Bersiva ku bê dayîn dîsa rengdêr e. Hin rengdêrên pirsiyarî ev in: kû, kîjan, 

çend, çi, çawa, çiqas, çilo ...  

Mînak:  

Te çend pirtûk kirrîn?  

Em maleke çawa çêbikin? Kijan hevalî got?  

Ew çû kû derê?  

Kijan bername baş e? Çiqas av lazim e?  

Çend zarok bi me re tên? Zarok ji kû derê tên?  

Hişyarî: Peyva "çend"ê ji bo tiştên ku yek yek tên hejmartin tê bikaranin; 

peyva "çiqas"ê jî ji bo tiştên ku nayên hejmartin lê xwedî mêjerêkê ne tê 

bikaranîn. Herwiha divê peyva "heb"ê jî ji bo alavan bê bikaranîn ne ji bo 

kesan.  

Mînak:  

Çiqas baran bariya? Çend heb pirtûk hene?  

Ez çend nanan bînim? Çend mirov hatine?  

2. RA VEKÊN RENGDÊRAN  

Rengdêr berî û piştî navdêran tên û wan rave dikin, ji ber vê di nava 

ravekê de raveker in.  

Mînak:  

Raveber Pênûsa Xaniyê  

Qata Maseya  

Raveker kesk bilind çaran gilover  

Dema ku rengdêrên hejmarî yên xweru û nîşanî derdikevin holê raveber 

û raveker cî diguherin.  

Mînak:  

Raveker Çar  

Ji sedî çar  
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Raveber zarok  

erd  
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Ev  

Ew Tasek Kîloyek  

kurik keçik av firingî  

Di ravekên rengdêrên nişanî de ku diyarkirin hebe raveber û raveker bi 

hev re qertafên diyariyê digirin.  

Mînak:  

Raveker Vî  

Wê  

Wan  

Raveber lawikî keçikê hevalan  

Qertafa nenas iyê "-ek" bê bikaranîn û rengdêr mêjerê bide, veqetandek 

nayên bikaranîn.  

Mînak:  

Tasek av, şûşeyek şîr, hinek xwarin ...  

3. LI GORÎ SAZKIRINÊ RAVEKÊN RENGDÊRAN  

A. Ravekên Xwerû: Ji raveber û ravekerekê pêk tên. Raveker ji aliyê wesf 

û mêje rê ve raveberê diyar dike. Di rengdêrên nişanî û hejmarên xweru 

de rengdêr tê pêşiya navdêrê.  

Mînak:   

Raveber  Raveker  

Dara  mezm  

Gula  zer  

Deriyê  şîn  

Raveker  Raveber  
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Ev  lawik  

Çar  nan  

Pênc  pirtûk  

Hiş yan: Rengdêr qertafên diyariyê nastînin û xwe diyar nakin. Dema ku 

qertafên diyariyê bên ser wan, raveka navdêran derdikeve holê.  
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Mînak:  

Mala dinê ~ Raveka Navdêran  

Mala din ~ Raveka Rengdêran Qirrkirina çandê ~ Raveka Navdêran 

Qirrkirina Çandî ~ Raveka Rengdêran  

Nîşe: Carinan rengdêrên wesfi tên pêşiya peyvê. Daçekjî di nava ravekê 

de cî digirin û bi rengdêrê ve tên nivîsîn.  

Mînak:  

Ew xweş mirove.  

Kesê bixwîn, nanê birûn ...  

B. Rave kê n Hevalbend: Di vê ravekê de raveber an jî raveker ji du 

hêmanan pêk tê û bi alîkariya gihane kê ~i hev ve tên girêdan. Di van 

ravekan de ji bo girêdanê veqetandek, daçek û gihanekjî tên bikaranîn.  

Mînak:  

Raveber Sêva Deriyê Hevalê Ezmûna  

Raveker bibêhn û xweş hesin ê mezin qenc ê dirêj dijwar û nexweş  

Raveber Sêv û tivira Dar û berên Ker fl golikên Saet û teyba  

Raveker sor  

şîn  

biçûk gilover  

C. Rave kên Lê kernav: Di vê ravekê de raveber ji hêrnanekê, raveker ji 

gellek hêmanan pêk tê û bi lêkerekê bi dawî dibe. Di ravekerê de lêker di 
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peywira rengdêre de tê bikaranîn û dibe lêkernava rengdêr. Gihanek û 

daçek jî di van ravekan de pirr tên bikaranîn. Ev qalIb nayên parçekirin, 

wek hêmanekê tên hesibandin.  

Mînak:  

P irÛlka ku te ji min stendibû, li kû ye?  

Mala ku li ber çavên me şewitîbû, hat çêkirin. Xaniyê çêkirî, nabin ji me 

re.  

Nanê ku ji destê lêwik kete erdê, êdî nayê xwarin.  
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Kesê ev tişt gott çû kû derê? Keçika ku dimeşe, dê here malê.  

Nîşe: Rengdêra kunavdêrê destnîşan dike bikeve rengdêr di şûna navdêrê 

de tê bikaranîn.  

Mînak:  

Mirovên PIr bi rê de dimeşin. ----+ Pîr bi rê de dimeşin.  

Kesên bêkes li derve man. ----+ Bêkes li derve man.  

4, PA YE Û WEKHEVIYA RENGDÊRAN  

A. Paye û We khe vî  

Paye û wekheviya navdêran ji rengdêrên wan tên famkirin. Ev hem bi 

qertafan hem jî bi peyvan tên çêkirin.  

1) Bi Qertafan  

-tir: Ev qertaf dema ku bê dawiya rengdêran wateya "bêtir nê dide û 

rûberiyê çêdike.  

Mînak:  

Keçika xweşiktir Mêrikê pIrtir  

Kuçeya paqijtir Kesê baqiltir  

-tirÎn:Ev qertaf dema ku bê dawiya rengdêran wateya "herî bêtir'tê dide 

û rûberiyê digihlne asta herî bilind.  
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Mînak:  

Zarokê xweşiktirin, Sêva mezintirîn  

Kuçeya paqijtirîn Hêviya mezintirîn  

NÎş e: Carinan peyva ku rengdêr e tê serî jî.  

Mînak:  

Mezintirîn rûpel eve. Xweşiktirîn zarok kijan e?  

-ek: Rengdêrên wek "piç, hin, heb, çênî, parî"yê di nava ravekê de qertafa 

nenasiyê "-ek "ê digirin û wateya biçûkkirinê didin peyvan.  

Mînak:  

Piçek nan, hebek tirî, hinek av, çêniyek goşt, piçikek xwarin ...  
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-e/-ik: Ev qertaf dema ku bi rengan re tên bikaranin, di warê wekheviyê 

de wateya nêzîkbûnê didin rengan.  

Mînak:  

Çêleka zere Çê le ka zerik  

Xwendevanê sore Xwendekarê sorik  

Miya şîn~ Miya şînik  

Mirovê reş~ Mirovê reşik  

2) Bi Peyvan  

Herî: Ev hoker jî dema ku tê beriya rengdêran asta rûberiyê herî bilind 

dike. Wateya qertafa "<tirîn "ê dide.  

Mînak:  

Zarokê baş Gundê dûr Sêva sor  

Zarokê herî baş Gundê herî dûr Sêva herî sor  

Hîn: Ev hoker jî danberhevê çêdike û asta rûberiyê bilindtir dike. Wateya 

wê û qertafa "-tir"ê yek e.  

Mînak:  
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Keçika hîn xweşik Mêrikê hîn pîr  

Kuçeya ilm paqij Kesê hîn baqil  

Wek: Ev daçek ji aliyê "çawani'lyê ve wateya wekhevî û şibandinê dide 

rengdêrê.  

Mînak:  

Marê wek şeritê ji ber me kişiya. Ew evîneke wek çîrokê dixwaze. Jiyana 

wek bihuştê, pirr dijwar e.  

Biqasî: Ev daçek ji aliyê "çendinî'tyê ve wateya wekhevî û şibandinê dide 

rengdêrê.  

Mînak:  

Mêrikê biqasî çiyê mezin li vir bû.  

Kundira biqasî firingiyê biçûk bîne ji me re. Min kesekî biqasî te girs 

neditiye.  

Nîşe: Ev daçek dema ku bi hejmaran re tê bikaranîn wateya nêzîkbûnê jî 

dide.  
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Mînak:  

Ew biqasî pêncî kesî bûn.  

Ev daçek bi cinavkên nişanî re jî tê bikaranîn û hokerên "evqas u "ewqas 

"ê jê tên çêkirin. Ew jî di warê mêjerê de bi rengdêran re tên bikaranin û 

wateya şibandinê didin.  

Mînak:  

Min marekî evqasî mezin nedîtibû.  

Min nedizanî ku kesekî ewqasî biteşqele ye.  

Gellek, pirr, zehf, zor: Ev peyv jî dema ku tên beriya rengdêran payeya 

wan xurttir dikin.  

Mînak:  



Rêzimana kurdî | 2833  

 

Zarokên baş Jineke xweş Nûçeyên dirêj  

Zarokên pirr baş Jineke zehf xweş Nûçeyên gellek dirêj  

B. Pe rçînkirin  

Qertafên "<ip, -ipî -im'tê dema ku li rengdêran tên zêdekirin, wate tê 

xurtkirin. Tîpa serê peyvê tê berî van qertafan û peyv dîsa tê nivîsîn. 

Peyvên perçînkirî bêtir bi "-ipf"yê tên çêkirin.  

Mînak:        

~ar-  s  +  -ipî  +  sar  -  sipîsar  

Tarî-  t  +  -ipî  +  tarî  -  tipîtarî  

Rast- r  +  -ipî  +  rast  -  ripîrast  

Germ-g +  -lP  +  germ  -  gipgerm  

Reş-  z  +  -1p  +  reş  -  npreş  

Kesk-ş +  -Ip  +  kesk  -  kipkesk  

~pî-  s  +  -im  +  spî  -  simspî  

Nîşe: Perçînkirin bi cotepeyvan jî çêdibe, Hinek peyv bi rêbaza li jor  

nayên çêkirin.        

Mînak:  

Zarokê şilfûtazi, zilamê şilopilo, welatê tarûmar, deriyê xaromaro, mêrê  

kilikor, kesê tikitenê, mala vikîvala ...  
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CÎNAVK  

1. CÎNAVK  

Cînavk di nava hevokê de ciyên navdêran digirin. Di Kurmancî de cînavk 

bi awayê xwerû û diyarkirî ne. Wekîdin ji aliyê teşeyî ve hinek ji wan peyv 

in û hinek ji wan jî qertaf in.  

Mînak:  

Oîlber'ê çîrok xwend. --+  
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Ehmed'î pirsek kir.  --+  

Zarok xweş dileyizin.  --+  

Gulan jê nekin.  --+  

Ew çû malê. --+  

Evîn nanî dixwe.  --+  

Songul' ê got.  --+  

2. CÎNA VKÊN PEYVÎ:  

A. Cînavkên Kesîn  

Wê çîrok xwend. Wî pirsek kir.  

Ew xweş dileyizin. Wan jê nekin.  

Ew çû kû? 

Kî nanî dixwe? Kê got?  

Ev cînavk, ciyê navên kesan digirin. Awayên wan ên xwerû û diyarkirî 

hene.  

Xwerû   

l.Ez  --+  

2.Tu  --+  

3.Ew  --+  

1.Em  }  

2.Hûn   

3.Ew   

Mînak:   

Ez hatim.  

 Di~arkirî  

-(i)m, me  Min  

-(y)î  Te  

-(y)e  Wê/wî  

 Me  
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-(i)n, ne  We  

 Wan  

Ez xwendekar im.  

Ez mamoste me.  
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Min got.  Min ê bixwara.  Min xwaribû.  

Tu çûyî.  Tu bijîşk î.  Tu rêwîyî.  

Te pirsî,  Te dixwar.  Te xwaribû.  

Ew reviya.  Ew pispor e.  Ew rêwî ye.  

Wê nivîsî.  Wî digot.  Wê xwaribû.  

Em ketin.  Em karker in.  Em birçî ne.  

Me xwest.  Me çêdikir.  Wan xwaribû.  

Nîşe: Qertafa kesê sêyem di dema borî de nayê bikaranîn. Ji ber ku 

qertafa dema borî ya dûdar jî "-(y)e" ye, ev qertaf ketiye. Di dema niha û 

bê de di lêkerên bêrist de jî ev qertaf nayê bikaranîn.  

Mînak:  

Ew hat.  

Ew tê.  

Ew ket.  

Ew c1ic!îrii.  

Ew çû.  

Ewdigirf.  

Ew meşiya.  

Ew dişo.  

Kesê sêyem û yekjimar û kesê sêyem ê pirr jimar wekhev in, ew cînavk bi 

alikariya qertafan ji hev tên veqetandin.  

Mînak:  
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Ew hat. Ew hatin.  

Ew dixwe. Ew dixwin.  

Ew he~. Ew hene.  

Hişyarî: Qertafên kesên pirr jimar ji ber ku wekhev in, divê ew cîna vk di 

hevokê de bên bikaranîn. Kuji cînavkên pirrjimar yek neyê bikaranîn 

kesên pirrjimar ji qertafan nayên veqetandin.  

Mînak:  

Zû hatin. (Eger cînavk neyê bikaranîn, nayê famkirin ku kirde kesê çendan 

e.)  

1) Cînavkên Xwerû: Ev cînavk di rewşa xweru de ne, nehatine diyarkirin. 

Qertafên wan hene, kirde an bireser bin qertafên wan tên dawiya 

pêveberê.  

Yekjimar: 

Ez ---t-(i)m, me  

Tu ---t-(y)î  

Ew-s-ty)«  

Pirrjimar: 

Em---t-(i)n, ne  

HÛTI---t-(i)n, ne 88  

EW---t-(i)n, ne  

  

Mînak:  

Ez diçim. Ew çûn.  

Tu yê jê hez bikî. Te ez kuştim.  

Ku ew bibêje em ê jî bibêjin. Wî. em xwarin.  

"Ew" wek cînavka nîşanî tê bikaranîn û şûna alavan jî digire. Ji bo hurmetê 

cînavka "hûn "ê di şûna cînavka "tu 'yê de tê bikaranîn.  

Mînak:  
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Pirtûk pirr xweş e. ~ Ew pirr xweş e.  

Hûn li ser vê pirsgirêkê çi dibêjin? (Kesê ku pirs jê tê kirin "tu" ye.)  

Taybetiyên Cînavkên Xweru  

a) Ev cînavk di dema niha û bê û raweyên xwestek û daxwazê de tim kirde 

ne.  

Mînak:  

Ez dimeşim. Ew ê binivîse.  

Eger ez biçim nabe.  

Tu pirtûkê dixwînî.. Em ê biçin malê.  

Divê em li ber xwe bidin.  

b) Di hemû demên borî de lêker negerguhêz be, ev cînavk dibin kirde.  

Mînak:  

Tu çûyî Farqînê. Ew jî ket.  

Ez diçûm.  

Di vê em bihatina.  

Ez hatim mala we. Hûn geriyan.  

Tu yê biçûya.  

Ew ketibû.  

c) Di demên borî de ku lêker gerguhêz be, ev cînavk dibin bireser û 

pêveber li gorî wan qertafan digire.  

Mînak:  

Wî ez pelaxtim. Te em xwarin. Wan ez digirtim. Me ew biribûn.  

Min ew xwendin. Min tu girtî.  

Wî. yê em bidî.tina. Bila te ez ditibûma.  

d) Qertafên van cînavkan di dema niha de, di şûna lêkera "bûn "ê de tên 

bikaranîn, bi alîkariya van qertafan navdêr dibin pêveber.  

Mînak:  

Ez xwendekar im.  
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Ez mamoste me.  
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Tu xwedekar î. Ew xwendekar e. Em xwendekar in.  

Ew dar e. Ev pirtûk e.  

Tu xwişka min 1. Ez baş im.  

Tu mamoste yî. Ew mamoste ye. Em mamos te ne.  

Ew mase ye. Ev pirtûk in.  

Ew lêkerên xwerû ne. Ez zindî me.  

Hişyarî: Dema ku ji yekê bêtir cinavkên xweru di hevokekê de bên 

bikaranîn, li gorî rêzê kijan cînavk li pêş be pêşî divê ew bê nivîsîn. Dema 

ku du cinavkên yekjimar bên bikaranîn, cînavka pirrjimar jî bi wan re tê 

bikaranîn.  

Mînak:  

Ez û tu em dengê xwe nakin. Tu û ew hûn çima naçin malê?  

2.) Cînavkê n Diyarkirî: Ev cînavk di rewşa diyarkirî de ne. Zayenda kesên 

sêyem ên yekjimar diyar e. Qertafên van cînavkan tune ne.  

Yekjimar: 

Min, Te,  

Wê/wî  

Pirrjimar: 

~e,  We,  Wan  

Mînak:  

Min ji wan re got. Cemşîd wî dibîne.  

Me gotina xwe ku- yek. Em wan dibin Qoserê.  

Te mala xwe bir. Bager ji wê hez dike. Wê dengê xwe nekir. Wî ji me re 

gotibû.  
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Nîşe: Ev cînavk dema ku tên diyarkirin, carinan tevî dengdêra xwe tên 

bikaranîn.  

Mînak: (E)vî got.  

(E)wê xwarin xwar. (E)wan deng li te kir.  
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Taybetiyên Cinavkên Diyarkirî  

a) Di dema niha û bê û raweyên xwestek û daxwazê de ev cînavk dibin 

bireser.  

Mînak:  

Ez wî dibînim. Ew wê dibe.  

Divê ez wan bibînim.  

Tu min bişo.  

Em wan aş dikin.  

Ku tu wê bibî, em ê biçin.  

b) Di demên borî de ku lêker gerguhêz be dibin kirde.  

Mînak:  

Wî pirtûk xwendin. Wan ere be ajot. Wênan dixwar.  

Te porteqal xwar. Min kovar xwend.  

Divê wî ji wan re bigota.  

c) Di hemû deman de piştî daçekan tên û dibin têrker û bireser.  

Mînak:  

Ew ji me baştir in. Tu ji wî dipirsî.  

Xwezî ji wê re bibêje. Wê li min pirsî.  

Ew bi te re tên. Em li te dipirsin. Bila li te vegere.  

Ez ji wan netirsiyabûm,  

d) Piştî lêkerên berpê bûnî tên û dibin têrker.  

Mînak:  



Rêzimana kurdî | 2840  

 

Ew hatin min. Ew kete wê.  

Min rahişt wî. Ez hatim te!  

e) Di ravekê de xweditiyê çêdikin.  

Mînak:  

Jiyana te çi xweş e. Navê min Şîrîn e.  

Xwişka wî pirr delal bû. Bejna wan bilind bû.  

Hiş yarî: Di hevokên hevdudanî de dema ku du lêker bên bikaranîn û yek 

negerguhêz û yek jî gerguhêz be dibe ku ji bo herdu hevokan jî cînavkên 

cuda bên bikaranîn. Dema ku herdu cînavk jî bên bikaranîn "û 'ya gi-  

hanek alîkariyê dike.  
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Mînak:  

Ez çûm û min nanek kirrî.  

Tu çûyî û te ji xwe re pirtûkek anî.  

Dibe ku cînavka tewandî bê serê hevokê jî. Celadet Alî Bedir-Xan diyar 

kiriye ku di vî awayî de bêtir lêkera dawî kirdeyê diyar dike û lêker dibin 

yek parçe.  

Mînak:  

Min çû nanek kirrî. (çûn-kirrîn)  

Te çû ji xwe re pirtûkek anî. (çûn-anîn) Wan çû got, em nakin. (çûn-gotin)  

Hat got ezmûn betal bûye. (hatin-gotin)  

B. Cînavkê n Nîşanî  

Cinavkên nîşanî bi rêya nîşanê ciyên navdêran digirin; "ev" ji bo tiştên 

nêz, "ew" ji bo tiştên dûr e. Dema ku qertafên diyariyê digirin, 1i gorî 

zayend II mêjerê, şeş hebên din jî derdikevin holê.  

Xwerû Ev  

Ew  
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Diyarkirî 

V~ vê, van ~ nêz Wî, wê, wan ~ dûr  

Mînak:  

Ev kî ye?  

Ev ji yên din baştir e. Tu wî bîne.  

Tu wê diecibinî? Keçikê ev anîn.  

Ew çi ye li wê derê? Ew ji me re nabin. Ez wan dixwazim. Zarok wan 

dixwin. Te ew şikandin.  

Hişyarî: Divê cînavk 0 rengdêrên nişanî neyên tevlihevkirin.  

Mînak:  

Ev pirtûk a kê ye? ~ (rengdêr) Ev a kê ye? ~ (cînavk)  

Dema ku hêmana nîşanî "han" bê bikaranîn nişaniya cînavkan xurttir dibe 

û awayên wan diguherin. Peyva "han "ê dema ku bi cînavkan ve bê nivisîn 

"h " dikeve "a" dimîne. Ev bi du awayan çêdibe.  
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Bi Rêya Vegetandekan  

Evê + ha ~ Evêya/vêya/viya'  

Evş. + ha ~ Evaya/vaya  

Evên + ha ~ Evêna/vêna  

Ew~ + ha ~ Ewêya/wêya/wiya Ewş. + ha ~ Ewaya/waya Ewên + ha ~ 

Ewêna/wêna  

Nîşe: Ev awa pirr nayê bikaranîn. Awayê ku bi qertafên diyariyê çêdibe 

bêtir tê bikaranîn.  

Bi Rêya Qertafê" Diyariyê  

Vî + ha?  ~ viya  

V~ + ha ~ vêya Van + ha ~ vana  

Wî+ ha ~ wIya  
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Wê +ha  

-  

Wan + ha ~ wana  

~wêya  

Minak:  

Wana ji me re bîne. Vêya pirr baş e.  

W êya li me dinêre.  

Vana çine? Viya dişixule.  

Wiya dengê xwe nekir.  

Nîşe: Peyvên "wir, vir ... "7ê jî cinavkên nîşanî ne û bêtir ciyan nişan didin,  

Mînak:  

Bavê min çû wir.  

Kurik êvarê hat vir.  

C. Cînavkê n Nediyar  

Ev cînavk şûna navdêrên nediyar digirin. Hin cinavkên nediyar ev in: kes, 

yek, her yek, filan kes, ewk, çîk, tev, tu kes, tu tişt, tişt, her tişt, her kes, 

hin, hinek, hemû, gellek, piç, tev, giş, çend, yek ...  

5 "ê " berî '"y"yê hatiye (1 bûye "i".  

6 Ev "ha" ji" ji "han "ê tê. Dema ku bi vî awayî tê bikaranîn "h" dikeve. 7 

"vir't ii "wir"ji "ev-hir "û "ew-hir't ê kurt bûne.  
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Mînak:  

Tu kes nikare bi me.  

Giş xwarinê dixwin. Hemû bi hev re dinivîsin. Hinekan ew vexwar. 

Gellekan ev tişt gotibû. Ewkê gotibû.  

Tev ji malê çûn. Çendan ew got?  
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Filan kesî nan xwaribû. Hin diçin hin tên. Gellek bi topê dilîzin. Ewko 

dengê xwe nekir.  

Nîşe: Dema ku cînavkên kesîn ên pirr jimar û yên nediyar bi hev re bên 

bikaranîn wate û mêjer xurttir dibe.  

Mînak:  

Me hemûyan deng lê kir.  

Hişyarî: Divê cînavk û rengdêrên nediyar neyên tevlihevkirin.  

Mînak:  

Hinek nizanin mafê xwe biparêzin. -+ (cînavk)  

Hinek mirov nizanin mafê xwe biparêzin. -+ (rengdêr)  

D. Cînavkên Pirsiyarî  

Ev cînavk bi rêya pirsê ciyê navdêran digirin, bersiva ku bê dayîn jî dîsa 

cînavk e, hin cmavkên pirsiyarî ev in: kî, kê çi, kijan, kiiik, kû, çend ...  

Mînak:  

Kî hat mala we?  -+  

Kê digot?  -+  

Çi anî bi xwe re?  -+  

Kijan pirr baş bû?  -+  

Çendan ew vexwar? -+ Ew çû kû? -+  

Xalê min hat.  

Wî digot.  

Wê ew anî.  

Ew pirr baş bû. Dehan ew vexwar. Çû wir.  

Hişyarî: Divê cînavk û rengdêrên pirsiyarî neyên tevlihevkirin.  

Mînak:  

Kijan tê? (cînavk)  

Kijan heval tê? (rengdêr)  
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Cînavkên pirsiyarî "kî" û "kê" bi zayendê re ne têkildar in. "Kî" cînavka 

xwerû ye; "kê" jî cînavka diyarkirî ye.  
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Mînak:  

Kî nên dixwe.  

Kê nan xwar.  

Cînavka pirsiyarî "kijan" li gorî mê, nêr û pirrjimariyê jî tê bikaranin.  

Di pirrjimariyê de dibe "kîjanan ". Lê ev awa pirr zêde nayê bikaranin. 

Bêtir dema ku pirs yekjimar e, ku hewce bike bersiv dibe pirrjimar.  

Mînak:  

Kijanê pirs çêkirin? Tu kîjanan dixwazî?  

Kîjanî xwe amade kir?  

Kijanan ev gome ji ciyê wî livand?  

"Tu kijanê dixwazî?"  

"Ez areş, a sor û ya zer dixwazim."  

Nîş e: "Kû" hêmana pirsê ye û bêtir bi peyva "der "ê re tê bikaranin, dema 

ku "der" bikeve, şûna wê digire û dibe cînavk. "Ku 'ya ku hevokan digihîne 

hev û şertî çêdike gihanek e. "Kû 'ya ku ciyan nîşan dide û cînavk e bi 

kumik e.  

Mînak:  

Ez hatim ku te bibinim=-s (gihonek)  Ew li kû ma?-- (cînavk)  

E. Cînavka Vegerok  

Cînavka ku karê tê kirin vedigerîne ser kirdeyê cînavka ve gerok "xwe" ye. 

Ji xeynî peywira xwe ya bingehîn hinek peywirên wê yên din jî hene.  

1) Karê ku tê kirin vedigerîne ser kirdeyê.  

Mînak:  

Em xwe rexne dikin. Ez xwe dibînim.  
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Wî xwe şûşt.  

Jînda xwe paqij dike.  

2) Di şûna cînavkên kesin de tê bikaranîn.  

Mînak:  

Te xwe nas nekir. Tuji xwe bipirse.  

Te got xwe qurre neke. Ez dibêjim li xwe binêre.  
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3) Di ravekan de wateya xweditiyê çêdike.  

Mînak:  

Emji welatê xwe hez dikin. Tu ji yara xwe hez dikî.  

Hûn bi zimanê xwe diaxivin. Welatê xwe rizgar bikin ..  

4) Bi daçekan re tê bikaranîn û hokeran çêdike.  

Mînak:  

Xwe bi xwe diaxive.  

Bêrîtanji xwe re dimeşe.  

5) Di nava biwêjan de cî digire.  

Mînak:  

Dîsa xwe berdaye.  

Ew dereng bi xwe hesiyan.  

Ew ji xwe re li kûçan digere. Ez ji xwe re kovarê dixwînim.  

Em li ber xwe didin. Xwe kerr kiriye dîsa.  

6) Di çêkirina peyvên hevdudanî de cî digire.  

Mînak:  

Xweserî ji bo me pêwîst e. Ev lêkereke xwerû ye.  

7) Jê peyvên nû tên çêkirin.  

Mînak:  

Xwedîtiyê li wê bikin. Ew jixwe ne ji me ye.  
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Ev xweza pirr xweş e. Xweda ji te razîbe.  

Tu bibêje xweyiyê wê kî ye? Ez bixwe çûm.  

8) Bi lêkerên alîkar re tê bikaranîn û lêkerên hevdudanî çêdike. Mînak:  

Cilên xwe ji xwe kir.  Wê cil li xwe kirin.  

Wê çi kir bi xwe kir.  Wî' dew bi ser xwe de kir.  

Hişyarî: Cînavka vegerok yekjimar tê bikaranîn.  

Mînak:  

Wan xwe paqij kir.  
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F. Cînavka Be rbihe vîn  

Ev cînavk, karê ku bi hev re û beramberî hevdu tê kirin nîşan dide û bêtir 

bi daçekan re tê bikaranîn. Awayên wê yên wek "hev, hevdu, hev û din, 

hevûdî'yê hene. Peywirên vê cinavkê ev in:  

1) Karê ku beramberî hev tê kirin nişan dide.  

Mînak:  

Em hevdu nas dikin. Ew li hevdu hatin.  

Ji hevdu hez nakin. Bi hevdu şêwirîn.  

2) Bi alîkariya daçekan, karê ku bi hevdu re tê kirin nîşan dide.  

Mînak:  

Bi hevdu re nan dixwin. Zarok bi hevdu re digerin.  

Ew bi hevdu re çûn.  

Wan bi hevdu re hevaltî kir.  

3) Gellek peyvên hevdudanî ji vê cinavkê hatine çêkirin.  

Mînak:  

Hevserê wê mamoste ye. Ev peyveke hevdeng e.  

Em wekheviyê dixwazin. Hevdemê me nîn in ew.  

4) Hinek peyv ji vê cinavkê hatine çêkirin.  
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Mînak:  

Ev hevok ne çewt e. Te hevîr stra.  

Ew hevalê min e.  

Ew ji hevîna xwe bawer bûn.  

5) Di çêkirina lêkerên biwêjî de cî digire.  

Mînak:  

Ew li hevdu hatin. Devê wî ji hevdu çû.  

Em li hevdu nakin.  

Ji hevdu re xweş dikin.  

6) Bi lêkerên alîkar re tê bikaranîn û lêkerên hevdudanî çêdike.  

Mînak:  

Te ew ji hevdu derxistin. We kengî li hevdu kir?  

Min li hevdu anî.  

Ew bi hevdu nakevin.  

Nîşe: Ev cînavk li hin herêman wek "êk û din Hê jî tê bikaranîn. 97  

  

Mînak:  

Ew êk û din hez dikin. Êk û din aciz nekin.  

Ji êk û din re xweş dikin. Bi êk û din re dimeşin.  

Cînavka berbihevin yekjimar tê bikaranîn.  

Mînak:  

Me hevdu paqij kir.  

G. Cînavkên Lihevxistî: Di van cînavkan de daçek û cînavk digihîjin hevdu 

û kurt dibin. Ev cînavk bi du awayî tên çêkirin.  

 1) Dema ku daçekên "bi, di, ji, li" û "bi  de, bi  re, bi  ve,  

di  de, di  re, ji  de, ji  re, ji  ve"yê bi cînavkên "wê/wî,  

vê/vî'yê û peyva piştî xwe re tên bikaranîn. Peyv û cînavka li du van 

daçekan dibe "ê" û pê ve tê nivîsîn. Di vî awayî de zayend nediyar dibe.  
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Daçek û ciwwkên ku dikevin na va hevdu ev in.  

bi+wê/wî, vê/vî ~ pê ji+wê/wî, vê/vî ~ jê  

Mînak:  

Bi wê tiştekî menivîse. Pirtûka xwe ji wî bistîne. Ez li malê dimam.  

Min li bavê xwe pirsî. Ew di wê wer bû.  

Goşt di teyfikê de ye. Salih'î ji wê re got.  

Ji Zîlan' ê ve xuya nake.  

di+wê/wi, vê/vî ~ dê/tê li+wê/wî, vê/vî ~ lê  

~  Pê tiştekî menivîse.  

~  Pirtûka xwe jê bistîne.  

~  Ez lê dimam.  

~  Min lê pirsî.  

~  Ew tê wer bû.  

~  Goşt tê de ye.  

~  Salih'î jê re got.  

~  Jê ve xuya nake.  

Hişyarî: Di van awayan de wateya pirrjimariyê tune ye. Hêmanên ku kurt 

dibin wateya yekjimariyê dihewînin.  

2) Di awayê duyem de ev daçek bi cînavka berbihevîn "hev" û "êk nê re 

dibin yek.  

bi+êk ~ pêk di+êk ~ têk ji+êk ~ jêk li+êk ~ lêk  

bi+hev ~ pev di+hev ~ tev ji+hev ~ jev li+hev ~ lev  
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Mînak:    

Di hev bi min bawer in.  ~  Tev bi min bawer in.  

Min ew bi hev guhertin.  ~  Min ew pev guhertin.  

Ew bi nûçeyê de çû.  ~  Ew pê de çû.  



Rêzimana kurdî | 2849  

 

Ev makine ji hev ketiye.  ~  Ev makine jev ketiye.  

Mala wan ji hev de ket.  ~  Mala wan jevde ket.  

Hûn ji êk û din bipirsin.  ~  Hûnjêk bipirsin.  

Ew li êk û din hatin.  ~  Ew lêk hatin.  

Pergala wan di êk çû.  ~  Pergala wan têk çû.  

Hişyarî: Awayên "tev, jev, jevre, jevde, pevre, ... "yê bêtir di zimanê devkî 

de tên bikaranîn. Di nivîsê de awayên wan ên dirêj tên tercîhkirin.  

4. CÎNAVKÊN QERTAFÎ  

A. Qertafên Cînavkên Kesîn  

Ev qertaf bi cînavkan kesîn re tên bikaranîn. Di dema niha de bi navdêran 

re dema ku tên bikaranîn şûna lêkera "bûn "ê digirin. Pêveber ji 

navdêrekê pêk bê jê cuda tên nivîsîn. Dema ku cînavk veşartî bin ji van 

qertafan tê famkirin ku kîjan cînavk hatiye bikaranîn.  

Yekjimar1. Ez ~  

2.Tu ~ 3.Ew ~  

-(i)m, me  

-(y)î  

-(y)e  

Pirt jimar I.Em }  

2. Hûn  

3. Ew  

-(i)n, ne  

Mînak:  

N anî dixwim.  

Tu çi dikî.  

Ew çi dik~. Em lê dinêrin.  

Ez parêzer im. Tu parêzer rEw parêzer ~. Em parêzer in. 

Ez rewî me. Tu rewî 11. Ew rêwî~. Em rêwî ne.  
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B. Cînavkên Hevbendiyê  

Di ravekê de dema ku raveber bikeve yan jî wesfekî din li ravekê bê 

zêdekirin, veqetandek peywira cînavkan digirin ser xwe û di şûna peyva 

ku nehatiye bikaranîn digirin û bi vî awayî hevbendiyê bi ravekerê re 

çêdikin.  

-ê ~ (nêr)  -a ~ (mê)  -ên ~ (pirrjimar)  

Mînak:  

Destê kurikî ~ ê kurikî  
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Mala zarokan -+ a zarokan  

Bajarên Kurdistanê -+ ên Kurdistanê Dîwarê dibistanê -+ ê dibistanê  

Bi ~ min bike. Ên me qet nabin.  

A dibistanê bînin.  

Ez, ên ciwanan qebûl dikim.  

Nîşe: Veqetandek berî lêker û peyvên wesfi bên bikaranîn, peywira 

cinavkê digirin ser xwe û lêkernava rengdêr derdikeve holê.  

Mînak:  

Ê dixwe, ewe. A xerab, tu yî.  

Ên girtî, nehatine. A xweşik kîjan e?  

Herwiha di nava ravekê de dema ku wesfekî din li peyvê bê barkirin, cara 

duyem peyv nayê bikaranîn, veqetandek di peywira cînavkê de şûna wê 

peyvê digirin.  

Mînak:  

Şaredariya Amedê ~ mezin Destê Selimî ~ şikandî  

C. Cinavka Pêgir  

Ev cînavk ciyê peyva piştî lêkerê digire û vegotinê kurttir dike.  

Cînavka pêgir ji bo hemû peyvan Hê" ye û bi lêkerê ve tê nivîsîn.  
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Mînak:  

Te pirtûk dan wî.  

Ez ketim şikeftê. Min avêt darê. Bêjin wî bila bê. Ez çûm Qersê.  

Te pirtûk danê. Ez ketimê.  

Min avêtê. Bêjinê bila bê. Ez çûmê."  

Hişyarî: Ev cînavk ji bo pirrjimariyê nayê bikaranîn. Dema ku wateya 

pirrjimariyê hebe kurt nabe.  

Mînak:  

Ez ê biçimê. (yekjimar)  

8 Ew tiştê ku cînavka pêgir şûna wê digire, divê di nivîsê de bê diyarkirin. 

Ku neyê diyarkirin, dê neyê famkirin ku qala çi tê kirin.  
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HOKER  

1. HOKER  

Hoker, ji aliyê rewş, dem, mêjer û ciyî ve bandorê li lêker, lêkernav, 

rengdêr û hokeran dikin. Herwiha ji aliyê pirsê ve jî van taybetiyan 

dinimînin. Bandora hokeran herî pirr li ser lêkeran e.  

Mînak:    

Ez bi trênê hatim.  ----+  Rewş  

Ew do li vir bû.  ----+  Dem  

Min pirr vexwar.  ----+  Mêj er  

Dêya te çîl.m.  ----+  Cî û alî  

Wî~xwar?  ----+  Pirs  

Bandora hokeran li ser lêker, lê kernav, rengdêr u li ser hokeran çêdibe.  

Mînak:  

Ew pirr dipeyive. ----+ Bandora hokerê li ser lêkerê ye.  
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Yê ku pirr dixwe nehatiye. ----+ Bandora hokerê li ser lêkernavê ye. Rojên 

pin xweş li pêş me ne. ----+ Bandora hokerê li ser rengdêrê ye. Pin xweş 

dipeyive. ----+ Bandora hokerê li ser hokerê ye.  

Hoker dibin pênc beş:  

A. Hokerên Çawaniyê:  

Wateya lêker, lêkernav, rengdêr û hokerê ji aliyê çawanî û rewşê ve 

dinimîne. Ji bo dîtina vê hokerê divê pirsên "çawa, çima, 'yê ji pêveberê 

bên kirin.  

Mînak:  

Tu xweş diaxivî.  

Ji bo ku kes nepeyive naçe.  

Min nan bi destanjê kir.  

Ji ber ku tu nehatî; em neçûn.  
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Kesê ku baş çêdike ewe.  

Ew tas tas çaya firavînê didin.  

Ez zû çûm Amedê.  

Ew hêdîka hat malê. Hêdî hêdî dimeşiya. Ew bi destan ctixwe.  

Peyvên "de, bê, dîsa, belkî, bere bere, bin-a, h albûk i, ji nişkê ve,  

gerçî, hîç, hela, heta  , hema, hew, çika, hîç, mîna ... , qet, qey, qet nebe,  

qet û qet, qene, wek  , nemaze, nexasim ... "ê jî hokerên çawaniyê ne.  

Mînak:  

Hela derdê xwe bibêje. Çika were vir.  

Heta tu bibêjî dagirtî bû. Ew hîç nazxwaze.  

Hew nan dixwe.  

Wek te jî nabe.  

Guhdarî bike bê çi dibêje. Ji nişkê ve derket.  

Dîsa were vê derê.  
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Belkî ezjî bêm. Qet nebe tu jî here. Hela lê binêre.  

Qene vî erdî jî bikole. Qey ew jî çûne.  

N ema nanî dixwim. Hema bila neyê. Gelo birra jî çû? Bere bere baş dibe.  

B. Hokerên Demê  

Ev hoker wateya lêkerê ji hêla demê ve diyar dikin. Ji bo dîtina van 

hokeran. divê pirsên "kengî, heta kengî, ji kengî ve ye ... 'yê ji pêveberê 

bên kirin.  

Hinek hokerên demê ev in: do, hingê, her car, hergav, hîn, êdi, niha, a 

niha, par, pêrar, îro, îşev, sibê, bi şev, bi roj, êvarkî, ber êvarkî, tucaran, 

tucarî, paşê, berê, hê nû, hê, carinan, car caran, roja berê, piştî nîvro, 

nema, ji niha û bi şûnde ...  

Mînak:  

Sibê were mala me. Hîn nehatiye?  

Mirov carinan gêj dibin, Aliyê êvarê were.  

Paşê were birê min! Par bi me re hatibû.  

Êdî ez naçim.  

Do ew ji vir çû.  

Îsal nan tune ye.  

Hingê? mesele fam kir.  

Heta êvarê tu biqedînî. Carinan li me digere. Tucaran bi gotina min nekir. 

N ema jê hez dikim.  

9 "Hingê" demê dide û hokera demê ye, "hingî" jî mêjerê dide û hokera 

mêjerî ye. "Hingê mesele.fam kir." (dem) "Hingî ku xwar, v erş iya. 

"(mejer)  
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Niş e: Hoker carinan tên diyarkirin carinan jî bi awayê xwerû tên 

bikaranin. Ev herdu awa jî hene.  
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Mînak:  

Ew roj ez li wir bûm.  Wê rojê ez li wê derê bûm. (di wê rojê de)  

Hêmanên wek "dema ". "berî", "piştî" "her car "ê jî bi peyvên din û 

lêkeran re tên bikaranin û komepeyvan çêdikin, ew komepeyv bi giştî 

wek hoker tên bikaranin. Lêkerên ku bi van hokeran re tên bikaranin ji 

peywira raweya lêkerê bêtir wateya hokerê didin û bersiv didin pirsa 

"kengî "yê.  

Mînak:  

Dema ku ji mala bavê xwe dihat, ez li malê bûm. Piştî ku berf bariya, rê 

hatin girtin.  

Berî ku bi min re biaxive, li bavê xwe geriyaye. Dema ku tu ji dibistanê 

têy~ ew jî ji malê derdikeve. Her cara ku dengê xwe dike, em şiyar dibin.  

Hîn ku ez bi te re nexeyîclime, ji vir here.  

Heta ku Elî ji malê bê, tu nan bixwî.  

Nîşe: Dibe ku wateya demê, bi komepeyvên ku wateya demê dihewîninjî 

bê çêkirin.  

Mînak:  

Di xortaniya xwe de zewicî.  

Hişyarî: Hokerên demê dema ku wateya demê nedin di peywira navdêrê 

de ne.  

Mînak:  

Nîvro danê rojê ye. (navdêr-kirde)  

Ew şevê hembêz dike. (navdêr-bireser)  

C. Hokerên Cî û Aliyan:  

Ev hoker, lêkerê ji aliyê wateya cî û aliyan ve temam dikin. Hokerên cî û 

a liyan bêtir bi daçekên qertafi re tên bikaranin.  

Hinek hokerên cî û aliyan ev in: Berjor, berjêr, derve, çep, rast, hundir, 

jêr, jor, pêş, paş, xwarê, başûr, bakur, rojhilat, rojava, bi wir de,  



Rêzimana kurdî | 2855  

 

103  

  

bi vir de, bi wir ve, bi vir ve, ji vir, ji wir, ji jor, ji jêr, ji paş, li jêr, li jor, li paş 

...  

Mînak:  

Me got herin pêş. Em biçin jêr. Zarok hatin jor. Ew bi vir de hatin. Ji paş 

derketin.  

Ez çûm başûr.  

Bila derkevin ji derve. Niha neçî hundir. Mirov daketin xwarê. Bi wir ve 

hilkişî, Keçik bi wir de çû.  

Bi aliyê çepê de çû.  

Nîşe: Hokerên cî û aliyan dema ku dibin ravek hinek ji wan veqetandekan 

nagirin. Dema ku qertafa "î'tyê bigirin wateya demê didin.  

Mînak:  

Pişt malê, ber derî, ser xanî ...  

Piştî te ez hatim. (dem) Berîte çûbû, (dem)  

Ew li pişt te ye. (cî) Li ber te sekiniye. (ef)  

D. Hokerên Mêje rî  

Ev hoker; lêker, lêkernav rengdêr û hokeran ji hêla mêjer II radeyê ve 

diyar dikin û bersiv didin pirsa "çiqas "ê.  

Hinek hokerên mêje rî ev in: Bêtir, pirr, zehf, gellek, hindik, hema, piçek, 

herî, hîn ...  

Mînak:  

Zînê ji Mem'î pirr hez dikir. Te zehf xwar.  

Nesriri'ê hindik xwar. Hema rih tê de maye.  

Tu piçekî bidî min.  

] iyaneke pirr xweş dixwazin. Ew bêtir bawer dike.  

Ev keçik hîn xweşik e.  
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Carinan hokerên mêjerî bi dubarekirinê tên xurtkirin.  

Mînak:  

Ez ji te pirr lt pirr hez dikim.  

Nîşe: Hokerên "hinek, gellek, piçek ... "ê bi lêkerên gerguhêz re bên bika-

ra11Û1 qertafa hokerî "-f''yê jî digirin.  
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Mînak:  

Wan hinekî anî. Min piç ekî ajot.  

Ew gellek! ji te hez dike.  

E. Hokerên Pirsiyarî:  

Peyvên ku dem, sedem, mêjer û çawaniya lêkerê bi rêya pirsê diyar dikin, 

hokerên pirsiyarî ne. Bersivên ku tên dayin jî hoker in.  

Hokerên pirsiyarî ev in: Çima, çawa, ka, kengi, heta kengî; ji kengî ve wek 

kê/çi,ji kû, ji kû ve, li kû, di kû re ...  

Mînak:  

Ew kengî çû? Çawa li te xist? Çiqas xwar?  

Wî wek kê xwar? Li kû dimîne?  

Wî çima pirtûk nebirin? Ka dengê te yê xweş? Ji ber çi nehat?  

Wek çi firriya?  

Ji kû ve hat?  

F. Hokerên Nîşanî:  

Hokerên nişanî, nêzbûn an dûrbûna tiştê ku tê kirin an jî diqewime nişan 

didin. "Va "Jii ji bo kirin an qewimînên nêz, "wa" jî jo bo yên dûr tê 

bikaranîn. "(hia " jî wek hokera nişanî li serê hevokê cî digire.  

Mînak:  

Wa Jnin çêkir . Wa me kir.  

A ez vêya qebûl nakim.  
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Va ez nanî dixwim. Va dixwe.  

A ev yek ji me re dibe.  

Carinan lêkera alîkar bi wan re tê bikaranin û ev hoker dibe pêveber.  

Mînak:  

Wa ye diçe.  

Va ye ez dixwim.  

10 Ji "ev"(1 "ha "yê "evha't û bi kurtbûnê bûy e "va",ji "ew" 0 "ha'iyê 

"ewha't i: bi kurtbûnê bûye "uzr ". Ev hêman gellek caran wek p êveber 

tê bikaranîn, mînak, "Ev ha ye min çêkir." dibe" Va ye min çêkir. "  
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Peyvên "wiha" fl "wisa 'yê jî hem nişanî ci hemjî çawaniya lêkerê diyar 

dikin. Lê ji ber ku ji peyvên nîşanî pêk hatine, di wan de wesfê nişanî li 

pêş e.  

Mînak:  

Min wiha kir.  

Wan xwarin wiha xwar.  

Ez dibêjim wisa nabe kuro! Tu erebeyê wisa biajo.  
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DAÇEK  

1. DAÇEK  

Daçek di nava hevokê de, bi peyvên din re tên bikaranîn û peywir û 

wateyên cur bi cur li peyvan bar dikin. Bêtir wateyên wek "mayîn ", 

"berpêbûn ", "derketin" û "pêrebûnl'ê li peyvan bar dikin. Daçek, bi 

pirranî qertaf in, hinek ji wan jî peyv in. Daçek ji peyvan cuda tên nivîsîn 

û bi tena serê xwe nayên bikaranîn. Daçekên sereke ev in:  

A. Daçekên Qertatî  
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1) Bi: Peywirên vê daçekê ev in:  

a) Wateya bikaranîna alavan dide:  

Mînak:  

Min penêr bi destan jê kir. Zarokan bi topê lîst.  

Gulan bi pênûsê dinivîse.  

Ew bi trênê çû.  

Em malê bi melkisê paqij dikin. Ew çayê bi şekirî vedixwin.  

b) Dema ku bi cînavkên diyarkirî re bê bikaranîn wateya "li gorî'tyê dide:  

Mînak:  

Bi min ev şaş e. Bi me wî baş kir. Bi we ev rast bû?  

Bi te bersiva vêya çi ye?  

Bi ya wan bibûya em ê neçûna. Bi ya xwe kir, şaş kir.  

c) Di nava hejmarên pardariyê û di nava cotepeyvan de tê bikaranin:  

Mînak:  

Dudu bi dudu dimeşin. Rfl bi rû peyivîn.  

Çûk ref bi ref difirrin.  

Sê bi sê derbas bûn. Pênûsên cur bi cur anîn. Roj bi roj dihele.  
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d) Di sûndxawrinan de tê bikaranîn:  

Mînak:  

Bi Xwedê ez nayêm. Bi Quran min nekiriye. Bibêje bi Xwedê!  

Bi serê te me ev tişt nekir. Bi telaq ev ne wisa bû.  

Bi namûs ez ê herim.  

e) Bi cinavkên diyarkirî re tê bikaranîn berpêbûnê nîşan dide, wan dike 

bireser û têrker.  

Mînak:  

Ew bi te dikenin. Min bi wî girtibû. Zarok bi me ketibûn.  
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Em bi wê dizanin. Lawik bi wê bawer bû. Ev bi te ne ketiye!  

1) Bêtir bi peyva "ber':ê CJ bi hinek peyvên cî û aliyan re tê bikaranîn II 

wateya çûn II hatina ber bi ciyan ve nîşan dide.  

Mînak:  

Artêş ber bi rojhilatê çû. Ber bi êvarê ez ê bêm. Mal bi ser avê ket.  

Xwedê her bi xêrê bibe. Ew ber bi malê hat. Berê \\fî bi vir bixin.  

g) Di çêkirina lêkeran de cî digire.  

Mînak:  

Min ew bi kar anî. Zarokan ew bi bû- anîn.  

Wan em bi rêxistin kirin. Wî ka rê me bi rê ve bir.  

h) Wek qertaf bi awayê erênî Lt neyînî tê bikaranîn II jê peyvên nû tên 

çêkirin.  

Mînak:  

Ev bixwe şixulî.  

Bêguman tu ji me hez dikî.  

Bikir kî ye li vê xanê? Bêkes im ez li vê çolê.  

i) Awayê "bi 'ye yê neyînî "bê" ye. Ev hêman jî ji peyvan cuda tê nivîsîn.  

Mînak:  

Bê te jiyan naçe seri Bê azadî jiyan erzan e.  

Min zebeş bê kêr şil kir.  

Bê Xwedê dibe bê xwedî nabe.  
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Carinan ev daçek di ravekê de qertafa "i'lyê digire û bi peyva piştî xwe ve 

tê girêdan.  

Minak: Tu bêyî min neçî malê.  

j) Bi peyvên cuda cuda re tê bikaranin û hin wateyên din jî dide hevokê.  

Mînak:  
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Bi vî awayî bat çêkirin. Bi tenê ez ez dizanim. Dirav bi bêrîka xwe xist. Em 

bi Kurmancî diaxivin. Bi wext here malê.  

Berî vê bi rojekê çû.  

Tu jî bi şev were.  

Nan bi çendan e? Mal bi xwe xera bû. Ez bi pez bûm.  

Ez bi te serbilind im. Ev bi çiqasî ye? Xwezî bi wan rojan. Ew bi roj çû.  

2) Bi. ..... de: Wateya çûn-hatina ber bi ciyekî û berê bûyerê diyar dike. 

çûn û hatina ku tê qalkirin bi dawî bûye. Ev daçek bi pirranî bi hêmanên 

aliyan ên n1111a "wir-vir, ber, ser, jor, jêr, paş, pêş ... nê re tê bikaranîn.  

Mînak:  

Axivî û pê de çû.  

Bi rêya xwe de çû. Xemgîn bi jor de çû. Derî bi ser wan de girt. Bi şûnde I 

I vegeriya.  

Bivir de hat. Av bi ser de çû.  

Wî çay bi ser wî de wer kir. Biser me de diha tin.  

Malê wî bi tevde eve.  

Nîşe: Ev daçek bi awayeki din jî tê bikaranîn û peywira giha ne kê jî 

hildigire ser xwe.  

Minak:  

Nan nexwar, bi ser de rabû li me xist.  

3) B i..  re: Ev daçek pêre bûnê nişan dide, wateya berbiheviyê jî  

dide. Hêmana "re"yê, ji peyvên "dû" û "pişt'tê cuda nayê nivîsîn.  

Mînak:  

Ez bi wî re çûm.  

Ew bi dêya xwe re çû. Bi darê re mezin dibe.  

Tu here ez ê bi dûre bêm.  

Zozan bi xwişka xwe re xeyîdiye. Ew bi birayê xwe re li hev hat.  
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II Ev daçek bi peyvên wek "paş ", "ŞIÎI1" IÎ "rev "ê re dema ku tê bikaranin, 

daçeka dawi "ve"bi wan ve tê nivîsîn. Di zimanê devkî de "bi" gellek caran 

dikeve.  
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Hişyarî: Wateya "bi'î yê ûji "bi .... re'tyê cuda ye.  

Mînak:  

Ez bi erebeyê çûm. (siwarbûn) Ez bi erebeyê re çûm. (pêreçûn)  

4) Bi .... ve: Wateya çûn û hatina hêlekê û berê bûyerê diyar dike. çûn û 

hatina ku tê qalkirin hin jî didome. Herwiha ev daçek zeliqînê-pêvebûnê 

jî nîşan dide. Ev daçek bi pirranî bi hêmanên aliyan ên wek "wir-vir, ber, 

ser, bin,jor,jêr, pêş, paş ... Hê re tê bikaranîn.  

Mînak:  

Ew bi wir ve diçe.  

Zînê wêne bi dîwêr ve kir. Benîşt bi wî ve zeliqiye. Bi çenteyê xwe ve hat.  

Bi çar kuran ve çû.  

Bi jor ve hildikişe. Ber bi min ve tê.  

Licê bi ser Amedê ve ye. Ber bi min ve zivirrî.  

Bi paşve çû.  

5) Di: Ev daçek têketina nava tiştekî an ciyekî nîşan dide. Hinek wateyên 

din jî dihewîne.  

Mînak:  

Wî kevçiyî di şorbê meke. Wî di girtîgehê xin.  

Di heqê xwe bibihurin. Bela xwe di min nede.  

Beytar derman di çavê wî kir. Leke di pantorê wî geriyaye. Resmê xwe di 

pakêtê kir.  

Wî kevir di avê kir.  

Nîşe: Di çêran de ev daçek tê bikaranîn.  
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6) Di. ..... de: Ev daçek ciyê ku tişt tê de ye nîşan dide, bi taybetî "hundir 

"i nîşan dide. Bi peyvên ci û aliyan re jî tê bikaranîn.  

Mînak:  

Di satilê de dew heye. Di dolabê de çi heye? Derzî di destê min de çû. Di 

wir de çi heye?  

Di bin de ma.  

Ez di nexweşxaneyê de me. Newal di hundir de ye.  

Ew di bin siya darê de ne. Strî di vir de çû.  

Di hundir de dimîne.  

Dema ku bi hin peyvên din re bê bikaranîn hin wateyên din dide.  

Di ber welêt de hat kuştin. ~ Oi bo)  

Di ber xwe de dipeyivî. ~ (xwe bi xwe)  
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Di ber min de da. - (di şûna min de) Di van rojan de ez pirr baş im. - (dem)  

Min di ciwantiya xwe de pirr dixwend. - (dem)  

Nîşe: Carinan du daçek dikevin nava hev.  

Mînak:  

Di meşa ~ Kerkûkê de ew jî hebû.  

n aliyê bi hezaran kesî ve hat birêkirin.  

7) Di..  re: Wateya "derbasbûna" ji ciyekî/tiştekî nîşan dide. Bi pey-  

vên cî û aliyan re jî tê bikaranîn û hinek wateyên din jî dide.  

Mînak:  

Ez di wir re çûm.  

Di nav xelkê re bihuri, Zarok di xew re çû. Di bin re meşiyan.  

Wê top di ser dîwêr re avêt. Birayê min di ser wî re ye.  

Ez di wir re hatim.  

Ew di newalê re derbas bûn. Di ser re çû.  
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Di bin çavan re li min dinêre. Di ber re bihurî.  

Di ser wî re şikeftek heye.  

Hişyarî: "di ... de'tû "di .... re"divê neyêntevlihevkirin. Di ... de "lê de çûn 

"ê nîşan dide, ew tiştê ku di ciyekî de çûye "derbas" nebûye, tê de maye; 

di ... re "tê re çûn nê nîşan dide û ew tişt "derbas" bûye.  

Mînak:  

Kurik di wir re çû. (derbasbûn) Derzî di wir de çû. (têdemayîn)  

8) Li: Ciyê lêbûnê û berpêbûnê nîşan dide. Peyva piştî xwe dike têrker û 

bireser.  

Mînak:  

Ciyê lêbûnê Ew li malê ye.  

Rojhat li Bedlîsê dimine. Li dibistanê dixwîne.  

Li wan deran çi digerî? Li sûkê çi digere?  

Berpêbûn 

Li pirtûkê binêre.  

Li erebeyê bû. Min li te pirsî.  

Tu li Elî bigere. Îşev firaq li te ne.  

Bi peyvên mina "ser, cem, hal, dor, her, bin, rex, gor, paş, pêş "ê û bi 

baneşanan re jî tê bikaranîn û hin wateyên din dide hevokê.  
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MÎnak:  

Ew li ber mirinê ye. Li ser xanî çi dikî? Li gorî te ev rast e? Li cem te rûdine. 

Wey li mino!  

Li pêş wî sekiniye.  

Li ber nanê xwe penêrî dixwe. Li bin darê rûniştiye.  

Li bal wî hene.  

Tu li rex wî rûne.  
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Li dora wê digere.  

Li paş xwe binêre.  

NÎş e: Li gorî rewşa lêkerê ev daçek peyva ku pê re tê bikaranin dike têrker 

û bireser. Berpêbûn û mayînê nîşan dide.  

MÎnak:  

Li malê binêre. (têrker-berpêbûn) Wî li çûçikê xist. (bireser)  

Ew li malê dimîne. (têrker-cî)  

9) Ji: Ev daçek jêderketin.jêçêbûn û berpê bûnê diyar dike.  

MÎnak:  

Jêderketin Ji malê têm.  

Ji dibistanê derket. Ew ji kû tê?  

Berpêbûn 

Ji min hez bike. . Tu ji wî bipirse.  

Bila ji wî bawer nekin.  

Jêçêbûn 

Mast ji şîrî çêdibe. Hevu' ji ardî çêbûye . Derî ji hesinî çêbûye.  

Wekîdin bi hinek peyvên din û lêkeran re tê bikaranîn û hinek wateyên 

din jî dihewîne.  

MÎnak:  

Xwe ji ber darê bide all. Ji xeynî wî kes nizane.  

Ji çaran yek ji te re dikeve. Camêr ji piyan sekinîbû. Ew ji hal de ket.  

Ji bilî te kes nehat. Ezji Geverê me. Ji vir xuya nake.  

Ji bilî te her kes hatibû.  

Ji min nagere, ez aciz dibim.  

10) Ji bo: Ev daçek wateya armancê dide hevokê.  

MÎnak:  

Ez ji bo te hatim.  

Jibo wan kar dike.  
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Em ji bo welêt tê dikoşin.  

Ji bo ku têkeve zanîngehê dixebite. Min ji bo wê diyariyek kirrî.  

Ji bo Xwedê tu dengê xwe nekî!  

11) Ji ber: Ev daçek wateya sedemê dide hevokê. 112  

  

Mînak:  

Jiber te em dereng man. Jiber vê yekê em hatin.  

Ji ber wan ev tişt pêk nehat.  

Ji ber feqîriyê min nexwend. Tu ji ber çi çûyî'?  

Ji ber wê bûyerê ev hat qedexekirin.  

Nîş e: Ev herdu daçek dema ku bi "ku 'ya gihanek re bên bikaranin 

peywira hokerê digirin ser xwe.  

Mînak:  

Ji bo ku here Semsûrê, her tiştî dike. Ji bo ku bi ser bikeve, pirr dixebite. 

Ji ber ku nehat, bavê min qehirî.  

Ji ber ku dengê xwe kir, hat qewirandin.  

12) Ji ... de: Cî û aliyê ku tevger û bûyer jê dest pê dike û tê nişan dide. 

Çûn û hatin bi dawî bûye. Bêtir bi peyvên cî û aliyan re tê bikaranin.  

Mînak:  

Jijor de hat.  

Ew ji wir de hat.  

Wî ji vir de lêxist.  

Min ji vir de dest pê kir.  

13) Ji.. .... re: Wateya berpêbûn û armancê dide.  

Mînak:  

Ji min re kulîlkê bistîne.  

Ji Mizgin'ê re bibêje.  

Kêfa min pirr ji vî filmî re hat. Ji bavê xwe re kar dike.  
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Nîşe: Ev daçek bi cînavka "çi "yê re tê bikaranin û pirsê çêdike.  

Mînak:  

Ji çi re tu dengê xwe nakî? ~ Çire/çira tu dengê xwe nakî?  

Herwiha ev daçek wek gihanekê jî bi awayekî din tê bikaranîn.  

Mînak:  

Min negot; ji lewre pirr hêrs bûbû.  

14) Ji. .. ve: Cî û aliyê ku tevger û bûyer jê dest pê dike, didome û ber pê 

diçe nîşan dide. Bi peyvên cî û aliyan re jî tê bikaranîn û hin wateyên din 

jî dide hevokê.  

Mînak:  

Ji min ve xuya nake.  

Ji wir ve tê. 113  

  

Ji do ve dinya xweş e. Ji pêr ve nexweş e.  

Ji berê ve wisa ye.  

Ji sala 1920'î û vir ve rewş eve.  

Wekîdin hinek wateyên din jî dide hevokê.  

Mînak:  

Ew ji ser min ve ye.  

Ji te pê ve kes nabêje. Ji ber min ve jî bixwe.  

Ji binî ve çû.  

Ji ber min ve çû.  

Nîş e: Di peyva "derve 'yê de "Ji" ketiye û hêmana daçekê wek qertafeke 

çêker bi peyvê ve maye.  

B. Daçekên Peyvî  

1) Heta: Ciyê ku bûyer û tevger lê bi dawî dibe, digihîje asta herî dawî 

diyar dike. Rewşa şertî jî çêdike.  

Mînak:  
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Heta ber malê were.  

Heta neyê serê wî, fam nake. Heta tu neçî ez jî naçim.  

Heta ew neyê ez naçim.  

Heta do tiştekî wisa tune bû. Heta ji te bê li ber xwe bide.  

Heta serê sibê xew neket çavên min. Heta hetayê dê rewş wisa nebe.  

2) Bi tenê: Ev daçek jî ji nava vebijêrkan tenê yekê diyar dike û wateya 

peyva "hew'îê dide.  

Mînak:  

Bi tenê ji te hez dikim. Ew bi tenê li xwe difikire.  

Bila bi tenê ew were.  

Bi tenê bila ew bê ber serê min.  

3) Biqasî: Ev daçekji aliyê çendiniyê wateya şibandinê çêdike.  

Mînak:  

Min biqasî te xwar.  

Ez jî biqasî te naxwînim. Ew biqasî vêya tune ye.  

Mêrikê biqasî dêwekî ji çiyê daket. Biqasî min jê hez nake.  

Biqasî çiyayekî mezin bû.  

4) Wek: Ev daçek ji aliyê çawaniyê ve wateya şibandinê çêdike. Peyvên 

wek "mîna, fena, nola 'yê jî heman wateyê didin.  

Mînak:  

Wek bavê xwe egîd bû.  

Wek te dixwar. 114  

  

Wek te jî nabe birê min! Wek ku dêya te digot bike.  

Tu jî wek şêran be.  

Wek ku çav bi gurî ketibe direviya.  
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Hişyarî: Ev daçek dema ku peyva piştî wê bê diyarkirin, awayê kirina 

tiştekî dide. Dema ku peyva piştî wê neyê diyarkirin, wateya lêkera "bûn 

"ê dide.  

Mînak:  

Hevalê min wek mamoste çû gundê Amedê. (Bû mamoste û çû.)  

Hevalê min wek mamosteyan çû gundê Amedê. (Wek awayê çûna 

mamosteyan çû.)  

Ev hêman wek qertaf tê bikaranîn. (Dibe qertaf û tê bikaranîn.]  

Ev hêman wek qertafan tê bikaranîn. (Ne qertaf e, lê bi awayê wan lê bik 

aranin.)  

Niş e: Ev daçek dema ku bi "ku 'ya gihanek re tê bikaranîn dibe "wek kul 

weku ". "Heçko" jî vê wateyê dide.  

Mînak:  

Wek ku nan nexwaribe tev digere. Heçko baran dibare.  

Ev daçek bi "her nê re jî tê bikaranîn.  

Mînak:  

Herwekî me got, qebûl bike.  

5) Digel: Ev daçek jî wateya pêrebûnê, bihevrebûnê dide. Wateya 

dijberiyê jî çêdike.  

Mînak:  

Ez jî digel te têm.  

Tu jî digel wî, nanî bixwe. Digel her tiştî em amade ne.  

Digel dêya xwe çû bajêr. Em digel wan hatin.  

Digel ku me jê re negot, dîsa hat.  

Nîşe: Ev daçek bi awayê "ligel'tê jî tê bikaranîn.  

6) Hew: Ev daçek jî ji nava vebijêrkan tenê yekê derdixe pêş û diyar dike.  

Mînak:  

Hew ji te hez dikim. Hew tu pirsa min bike.  
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Hew wî nan nexwar.  

Hew ji me re dengê xwe dike.  
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Hew ez têm.  

Hew tu bi ser ketî.  

7) Qey: Ev daçek bêtir hevokên pirsiyarî çêdike û ji bo rewşên diyar tê 

bikaranin.  

Mînak:  

Qey tu nanî naxwî? Qey ji me hez nake?  

Qey tu jî birîndar î? Qey bi me re nayê?  

Nîşe: Ev peyv dema ku pirsê çêneke, wateya rewşa "berbiçav" nîşan bide 

peywira hokerê digire ser A ee.  

Mînak:  

Wisa ye qey. Qey nehatiye.  

8) Ma: Ev daçek hevokên pirsiyarî çêdike.  

Mînak:  

Ma tu deng nakî? Ma em çi bikin?  

Ma ew jî naxwin? Ma tu kîyî?  

2. HIN TAYBETIYÊN DAÇEKAN  

A. Daçek carinan dibin qertaf û ji wan peyvên nû tên çêkirin:  

Mînak:  

Bixwe, bêguman, bal, jixwe, kîjan ...  

B. Di çêkirina lêkerên hevdudanî de jî cî digirin:  

Mînak:  

Bikaranin, jêbûn, jêkirin, lêkirin, lêxistin, lidarxistin, pêxistin, têkçûn ...  

C. Bi lêkerên biwêjî re tên bikaranin.  

Mînak:  
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Bidarvekirin, bigirîvekirin, biserîbûn, liberxwedan, libergerîn, 

liberxweketin, pêdeçûn ...  

D. Daçekên "bi, di, ji, li" û "bi  de, bi  re, bi  ve, di  de,  

di  re, ji  de, ji  re, ji  ve"yê dema ku bi cînavkan re tên bika-  

ranîn dibe ku bên kurtkirin.  
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Mînak:  

Bi wî bawer bibe. ~ Pê bawer bibe. Ji Nesrîn'ê bistîne. ~ Jê bistîne.  

Li wî binêre. ~ Lê binêre.  

Bi birê xwe re çel. ~ Pê re çû.  

Ji wî ve xuya nake. ~ Jê ve xuya nake. Di qulikê de çû. ~ Tê de çû.  

Wê derzî di wê re kir. ~ Wê derzî tê re kir. Ew bi hev çûn. ~ Ew pev çûn.  

Mamoste di êk çû. ~ Mamoste lêk çû.  

Ew tişt bi êk hat. ~ Ew tişt pêk hat.  

NÎş e: Carinan di hinek hevokan de "li "ya daçek kurt dibe û peywira 

veqetandekê digire ser xwe û dibe "Î".  

Mînak:  

Telefon li min kir. ~ Telefonî min kir.  

Ez rast li wî hatim. ~ Ez rastî wî hatim.  

E. Daçek peyvên piştî xwe diyar dikin.  

Mînak:  

Li malê, ji sûkê, ji min, bi yekî, wek wan ...  
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GIHANEK  

1. GIHANEK  
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Gihanek di navbera peyv û hevokan de tên bikaranîn û hêmanên wan bi 

hev ve girêdidin û di nava komepeyv û lêkemavan de cî digirin, Gihanek 

bi tena serê xwe nayên bikaranîn. Hinek ji wan qertaf in, hinek ji wan jî 

peyv in. Carinan hinek peyvên din jî dikevin peywira gihane kan. Gihanek 

dema ku ji hevokê bên derxistin hevok xera nabin. Gihanek, vegotinê 

hêsantir dikin.  

Mînak:  

Berfm û Gulê pirtûkê dixwînin.  

Min nan xwar; lê ez têr nebûm. Yan were yanjî dengê xwe meke. Ez ha 

tim ku te bibînim.  

Ku ez bêm ez ê sibê bêm.  

Ha Şîlan ha Bêrîvan, ferqa wan tune ye. Ez jî dixwazim bixwînim.  

Keçika ku tê qîza min e.  

Dema ku ji dibistanê dihat ez li malê bûm.  

2. GIHANEKÊN SEREKE:  

A. Gihanekên Qertafi: Ev cure gihanek qertaf in, carinan bi dûbarekirinê 

peywira xwe bi cî tînin. Gihanekên qertafi û peywirên wan ev in:  

1) Yan: Ev ginahek bêtir ji bo vebijêrkan tê bikaranîn, pirsê çêdike, bi 

gihane ka "jî'tyê re jî tê bikaranîn:  

Mînak:  

Tu diçî yan hevalê te diçe? Gulçîn hat an Erdal?  
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Tenê bixwîne, yanjî bi hev re bixwînin. Jêre bibêjin an qet dengê xwe 

mekin. Bila biçe yan bila neçe?  

Bixwîne yan jî bikene.  

2) Yan ... yan: Ev gihanek tê dûbarekirin, bêtir ji bo di nava du vebijêrkan 

de tercîh bê kirin tê bikaranîn. Dema ku tê dubarekirin pirsê çênake.  
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Mînak:  

Yan here yan dengê xwe meke.  

Mazlûm'î digot: "Yan mirin, yan azadî. " Yan ew yan ez.  

Xezal yan erebeyê biajo yanjî here malê. Yan têkeve ezmûnê yan jî here.  

Resûl yan vêya bikire yanjî dengê xwe meke êdî!  

Nîşe: Di bikaranîna vê gihane kê de 'JI" tîpa alîkar e û dikeve nava du 

dengdêran. Di destpêka hevokê de jî ji ber ku vegotinê hêsantir dike tê  

bikaranin. Lê ev gihanek bêtir wek "an  an" an jî 'yan  yan" tê  

bikaranin. Di zimanê devkî de gellek caran un 'ya wê jê dikeve.  

3) Yan na: Ev gihanek bêtir bûyer li tevgera neyinî bi encama şertek]' ve 

girêdide:  

Mînak:  

Wisa neke, yan na em ê li hevdu nekin.  

Şertên me bipejrînin, an na dê şerr çêbibe. Gotina xwe bike, yan na tu êdî 

ne hevalê min î.  

Li waneyên xwe bişixule, yan na tu bi ser nakevî.  

Ji mala me derkevin, an na ez ê gazî nobedaran bikim. Pirr xwê mexwe, 

yan na ez ê bixeyîdim.  

4) Bi ser de: Ev gihanek ji daçekan pêk hatiye, asta bilindbûn û zêdebûna 

kirin û tevgerê nişan dide û hevokan bi hev ve girêdide.  

Mînak:  

N an neda me bi ser de heqaret jî li me kir. Digirî; bi ser de li me jî guhdarî 

nake.  

Mafê me nadin, bi ser de evên ku hene jî bin pê dikin. Naşixule bi ser de 

mirovên din jî aciz dike.  

5) Çi.. .çi: Ev gihanek peyvan digire nava xwe, di hinek bikaranînan de 

ferqa navbera du tiştan radike. Pirsê jî çêdike.  

120  
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Mînak:  

Çi jin çi mêr, şêr şêr e.  

Çi dixwin çi naxwin ew şerrvan. Tu çi dizanî çi nizanî bibêje.  

Wê çi dît çi nedît?  

Çi dibe çi nabe, em wê bibin.  

Çi birçî çi têr, hemûyan bînin vir.  

6) De : Ev gihanek jî bêtir li serê hevokan tê bikaranîn û wan bi hev re 

têkildar dike.  

Mînak:  

De bixwe em ZÎl herin.  

De me jê re gotibû îşev dawet heye. Reviya de ka em ê çi bibêjin?  

De were vî kerî di vê avê re derbas bike. Negot, de em çi bikin?  

De tu jî dengê xwe meke jê re.  

7) Ha: Ev gihanek di nava du lêkeran de tê bikaranîn II wateya neyînî dide 

hevokê.  

Mînak:  

Bibêje ha bibêje fam nake. Binivîse ha binivîse dê neqede.  

Bipêje ha bipêje dawî lê nayê. Bixwe ha bixwe, tu têr nabî. Dagire ha 

dagire tijî nabe. Bikole ha bikole naqede.  

8) Ha ... ha: Ev gihanek şibandina nava vebijêrkan dide diyarkirin lt 

hevokan bi hev ve girêdide.  

Mînak:  

Ha ew ba tu ferq nake.  

Ha bibêje ha bibêje, fam nake. Ha çû ha neçû.  

Ha Bedihe ha Bedran. Ha kurê min ha kurê te.  

Ha mirin ha ev jiyana têkçûyî.  
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9) Jî: Ev gihanek bevokan ji aliyê tevger, bûyer û hebûnê ve dişibîne hev 

lt têkildar dike.  
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Mînak:  

Ezjî têm.  

Li dibistana me jî pirtûk hene. Elî jî karên baş dike.  

Ew jî dengê xwe nake.  

Tu jî dixwazî bibî mamoste.  

10) Ku: Peywirên vê gihane kê ev in:  

a) Hevokên alîkar bi yên bingehîn ve girêdide. Carinan wek "da ku 'yê jî 

tê bikaranîn û bêtir li dû lêkeran tê. Di vî awayî de bêtir wateya armancê 

dihewîne.  

Mînak:  

Ez hatim ku te bibînim.  

Min nedizanî ku tu li vê derê yî.  

Ez diza rum ku em ê bi hev re biçin.  

Derdê xwe nabêjin ku em tiştekî bibêjin. Min ji wan nexwest da ku em 

şermî nebin. Ez hatim da ku te bibim.  

Gel civiyabû da ku nûnerê xwe hilbijarta. Kursiyek danîbûn wê derê da ku 

rûne.  

b) Berî axaftinan tê bikaranîn, axaftinên nerasterê bi hevoka bingehîn ve 

girêdide.  

Mînak:  

Dêya min digot ku: "Ji hevalên xwe hez bikin. " Dibêjin ku aştîji me pirr 

dûr e.  

Herin jê re bibêjin ku emjê natirsin.  
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Cegerxwin'! digot ku: "Cegerxwîno de bes bigrî!" Perwîn dibêje ku "Ez 

nayêm. "  

c) Li serê hevokê tê bikaranîn û rewşa şertî çêdike.  

Mînak:  

Ku ez bêm, ez ê çareser bikim.  

Ku tu pirsa me bibersivinî, dê baştir bibe. Ku pirsa min kir, bibêjin ne li vir 

e.  

Ku tu hatî, wê jî bi xwe re bîne.  

Ku dengê xwe kir, tu eleqa wî nekî.  

d) Di nava lêkernavan de tê bikaranîn û hêmanan bi hev ve girêdide. 122  

  

Mînak:  

Dema ku ji dêya xwe bû, negiriya. Nanê ku şewitiye, ne yê me ye. Bersiva 

ku te da, ne di cî de bû. Mêrikê ku rabû, nêçîrvan bû.  

Sala ku mala me hilweşiyabû, ez hin tune bûm. Heta ku nenivîse ez naçim.  

Ji bo ku tu bi ser bikevî divê tu bixebitî. Ji ber ku dereng hat, neket hundir.  

11) Lê: Ev gihanek hevokan ji aliyê neyinî û erênî ve girêdide. Hevoka 

yekem erênî be, ya duyem neyînî ye; hevoka yekem neyînî be, ya duyem 

erênî ye. Ev gihanek rewşa şertî jî çêdike. Berî wê bi pirranî bêhnok anjî 

xalebêhnok tê bikaranin.  

Mînak:  

Ez neketim ezmûnê; lê ez jê derbas bûm.  

Min li hundir nêrî; lê ne li wê derê bû.  

Em dereng çûn, lê mamoste dest pê nekiribû. Behram'î xwend, lê ew bi 

ser neket.  

Ez têm, lê bila ew jî were.  

12) Ne ... ne: Ev gihanek jî vebijêrkan bi awayekî neyinî bi hev ve girêdide:  

Mînak:  
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Ne ez diçim ne ew diçe.  

Ne ji xwarinê hez dike ne jî ji vexwarinê. Ew ne dizane binivîse ne dizane 

bixwîne. Ne dike ne jî dixwe.  

Kurê me ne bû bijîşk ne jî bû mamoste.  

13) û: Ev gihanek peyvên hevpeywir û hevokan bi hev ve girêdide:  

Mînak:  

Sîpan, Fesîh û tu hûn herin.  

Ez hatim û dîsa vegeriyam.  

Ez pirtûk û kovarê dixwinirn. Kurikê hêja û delal nehatiye. Te ji min re 

negot û tu çûyî he?  
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B. Gihanekên Pe yvî: Ev gihanek ji peyvan pêk hatine. Hinek ji wan bi tena 

serê xwe nayên bikaranîn. Gihanckên peyvi yên sereke û peywirên wan 

ev 111:  

1) Ango: Ev gihanek di gotin II vegotinê de hevoka bingehîn bi hevokeke 

din dide ravekirin li xurtkirin. Hevoka pirsiyarî jî çêdike.  

Mînak:  

Min got were rûne, ango meçe. Ango ez dibêjim ew tişt ne rast e.  

Min pirs bersivandin, ango min peywira xwe bi cî anî. We nanê xwe xwar, 

ango êdî zikê we têr e.  

Ango tu dixwazî bibêjî çi?  

Nîşe: Li şûna vê gihanekê gellek caran "yanî" jî tê bikaranin.  

2) Bila: Ev peyv dema ku di peywira girêdanê de be dibe gihanek. Di 

raweya xwestekê de jî tê bikaranîn.  

Mînak:  

Bila rê be, bila dûr be; bila bûr be, bila kûr be. Bila bê, bila nanê xwe 

bixwe.  
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Jê re bibêje bila nanê xwe bixwe, bila bêdeng be. Bila rastiyê bibêje, bila 

biqîrre.  

Bila Sorgul bê bila em aciz bibin.  

Bila dengê xwe nekin ji me re.  

3) Bes: Ev gihanek jî bêtir rewşa şertî çêdike fl di li hinek ciyan wateya "bi 

tenê '~vê dide.  

Mînak:  

Em jê tiştekî naxwazin, bes bila dengê xwe neke. Ew ê bi ser bikeve bes 

bila bixwîne.  

Tûrikê me dê tijî bibe bes ku em bixebitin.  

Ew te ber didin bes tu dengê xwe meke.  

Ev gihanek wateya gihaneka "lê 'yê jî dide.  

Mînak:  

Min gotibû, bes ez careke din jî dixwazim dubare bikim. We ya xwe got 

bes ev tişt ne wek we ye.  

Dadgehê tu em kirî bes tu yê lêçûna dadgehê bidî.  
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4) Çimkî: Ev gihanek sedema hevoka pêşin diyar dike:  

Mînak:  

Em neketin dersê; çimlû em dereng mabûn.  

Ez ê îcar bi gotina te nekim; çimkî tu li ser gotina xwe nasekinî. Ew hat; 

çimkî ew ji te hez dike.  

Hêlin naçe; çimkî ew vê zewacê napejirîne. Nanê xwe xwar; çimkî pirr 

birçî bûbû.  

5) Eger: Ev gihanek rewşa şertî çêdike û bêtir li serê hevokan tê bikaranîn.  

Mînak:  

Eger tu herî ez ê jî herim.  
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Eger ew bişixule, ez ê diyariyekê bidimê. Eger wisa be, dev jê berde.  

Eger ezmûn çêbibe, em ê bi ser nekevin. Eger tu hez nekî, tu yê neyêyi 

hezkirin.  

6) Hey: Ev gihanek bêtir li serê hevokê tê bikaranîn û encama bûyerê 

diyar dike. Beriya wê tiştek hatiye gotin tl bi awayekî hevokê bi wê ve 

girêdide.  

Mînak:  

Hey deng jê hat, şikiya neşikiya nizanim. Hey em ê li hev bên, lê dê çawa 

be? Hey ew ê here; vegera wê bi teşqcle ye. Hey em êdî pê re naçin 

dibistanê.  

Ew çi jî bike, hey min ev qebûl nekir. Hey em diçin wê jî bi xwe re bibin.  

Hey ew êdî neçû dibistanê, ez vêya dizanim.  

7) Herçiqas/Herçend: Ev gihanek jî di hevokên neyînî de tê bikaranin 

bûyerên ku hatme kirin diyar dike.  

Mînak:  

Herçiqas me got jî guhdariya me nekir. Herçiqas em şiyar bûn jî me nedît. 

Herçiqas xebitî be jî ev ezmûn zor e. Herçend EIi xwar jî, têr nebû.  

Herçend me got jî kesî guh neda me.  
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8) Herçî: Ev gihanek piştî bûyeran helwesta ku bê nişandan diyar dike. 

Berî vê gihanekê qala tiştekî hatiye kirin û wek encamekê hevoka duyem 

bi wê ve têkildar dike.  

Mînak:  

Herçî tu bî, tu yê dîsa nekî.  

Herçî heta ez sax bim ez vêya ji bîr nakim. Herçî tu qet nabî.  

Herçî ew bila qet bi aliyê me de neyên. Herçî ez êdî nayêm.  

Herçî tu ji wî xurttir 1.  
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Herçî hûn dê xêra vê qenciyê bibînin.  

9) He ke: Ev gihanek li serê hevokê cî digire û wek "ku 'ya gihanek rewşa 

şertî çêdike.  

Mînak:  

Heke ez bêm, tu yê aciz bibî. Heke te got, bike.  

Heke tu bixwî, em ê jî bixwin. Heke zarok bên, em ê aciz bibin.  

10) Heke na: Ev gihanekjî rewşa şertî bi awayekî neyînî çêdike.  

Mînak:  

Deynê me bide, heke na dê ceza ji me re bê. Bixwe, heke na tu baş nabî.  

Karê xwe bikin, heke na em ê birçî hirnînin. Bim.ire nelîzin; heka na dê 

hûn poşman bibin. Destê xwe bişo, heke na tu yê nexweş bikevî.  

11) Hem ... hem: Ev gihanek du rewşên têkildar ên ku bi hev re tên kirin 

girêdide.  

Mînak:  

Hem dixwin, hem dipeyivin.  

Hem şen dikin, hem hunerê çêdikin. Hem dixwazim, hem naxwazim. Hem 

dibêje, hem dinivîse.  

Hem dengê xwe dike, hemjî naşixule.  

12) Geh ..... geh: Ev gihanek du kar û tevgerên ku bi hev re û li gorî dorê 

tên kirin nişan dide.  
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Mînak:  

Geh nan dixwar, geh diaxivî.  

Geh şerr dikir, geh bêhna xwe dida. Geh li pirtûkê dinêri, geh li 

mamosteyê. Geh dengê xwe dikir, geh bêdeng dima.  

13) Ji lewre: Ev gihanek ji daçekan pêk hatiye û sedema bûyerê diyar dike.  

Mînak:  
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Em nehatin; ji lewre berf dibarî.  

Ji me re negotin; ji lewre sîxur hebûn.  

Me ew nebirin; ji lewre erebe ne bi me re bû. Me derdê xwe got; ji lewre 

em pirr aciz bûbûn. Şoreş nehatibû; ji lewre karê wî hebû.  

14) Lewma: Ev gil1anek jî sedema bûyerê diyar dike.  

Mînak:  

Ew neçû; lewma rnin ji te re got.  

Ez şixulîm; lewma ez bi ser ketim. Cemal nehat, lewma ew dereng ketin. 

Deng pirr bû; lewma aşît ket.  

Balafir nehat; lewma rêwî vegeriyan mala xwe.  

15) Lê belê: Ev gihanek hevokan ji aliyê neyînî û erênî ve girêdide. Rewşa 

şertî jî çêdike.  

Mînak:  

Ez neçûm, lê belê min yek şand. Rê dirêj bû, lê belê em zû çûn.  

Nanê xwe bixwe; lê belê ecele meke. Ez nayêm; lê belê dê kurê min bê. 

Here; lê belê zû were.  

16) Madem/mafir: Ev gihanek bûyera diyarkirî destnişan dike û wê bi 

bûyereke din ve têkildar dike. Jibo hevokên pirsiyarî jî tê bikaranîn.  

Mînak:  

Madem te xwar, te paqij jî bikira.  

Madem ji te hez nedikir, çima bi te re zewicî? Madem ew çû, bila wî ez jî 

bibirima.  

Mafir dengê xwe nekir, tu çima qehiriyî?  
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Mafir mesele eve; te çima wê çaxê jê re negot?  

17) Naxwe: Hinek peywirên vê gihanekê ev in:  
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a) Ev gihanek wateya şertî bi awayekî neyînî çêdike. Wateya gihaneka 

"heke na 'yê dide.  

Mînak:  

Here, naxwe dê te jî bibin.  

Bixwe; naxwe tu yê mezin nebî. Xirrexirr meke; naxwe dê me bibînin.  

Li dersa xwe bixebite; naxwe tu yê bi ser nekevî. Keçê! Jê hez bike; naxwe 

ew ê bimire.  

b) Wateya tiştê hatiye qalkirin û bi encam bûye bi awayekî erênî û neyînî 

diyar dike li bi encameke din ve girêdide.  

Mînak:  

Ji me re got herin, naxwe ev kar çêdibe.  

Min ezmûna xwe derbas kir, naxwe dikarim êdî bigerim. Wisa kiribe, 

naxwe ev kar çênabe.  

Naxwe em jî wisa nekin.  

c) Wateya ravekirina karekî û peywira gihane ka "ango '~vê dide. Bêtir bi 

rêya pirsê vê peywirê hildigire ser xwe.  

Mînak:  

Naxwe tu naxwî?  

Naxwe agir bi malê ketiye?  

Naxwe bavê te jî bi me re tê? Naxwe ev kar çênabe?  

NÎş e: Hin hoker û daçek jî carinan bi peywira gihane kê radibin û hevokan 

digihînin hev.  

Mînak:  

Belkî here belkî neçe.  

Belkî li me bê rehmê, belkî bibêje ez qebûl nakim. Em carinan diçin 

dibistanê, carinan diçin sûkê. Çima te wisa kir, çima ew xeyidî.  

Çima ZÎl rabû, çima wiha kir?  
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Çawa li te bixe, çawa em jê re tiştekî nebêjin. o ige 1 ku me got, guhdariya 

me nekir.  

Digel wê lêdanê, dîsa bi gotina wan kir.  
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BANEŞAN  

1. BANEŞAN  

Peyvên ku kelecan, tirs, kêfxweşî, qehr, heyirîn, bangkirin û ecibandinê 

diyar dikin baneşan in. Hinek peyv bi tena serê xwe baneşan in; hinek 

peyv jî bi alikariya qertafan û li gorî asta dengî dibin bane şan.  

Hinek baneşanên sereke ev in:  

Ax!, Ay!, Oy!, Ox!, Deh!, Eyl, Ha ho!, Hee!, Hey!, Hew!, Ha ho!, Ox!, Ox 

xweş!, Oy!, Tew!, Wa!, Wax!, Weh!, We hew!, Wey!, Wey wey!,  

, Y' Y  ,  

IŞ., a., aw ....  

Mînak:  

Wî! Me çente ji bîr kir. Ha ho! Ev çi bû?  

Ax! Ev çi derd in.  

Tew! HÛl me naecibîne.  

Ox xweş! Dilê min rehet bû. Wax! Agir bi mala wî ket. Ey gelê Amedê!  

Wa! Diyarî jî bi we re bû? Wey! Ev ji kû derket?  

De wê de here lê!  

Çênabe hee!  

Wey wey! Ev kî ye?  

Nîş e: Piştî baneşanê peyv bi tîpa mezin dest pê dike. Di hinek baneşanan 

de dengdêr dirêj dibin.  
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2. LI GORÎ WATEYÊ BANEŞAN  

Li gorî rewşê baneşanên cur bi cur hene, hinek bane şan kêfxweşiyê, 

hinek xemginiyê, hinek tirsê, hinek heyirin û ecibandinê hinek jî 

denglêkirinê diyar dikin.  

A. Baneşanên Kêfxweşiyê  

Ev baneşan di dema kamranî û kêfxweşiyê de tên bikaranîn, di zimanê 

me de ev baneşan li gorî yên din kêm in. Hinekji wan ev in:  

Mînak:  

C A l B "AI H l 0 l 0  l  

rermi, JJI., eyt., X., x xweş ....  

Heyt! Min çavê te xwaro. Aferîn! Tu wek şêran î. Ox! Dilê min rehet bû. 

Bijî! Tu pirr jîr î.  

Ox xweş! Dilê min rehet bû.  

B. Baneşanên Xemginiyê  

Ev baneşan di rewşa xemginî û liberketinê de tên bikaranîn. Di zimanê 

me de ev baneşan li gorî yên din pirr in. Hinek ji wan ev in:  

Mînak:  

Ax!, Ay!, Gidî!, Hawar!, Hey lê!, Hey lol, Heyf!, Off!, Oy!, Ûy!, Wax!, Wax 

waxl, Wey lê!, Wey lo!, Wey!  

Wax wax! Çi hatiye serê wan. Ax! Ev çi derd in?  

Wey lo! Agir bi kezeba te bikeve. am Ez pirr aciz bûm.  

Heyf! Çima ev karxezal tên kuştin? Oy! Mala min şewitî.  

Gidî! Ev çi bû hat serê.  

Wey agir bi mala min bikeve!  

C. Baneşanên Heyirîn û Ecibandinê  

Ev bane şan di rewşa heyirîn û ecibandinê de tên bikaranîn. Di zimanê me 

de ev baneşan ji yên din zêdetir in. Hinek ji wan ev in:  
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A 

Mînak:  

Aha!, Errik!, Eyy!, Ha hol, Ha!, Haa haal, He!, Hek!, Helaa!, Him!, Haa hool, 

Îsikl, Îw! Lê lê!, Na lê!, Na lo!, Na yawl, Peh!, Pehe!, Pek!, Tew!, Tew lo!, 

Teww teww!, Ûûû!, Waa!, Way!, We hew!, Weh!, Weh!, Wel wel well, 

Wey wey!, Wey!, Wey la!, Wey lo!, Wî wî!, wn, Wiş!, Yaw!, Ye heq!  

Mînak:  

Waa! Tu rast dibêjî?  

Na lê! Ev ne wek te ye. Peh! Çi camêr e.  

Wey wey! Ev ji kû derket? Haa haa! Me safi kir.  

Tew! Ez mame li ser wî. Helaa! Ev çi bû?  

 ! Ç. ~  

yy. 1 p1S e.  

Weh! Ew jî bi me re tê? Min çima gotiye ûûû!  

Îww! Qasê kerê ye ev. Ûûû! Tu tiştekî wisa nekî. Na lo! Birra jî wisa bû. 

Ha ho! Ev çi bû law!  

D. Baneşanên Denglêkirinê  

Ev baneşan di rewşa denglêkirinê de tên bikaranîn, hinek ji wan ev in:  

Mînak:  

Ho! Hê! Ey! Hêy! Gelî! Lê! Lo! Waa! Ya! ...  

Hêê! Deng nayê te? Ey gelê Amedê!  

Haa kuro! Li çi digerî?  

Lo Egîdo! Bi vir de were.  

Gelî hevalan! Nanê xwe bixwin. Hêê keçê! Tu çi dikî?  

Waa Ehmed! Cindî bi kû de çû? Lê Xezalê! Tu çima deng nab:  

Baneşana "ho 'yê ji bo nêritiyê û ya "hê 'yê ji ji bo mêyitiyê tê bikaranîn.  

Mînak:  

Ho" Zerdeşt! Tu bi kû de diçî? Hê Zeynê! Bi vir de were.  
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12 Ev baneşan gellek caran dibe "0 H.  

131  

E 

Nîşe: Ji bo bangkirina ajalan jî hinek awayên baneşanî derketine holê.  

Mînak:  

Hoşt!, Piş!, Kiş!, Deh!, Tû tû!, Pix!. ..  

3. LI GoRÎ JÊDERKÊ BANEŞAN  

Baneşan li gorî jêderkê dibin sê beş. Hinek ji wan baneşanên xwerû ne, 

hinek ji wan bi alîkariya qertafan dibin baneşan, hinek bane şan jî ji 

dengên xwezayê hatine çêkirin.  

A. Baneşanên Xwerû  

Hinek peyv hene ku ji aliyê binyadê ve bane şan in. Ev baneşan bêyî ku 

qertafan bigirin peywira baneşaniyê digirin ser xwe. Hinek peyvên ku ji 

binyadê ve baneşan in ev in:  

Ax! Ay! Oy! Ox! Deh! Eyt Hey! Hew! Ha ho! Wax! Wiş!Wey! Wa!  

Ya!. ..  

Mînak:  

Oy oy! Ev çi bela bû? Hey! Deng nayê te? Wa! Wisa got?  

Ax ax! Ez çi gêj im. Wiş! Çi xweşik e.  

Ox xweş! Dilê min rehet bû.  

Nîş e: Hinek peyv hene ku ne bane şan in; lê li gorî as ta dengî dibin 

baneşan.  

Mînak:  

C' ~ , B' f B' kin' H yf! lerm., lXwe., !Se e., e .  

B. Baneşanên Qertafi  

Di Kurmancî de rewşa bane şanê bi qertafan jî çêdibe. Ev qertaf li gorî 

zayend û mêjerê ne û bêtir ji bo denglêkirinê tên bikaranîn. Qertafên ba-

neşanê ev in:  
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-0 -4 (nêr)  

-ê -4 (mê)  

-(i)no -4 (pirrjimar)  
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A 

Mînak:  

Nêr  

Ehmede! Bistrîne êdî. Kuro! Tu çi dixwazî ji me?  

Hey bêaqilo! Ma mirov wiha dike?  

Mê  

Leylê! Te ez kuştim. Heyamê! Ma hI wî jî nabî? Hevalê! Ev ne wisa ye. 

Kewê! Vegere malê.  

Pirrjirnar 

Xe lkino! Guhdarî bikin. Birano! Em herin. Hevalino! Azadî nêzîk e. 

Ehmeqino! Ma wisa dibe?  

Nîş e: Qertafên bane şanê carinan tên dawiya lêkeran jî.  

Mînak:  

Te sere min xwaro!  

Malneketê! Tu çi dixwazî ji me. Xêr-jixwenediyê! Tu dibînî çi dike? Kul-

lêketinol Hûn çi dikin li vî xakî?  

Ev qertafên baneşanê bi navên xizrnantiyê re jî tên bikaranin.  

Mînak:  

Apo, xalo, metê, pîrê, kalo ...  

Hinek peyvên bane şanê jî li gorî van qertafan teşe digirin.  

Nêr Lo! Ho! Na lo!  

Wey li mino!  

Wey lo!  

Mê Lê! Hê! Na lê!  
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Wey li minê! Wey lê!  

Nîşe: Qertafên baneşanê yên mê û nêr carinan li şûna hev tên bikaranîn. 

Di rewşeke wiha de du awa derdikevin holê: Hezkirin û biçûkdîtin.  

133  

  

Mînak:  

Eyşo bila bi me re neyê! (biçûk dîtin) Eyşo, ez bi qurban! (hezk irin{  

Mehmê jî erebe stendiye! (biçûk ditin) Mehmê! Bi gotina min bike. 

(hezkirin)  

C. Baneşanên Xwezayê  

Hinek dengên ku ji derve tên, bi awayê baneşanî dibin peyv. Ev peyv ji 

ber ku "deng "î bêtir dihewînin baneşan in. Hinek peyvên xwezayê yên 

baneşanî ev in:  

 f F' f P' f Ş' f T f xiş f  

 om., !IT., !X., lŞŞ., eq.,  Ş ....  

Mînak:  

Ji nişkê ve got teq!  

Kewê ji ber lingê me got f!IT! Dengek dihat guhê me: xişş! Got bom! Em 

hemû reviyan.  

134  

B 

LÊKER  

1. LÊKER  

Lêker, kar, tevger, rewş û bûyînê diyar clikin. Hêmana bingehln a hevokê 

lêker e. Lêker bi pirranî, peywira pêveberê digirin ser xwe. Navdêr jî bi 

alikariya lêkeran dikarin bibin pêveber. Lêker, qertafên deman û kesan 

distînin û darazekê çêdikin.  

Mînak:  
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Ez do çûm dibistanê. (tevger) Şîlan jî bi wan re dimeşe. (tevger) Ew 

pirtûkê dixwîne. (kar)  

Evîn destê xwe paqij dike. (kar) Em her roj dibezin. (tevger)  

Li ber min rûniştiye. (rewş)  

Dar mezm bûye. (bûn)  

Hinar pirr sor bûne. (bûn)  

2. RADERA LÊKERAN  

Rader, navê lêkeran çêdike, bi ra derê lêker wek navdêran tên bikaranîn. 

Radera lêkeran "-(i)n" e. Lêker dema ku li gorî raweyên demê tên 

kişandin, ji xeynî rewşa tebatî û dançêker, radera wan dikeve.  

Mînak:  

Anî-n, bû-n, çû-n got-in, hat-in, got-in, kola-n, kuşt-in, raket-in, sorbû-n, 

pijand-in, rijand-in, ve ke t-in, vexwar-in ...  

Dema ku rader ji lêkerê bê avêtin, lêker li gorî "dema borî ya têdeyî" û 

"kesê sêyem" ê yekjimar teşe digire.  

Mînak:  

Hatffi ÇÛH  

(Ew) hat. (Ew) çû.  
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Xwarin-Vexwarin  

(Wê-wî) ew xwar. (Wê-wî) ew vexwar.  

Hinek lêkerên kurt dema ku wek nav tên bikaranin "_î"ya paşgir digirin û 

bi vî awayî du cureyên wan derdikevin holê,  

Mînak:  

Bûn-Bûyîn Jîn-jiyîn- jiyan Man-mayîn  

çûn-çûyîn Dan-dayîn Pan-Payîn  
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Qertafa neyînî "ne-" dema ku bê pêşiya lêkeran awayê wan ê neyînî 

derdikeve holê.  

Mînak:  

Neçûn, negotin, neketin, nemirin, nexwarin, ..  

3. QERTAFÊN LÊKERÇÊKER  

Di Kurmancî de lêkerên xwerû pirr hindik in, pirraniya lêkerên Kurmancî 

ji rayekên navdêran bi alîkariya qertafên "_î" û "-and"ê tên çêkirin. Ev 

qertaf, lêkerê li gorî dema borî ya têdeyî çêdikin û navê lêkerê jî bi vî 

awayî tê çêkirin. Hindik be jî di hinek lêker bi qertafên "-a" û  

"t 'yê hatine çêkirin.  

A. -Î: Ev qertaf tê dawiya rayekên navdêran û bi pirranî lêkerên 

negerguhêz çêdike.  

Rayek  Qrt. çêker  Rader  Lêker  

Rev  -Î  -n  Revîn  

Meş  -î  -n  Meşîn  

Ger  -Î  -n  Gerîn  

Ken  -Î  -n  Kenîn  

Firr  -î  -n  Firrîn  

Mînak:  

Zarok bi me re meşî. Ew do revî  

Ew li gundî gerî.  

Kevok ji ber me firrî. Ew li ber me kenî. Berf zû helî.  

Hişyarî: Hinek lêkerên ku bi qertafa "î'tyê hatine çêkirin gerguhêz in.  
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Mînak:  

Min jê pirsî. Baş li min nêrî.  

Te do nivîsî.  
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Min bilêta wê birrî.  

Li şûna qertafa "-t'yê, gellek caran qertafa "<iya ''yê tê bikaranîn; lê bi vê 

qertafê navên lêkeran nayên çêkirin:  

Rayek  Ort, çêker  Rader  

Fir  -wa  -n  

Ger  -wa  -n  

Kux  -iya  -n  

Meş  -wa  -n  

Rev  -Iya  -n  

Mînak:  

Çûk ji ser xênî frrriyan. Zarok pirr kuxiyan. Cemî1e ji me reviya.  

Evîn li gundî geriya. Ew li sûkê meşiya. Berf pirr zû heliya.  

B. -and: Ev qertaf tê dawiya rayekên navdêran û lêkerên gerguhêz çêdike.  

Rayek  Ort, çêker  Rader  Lêker  

Ger  -and  -ID  Gerandin  

Guher  -and  -ffi  Guherandin  

Meş  -and  -ID  Meşandin  

Pelix  -and  -ffi  Pelixandin  

Rev  -and  -ffi  Revandin  

Mînak:  

Şîlan'ê zarok gerand. Te ew meşand. Zavayî bûk revand.  

Wê cilê xwe guherand. Sorgul'ê ew pelixand. Erebeya xwe şewitand.  

Nîşe: Di dema niha û bê de ">and" dibe "-În ''  

Mînak:  

Ez wî direvînim. Tu goştî dipijînî. Tu wî dipelixînî. Ew wê digerîne.  

Ez ê wan bipelixînin1 Zarok dê bikelinin.  

Ew ê bifirrîne.  

Heval dê biterikînin.  
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Di hinek lêkeran de bi tenê "-a" maye.  

Mînak:  

Te çima hêla? (hê/and) Heyder'î genim hêra. (hêrand) Xeza\'ê dew kêlg, 

(kêland) Min erd kol~. (koland)  

Te ew kuta. (kutand)  

Di hinek lêkeran de "<and" guheriye û bûye "end ". Di lêkera "man "ê de 

jî tîpa "d'tyê ketiye.  

Mînak:  

Xwendin, stendin, man(d) ...  

Di hinek lêkeran de "<and" diguhere dibe "-t ". Di vî awayî de rayeka 

hinek lêkeran jî diguhere.  

Rayek  Qt1. çêker  Rader  

Guher  -tl-and  -m  

Pelax  -tl-and  -111  

Rij  -tl-and  -111  

Qelaş  -tl-and  -In  

Qeşar  -tl-and  -In  

Lêker Guhertin/Guherandin Pelaxtin/Pelixandin Rijtin/Rijandin 

Qelaştin/Qelişandin Qeşartin/Qeşirandin  

Mînak:  

Min qapûtê xwe guhert. Min qapûtê xwe guherand. Bavê wî quşxane 

pelaxt. Bavê wî quşxane pelixand. Robîn'î rûn rijt.  

Robîn'î rûn rijand.  

Wan ew qelaşt.  

Wan ew qe lişand.  

Te firingî qeşart.  
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Te firîngî qeşirand.  

Nîşe: Wateya herdu teşeyan yek e; lê awayê hinek lêkeran ê bi ">ond'lê 

tune ye.  

Mînak:  

A vêjtin, firoş tin, gntm, xwestin, hejmartin, parastin, spartin, veşartin, 

şûştin, koştin, kuştin, ajotin ...  

138  

  

Hiş yan: "t'iya hinek lêkerên negerguhêz û "t ''ya lêkerên gerguhêz ji hev 

cuda ne.  

Mînak:  

Ketin, hatin ...  

4. TEŞEYÊN DEMÊ YÊN LÊKERAN  

Lêkerên Kurmancî li gorî bikaranîna raw eyan xwedî du teşeyan in.  

Teşeyê dema borî, di hemû demên borî de tê bikaranîn û navê lêkerê ji vî 

teşeyî tê çêkirin. Di teşeyê dema niha û bê de jî bêtir rayeka lêkerê tê bi-

karanîn. Teşeyê dema niha û bê ji bo raweyên xwestek û daxwazê jî tê 

bikaranîn. Lêker dema ku ji dema borî derbasî dema niha û bê dibin 

qertafên dema borî ji wan dikevin.  

A. Teşeyê Dema Borî  

Navên lêkerên Kurmancî li gorî dema borî hatine çêkirin; ji ber wê dema 

ku radera lêkerê bê avêtin, teşeyê lêkerê yê dema borî ya têdeyî bi dest 

dikeve. Di dema borî de bêtir qertafên "-Ê, -iya, -a, -and, -t ''yê tên ser 

rayekên lêkeran. Ev qertaf ji bo dema borî ya têdeyî tên bikaranîn. Ev 

dem bûyer, kar, rewş, tevger û bÛYÛ1ên ku bi dawî bûne nîşan dide. Di 

dema borî de eger lêker gerguhêz be, rewşa ergativiyê derdikeve holê û 

kirde ji qertafên diyariyê (-ê, -î, -an) 'ê yekê digire û bireser xwerû ye, 

pêveber jî li gorî bire serê teşe digire.  
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Mînak:  

Xwaria Revia ÇÛR Şûştffi Xwendin  

Min ew xwar. Em revî-no  

Tu ~-yî.  

Fesîh'î firaq şûşt-in-e. Ronya 'yê pirtûk xwend-in. 

B. Teşeyê Dema Niha û Bê  

Di dema niha II bê de rayekên lêkeran tên bikaranîn. Ev awa ji bo raweyên 

xwestek û daxwazê jî derbas dibe. Di van raweyan de qertafên dema borî 

<I-Ê, -iya, -a, -t, -and" nayên bikaranîn. Di lêkerên bêrist de raye kên 

lêkeran diguherin.  
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Mînak:      

Lê kerên B irist   Dema Niha  Dema Bê  

Revîn  -----»  Ez di-rev-im.  Ez ê bi-rev-im.  

Pirsîn  -----»  Ez di-pirs-im.  Ez ê bi-pirs-im.  

Meşîn  -----»  Ez di-meş-im.  Ez ê bi-meş-im.  

Kenîn  -----»  Ez di-ken-im.  Ez ê bi-ken-im.  

Nivîsîn  -----»  Ez di-nivîs-im.  Ez ê bi-nivîs-im.  

Lê kerên Bêrist   Dema Niha  Dema Bê  

Çûn  -----»  Ez di-ç-im.  Ez ê bi-ç-im.  

Şûştin  -----»  Ez di-şo-m.  Ez ê bi-şû-mo  

Xwendin  -----»  Ez di-xwîn-im.  Ez ê bi-xwîn-im.  

Rabûn  -----»  Ez ra-di-k-im  Ez ê ra-k-im.  

Çêkirin  -----»  Ez çê-di-k-im.  Ez  ê çê-bi-k-im.  

5. RA WE YÊN LÊKERAN  
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Qertaf fl hêmanên ku wateya dem li xwestekê didin lêkerê qertafên 

raweyê ne. Du raweyên lêkeran hene: Raweyên demê û raweyên 

xwestek û daxwazê.  

A. Raweyên Demê  

1) Dema Borî ya Têdeyî  

Bûyer, kar û tevgerên ku kirde bixwe tê de ye fl di demeke nêz de 

qewimîne nîşan dide. Dema ku rader ji lêkeran bên avêtin, teşeyê dema 

borî ya têdeyî ya li gorî kesê sêyem û yekjimar derdikeve holê. Ji bo kesên 

din divê qertafên cînavkên kesîn li lêkerê bên zêdekirin. Ev teşe ji bo 

hemû demên borî tê bikaranîn.  

ILêkera bêr~der + Qrt. Cnv. KesÎn  

Mînak:  

Lêkerên Negerguhêz Ez ji xênî ketim.  

Tu çûyî mala xwe.  

Ew pirr zû rabû.  

Em bi wan re hatin. Hûn xweş meşîn.  

Lêkerên Gerguhêz Min zebeş xwar.  

Te helbest xwend. Wê/wî ew avêtin.  

Me deng da.  

We pirsa wê kir.  
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Ew hêk germ bûn.  

Wan mase boyax kir.  

2) Dema Borî ya Dûdar  

Bûyer, kar û tevgerên ku di demeke dûr de pêk hatine û bêtir kirdeyê ew 

bihîstine nişan dide. Di vê raweyê de wextek di ser pêkhatina bûyerê re 
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derbas bûye. Ji bo vê demê qertafa "-(y)e 'yê li teşeyê dema borî ya têdeyi 

tê zêdekirin.  

IDema Br. Têdeyi + Qrt. Cnv. Ksn. + -6J)e  

Mînak:  

Lêkerên Negerguhêz Ez ji xênî ketime.  

Tu çûye mala xwe.  

Em pirr zû rabûne.  

Ew bi wan re hatine. Hûn xweş meşîne.  

Ew hêk germ bûne.  

Lêkerên Gerguhêz Min zebeş xwariye. Te helbest xwendiye. Wê/wî ew 

avêtine. Me deng daye.  

We pirsa wê kiriye. Wan mase boyax kirine.  

Nîşe: Lêker li gorî kesê sêyem ê yekjimar be û dawiya lêkerê bi tîpeke 

dengdar bi dawî bibe, "i 'ya alîkar tê ber qertafa dema borî ya dûdar û 

teşeyê wê dibe ">iye ".  

Mînak:  

Ew hat~.  

Min ew xwar~.  

Ew ket~. Te ew bir~.  

Hişyarî: Di vê raw eyê de kesê duyem bi du awayan teşe digire. Di awayê 

yekem de, qertafa cînavka kesê duyem ji bo sivikkirinê dikeve. Di awayê 

duyem de jî qertafa demê nayê bikaranîn, li şûna wê dîsa qertafa kesê 

duyem tê bikaranîn.  

Mînak:  

Awayê Yekem Tu çûyiye.  

Tu bûyiye.  

Awayê Duyem Tu çûyiyi.  

Tu bûyiyî,  
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Di awayê duyem de, bi taybetî dema ku tîpa dawiya lêkerê "_i" be 

pirsgirêk derdikeve. Lêkerên wek "firrin "û "gindirîn "ê dema ku rader ji  
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wan bê avêtin, tîpa wan a dawî dibe "î", dema ku ji bo dema borî ya têdeyî 

qertafa cînavka kesîn bê bikaranin du heb "i" tên bal hev. Ku mirov rabe 

ji bo dema borî ya dûdar jî "i'tyê lê zêde bike, lêker pirr dirêj dibe û nayê 

xwendin.  

Mînak:  

Dema Borî ya Têdeyî Tu firiyi  

Tu gindiriyî.  

Neyîniya Demên Borî  

Dema Borî ya Dûdar Tu frriyiyî.  

Tu gindiriyiyî,"  

Ji bo herdu raweyên dema borî, qerta fa neyînî "ne-" tê pêşiya lêkerê û 

wateya wê dike neyînî.  

Mînak:  

Dema Borî ya Têdeyî  

Erênî   

Ez ketim.  -t  

Tu mirî.  -t  

Ew çû.  -t  

Em hatin.  -t  

Min xwar.  -t  

Te şûşt.  -t  

Dema Borî ya Dûdar  

Erênî   

Ez ketime.  -t  
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Tu miriye.  -t  

Ew çûye.  -t  

Em hatine.  -t  

Min xwariye.  -t  

Te şûştiye.  -t  

Neyînî 

Ez neketim. Tu nemirî. Ew neçû. Em nehatin. Min nexwar. Te ne şûşt.  

Neyînî 

Ez neketime. Tu nemiriye Ew neçûye. Em nehatine. Min nexwariye. Te 

neşûştiye. 

Dema ku lêker ji pêşgirên "b a-, da- hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê pêk bê, 

qertafa neyînî "ne-" dikeve navbera van pêşgiran û lêkerê.  

JJ Ji bo agahiyên berfireh li mijara "rastnivîs nê binêre. 142  

  

Mînak:   

Erênî   

Ez rabûm.  ----+  

Ew raket.  ----+  

Em daketin.  ----+  

Min vegot.  ----+  

Te vexwar.  ----+  

Ez rabûme.  ----+  

Ew raketiye.  ----+  

Em daketine.  ----+  

Min vegotiye.  ----+  

Te vexwariye.  ----+  

Di Rewşa Ergatîv de  

Neyînî 
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Ez ranebûm. Ew raneket. Em daneketin. Min venegot. Te venexwar.  

Ez ranebûme. Em raneketiye Em daneketine. Min venegotiye. Te 

venexwariye.  

Di van demên borî de dema ku lêker gerguhêz be, pêveber li gorî bireserê 

qertafan digire. Bireser çi be qertafa pêveberê jî li gorî wê ye. Pirrjimariya 

bireserê ji qertafên pêve berê tê famkirin.  

Mînak:  

Biresera Yekjimar  

Min ew xwend/xwendiye. Min pirtûk stend/stendiye. Te ew 

xwar/xwariye. Wan ew birlbiriye.  

Bire sera Pirrjimar  

Min ew xwendin/xwendine. Min pirtûk stendin/stendine. Te ew 

xwarin/xwarine. Wan ew birin/birine.  

Biresera Cînavk  

Wê ez vexwendim/vexwendime. Min tu dîtî/dîtiye.  

Hevalan ew birlbiriye.  

Min hûn birinlbirine.  

NÎş e: Di demên borî de bi rêya hokeran dema qewimîna bûyerê 

diguhere.  

Mînak:  

Badin niha çû.  

Çend sal berê xwendiye. Ji zû de ye miriye.  

Qîza te hîn nû hat.  

Pêr pirsa wan tiştan kir. A niha xwar.  
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3) Dema Niha  
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Di vê demê de bûyer, kar û tevger bi vegotinê re di heman demê de pêk 

tên. Rayeka lêkeran pişti qertafa dema niha "di- 'yê tê, bi dûre qertafên 

cinavkên kesin lê tên zêdekirin. Ji bo ku rayeka lêkerê bi dest bikeve, 

qertafên dema borî "sî, -iya, -1, -a, -and " ji lêkerê tên avêtin. Di lêkerên 

bêrist de, tîp û kite dikevin an jî dengdêr û dengdar diguherin. Teşeyê 

rayeka lêkerê yê dema niha, dema bê û raweyên xwestek û daxwazê yek 

e.  

IDi + Rayeka lêkerê + Qrt. Cnv. Ksn.  

Mînak:  

Ez ji te direvim.  

Ew bi min re dibeze. Hûn gotara xwe dinivîsin.  

Tu ji dîwêr dikevî. Em li wî dipirsin. Ew li xwe dinihêrin.  

Nîşe: Di lêkerên "anin ", "danin" û "hatin "ê de tîpa qertafa dema niha 

"d"dibe "t ".  

Mînak:  

Ez diînim. ~ tînim. Tu dihêyî. ~ têyi  

Em wê dadiînin. ~ datînin.  

Dema ku lêker ji pêşgirên "ba-, da- hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê pêk bê, 

qertafa dema niha "di-" dikeve navbera van pêşgiran û lêkerê. Lêker ji 

navdêr û ji lêkereke alîkar pêk bê "di-" bi lêkerê ve tê nivîsîn.  

Mînak:  

Ez vedixwim. Hûn hildibijêrin. Ew jê werdigirin. Tu mezin dibî.  

Ew vedirşe. Tu radike vî.  

Ez jê hez dikim. Ez bi kar tînim.  

Nîşe: Bi alîkariya hokeran dema qewimînê diguhere.  

Mînak:  

Cano ji do ve nan dixwe. Van demên dawî dimeşe.  

Hîn jî bi wî re digere. Rojekê diçe mala wan.  
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Neyîniya Dema Niha  

Di neyîniya dema niha de qertafa neyînî "ne-" dibe "na- ". Ev qertaf di 

şûna qerta fa dema niha "di- 'yê de tê bikaranîn. Lêker pêşgiran bigire, 

hemana neyînî di şûna qertafa dema niha de dikeve navbera pêşgir û 

rayeka lêkerê. Lêker ji navdêr û ji lêkereke alîkar pêk bê "na-" bi lêkerê 

ve tê nivîsîn.  

Mînak:  

Erênî  

Ez dikenim. Tu dixwî.  

Ew diçe.  

Hûn dimeşin. Ew dixwînin. Ez vedixwim. Tu mezin dibî.  

Neyînî 

Ez nakenim. Tu naxwî.  

Ew naçe. 

Hûn nameşin. EW!!ê:xwînin. Ez venaxwim. Tu mezin nabî.  

Ji bo lêkerên "karîn" û "zanîn nê qertafa neyînî dibe "ni- ".  

Mînak:  

Erênî  

Ez dikarim. Ew dizane.  

Neyînî 

Ez nikarim. Ew nizane.  

Nîşe: Di awayê neyînî de, ji bo kesê duyem lêkera "hatin "ê bê bikaranîn, 

divê rayeka lêkerê xera nebe.  

Mînak:  

Tu têyî.  

Tu nayê yî.  
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Destnîşan: Di dema niha de qerta fa neyînî dibe "na- ". Ev ji ber ku rê li 

ber tevliheviyekê bê girtin wiha bûye. Raweya xwestekê jî bi "ne- 'yê tê 

neyinîkirin, ku ev ji bo dema niha jî derbas bibûya, dê herdu rawe tevlihev 

bibûna.  

Mînak:  

Ez direvim. (Dema Niha) ~ Ez nerevim. ~ Ez narevim. Ez birevim, (Raweya 

Xwestekê) ---+ Ez nerevim. 
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Hişyarî: Di dema niha de ji bo lêkera "wêr în "ê, di awayê neyînî de bi 

pirranî "ne-" tê bikaranîn; lê divê ji bo vê lêkerê jî "na-" bê bikaranîn. 

Dema ku "ne-" bê bikaranîn ev dem, bi neyîniya raweya xwestekê re 

tevlihev dibe.  

Mînak:  

Ez diwêrim. (Dema Niha) ~ Ez newêrim. ~ Ez nawêrim. Ez biwêrim. 

(Raweya Xwestekê) ~ Ez newêrim.  

Nîş e: Di Kurmancî de raweya dema fireh tune ye, hinek hokerên demê 

bi dema niha re tên bikaranîn û wateya dema fireh derdikeve holê. Di 

hinek hevokan de hoker nehatine bikaranîn lê wateya dema fireh heye. 

Di hinek gotinên pêşiyan de jî wateya dema fireh heye.  

Mînak:  

Şermîn hertim wisa dimeşe. Her roj di vir re derbas dibe. Carinan 

helbestan dinivîse. Cindî ji welatê xwe hez dike. Palê qels dasê 

diguherîne.  

4) Dema Bê  

Şevîn tim bi gotina min dike. Ew her a xwe dibêjê.  

Camêr her car wisa dike. Şîrîn ji xwarina tirş aciz dibe. Kes nizane kî dike, 

kî dixwe.  
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Ev dem bûyer, kar û tevgerên paşerojê nîşan dide. Vegotin heye; lê bûyer 

hîn neqewimiye. Piştî kirde yê daçeka dema bê "dê" tê, qertafa dema bê 

"bi- J{ berî rayeka lêkerê tê û bi piştre qertafên cînavkên kesîn tên 

bikaranîn.  

I Dê / ê + Bi + Rayeka lêkerê + Qrt. Cnv. Ksn.  

Mînak:  

Ez ê ji wan deran birevim. Ew ê pirr zêde bibeze.  

Hûn ê pirtûka xwe binivîsin.  

Tu yê ji dîwêr bikevî. Em ê li te jî bipirs in. Ew ê bikarin.  

Dema ku kirde kurt be û cînavk be "dê" wek "ê" tê bikaranîn. Di kesê 

duyem ê yekjimar de ji ber ku du dengdêr tên bal hev tîpa alîkar 'y J} tê 

bikaranîn.  

Mînak:  

Ez ê bixwim.  

Tu yê biçî.  

Bêrîvan dê bixwîne. Şêrzan dê bixwîne.  
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Hişyarî: Carinan ji dêvla "dê 'yê "wê" jî tê bikaranîn; lê ji ber ku cînavka 

diyarkirî ya kesê sêyem a mê jî "wê" ye di hinek raweyan de tevlihevî 

derdikeve holê.  

Mînak:  

Wê wê bixwara.  

Gelo wê çi bikira?  

Dema ku lêker ji pêş girên "ba-, da- hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê pêk bê, 

qertafa dema bê "bi-" dikeve. Lêker ji navdêr û ji lêkereke alîkar pêk bê 

"b i- " bi lêkerê ve tê nivîsîn.  

Mînak:  
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Ezê vexwim. Hûn ê hilbijêrin. Ez ê wê rakim. Ez ê jê hez bikim. 

Ew ê vegere. Tu yê rakevî,  

Ew ê jê wergirin. Em ê mezin bibin.  

Neyîniya Dema Bê  

Neyîniya dema bê, bi qertafa neyînî "ne- 'yê tê çêkirin; ev qertaf di şûna 

qerta fa dema bê "bi- 'yê de tê bikaranîn. Lêker pêşgiran bigire, hemana 

neyînî dikeve navbera pêşgir û rayeka lêkerê. Lêker ji navdêr û ji lêkereke 

alikar pêk bê "ne-" bi lêkerê ve tê nivisin.  

Mînak:  

Erênî  

Ez ê bikenim. Tu yê bixwî. Ew ê biçe. Hûn ê bimeşin. Ew ê bixwînin.  

Ez ê vexwim.  

Ez ê jê hez bikim. Em ê mezin bibin.  

Neyînî 

Ez ê nekenim.  

Tu yê nexwî. 

Ew ê neçe. 

Hûn ê nemeşin. Ew ê nexwînin. Ez ê venexwim. Ez ê jê hez nekim. Em ê 

mezin nebin. 

Nîş e: Di "karin" û "zanin "ê de qertafa neyînî "ne-" ye.  

Mînak:  

Ew ê nekare. Ew ê nezane.  
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Pe vguhe rîna Rawe yan  

Raweyên demê carinan li şûna hev jî tên bikaranîn. Carinan dema niha 

wateya dema borî dide, carinan raweyên din tên bikaranîn; lê wateya 

raweyeke din dihewînin.  
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Mînak:  

Sibê ez diçim gundî. (Wateya dema bê)  

Hemo diçe mala me, ez ne li malê me. (Wateya dema borî) Tu here ez 

têm. (Wateya dema bê)  

Nîşe: Bi rêya pirsê jî wateya demê diguhere. Di mînaka li jêr de dema niha 

hatiye bikaranîn lê hîn bûyer neqewimiye. .  

Mînak:  

Em kengî diçin?  

B. Raweyên Xwestek û Daxwazê  

1) Raweya Xwestekê  

Ev rawe wateya xwestina kirina karekî dide diyarkirin. Ew kar hîn pêk 

nehatiye. Rayeka lêkerê di teşeyê dema niha û bê de ye. Di awayê yekem 

de tenê qertafa "bi- 'yê tê bikaranîn. Taybetiyên dema bê hemû ji bo vê 

raweyê jî derbas dibin.  

I Bi + Rayeka lêkerê + Qrt. Cnv. Ksn.  

Mînak:  

Ez bi te re birevim. Ew jî bibeze.  

Hûn ji xwe re binivisin.  

Tu bi dilxwazî bimeşî. Em li wan kesan bipirsin. Ew azad bibin.  

Ji xeynî awayê li jor, raweya xwestekê bêtir bi hêmana "bila 'yê tê çêkirin. 

Ev peyv li serê hevokê cî digire.  

Mînak:  

Bila ez birevim.  

Bila em bipirsin.  

Bila ew bibeze. Bila hûn binivîsin.  
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2) Raweya Daxwaziyê  
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Ev rawe wateya hêvî û daxwaziya karekî dide diyarkirin. Peyva "xwezÎ'yê 

tê serê hevokê, ev peyv ji lêkera "xwestin" bi dest dikeve. Rayekên 

lêkeran û qertafa raweyê dîsa bi heman awayî ne.  

IXwezî + Bi + Rayeka lêkerê + Qrt. Cnv. Ksn.  

Mînak  

Xwezî ez bijîm. Xwezî ew bibeze. Xwezî hûn binivîsin.  

Xwezî tu bikevî. Xwezî em bipirsin. Xwezî ew bişixulin.  

3) Raweya Şertî  

Di vê raw eyê de karê ku dê bê kirin, bi şertî ve tê girêdan. Gihaneka "ku 

'yê tê serê hevokê, qertafa raweyê "bi-" dîsa berî rayeka lêkerê tê, bi 

piştre qertafên cînavkên kesîn tên bikaranîn.  

IKu + Bi + Rayeka lêkerê + Qrt. Cnv. Ksn.  

Mînak  

Ku ez birevim ew ê biçe.  

Ku ew bibeze dê pêk bîne. Ku hûn binivîsin dê bibe.  

Ku tu bikevî dê ew jî bikeve. Ku em bipirsin dê bibêjin.  

Ku ew bixwînin dê bi ser bikevin.  

Ji bo raweya şertî hêmanên "eger" û "heke 'yê jî tên bikaranîn.  

Mînak:  

Eger ez birevim dê biçe. Heke ew bê, em ê biçin.  

4) Raweya Divêtiyê  

Wateya pêwîstiya kirina karekî diyar dike. Lêkera alîkar "viyan" di teşeyê 

dema niha de dibe "divê" û tê serê hevokê, dîsa qertafa raweyê "bi-" tê 

ser rayeka lêkerê, bi piştre qertafên cinavkên kesîn tên bikaranîn.  

Divê + Bi + Rayeka lêkerê + Qrt. Cnv. Ksn.  
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Mînak:  
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Divê ez birevim.  

Divê ew bibeze. Divê hûn binivîsin.  

Divê tu bikevî. Divê em bipirsin. Divê ew bişixulin.  

Di vê raweyê de li şûna "divê 'yê, "gerek" jî tê bikaranin.  

Mînak:  

Gerek ez biçim.  

Nîşe: "Divê" awayê lêkera "viyan "ê, yê dema niha ye. Lêkera "viyan "ê li 

gorî hemû raweyên demê tê bikaranin.  

Mînak:  

Min ew viya. Min ew divê.  

Min ew viyaye. Min ew diviya.  

Min ew viyabû. Min ê ew biviya.  

5) Raweya Fermanê  

Ji bo kesên duyem fermana kirina karekî dide. Qertafa raweyê "bi-" tê ser 

rayeka lêkerê, ji bo yekjimariyê "-e ", ji bo pirrjimariyê "-in" tê dawiyê. Di 

vê raw eyê de bi pirranî kirde nayê bikaranîn.  

IBi + Rayeka lêkerê + -e /-in  

Mînak:  

(Tu) bireve. (Tu) bibeze. (Tu) binivîse.  

(Hûn) bimeşin. (Hûn) bipirsin. (Hûn) bixwin.  

Nîşe: Hinek lêker di raweya fermanî de bêpîvan û rist in, qertafa kesê 

duyem ê yekjimar di van lêkeran de nayê bikaranîn.  

Mînak:  

B ia jo, bigirî, bidirû, bişo ...  

6) Raweya Xwesteka Nêzîk  

Ev rawe bûyer, kar û tevgera bi xwestekê re têkildar e û li ber kirinê ye 

nîşan dide. Lêkera "k irin "ê di teşeyê dema niha de, lêkera bingehîn jî di 

raweya xwestekê de tê bikaranîn. Herdu lêker jî qertafên cînavkên kesîn 
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digirin. Di vê raweyê de daxwazeke diyar heye û kar li ber kirinê ye; lê 

nehatiye kirin.  
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Mînak  

Ez dikim biçim malê.  

Ew dike bikeve ezmûnê. Hûn dikin çi bikin?  

Tu dikî jê hez bikî. Em dikin nên bixwin. Ew dikin birevin.  

Neyîniya Raweyên Xwestek û Daxwazê  

Neyiniya raweyên xwestek û daxwazê, bi qertafa "ne- ''yê çêdibe, ev 

qertaf di şûna qertafa raweyê, "bi- ''yê de tê bikaranîn.  

Mînak:  

Bila ez nekenim.  

Divê ew neçe. 

Xwezî tu nexwî. 

Ku hûn nemeşin, ew ê bireve.  

Di raweya xwesteka nêzîk de, lêkera alikar "kirin" nabe neyînî, lêkera 

bingehin dibe neyînî.  

Mînak:  

Ez dikim neçim malê. Ew dike nekeve ezmûnê.  

Dema ku lêker ji pêşgirên "ba-, da- hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê pêk bê, 

qertafa neyîniyê "ne-" dikeve navbera van pêşgiran û lêkerê. Lêker ji 

navdêr û ji lêkereke alikar pêk bê "ne-" bi lêkerê ve tê nivîsîn.  

Mînak:  

Erênî  

Bila ez vexwim. Xwezî ew verşe. Divê ez jê hez bikim.  

Eger em wî amade bikin dê biçe.  

Neyînî 
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Bila ez venexwim. Xwezî ew venerşe. Divê ez jê hez nekim. 

Eger em wî amade nekin dê neçe.  

Di xwesteka nêzik de jî heman tişt heye.  

Mînak:  

Ez dikim venexwim. Ew dike ranebe.  

Nîşe: Jibo raweya fermanê qertafa neyînî gellek caran dibe "me- ",  
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Mînak:  

Meçe/meçin Vexwe/vexwin.  

Meke/mekin Vemexwe/vemexwin.  

6. LI GORÎ DEMÊN HEVDUDANÎ LÊKER  

Raweyên Hevdudanî  

Di kişandina lêkeran a li gorî raw eyan de dema ku du an zêdetir rawe 

hebin, lêker ji aliyê raweyê ve dibin hevdudanî, bi vî awayî gellek raweyên 

din tên çêkirin. Ev raweyên ku tên çêkirin raweyên dema borî ne. 

Raweyên dema borî yên hevdudanî ev in:  

A. Raweyên Deman ên Hevdudanî  

1) Dema Borî ya Çîrokî  

Di vê raweyê de bûyer, kar, tevger di demeke dûr de diqewimin.  

Lêkera "bûn "ê tê ber teşeyê dema borî ya têdeyi, bi piştre jî qertafên 

cînavkên kesin tên bikaranin. Ji ber ku ev rawe bi alîkariya lêkera "bûn "ê 

tê çêkirin dibe çîrokî.  

IDema Br. Têdeyî + Bû + Qrt. Cnv. Ksn.  

Mînak:  

Lêkerên Negerguhêz Ez hatibûm.  

Tu ketibûyî.  

Ew çûbû.  
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Em meşîbûn.  

Ew bûbûn.  

Lêkerên Gerguhêz Min xwaribû.  

Te xwendibû.  

Wê gotibû.  

Me pirs mû -.  

We nivîs mû.  

Neyînî û Ergatîvî  

Neyîniya vê demê jî wek demên borî tê çêkirin, rewşa ergatîv ji bo lêkerên 

gerguhêz derbas dibe, pêveber li gorî bireserê qertafan digire. Lêker ji 

pêşgiran pêk bê qertafa neyînî dikeve navbera wan pêşgiran û rayekê.  
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Mînak:  

Ez neçûbûm. Wan ew biribûn.  

Min venexwaribû. Zarokan tu dîtibûyî.  

2) Dema Borî ya Domdar  

Di dema borî de wateya domandina karî dide. Bi qertafa dema niha "di- 

'yê û bi teşeyê dema borî ya têdeyî çêdibe. Bi dûre qertafên cînavkên 

kesîn tên bikaranîn.  

IDi + Dema Br. Têdeyî + Qrt. Cnv. Ksn.  

Mînak:  

Lêkerên Negerguhêz Ez jê dire viyam.  

Tu ji hal diketî,  

Ew bilind difirî,  

Em zû dihatin.  

Ew gêj dibûn.  

Lêkerên Gerguhêz Min jê re digot.  
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Te ji min dixwest. Wê/wî ew digirtin. Me xwe paqij dikir. Wan firaq 

dişûştin.  

Hiş yarî: Dema ku "Î 'ya qertafa dema niha neyê bikaranîn, li gorî wateyê 

tevlihevî jî çêdibe.  

Mînak:  

Min dam (danin / dema boriya têdeyf) Min dianî. (anin / dema boriya 

domdar)  

Nîşe: Di dema borî ya domdar de rayekên lêkerên "mirin û jin-jiyan "ê 

diguherin. "Mirin" bi awayê "mirî" teşe digire, "jin" jî bi rayeka 'jiya 'yê di 

vê demê de tê bikaranîn.  

Mînak:  

Ez dimirîm. Ez dijiyam.  

Dema ku lêker ji pêşgirên "ba-, da-, hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê pêk bê, 

qertafa dema niha "di-" dikeve navbera van pêşgiran û rayeka lêkerê. 

Lêker ji navdêr ûji lêkereke alîkar pêk bê "di-" bi lêkerê ve tê nivîsîn.  

Mînak:  

Min vedixwar.  

Ew vedirşiya.  
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We hildibijart. Em mezin dibûn.  

Tu radiketî.  

Te jê hez dikir. 

Neyîniya Raweyê  

Neyîniya dema borî ya domdar, ji ber ku dem dema borî ye bi qertafa 

neyinî "ne- 'yê tê çêkirin, ev hêman beriya qertafa dema niha "di- "yê tê. 

Lêker ji pêşgiran pêk bê, qertafa neyînî dikeve navbera van pêşgiran û 

qertafa dema niha.  
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Mînak:  

Erênî  

Ez dikeniyam. Te dixwar. Ew diçû.  

Min vedixwar. Ew radiket.  

Ew mezin dibû.  

Neyînî 

Ez nedikeniyam. Te nedixwar. Ew nediçû 

Min venedixwar. Ew ranediket,  

Ew mezin nedibû.  

3) Dema Boriya Nêz a Pêkne hatî  

Wateya bûyer, kar fl tevgera ku di dema borî ya nêz de pêk nehatiye nîşan 

dide. Di hevoka bingehîn de hêmanên dema bê "dê" û "bi-" hene. 

Herwiha lêker jî li gorî dema borî ya têdeyî tê bikaranin ci qertafa raweyê 

"-a" li dawiyê tê zêdekirin. Hevoka duyem dema ku berî hevoka bingehîn 

be dibe şert û li gorî dema bingehîn teşe cligire. Hevoka duyem, dema ku 

piştî hevoka bingehîn be, dibe sedem û li gorî dema borî ya têdeyî teşe 

digire.  

Dê / ê bi + Lêkera bêrader + Qrt. Cnv. Ksn. + a  

Mînak:  

Şert/Lêkerên Gerguhêz Ku te bigota, min ê bixwara.  

Ku we wisa nekira, wî yê bigota. Ku wê bixwesta, dê wî jî dil bikira. Ku te 

bistenda, wî yê bixwesta.  

Şert/Lêkerên Negerguhêz Ku biketa, em ê biçûna.  
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Ku bimeşiya, dê bihata vir. Ku biçûya, dê bi ser biketa.  

Ku baskên wê hebûna, dê bifrrriya.  
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Sedem/Lêkerên Gerguhêz Min ê bixwesta, lê wê dil nekir. Te yê bixwara, 

lê zikê te têr bû.  

We yê bistenda, lê pereyê we tune bû. Wî yê bişûşta, lê destê wî xwinî 

bû.  

Sedem/Lêkerên Nerguhêz  

Ez ê bireviyama, lê lingê min êşiya.  

Tu yê bihata, lê karê te li hev nehat. Ew ê bimeşiya, lê te nehişt.  

Em ê biçûna; lê balafir xera bû.  

Nîşe: Di hevokên sedemê de, hevoka duyem li gorî dema borî ya têdeyî û 

li gorî dema borî ya domdar teşe digire.  

Mînak:  

We yê bistenda, lê perê we têrê nedikir. Min ê bigota, lê zû derket. 

Ez ê bireviyama, lê lingê min diêşiya. Te yê bistenda, lê pereyê te têrê 

nekir. 

Dema ku lêker ji pêşgirên "ba-, da-, hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê pêk bê, 

qertafa hevoka bingehin ya dema bê "b Î- JJ dikeve. Lêker ji navdêr û ji 

lêkereke alîkar pêk bê "bi- JJ bi lêkerê ve tê nivisîn.  

Mînak:  

Şert Ku te vexwara, min ê jî vexwara. Ku we deng nekira, we yê hilbijarta.  

Ku te destûr bidaya, em ê bilind bibûna.  

Sedem Ew ê verşiyaya, lê te kîsik nedayê. Tu yê rake ta, lê dengê teybê 

zêde bû. Min ê jê hez bikira, lê ji vir çû.  
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Ergatîviya Raweyê  

Ji ber ku dem dema borî ye, ji bo lêkerên gerguhêz rewşa ergatîv 

derdikeve holê. Jj bo pirrjimariya bireserê divê qertafa pirrjimariyê "-in" 
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li pêveberê bê zêdekirin. Bireser cînavk be pêveber li gorî wê qertafên 

cînavkên kesîn digire.  

Mînak:  

Şert 

Ku te bigota, min ê ew bixwarina. Ku ew biçûya, wan ê ez bibirima.  

Sedem 

Wî yê ew bixwesta, lê te mehdê xwe kir. Min ê tu bidita, lê birayê min 

nehişt.  

Neyîniya Raweyê  

Neyiniya vê raweyê bi qertafa neyînî "ne- 'yê tê çêkirin, ev qertaf di 

hevoka bingehin de, di şûna qerta fa raweyê "bi- 'yê de tê bikaranin. Di 

awayê neyinî de wateya "pêkhatin nê heye. Di vî awayî de hevoka şertî 

dibe ku erêni, dibe ku neyînî be.  

Mînak:  

Şert 

Ku te bigota/negota, min ê nexwara. Ku we wisa bikira/nekira, wî yê 

negota. 

Sedem 

Min ê nexwesta, lê wê pirr dil kir.  

Ez ê nereviyama, lê ez mecbûr mam.  

Di rewşa neyînî de dema ku lêker ji pêşgirên "ba-, da-, hil-, ra-, rû-, ve-, 

wer- ... nê pêk bê, hêmana neyînî "ne-" dikeve navbera van pêşgiran û 

rayeka lêkerê. Lêker ji navdêr û ji lêkereke alîkar pêk bê "ne-" beriya 

rayeka lêkerê tê nivîsîn û şûna "bi- 'yê digire.  

Mînak:  

Şert 

Ku te nexwestalbixwesta, min ê venexwara.  
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Ku tu neaniya/bianiya, min ê veneçirranda. Ku te nexwesta/bixwesta wî 

yê jê hez nekira. 

Sedem 

Min ê ranekira, lê te pirr xwestibû.  

Te yê venekira, lê destûr dan te.  

Me yê bilind nekira, lê wan kursî da me.  

4) Dema Boriya Dûr a Pêknehatî  

Wateya bûyer, kar û tevgera ku di dema borî ya dûr de pêk nehatiye nîşan 

dide. Di hevoka bingehin de daçeka dema bê "dê" heye lê qertafa raweyê 

"bi-" nayê bikaranîn. Lêker di teşeyê dema borî ya çîrokî de ye, hêmana 

vê raweyê "-a" jî lê zêde dibe. Hevoka duyem dema ku berî hevoka 

bingehîn be, dibe şert û li gorî dema hevoka bingehîn teşe digire. Hevoka 

duyem, dema ku piştî hevoka bingehîn be, dibe sedem û li gorî dema borî 

ya çîrokî teşe digire.  

Dê / ê + Dm. Br. Çrk. + Qrt. Cnv. Ksn. + a  

Mînak:  

Şert/Lêkerên Gerguhêz  

Ku te gotibûya, min ê xwaribûya.  

Ku te stendibûya, wî yê xwestibûya.  

Ku wê xwestibûya, dê wî jî dil kiribûya. Ku we wisa kiribûya, wî yê 

gotibûya.  

Şert/Lêkerên Negerguhêz Ku ke tib Ciya , em ê hatibûna.  

Ku meşiyabûya, dê hatibûya vir. Ku çûbûya, dê bi ser ketibûya. Ku tu 

rniribûya, dê êşiyabûya,  

Se de miLê ke rê n Ge rguhê z  

Min ê xwestibûya, lê wê dil nekiribû. Te yê xwaribûya, lê zikê te têr bûbû.  
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Wî yê şûştibûya, lê destê wî xwînî bûbû, We yê stendibûya, lê perê we 

tune bCI.  
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Sedem/Lêkerên Negerguhêz  

Ez ê reviyabûma, lê lingê min êşiyabû.  

Tu yê hatibûya, lê karê te li hev nehatibû. Em ê çûbûna; lê balafir xera 

bûbû.  

Ew ê meşiyabûna, lê te nehiştibû.  

Ergatîviya Raweyê  

Ji ber ku dem dema borî ye, ji bo lêkerên gerguhêz rewşa ergatîv 

derdikeve holê. Ji bo pirrjimariya bireserê divê qerta fa pirrjimariyê "<in" 

li pêveberê bê zêdekirin. Bireser cînavk be pêve ber li gorî wê qertafên 

cînavkên kesîn digire.  

Mînak:  

Şert 

Ku te gotibûya, min ê ew xwaribûya. Ku ew çûbûya, wan ê ez biribûma.  

Sedem 

Wî yê ew xwestibûya, lê te qebûl nekiribû. Min ê tu dîtibûya, lê bira yê 

min nehiştibû.  

Neyîniya Raweyê  

Neyîniya vê raweyê bi qertafa neyînî "ne- 'yê çêdibe, ev qertaf di hevoka 

bingehîn de, tê pêşiya lêkerê. Di awayê neyînî de wateya "pêkhatin "ê 

heye. Di vî awayî de hevoka şertî dibe ku erênî, dibe ku neyînî be.  

Mînak:  

Şert 

Ku te gotibûya/negotibûya, min ê nexwaribûya. Ku we wisa 

kiribûya/nekiribûya, wî yê negotibûya. 
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Sedem 

Min ê nexwestibûya, lê wê pirr dil kiribû. Ez ê nereviyabûma lê ez mecbûr 

mabûm.  

Di rewşa neyînî de dema ku lêker ji pêşgirên "ba-, da-, hil-, ra-, rû-, ve-, 

wer- ... "ê pêk bê, hêmana neyînî "ne-" dikeve navbera van pêşgiran  
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Û rayeka lêkerê. Lêker ji navdêr U JI lêkereke alîkar pêk bê "ne-" tê pêşiya 

lêkerê.  

Mînak:  

Şert 

Ku te xwestibûya/nexwestibûya, min ê venexwaribûya. Ku te 

anibûya/neanibûya, min ê veneçirrandibC!ya.  

Ku te dil kiribûya/nekiribûya wî yê jê hez ne kiribûya.  

Sedem 

Min ê ranekiribûya, lê te pirr xwestibû.  

Te yê venekiribûya, lê destûr dabûn te. Me yê bilind ne kiribûya, lê kursî 

şikestibû.  

5) Dema Boriya Dûr a Nediyar  

Di vê raweyê de bûyer, kar û tevger pêk tê; lê ev pêkhatin ji aliyê kirdeyê 

ve baş nayê zanin. Divê ra weyê de, dema borî ya têdeyî II rayeka lêkera 

"bûn "ê "b" tên bikaranîn. Bi dûre qertafên cinavkên kesin lê tên 

zêdekirin.  

Dê / ê + Lêkera bêrader +(i) b + Qrt. Cnv. Ks/1..  

Mînak:  

Lêkerên Negerguhêz Ez ê ha tibirn.  

Tu yê çûbî.  

Ew ê ketibe.  
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Em ê meşiyabi.n. Hûn ê êşiyabin. Ew ê rniribin.  

Lêkerên Gerguhêz Min ê gotibe.  

Te stendibe.  

Wî yê xwendibe. Me yê xwaribe. We yê avêtibe. Wan ê xwestibe.  

Nîşe: Dema ku tîpa lêkerê ya dawî dengdar be dengdêra alîkar "_i" dikeve 

navberê.  

Mînak:  

Ez ê hatibirn.  

Tu yê ketjbi  
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Ergatîviya Raweyê  

Ji ber ku dem dema borî ye, ji bo lêkerên gerguhêz rewşa ergatîv 

derdikeve holê. Ji bo pirrjimariya bireserê divê qertafa pirrjimariyê "-in" 

li pêveberê bê zêdekirin. Bireser cînavk be pêveber li gorî wê qertafên 

cînavkên kesîn digire.  

Mînak:  

Min ê ew xwaribe. Me yê ew avêtibin,  

Teyê ez dîtibim. Wî yê tu xwestibî,  

Ne yîniya Rawe yê  

Neyîniya vê raw eyê bi qertafa neyînî "ne- 'yê çêdibe, ev qertaf tê pêşiya 

lêkerê.  

Mînak:  

Erênî  

Ez ê keniyabim. Te yê xwaribe. Ew ê çûbe.  

Neyînî 

Ez ê nekeniyabim. 

Te yê nexwaribe. Ew ê neçûbe. 
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Dema ku lêker ji pêşgirên "ba-, da-, hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê pêk bê, 

hêmana neyînî "ne-" dikeve navbera van pêşgiran û rayeka lêkerê. Lêker 

ji navdêr ûji lêkereke alîkar pêk bê "ne-" dikeve şûna "bi- 'yê.  

Mînak:  

Erenî  

Min ê vexwaribe. Ew ê raketibe. Wê yê hilbijartibe. Min ê hez kiribe.  

Neyînî 

Min ê venexwaribe. Ew ê raneketibe. We yê hilnebijartibe. Min ê hez 

nekiribe. 

Wate ya Dibe tî û Şibandinê  

Ev rawe dema ku bi hêmanên "dibe, belkî ... 'yê re bê bikaranîn wateya 

dibetiyê; dema ku bi daçeka "wek "ê re bê bikaranîn wateya şibandinê 

dide.  

Mînak:  

Belkî hatibe.  

Belkî jê re gotibe. 160  

  

Dibe ku çûbe. Wek ku ketibe.  

Dibe ku lawikî mar kuştibe. Wek ku nan xwanbe.  

B. Raweyên Xwestek û Daxwazê yên Hevdudanî  

1) Dema Boriya Nêz a Pêknehatî  

Raweyên xwestek û daxwazê hemû bi heman awayî çêdibin. Tenê peyva 

serê hevokê diguhere. Di vê raweyê de, teşeyê dema borî ya têdeyî, piştî 

qerta fa "bi- 'yê tê. Bi dûre qertafên cinavkên kesîn û qertafa vê raw eyê 

"-a" lê tên zêdekirin. Ev rawe di dema borî ya nêz de wateya "pêknehatin 

"ê dide xwestek û daxwaziyan. Di vê raweyê de hêmanên "bila ", "xwezî", 

"ku" û "divê 'yê tên serê hevokê. Ji demê bêtir xwestek û daxwazî li pêş 
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in. Jibo lêkerên gerguhêz rewşa ergatîv derbas dibe û pêveber li gorî 

bireserê teşe digire.  

Xwestek 

Ez bireviyama. Em bihatina. Bila ew biçûya.  

Min (ew) bixwara. Te (ew) biavêtina. Bila te (ew) bixwara.  

Daxwazî 

Xwezî ez bireviyama. Xwezî em bihatina.  

Xwezî min (ew) bixwara. Xwezî te (ew) biavêtina.  

Şert 

Ku ez bireviyama, dê bigota.  

Ku min (ew) bixwara, ew ê birçî bimaya. Ku em bihatina, dê jê bistenda.  

Ku te (ew) biavêtina, wan ê ji wî bixwesta.  

Divêtî 

Divê ez bireviyama. Divê em bihatina.  

Divê min (ew) bixwara. Divê te (ew) biavêtina.  

Xwesteka Nêzîk  

Min dikir ez bireviyama. Me dikir em bihatina.  

Min dikir ew bixwara. Te dikir ew biavêtina.  

Di raweya xwesteka nêzîk de, lêkera bingehîn carinan bi awayekî din jî 

teşe digire. Di vî awayî de lêker li gorî raweya xwestekê teşe digire. Di 

hevoka yekem de ergatîvî, di ya duyem de aqûzatîvî heye. Li gorî vê yekê 

kirdeyên xwerû jî tên bikaranîn.  
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Mînak:  

Min dikir (ez) biçim. Te dikir (tu) biavêji  

Nîş e: Xwesteka nêzîk, di dema borî de pirr kêm be jî wek awayê li jêr jî 

tê bikaranîn. Lêkera alîkar "kirin" dikeve dirûvê dema borî ya têdeyî.  
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Mînak:  

Min kir ku ez jî biçim.  

Wî kir ku ji min re bigota.  

Hişyarî: Di van raweyan de hewce nake ku qertafa raweya borî "-a" li 

lêkera alîkar bê zêdekirin.  

Mînak:  

M in dikira- bigota. Xweziya- min bixwara. Divêya min bixwara.  

2) Dema Boriya Dûr a Pêknehatî  

Di vê raw eyê de qertafa raweyê "a-" li dema borî ya çîrokî tê zêdekirin. 

Ev rawe di dema borî ya dûr de wateya "pêk nehatin "ê dide raweya 

xwestek ('1 daxwaziyê. Di vê raw eyê de jî hêmanên "bila ", "xwezî", "ku" 

û "divê "yê tên serê hevokê. Ji bo lêkerên gerguhêz rewşa ergatîv derbas 

dibe II pêveber li gorî bireserê teşe digire.  

Xwestek 

Ez reviyabûma. 14 Em hatibûna.  

Bila te (ew) xwaribûya.  

Min (ew) xwaribûya. Te (ew) avêtibûna. Bila ew çûbûya.  

Daxwazî 

Xwezî ez reviyabûma. Xwezî em hatibûna.  

Xwezî min (ew) xwaribûya. Xwezî te (ew) avêtibûna.  

Şert 

Ku ez reviyabûma, dê gotibûya.  

Ku min (ew) xwaribûya, ew ê birçî mabûya. Ku em hatibûna, dê jê 

stendibûya.  

Ku te (ew) avêtibûna, wan ê ji wî xwestibûya.  

14 Ji bo sivikkirinê dibe ku "bi- "ya raweyê ketibe. 162  

  

Divêtî 
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Divê ez reviyabûma. Divê em hatibûna.  

Divê min (ew) xwaribûya. Divê te (ew) avêtibûna.  

Hişyarî: Di vê raweyê de jî hewce nake ku qertafa raweyê "-a" li hêmana 

lêkera alîkar bê zêdekirin.  

Mînak:  

Xweziya min xwaribûya. Divêya min xwaribûya.  

3) Dema Boriya Dûr a Nediyar  

Divê raweyê de, dema borî ya têdeyî û rayeka lêkera "bûn "ê "b " tên 

bikaranîn. Bi dûre qertafên cînavkên kesin lê tên zêdekirin. Ev rawe di 

dema borî de wateyeke "nediyar" dide raweya xwestek û daxwaziyê. Di 

vê raweyê de jî hêmanên "bila ", "xwezî", "ku" û "divê 'yê tên serê 

hevokê. Ji bo lêkerên gerguhêz rewşa ergatîv derbas dibe û pêveber li 

gorî bire serê teşe digire.  

Xwestek 

Ez reviya bim. Em hatibin.  

Bila te (ew) xwaribe.  

Min (ew) xwaribe. Te (ew) avêtibe. Bila ew çûbe.  

Daxwazî 

Xwezî ew reviyabe. Xwezî hûn hatibin.  

Xwezî min (ew) xwaribe. Xwezî te (ew) avêtibin.  

Şert 

Ku ez reviyabim, dê gotibe.  

Ku min (ew) xwaribe, ew ê birçî mabe. Ku em hatibin, dê jê stendibin.  

Ku te (ew) avêtibin, wan ê ji wê xwestibe.  

Divêtî 

Divê ez reviya bim. Divê em hatibin.  

Divê min (ew) xwaribe. Divê te (ew) avêtibin.  
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7. "BÛN"  

Yek ji lêkera ku herî zêde tê bikaranîn û kartêker e lêkera "bûn nê ye.  

Ev lêker, xwedî gellek peywiran e, wek lêkera bingehîn û alîkar tê 

bikaranîn, dema borî ya çîrokî çêdike, jê lêker tên çêkirin û li gorî wateyê, 

xwedî du peywiran e. Qertafên cinavkên kesîn jî di dema niha de li şûna 

wê tên bikaranîn.  

Li Gorî Wateyê  

Ev lêker xwedî du wateyên cuda ye. Di awayê yekem de, wateya "heyîn 

Hê dide, wek lêkera alîkar tê bikaranîn û navdêran dike pêve ber. Di 

awayê yekem de ev lêker nayê kirpandin. Di awayê duyem de, wateya 

"bûn na tişt an kesekî dihewîne û lêkera alîkar e. Di awayê duyem de ev 

lêker tê kirpandin.  

Wek Lêkera Alîkar  

Ev herdu wate, dema ku "bûn" lêkera alîkar be derdikevin holê. Di awayê 

yekem de wateya "heyîn "ê dihewîne, di awayê duyem de jî wateya "bûn 

"ê dihewîne. Di herdu awayan de jî "bûn" ji hêmana navdêr cuda tê 

nivîsin.  

Mînak:  

Dema Borî ya Têdeyî-l Navê min Rizgar bû.  

P orrê min dirêj bû. Dengê te bilind bû.  

Av germ bû.  

Xwarin sar bû.  

Dema Borî ya Têdeyî-2 Bavê min rizgar bû.  

Porrê min dirêj bû. Dengê te bilind bû.  

Av germ bû.  

Xwarin sar bû.  

Dema Niha-l  
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Na vê min Rizgar e. Porrê min dirêj e. Dengê min bilind e. Av germe.  

Xwarin sar e.  

Dema Niha-2  

Bavê min rizgar dibe. P orrê min dirêj dibe. Dengê te bilind dibe. Av germ 

dibe. Xwarin sar dibe.  

164  

  

Dema Bê-1  

Navê min dê Rizgar ffibe. 15  

Porrê min dê dirêj ffibe. Dengê min dê bilind Bibe. Av dê germ bibe.  

Xwarin dê sar bibe.  

Dema Bê-2  

Bavê min dê rizgar bibe. Porrê min dê dirêj bibe. Dengê te dê bilind bibe. 

Av dê germ bibe. Xwarin dê sar bibe.  

Dema ku em herdu awayan didin ber hev, eşkera ye ku di awayê yekem 

de wateya "heyîn "ê heye û qertafên cînavkên kesîn, di dema niha de li 

şûna "bûn "ê hatine bikaranin.  

Nîş e: Di awayên li jor de lêkerên "rizgarbûn, dirêj bûn, bilindbûn, 

germbûn û sarbûn "ê derdikevin holê. "Bûn JJ dema ku bi navdêran re bê 

bikaranin û di nava hevokê de be, dibe lêkera bingehîn, dema ku li dû 

navdêran bê dibe lêkera alîkar.  

Mînak:  

Ez mamoste bûm.16(Heyîn) Em heval bûn. (Heyîn)  

Ez bûm mamoste." (Bûn) Em bûn heval. (Bûn)  

Hişyarî: Dema ku "bûn JJ wek lêkera bingehîn bê bikaranîn, bêtir di nava 

hevokê de cî digire. Dema ku ciyê wê bê guhertin, ji aliyê wateyê ve dibe 

ku tevlihevî derkevin holê.  

Mînak:  
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Hinekan dixwest Misilman bibin.  

Eger qest ew be ku hinek kes ne "Misilman "in û dixwazin bibin Misilman, 

divê hevok bi awayê "Hinekan xwest bibin Misilman. " bê nivîsîn. Di 

awayê li jor de wateya "hinek kesên ku dixwazin wek Misilman bên 

dinyayê" heye.  

Awayê Neyînî  

Di awayê neyînî de, ji bo awayê yekem qertafa neyînî "ne-" cuda tê 

nivîsîn; di awayê duyem de ev qertaf bi lêkerê ve tê nivîsîn.  

15 Di vî awayî de gellek caran "bi-" ji lêkerê dikeve. Dema ku jê nekeve, 

herdu awa tevlihev dibin.  

16 Niha ne mamoste yeû di ser bûyerê re wext derbas bûye. 17 Ev bûyer 

di wextekî nêzîk de pêk hatiye.  
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Mînak:  

Navê min ne Rizgar bû. Navê min ne Rizgar e.  

Bavê min rizgar nebû. Bavê min rizgar nabe.  

Hişyarî: Hêmana qertafa kesê sêyem "-(y)e ". di dema niha de ji bo kes an 

ji tiştê sêyem, ciyê lêkera "bûn "ê digire. Ew hêman divê ji pêveberê cuda 

bê nivisîn an na dibe ku bi qertafa dema borî ya dûdar "-(y)e 'yê re 

tevlihev bibe.  

Mînak:  

Bedirxan raketî ~. (bûn-dema niha) Bedirxan raketiye. (dema br. dûdar)  

Wek Lêkera Bingehîn  

Ev lêker, di raweyên deman de wek lêkera bingehîn ji tê bikaranîn, Di vî 

awayî de lêker bêtir di nava hevokê de cî digire.  

Mînak:  

Dema Borî ya Têdeyî Xwişka min bû mamoste. Elî bû nêçîrvan.  
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Dema Borî ya Dûdar Ew nebû tiştek.  

Ez bûme şivan.  

Dema Niha  

Xwişka min dibe mamoste. Elî dibe nêçîrvan.  

Ew nabe tiştek.  

Ez dibim şivan.  

Dema Bê  

Xwişka min dê bibe mamoste. Elî dê bibe nêçirvan.  

Ew ê nebe tiştek.  

Ez ê bibim şivan.  
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Peywirên Din  

A. Ev lêker dema borî ya çîrokî û dema boriya dûr a pêknehatî de tê 

bikaranin.  

Mînak:  

Ew do hatibû. Perîxan çûbû malê.  

Min stendibûya, wan ê xwaribûya. Te gotibûya, Ezîz dê hatibûya.  

B. Dema ku hêman û qertafên "çê-, hil-, ra-, ve-, wer- ... "ê bigire lêkerên 

nû jê tên çêkirin. Lêkera "hebûn Hê jî bi alîkariya lêkera "bûn Hê çêdibe.  

Mînak:  

Ere beya me çêbû.  

Gul li baxçeyî vebûne. Di kendalê jor de werbû,  

Dû ji kulekê hilbû.  

Ez êdî ji xewê rabûm. Ez hebûm.  

C. Di raweya dema niha de bi lêkerên din re tê bikaranîn û wateya 

ihtimalê dide.  

Mînak:  
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Dibe ku ez biçim.  Îro dibe ku dêya min bibêje.  

Dibe ku mirov li xwe vegerin. Berdan dibe ku bi ser nekeve.  

D. Dema ku bi navdêrekê re tê bikaranîn lêkerên hevdu danî çêdike.  

Mînak:  

Xweşikbûna te li ber çavan e. Ev rezîlbûna me besî me ye. Em ne li benda 

dînbûna wê bûn. Delalbûna te dibe bela ji te re.  
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Hebûn  

"He" navdêrek e û wateya "erê-erêkirin "ê dide. IS Ji vê peyvê, "heyîn" bi 

dest dikeve. Ji vê navdêrê bi alikariya lêkera "bûn "ê "hebûn" hatiye 

çêkirin. "Hebûn" ji xeynî wateya xwe ya "heyîn "ê, bi mirovî û hebûna wî 

re jî têkildar eû bûneweriyê dihewîne. Herdu wateyên "bûn "ê li wê jî tên 

barkirin. Di awayê yekem de "heyîn "ê destnişan dike di awayê duyem de 

"bûn "ê destnîşan dike. Hêmana "he "yê divê cuda bihata nivîsîn lê ji ber 

ku kurt e ji berê de bi lêkerê ve hatiye nivîsîn.  

Mînak:  

Dema Borî ya Têdeyî-1 Ew hebû.  

Ew hebûn.  

Di çenteyî de sêv hebûn.  

Dema Borî ya Têdeyî-2 Ew hebû.  

Ew hebûn.  

Mirov hebûn.  

Dema Niha-1 Ew heye.  

Ew hene.  

Di çenteyî de sêv hene.  

Dema Niha-2 Ew hedibe. Ew hedibin, Mirov hedibin.  
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Di dema bê de herdu rawe dişibin hev; lê bêtir di awayê yekem de, 

qertafa dema bê "bi-" dikeve.  

Dema Bê-1 Ew ê hebibe. Ew ê hebibin.  

Di çenteyî de dê sêv hebibin.  

Dema Bê-2  

Ew ê hebibe.  

Ew ê he bibin. Mirov dê hebibin.  

Awayê Neyînî  

Di awayê neyînî de qertafa neyînî "ne-" ji awayê yekem cuda tê nivîsîn. 

Di awayê duyem de, ev qertaf bi lêkerê ve tê nivîsîn.  

Mînak:  

Ew ne hebû. Ew ne heye.  

Ew hene bû. Ew henabe.  

18 Li hinek deveran ji bo peyva "erê "yê, "e" tê bikaranîn. Tîpa "h"yêji 

serê gellek peyvên Kurdî ketiye. Di Kirmanckî de jî "est" wateya peyva "he 

"yê dide. Dema ku mirov tiştekî "erê" dike pê re jî "heyîn" derdikeve hole. 

Dema ku mirov "na" dike "neyîn " derdikeve holê.  
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Tunebûn  

Dijbera peyva "he"yê ya ku wateya wê "erê" ye, "ne ,,19 ye. "ne" wateya 

"neyînî" dide ku lêkera "neyîniê ji wê bi dest dikeve. Bi alikariya lêkera 

"bûn/'ê "nebûn" hatiye çêkirin ku ew jî dij bera "hebûntê ye. "Nebûn ,,20 

ji ber ku neyîniya lêkera "bûn/'ê ye jî hêmana neyînî "tu" hatiye pêşiya 

wê û ji "nebûn/'ê ji bo dij bera "hebûn "ê, "tunebûn" hatiye çêkirin. Ji bo 

vê lêkerê jî du wateyên "bûn "ê derbas dibin. Ev hêman ji ber ku ne kurt 

e bi pirranî ji "bûnîê cuda tê nivîsîn.  

Dema Borî ya Têdeyî-l Ew tune bû.  
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Ew tune bûn.  

Di çenteyî de sêv tune bûn.  

Dema Borî ya Têdeyî-2 Ew tune bû.  

Ew tune bûn.  

Mirov tune bûn.  

Dema Niha-l Ew tune ye. Ew tune ne.  

Di çenteyî de sêv tune ne.  

Dema Niha-2 Ew tune dibe." Ew tune dibin. Mirov tune dibin.  

Di dema bê de herdu awa dişibin hev; lê bêtir di awayê yekem de, qertafa 

dema bê "bi-" dikeve.  

Dema Bê-1 Ew ê tune bibe.  

Ew ê tune bibin.  

Di çenteyî de dê sêv tune ffibin.  

DemaBê-2 

Ew ê tune bibe.  

Ew ê tune bibin. Mirov dê tune bibin.  

Nîşe: Ji bo dijbera "h ebûn/'ê "nînbûn " jî tê bikaranîn. Di awayê duyem 

de ciyê "tune 'yê digire; lê awayê duyem pirr nayê bikaranin.  

Dema Borî ya Têdeyî-l Ew nîn bû.  

Ew nîn bûn.  

Di çenteyî de sêv nîn bûn.  

Dema Bori ya Têdeyî-2 Ew nîn bû.  

Ew nîn bûn.  

Mirov nîn bûn.  

19 "ne" du wateyan dihewîne, 1. Dijbera "he "yê ye, 2. Qertafa "neyînî" 

ye.  
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20 "nebûn" û "hebûn" dijberî hev in, lê di heman demê de "nebûn" 

neyîniya "bûn Hê ye. Herwiha wek dijbera "hebûn Hê "nîn bûn " jî heye 

û ew jî tê bikaranîn.  

21 Bûyera "tunebûn Hê didome.  
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Dema Niha-l Ew nîn e.  

Ew nîn in  

Di çenteyî de sêv nin in.  

8. "KIRIN"  

Dema Niha-2 Ew nîn dibe. Ew nîn dibin. Mirov nîn dibin.  

Ev lêker jî pirr zêde tê bikaranin fl xwedî gellek peywiran e. Hem wek 

lêkera bingehîn û hem jî wek lêkera alîkar tê bikaranîn. Pêywirên vê 

lêkerê ev in:  

A. Wek lêkera bingehîn bi tena serê xwe tê bikaranîn.  

Mînak:  

Te got, min ji wisa kir. Wan ev kir.  

Çi kir, te kir.  

Karê xwe kiriye, lewma serbilind e.  

B. Wek lêkera alîkar bi navdêran re tê bikaranîn û lêkerên hevdudanî 

çêdike.  

Mînak:  

Te derd li min peyda kirin. Lezgîn ji me pirs dike.  

Se br dike dilê rrun. Bernameya me dewam dike.  

Nîşe: Hinek lêkerên ku bi alîkariya lêkera "kirin "ê hatine çêkirin, bi tena 

serê xwe jî tên bikaranîn.  

Mînak:  

Disebire dilê min. Bernameya me didome.  
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Lezgîn ji me dipirse. Min jê pirSÎ.  

C. Bi lêkerên bingehin re di teşeyê dema niha de tê bikaranin û wateya 

xwestin, nêt fl nêzîkbûna kirin an bûyîna karekî dide.  

Mînak:  

Ez dikim herim Mêrdînê. Bavê min dike binivîse. Tu dikî neçî malê.  

Ez dikim nên bixwim. Zana dike ji dibistanê bê. Hûn dikin çi bikin?  

D. Dema ku qertafên "da-, çê-, hil-, ra-, ve- '~vê bigire lêkerên nû jê tên 

çêkirin.  
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Mînak:  

Wî cemedank çêkir.  

Min kevirî dakir avê.  

Xwe dîsa hi1kir. Deriyê malê vekir.  

9. LI GORÎ SAZKIRINÊ LÊKER  

Lêkerên Kurmancî li gorî dema borî ya têdeyî hatine çêkirin. Dema ku em 

bala xwe didin awayên wan ên dema borî, hinek qertafên dernçêker II 

lêkerçêker derdikevin holê. Dema ku ew qertaf ji lêkeran tên avêtin 

rayekên lêkeran li holê diminin, Lêkerên pêkhatî pêşgir û paşgiran digirin. 

Lêkerên xwerû jî pirr hindik in. Di Kurmancî de ji bo lêkerên pêkhatî pêş 

girên "ba-, da- hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê tên bikaranîn. Lêkerên "kirin, 

xwestin, bûn ... "ê gellek caran alikariya navdêran dikin û lêkerên 

hevdudanî çêdikin. Wekidin lêkerên têraniyê "karîn, zanîn, wêrîn û 

xwestin" jî lêkerên hevdudanî çêdikin. Daçek û cînavk jî di çêkirina 

lêkerên hevdudanî de ciyekî girîng digirin. Herwiha ji bo rewşa tebatî û 

dançêker lêkerên "hat û dan "ê tên bikaranîn û lêkerên hevdudanî 

derdikevin holê. Lêker li gorî sazkirinê dibin sê beş:  
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A. Lêkerên Xwerû: Ev lêker ji hêmanekê pêk tên û qertafan nastînin. Ango 

xwerû ne, bêqertaf hatine pê û hindik in.  

Mînak:  

Xwar (in), bû(n), bir (in), mir (in), hat (in), ket (in), çû (n) kir (in) ...  

Nîş e: Hinek lêker dema ku di dema niha de tên bikaranîn di rayeka wan 

de tîpek an jî du tîp dimînin.  

Mînak:  

Min xwar.  

Ez çûm.  

Ez di-xw-im. Ez di-ç-im,  

B. Lêkerên Pêkhatî: Ev lêker paşgir û pêşgiran digirin. Bêtir ji rayekên 

navdêran tên bidestxistin.  

1) Bi Paşgiran: Dema ku qertafên ">î. -and, -L''yê bên ser rayekên 

navdêran lêkerên pêkhatî çêdibin. Ev qertaf di heman demê de qertafên 

dema borî ya têdeyî ne jî. Ji ber ku navên lêkeran jî çêdikin, peywira wan 

ya çêkeriyê jî heye.  

Mînak:  

-Î: Ke n-î-(n) , rev-î-(n), pirs-î-(n), firr-î-In), kirr-î-(n), kux-î-(n), meş-î-  

(n) ...  
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-and: Rev-and-(in), ken-and-(in), firr-and-Iin), bir-and-(in), hel-and(in) ...  

-t: Pelax-t-(in), kesax-t-(in), bihar-t-(in), qeşar-t-(in), guher-t-(in), qelaş-t  

-(in) ...  

2) Bi Pêşgiran: Dema ku qertafên "b a-, da-, hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... "ê 

tên pêşiya lêkerên xwerû û pêkhatî, lêkerên nû çêdikin.  

Ba-: Ev qertaf wateya fitilinê dide lêkeran.  

Mînak:  
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Ba-ketin, ba-xistin, ba-dan ...  

Da-: Ev qertaf wateya bizaveke ber bi jêr ve dide lêkeran.  

Mînak:  

Da-ketin, da-kirin, da-dan, da-bestin, da-girtin, da-xistin, da-weşandin, 

da-qurtandin, da-hatin, da-gerandin ...  

Hil-: Ev qertaf wateya bizaveke jijêr ber bi jor ve dide lêkeran.  

Mînak:  

Hil-dan, hil-kirin, hil-bûn, hil-girtin, hil-anîn, hil-bijartin, hil-çinîn, hilpekin, 

hil-kişîn ...  

Ra-: Ev qertaf wateya bizaveke bêhêl dide lêkeran.  

Mînak:  

Ra-ketin, ra-kirin, ra-zan, ra-bûn, ra-xistm, ra-girtin, ra-gihandin, rahiştin, 

ra-dan, ra-çandin, ra-guhastin ...  

Rû-: Ev qertaf di du lêkeran de tê bikaranîn. Di yekê de wateya "pêkhatin 

"ê dide, di yekê de jî wateya "nişt "ê ango peyva ku wateya "cî û war JJf 

dideû wê dixe dirûvê tevgerekê.  

Mînak:  

Rû-dan, rû-niştin  

Ve-: Ev qertaf wateya rûdaneke berfireh dide lêkeran.  
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Mînak:  

Ve-ketin, ve-xwarin, ve-gotin, ve-bûn, ve-girtm, ve-rrunn, ve-kirin, ve-  

dan, ve-reşîn, ve-guherîn, ve-çirrandin, ve-jîn, ve-qetandin ...  

Wer-: Ev qertaf wateya bizaveke ber bi hêlekê ve CI lezgîntir dide lêkeran.  

Mînak:  

Wer-girtin wer-bûn, wer-dan, wer-kirin, wer-gerandin ...  

Nîşe: Lêkerên pêkhatî yên bi paşgir, hinek jê pêşgiran jî distînin.  
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Mînak:  

Veçirrandin, racivandin, hilkişîn, ragihandin ...  

Nîş e: Peyvên wek "baz" "ber ", "çê ", "der ". "girê" û "he "yê jî tên pêşiya 

lêkeran CI hinek lêkerên nû çêdikin, lê ev hêman ji qertafan bêtir wek 

peyv tên bikaranîn. Lê dema ku bi lêkeran re tên bikaranîn wek qertaf bi 

wan ve tên nivîsîn.  

Mînak:  

Baz-dan, ber-dan, der-xistin, der-anîn, çê-kirin, çê-bûn, girê-dan, he-  

bûn ...  

C. Lêkerên Hevdudanî: Ev cure lêker ji du an jî zêdetêr hêmanan pêk tên. 

Hêmana yekem ji navdêrekê pêk tê, hêmana duyem jî ji lêkerekê pêk tê. 

Lêkerên alîkar ên ku bi hêmanên navdêr re tên bikaranîn jî ev in: bûn, 

kirin, ketin, xistin, dan, hatin, anîn.  

Peyvên ku bi lêkerên alîkar re tên bikaranîn ji navdêr, rengdêr, cînavk, 

daçek û hokeran pêk tên.  

Mînak:  

Avdan, bikaranîn, hezkirin, rûdan, dînbûn, sorkirin, acizbûn, lêkirin,  

jêkirin, pêketin, pevçûn, paşketin ...  

Gellek lêker bi alîkariya daçek û cînavkan pêk hatine. Di gellek lêkeran de 

cinavkên lihevxistî hatine bikaranîn. Ev lêker gellek caran peyvê digirin 

nava xwe jî.  

Mînak:  

Te cil lê kir.  

Wan li Ehmed'î xist.  

We guliyên darê jê kirin. Min deng li wî kir.  
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Wê cilên xwe li xwe kirin.  
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1) Lêkerên Alîkar  

Min li televîzyonê temaşe dikir.  

Navdêr bi tena serê xwe nikarin bibin lêker, ji bo vê yekê ji wan re lêkerên 

alîkar divên. Hinek lêkerên ku dibin lêkerên alîkar ev in: anîn, kirin, ketin, 

bûn, dan, hatin.  

Mînak:  

Sorkirin, reşkirin, xw a rkirin , nermbûn, xweşbûn, dînbûn, xeberdan, 

hêvîdan, dengdan, nexweşketin, dirêjkirin ...  

Lêkerên alîkar ên bingehîn û peywirên wan ev in:  

a) Kirin: Ev lêker bi navdêran re tê bikaranîn û lêkerên hevdudanî yên 

gerguhêz çêdike.  

Mînak:  

Dîsa xwe dîn kir.  

Dêya min bacan sor kirin. Xezal' ê jê pirs kir.  

Wê ji me re xweş dikir. Wê ez gêj kirim.  

Te jî wê rojê xwe kerr kiribû.  

Carinan hêmanên din jî dikevin nava lêker û hêmana navdêr.  

Mînak:  

Te qala erdhêja bîst sal berê kir.  

Dêya min pirsa pîra te ya ku çûye Hecê kir.  

Di dirûvê dema niha de, wateya nêzikbûn û xwesteka kirina karekî dide 

lêkera bingehîn.  

Mînak:  

Şerrvan dike nên bixwe. Ew dike çi bike?  

Te dikir bigota.  

Ez dikim pirtûkê bixwînim. Min kir ku ez bibêjim.  

Min dikir ez biçûma.  
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b) Dan: Ev lêker, bi lêkerên din re tê bikaranin II dançêkeriyê çêdike. 

Lêkerên gerguhêz radeya gerguhêziya xwe bi vê lêkerê zêde dikin.  

Mînak:  

Min xwarin da çêkirin. Rojgar xwe dide hezkirin. Min ew dabû xwendin.  

Wî zarok dane xwendin. Em ê wan bidin şûştin. Zarokan em dan 

westandin.  
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Bi navdêran re tê bikaranîn û lêkerên hevdudanî jî çêdike.  

Mînak:  

Min dar avdan.  

Te bê navber bazda.  

Wê destê xwe girêda. Navê wî li cîhanê deng da.  

c) Hatin: Ev lêker dema ku bi lêkera bingehin re tê bikaranin lêkerên 

tebatî çêdike. Dema ku bi navdêran re tê bikaranîn lêkerên hevdudanî 

çêdike.  

Mînak:  

Zarok tê şûştin. Mal hat avakirin. Ew dihat gotin.  

Ew ê bê revandin. Lawik hatiye revandin. Firaq tên şûştin.  

Bi navdêran re tê bikaranin û lêkerên hevdudanî çêdike.  

Mînak:  

Ew bi kêr hat.  

Li hespê xwe siwar hat.  

Karê wî li hev hat. Ez rastî wî hatim.  

d) Ketin: Ev lêker bi navdêran re tê bikaranîn il lêkerên hevdudanî yên 

negerguhêz çêdike.  

Mînak:  

Ew jî nexweş ket. Xaniyê me ji hev ketiye.  
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2) Lêkerên Têraniyê  

Dijmin bi hev ketiye. Ez ji ha 1 ketim.  

Ev lêker bi lêkerên bingehîn re tên bikaranîn li wateya têrîkirina teorîk 

(zanin), psikolojik (wêrin), pratîk (karîn) û dilî (xwestin) didin lêkera 

bingehîn.  

a) Zanîn: Ev lêker wateya têrîkirina hêza zanînê dide lêkera bingehîn. 

Herdu lêker jî qertafên kesin digirin.  

Mînak:  

Ez dizanim bixwim. Te yê bizaniya bigota. Wan zanî bigota.  

Divê ez bizanim bixwim.  

Zarok dizan.in biçin.  

Min dizanî bixwim/bixwara. Em ê bizanin biçin.  

Xwezî bizaniya bigota.  
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Awayê Neyînî  

Lêkera têraniyê "zanîn" ji bo rewşên neyînî ji xeynî dema niha, qertafa 

neyînî "ne- 'yê distîne. Di dema niha de ev qertaf dibe "ni- H.  

Mînak:  

Min nezanî bixwara. Ew ê nezanin çi bikin. Ez nizanim biçim.  

Wî nedizanî çi bikira. Ez nezanim biçinirn. Zarok nizanin bixwin.  

Ev lêker bi tena serê xwe wek lêkera bingehîn jî tê bikaranîn. Mînak:  

Min zani Ez dizanim. Min dizanî.  

Min zaniye. Ez ê bizanim. Min bizaniya.  

b) Karin: Ev lêker, wateya têrikirina hêza kirinê dide lêkera bingehîn. 

Herdu lêker jî qertafên kesin digirin.  

Mînak:  

Ez dikarim bixwim.  
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Min dikarî bigota/bibêjim. Min dikarî bixwara/bixwim, Divê min bikariya 

bigota.  

Ez ê bikarim bibêjim. Min ê bikariya bigota. Wan dikarî çêbikira. Te dikarî 

bixwenda.  

Nîşe: Di şûna vê lêkerê de lêkera "şiyan "ê jî tê bikaranîn.  

Mînak:  

Ez dişêm bixwim. Min şiya ez biçim.  

Awayê Neyînî  

Lêkera têraniyê "karîn" ji bo rewşên neyînî ji xeynî dema niha, qertafa 

neyînî "ne- 'yê distîne. Di dema niha de ev qertaf dibe "ni- ".  

Mînak:  

Min nekarî bixwara. Ew ê nekarin şerr bikin. Ez nikarim biçim.  

Wî nedikarî ew biavêta. Ez nikarim biç inirn.  

Zarok nikarin bixwin.  
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Ev lêker bi tena serê xwe jî wek lêkera bingehîn tê bikaranin.  

Mînak:  

Min karî.  

Ez dikarim. Min ê bikariya.  

Min kariye. Ez ê bikarim. Min dikarî.  

e) Wêrin: Ev lêker wateya têrikirina hêza wêrekiyê dide lêkera bingehîn. 

Herdu lêker jî li gorî cinavkên kesîn qertafan digirin.  

Mînak:  

Ez diwêrim bixwim.  

Min diwêrî bixwara/bixwim. Em ê biwêrin biçin.  

Xwezî biwêrim bibêjim.  

Awayê Neyînî  
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Ew diwêre biçe.  

Te yê biwêriya bigota.  

Ku min biwêriya bigota dê neçûya. Divê biwêriya biçûya.  

Ji bo rewşa neyinî qertafa neyînî "ne-" tê bikaranin. Di dema niha de ev 

qertaf divê bibe "na- If.  

Mînak:  

Min nediwêrî bixwara. Ew ê newêrin şerr bikin. Ez nawêrim biçim.  

Wî nediwêrî ew biavêta. Ez nawêrim biçinim, Zarok nawêrin bixwin.  

Ev lêker bi tena serê xwe jî wek lêkera bingehîn tê bikaranin.  

Mînak:  

Min wêrî.  

Ez diwêrim, Min ê biwêriya.  

Min wêriye. Ez ê biwêrim, Min diwêrî.  

d) Xwestin: Ev lêker wateya têrîkirina xwestina dilî dide lêkera bingehîn. 

Herdu lêker jî li gorî cînavkên kesîn qertafan digirin.  

Mînak:  

Ez dixwazim bixwim.  

Min dixwest bixwara/bixwim, Em ê bixwazin biçin.  

Bila bixwazin bibêjin.  

Ew dixwaze biçe.  

Te yê bixwesta bigota.  

Ku min bixwesta bigota dê neçûya. Divê bixwesta biçûya.  
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Awayê Ne yinî  

Ji bo rewşa neyînî qertafa neyînî "ne-" tê bikaranîn. Di dema niha de ev 

qertaf dibe "na- H.  

Mînak:  
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Min nedixwest bixwara. Ew ê nexwazin şerr b:ikin. Ez naxwazim biçim.  

Wî nedixwest biavêta. Ez naxwazim biçinim. Zarok naxwazin bixwin.  

Ev lêker bi tena serê xwe jî wek lêkera bingehîn tê bikaranîn.  

Mînak:  

Min xwest.  

Ez dixwazim. Min ê bixwesta.  

Min xwestiye. Ez ê bixwazim. Min dixwest.  

3) Lêkerên Biwêjî  

Ev lêker jî ji hêmanên navdêr û ji lêkereke a1îkar pêk tên. Ji hêla wateyê 

ve ji lêkerên din ên hevdudanî ve diqetin. Ev lêker biwêjî ne û wateyên 

mecazî dihewînin. Hêmanên van lêkeran ji du an zêdetir peyvan pêk tên. 

Gellek caran hêmanên din ên hevokê jî dikevin nava van lêkeran.  

Mînak:  

S erîra kirin, devjêberdan, serîtewandin, guhdan, bêhtengbûn ...  

Me jî serî rakir.  

Me serî netewand. Wan xwe lê sor kiriye.  

Te dev jê berda? Guh bide min!  

Bêhna xwe fireh bike.  

IO.LÊKERÊN BIRIST Û BÊRIST  

Lêkerên Kurmancî, li gorî dema borî ya têdeyî hatine çêkirin û pirraniya 

raye kên lêkeran navdêr in. Di Kurmancî de du rayekên lêkeran hene: 

Rayeka dema borî û rayeka dema niha û bê. Hinek lêker dema ku di dema 

niha û bê de tên bikaranîn rayekên wan naguherin û wek xwe dimînin, ev 

cure lêker bi rist in, hinek lêker jî dema ku di dema niha û bê de tên 

bikaranîn, rayekên wan diguherin, ev lêker bê rist in.  
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A. Lêkerên Birist  
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Lêker dema ku ji dema borî derbasî dema niha û bê bibe, ku rayeka lêkerê 

li gorî deman neguhere, lêker birist e.  

Lêker  Rl::k. Dm. Borî  

firrin  firr-î  

kenîn  ken-î  

meşîn  meş-î  

Lêker  Rl::k. Dm. Borî  

hêran  bêr-a  

hêlan  hêl-a  

çêran  çêr-a  

Lêker  Rl::k. Dm. Borî  

revandin  rev-and  

pijandin  pij-and  

gerandin  ger-and  

Lêker  Rl:k. Dm. Borî  

girtin  gir-t  

nêrtin  nêr-t  

B. Lêkerên Bêrist  

Ryk. Dm. Niha û Bê di-firr-e  

di-ken-e  

di-meş-e  

Ryk. Dm. Niha û Bê di-hêr-e  

di-hêl-e  

di-Qfu:-e  

Ryk. Dm. Niha û Bê di-rev-in-e"  

di-pjj-în-e  

di-ger-în-e  

Ryk. Dm. Niha û Bê di-gjj-e  
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di-nêr-e  

Rayeka lêkerê ya dema borî, dema ku li gorî dema niha û bê biguhere, 

lêker bê rist e. Di dengêdêran de bêtir tîpa "a 'yê dibe "ê-i "; di dengdaran 

de jî bêtir pevguherinên tîpên "s-z " û "ş-j " û "f-v'yê çêdibin. Li gorî vê 

yekê lêkerên bêrist dibin çar beş. Mînakên li jêr li gorî kesê sêyem ê 

yekjimar in,  

1) Guherîna Dengdêran (alê):  

Lêker alastin  

angaştin axaftin"  

Rl:k. Dm. borî alas-t  

angaş-t  

axaf-t  

Rl::k. Dm. Niha û Bê di-alês-e  

di-angêj-e  

di-axêv-e  

22 Qertafa gerguhêz iyê "<and" di dema niha lt bê de dibe "<în ",  

23 "Axavftin" gerguhêz, "Avixîn" negerguhêz e. Di "axaftin "ê de divê 

bireser û pirsa wê hebe. "Min axafi. ", Te çi axaft? Herwiha wek navê 

lêkerê ji "axaftin" tê bikaranin. "Mêrik di axafiina xive de qala erdhêjê 

kir." "Min axaftinek kir." Lê awayê negerguhêz  
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bijartin  bijar-t  di-bijêr-e  

biraştin  biraş-t  di-birêj-e  

bişaftin  bişav-t  di-bişêv-e  

gihaştin  gihaş-t  di-gihêj-e  

guhartin  guhar-t  di-guhêr-e  

guhastin  guhas-t  di-guhêz-e  
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guvaştin  guvaş-t  di-guvêş-e  

hatin  ha-t  di-hê  

hejmartin  hejmar-t  di-hejmêr-e/jimêr  

hinartin  hinar-t  di-hinêr-e  

hingaftin  hingaf-t  di-hingêv-e  

kerafin  keraf-î  di-kerêf-e  

kesaxtin  kesax-t  di-kesêx-e  

maTaştin  malaş-t  dî-mafêş-e  

mezaxtin  mezaxt  di-mezêx-e  

nixaftin  nixaf-t  di-nixêv-e  

pehtin  peh-t  di-pêj-e  

panlpayîn  pa  di-pê  

parastin  paras-t  di-parêz-e  

pe laş tin  pelaş-t  di-pelêş-e  

pelaxtin  pelax-t  di-pelêx-e  

peraştin  paraş-t  di-perêş-e  

pesartin  pesar-t  di-perês-e  

qefaltin  qefal-t  di-qefêl-e  

qelaptin  qelap-t  diqelêb-e  

qelaştin  qelaş-t  di-qelêş-e  

qeşartin  qeşar-t  di-qeşêr-e  

qevastin  qevas-t  di-qevêz-e  

qewartin  qewar-t  di-qewêr-e  

quraftin  quraf-t  di-qurêf-e  

qulaptin  qulap-t  di-qulêb-e"  

rahiştin  rahiş-t  ra-di-hêj-e"  

razan  raz-a  ra-di-zê  
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"axivîn" bêtir tê bikaranîn. "Ez axivim" negerguhêz e û kirde rasterast 

diaxive, bireser tune ye. Rayeka "axivin':ê di dema niha de naguhere. Ev 

têkilî dişibe têkiliya "peyivîn" û  

~I ti J'"  

2l,DO 'in ,el"k ê d " "., b'  "b"  

 1 ve e ere e p JI uye   .  

25 Di vê lêker de "i" bûye "ê ".  
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rijandin  rij-and  di-rêj-în-im  

spartin  spar-t  di-spêr-e  

terrişandin  terriş-and  di-terrêş-e  

xunaftin  xunaf-t  di-xunêv-e  

veşartin  veşar-t  ve-di-şêr-e  

viyan  viy-a  di-vê  

zivarrtin  zivarr-t  di-zivêrr/zivirr-e  

Nîşe: Lêkerên "guhanin/guharandin ". "rij tin/rijandin "û "ristin/rêstin nê 

dema ku di dema niha de tên bikaranîn, du awayên wan derdikevin holê.  

Mînak:  

Ez diguherînim." Ez dirijînim.  

Ez dirisinim.  

Ez diguhêrinim, Ez dirêjînim. Ez dirêsînim.  

Lê dema ku em bala xwe didin peyvç êkirinê , em dibînin ku awayên wan 

ên bê rist hatine bikaranîn.  

Mînak:  

Xwîn-rêj, hewa-guhêr, teşî-rês ...  

Di lêkera "şûştin "ê de "û" dibe "0 ",  

Mînak:  
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Min şûşt.  

Ez di-şo-m.  

2) Guherîna Dengdaran (s/z, ş/j):  

Lêker angaştin bihîstin gestin gihîştin kuştin koştin leyîstin mîs tin  

Ryk. Dm. Borî angaş-t  

bihîs-t  

ges-t  

gihîş-t  

kuş-t  

koş-t  

leyis-t  

mîs-t  

Ryk. Dm. Niha û Bê di-angêj-e  

di-bihîze  

di-gez-e  

di-gihîj-e  

di-kuj-e  

di-koj-e  

di-leyiz-e  

di-mîz-e  

26 Dengdêra "a" di hinek lêkeran de dibe .. e ". standin/stendin, 

xwandin/xwendin, guhartin/guhertin. Piştî vê guherînê dengê "e"yê di 

dema niha de nebûye "ê".  
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nehiftin  nehif-t  di-nihêv-e  

parastin  paras-t  di-parêz-e  

perestin  peres-t  di-periz-e  
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rahiştin  rahiş-t  ra-di-hêj-e  

rihoştin  rihoş-t  di-rihoj-e  

Nîş e: Di hinek lêkeran de dengdêr û dengdar bi hev re diguherin.  

Mînak:  

Gihaştin ~ di-gihêj-e,  

Parastin ~ di-parêz-e  

3) Pêkhatina Dengdaran  

Ji ber herikbariyê hinek tîpên lêkeran ên dengdar ketine. Ew dengdar di 

raweya dema niha û bê de derdikevin holê. Ev dengdar "i ", "ş" û "v "  

ne.    

Lêker  Ryk. Dm. Borî  Ryk. Dm. Niha û Bê  

avêtin  avê-t  di-avêj-e  

dotin  do-t  di-doş-e  

firotin  firo-t  di-firoş-e  

hêvotin  hêvo-t  di-hêvoj-e  

ketin  ket  di-kev-e  

mêtin  mê-t  di-mêj-e  

rêtin  rê-t  di-rêj-e  

rihotin  riho-t  di-rihoj-e  

sotin  so-t  di-soj-im  

verotin  vero-t  di-veroj-e  

4) Ketina Dengdêr û Kîte yan:  

Hinek lêker dema ku di dema niha û bê de tên bikaranin, dengdêr û 

dengdarên wan dikevin, hinek ji wan kîteyên wan dikevin.  

Lêker birin bûn çûn dan kirin  

Ryk. Dm. Bon bir  

bû  

çû  
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da  

kir  

Ryk. Dm. Niha û Bê di-b-e  

di-b-e  

di-ç-e  

di-d-e  

di-k-e  
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rûniştin xwann xistin  

rûnişt  

xwar xist  

ru-di-n-e di-xw-e di-x-e  

Nîşe: Di lêkerên "çandin, man, standin, şandin, xwandin "ê de qerta fa 

gerguhêziyê "and" hatiye bikaranîn. Dema ku ev qertaf ji wan tê avêtin, 

rayeka lêkerê bê wate dibe. Di lêkera "man "ê de "d " ketiye. Dema ku ev 

lêker tên dema niha, "-and"a wan dibe ""-în " Di rayeka wan de jî tîpek 

tenê dimîne. Ev lêker jî bêrist in.  

Lêker çandin mandin istandin şandin xwandin  

Ryk. Dm. BolÎ ç-and  

m-a  

st-and  

ş-and  

xw-and  

Ryk. Dm. Niha û Bê di-ç-ûn )-e  

di-m-Iin)-e  

di-st-(în)-e  

di-ş-ûn)-e di-xw-ûn)-e  
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Nîşe: Lêkera "şandin'îê bi awayê "şiyandin "êjî tê bikaranin li rayeka wê 

dibe "şî".  

5) Lêkerên Guherbar:  

Hinek lêker li gorî deman bi awayên cuda derdikevin holê û diguherin.  

Ev lêker ne pirr zêde ne.  

Lêker anîn/inandin  

dirin/bin gotinlbêj berîn hiştinlhêlan werin/hatin  

Ryk. Dm. BolÎ anî/îna  

dît  

got  

ç('m  

hişt/hêla hat/weriya  

Ryk. Dm. Niha û Bê di- în-e/tîne  

di-bîn-e  

di-bêj-e  

di- her -el diç e di-hêl-e  

di-hê/were (fermanî)  

Nîşe: Du lêker hene ku ciyê dengdêrên wan guherîne û du lêker derketine 

holê: anîn, înan. "Înan" di herdu deman de rayeka xwe diparêze, lê "anîn" 

di dema niha de bi awayê "înan "ê tê bikaranîn. Di "înan "ê de "d " ketiye, 

ev lêker "inandin " e.  

Têkiliya rayeka "bîn nê bi "vînayiş "ê re û têkiliya rayeka "bêj "ê jî bi "vajiş 

"a Kirmanckî re heye. Di van rayekan de "v " bûye "b ". Ev lêker li hinek 

herêman bi awayê "bîna 'yê jî tê bikaranîn.  
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Mînak:  

Min nebînaye.  
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Bêristiya li Gorî Gerguhêziyê  

Hinek lêker jî li gorî awayê gerguhêzkirinê bê rist in. Di Kurmancî de 

pirraniya lêkeran negerguhêz in, lêker bi qertafên "and" û "t "yê dibin 

gerguhêz. Hinek lêker hene ku di vî warî de bê rist in û gerguhêziya wan 

bi lêkerine din bi dest dikevin.  

Lêker Ketin Mirin Bûn çûn Bûn Hatin Daketin Rabûn Vebûn Man  

Awayê Gerguhêz Xistin  

Kuştin  

Kirin  

Şandin/B irin  

Kirin  

Anîn/Înandin Daxistin  

Rakirin  

Vekirin  

Hiştin  
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AVANIYA LÊKERAN  

1. AVANIYA LÊKERAN  

Avaniya lêkeran li gorî kirde û bire serê tê diyarkirin. Di lêkerên lebatî de 

kirde diyar e, di lêkerên tebatî de kirde nediyar e. Li gorî bireserê jî 

lêkerên gerguhêz, negerguhêz û dançêker derdikevin holê. Lêker li gorî 

avaniya xwe dibin du beş:  

2. LI GORÎ KIRDEYÊ LÊKER  

A. Lêkerên Lebatî  

Di van lêkeran de kar ji aliyê kê ve tê kirin diyar e. Pirsên "kî/kê" û "çi 'yê 

ji pêveberê tên kirin, bersiv hebe lêker lebatî ye.  

Mînak:  
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Berfîn ji malê tê.  

Şûşe ket erdê.  

Xwendekar nanî dixwin. Xanî do hilweşiya.  

Nîşe: Di hevokekê de dibe ku kirde veşartî be, lê dema ku bersiv hebe ew 

lêker lebatî ye.  

Mînak:  

Pirtûkê dixwîne. (Kî pirtûkê dixwîne, "ew".)  

B. Lêkerên Tebatî  

Di van lêkeran de kar ji aliyê kê ve tê kirin ne diyar e. Ev rewş bi alîkariya 

lêkera "hatin "ê çêdibe. Lêkera bingehîn tevî- raderê tê bikaranîn, 

qertafên demê û cînavkên kesîn tên ser "hatin "ê.  

Mînak:  

Ew hat kuştin. Keçik tê revandin.  

Ew dihat çêkirin.  

Ew ê bihatina çêkirin.  
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Pirtûk dê bê xwendin. Pol hatiye paqijkirin.  

Ew hatibû revandin. Sol tên paqijkirin.  

Ji bo rewşa tebatî kirde ji hevokê tê avêtin, bireser dikeve şûna wê li 

lêkera bingehîn tevî radera xwe tê nivîsîn. "Hatin" li gorî kesan û deman 

wiha teşe digire:  

Mînak:  

Le batî  

Dijle 'yê nan xwar.  

Dijle nanî dixwe.  

Dijle dê nanî bixwe. Dijle 'yê nan xwaribû. Dijle 'yê nan dixwar. Dijle 'yê 

dê nan bixwara.  
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Tebatî 

Nan hat xwarin.  

Nan tê xwarin.  

Nan dê bê xwarin. Nan hatibû xwarin. Nan dihat xwarin. Nan dê bihata 

xwarin.  

Lêkera "halin "ê di dema niha fl bê de diguhere û dibe "tê" û "bê".  

Neyîniya wê jî li gorî rê û rêzikên wan deman tê çêkirin.  

Mînak:  

Dema Niha Ew tê şûştin. Ew nayê şûştin.  

Dema Bê  

Ew ê bê şûştin. Ew ê neyê şûştin.  

Hişyarî: Lêkera tebatî "hatin" bi lêkerên negerguhêz re nayê bikaranin.  

Mînak:  

Hat meşîn. Hat mirin.  

3. LI GORÎ BIRESERÊ LÊKER  

A. Lêkerê n Gerguhêz  

Lêkerên ku bireserên wan hene gerguhêz in. Di van lêkeran de kirde 

bandora xwe li ser kes an tiştekî din çêdike. Ev lêker di Kurmancî de pirr 

hindik in. Ev lêker bersiv didin pirsên "kî/kê " li "çi ''yê. "Ki-kê" ji bo 

mirovan "çi" jî ji bo giyanewerên din û bireseran tê bikaranîn.  

Lîstin, pirsîn, nivîsîn, xwarin, avêtin, şûştin, dîtin, hezkirin ...  
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Mînak:  

Min pirsek jê kir. Ez wî dibînim.  

Te nan xwar.  

Min bi topê lîst. Wan gotar nivîsî. Zarokan ew bir.  
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Hinek lêker li gorî binyada xwe negerguhêz in; ji bo ku ew lêker bibin 

gerguhêz qertafên gerguhêzkirinê "<and" û "-t" tên bikaranîn. Bi vî awayî 

lêkerên negerguhêz dibin gerguhêz.  

Nergerguhêz   

Revîn  --;.  

Kenîn  --;.  

Firrîn  --;.  

ROniştin  --;.  

Qelibîn  --;.  

Guherîn  --;.  

Mînak:  

Min ew revand. Me ew guherand.  

Gerguhêzkirî Revandin  

Kenandin  

Firrandin Rûniştandin Qelibandin/Qelabtin Guherandin/Guhertin  

Te ez kenandirn. Ezîz'î çûk frrrandin.  

Niş e: Qertafên gerguhêziyê di dema niha, bê û raweyên xwestek û 

daxwazê de dibin "-in".  

Mînak:  

Ez wî direvînim. Gulê wê difirrine.  

Tu min dike nînî.  

Ez ê wî biguherînim.  

Hinek lêker jî bê rist in û bi rêya lêkereke din dibin gerguhêz.  

Mînak:  

Ketin --;. Xistin  

Mirin --;. Kuştin  

çûn  --;. Şandinlbirin  

B. Lêkerên Negerguhêz:  
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Lêkerên ku bireserên wan tune ne, negerguhêz in. Bandora kirde yê li ser 

kes an tiştekî çênabe.  

Kenîn, revîn, hatin, çûn, ketin, mirin, germbûn ...  
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Mînak:  

Ez pirr keniyam.  

Em tên mala we. N an pirr germ bû.  

Ew reviyan. Ew çû bêriyê.  

Hûn mirin ji derdê wî.  

C. Lêkerên Dançêker  

Lêkera alîkar "dan" dema ku tê beriya lêkerên gerguhêz wan dike 

dançêker û kar bi kesekî din tê kirin. Lêkera bingehîn tevî ra dera xwe tê 

nivîsîn.  

Mînak:  

Te çakêt da şûştin. Ez didim nivîsîn. Min xanî da çêkirin.  

Wî kurê xwe da xwendin. Girtiyan dide berdan.  

Em ê wan bidin axaftin.  

Nîşe: Bi qertafa "-and"ê jî dançêkerî tê çêkirin. Dema ku "<and" bê ser 

rayekên lêkerên gerguhêz, asta gerguhêziya wan zêde dike û ew lêker 

dibin lêkerên dançêker.  

Mînak:  

Min pirsî. (gerguhêz) Min pirs and. (dançêker)  

Ku lêkera gerguhêz hem qertafa "<and tê bigire û pê re lêkera "dan "ê jî 

bê bikaranîn, asta gerguhêziya wê du rade zêde dibe; ango kar bi kesekî 

dîtir tê kirin.  

Mînak:  

Min da pirsandin.  
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Nîşe: Li hinek herêman "dan" piştî lêkerê tê, ev awa pirr nayê tercîhkirin.  

Mînak:  

Min ew kuştin da.  
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LÊKERNAV  

1. LÊKERNAV  

Navdêr, rengdêr û hokerên ku ji lêkeran hatine çêkirin lêkemav in.  

Lêkemav di nava hevokê de êdî ne di peywira lêkerê de ne. Lêkernavên 

navdêr bêtir peyv in, lêkemavên rengdêr û hoker di teşeyê ravekan de 

ne. Lêkemav di nava xwe de dibin sê beş.  

Lêker 

Ji Qersê hatin. Mal do şewitî Ew ê sibê bê.  

Lêkernav 

Hatina te pirr baş bû. (lêkernava navdêr)  

Mala ku şewitiye, ya me bû. (fêkernava rengdêr) Beriya ku ji malê bê; tê 

vê derê. (lêkernava hoker)  

A. Lê ke rnava Navdêr  

Lêker dema ku bi ra derê re bê bikaranîn navê lêkerê çêdibe. Lêker bi vî 

awayî wek navdêr tên bikaranîn û lêkernava navdêr derdikeve holê.  

Mînak:  

Mirin li ber derî ye.  

Ew ji xwendinê hez dikin.  

Ji gotina te tiştek fam nekir. Axaftina wî neket serê min.  

Nîşe: Hinek lêkemavên navdêr bi temamî dibin navê tiştekî Hinek 

rayekên navdêran jî wesfên lêkeran di xwe de dihewînin.  

Mînak:  

Min xwarin xwar.  
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Kena wî çi nexweş e. Beza wî neket serê min.  

Gotin nakeve serê wî.  

Reva mirîşkê heta kadînê ye. Meşa wê nakeve serê min.  
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B. Lêkemava Rengdêr  

Lêker dema ku wek rengdêr bên bikaranîn lêkemava rengdêr derclikeve 

holê. Dema ku hêmanên hevokê tên diyarkirin ev hêman nayên 

parçekirin. Ev lêkernav bi du awayan çêdibe.  

1) Lêker wek rengdêr II li gorî deman tên bikaranîn. Gihaneka "ku 'yê jî 

alikariyê dike.  

Mînak:  

Goştê ku xera bûye biavêjin. Kesê ku çûye, ne ji me ye. Pisîka ku birçî bîl, 

çû kû derê?  

Gelo hevala ku pirsa min kiribû, hat? N anê ku dihat xwarin, rijî bû.  

Pirtûka ku me yê bistenda, hatiye firotin,  

2) Lêker wek rengdêr tên bikaranîn, radera wan tê avêtin û qertafa "-î"yê 

distînin. Ev rengdêr li gorî dema borî teşe digirin.  

Mînak:  

Cilên şûştî li xwe bike. Halê kesê ketî ne baş e. Jê re goştê biraştî bînin.  

Kesên kuştî hene li wir.  

Ew ji hêkên kelandî hez dike.  

Kesê jiyana xwe ji dest dayî, Elî bû.  

Nîşe: Carinan raveber dikeve û peyva lêkerî ya rengdêr bi tena serê xwe 

jî tê bikaranîn. Carinan jî veqetandek dikeve peywira cinavkê û şûna 

raveberê digire.  

Mînak:  

Kuştî li kû derê ye. (kesê kuştî) A kelandî kijan e? (hêka kelandî)  
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Hinek rayekên lêkeran jî dema ku wek rengdêr tên bikaranîn wateya 

lêkerê didin rengdêrê. Ev rayekên navdêran in; lê taybetiyên lêkerbûnê 

dihewînin. Navdêr bikeve peyv şûna wê digire.  

Mînak:  

Kesê revok ew bû. Bila revok neyên.  

Hevalê min yekî nanxwir e. Nanxwir ewe, ne ez im.  
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c. Lêkernava Hoker  

Lêker di peywira hokerê de bê bikaranin dibe lêkernava hoker.  

Lêkerên ku wek hoker tên bikaranîn li gorî deman teşe digirin. Ev cure 

hoker dibin qalib û gihanek û peyvên hokerî jî di na va bi wî qalibî re tên 

bikaranin. Lêkernava hoker bersiv dide pirsên "kengî" lt "çawa 'yê. Ev 

hoker bêtir bi qalibên wek "berf k u.]] ber ku.]! bo ku, piştî ku, hela ku, 

dema ku, wexta ku "yê tên çêkirin.  

Mînak:  

Dema ku ji malê dihat, ez li dibistanê bûm.  

Wexta wan dengê xwe ji me re bilind kir, ez aciz bûm. Her ku tu bikenî, 

tu yê baş bibî.  

Di bihara derbasbûyî de, em çûbûn Cizîrê. Piştî ku ez jê vegetiyam, winda 

bû.  

Her ku ez te dibûum, dilê min diêşe.  

Ji ber ku nehat, me para wî hilanî.  

Camêr ji bo ku me bi rê bike, hatiye.  

Nîşe: Di lêkernavên hoker de carinan lêker bi teşeyê xwe yê neyînî re tê 

dubarekirin.  

Mînak:  



Rêzimana kurdî | 2956  

 

Xwar nexwar, pê nexweş ket. ÇCl neçO Li me geriya. Kir nekir, nebir serî. 

Hat nehat pirsa te kir.  

Carinan "û 'ya gihanek jî dikeve na vbera wan.  

Mînak:  

Kir û nekir qebûl nekir.  
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HÊMANÊN HEVOKÊ  

1. HEVOK  

Hevok, ji bo ku ramanek an jî hestek bê derbirîn ji peyvan tê sazkirin û 

darazê di xwe de dihewîne. Di hevokê de pêveber yan ji lêkerekê pêk tê 

yan jî bi alîkariya lêkerekê ji navdêrekê pêk tê. Lêker bi tena serê xwe 

dikarin darazekê vebêjin û bibin pêveber, navdêr bi alikariya lêkerên 

alîkar vê peywira xwe bi cî tînin. Di hevokê de hêmanên bingelûn pêveber 

û kirde ne.  

Mînak:  

Diçim.  

Dêya wê nexweş ket. Ew jî bi me re tên.  

Em ê îro pirtûkan bixwînin. Ez mamoste me.  

Zarok ji derdê te perîşan bûn.  

Hevok bê hêmanên bingehin çênabe. Hêmanên bingehîn ên hevokê 

"pêveber" û "kirde" ne. Hêmanên alîkar "bireser ", "têrker" û "hoker" ill.  

2. SAZKIRINA HEVOKAN  

Di hevokê de hêman li gorî hinek rêzikan tên bicîkirin. Di gellek he-vokan 

de kirde bêtir li serê hevokê ye û pêveber jî bi pirranî li dawiyê ye. 

Hêmanên din bêtir di nava hevokê de cî digirin. Sê awayên sereke yên 

sazkirina hevokan hene:  
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A. Di awayê yekem de kirde li serî ye, piştî kirdeyê bêtir hoker, bi dûre 

têrker û bireser tên. Pêveber li dawî ye. Ciyê hêmanan li gorî kirpandinê 

dibe ku biguhere. Kijan hêman li nêzî pêveberê be kirpandin li ser wê ye.  

Kirde ~ Hoker ~ Têrker ~ Bireser ~ Pêveber  

Mînak:  

Tu îro li sûkê wê dibînî.  

Tu îro wê li sûkê dibînî, 193  

  

Tu li sûkê îro wê dibînî. Tu wê îro li sûkê dibînî.  

Tu li sûkê wê îro dibînî. Tu wê li sûkê îro dibînî.  

B. Di lêkerên berpêbûnî de, awayê hevoksaziyê diguhere. Pêveber di 

nava hevokê de cî digire, piştî pêveberê têrker tê, hoker berî pêveberê 

ye, kirde dîsa li serê hevokê ye.  

Kirde - Hoker - Pêveber - Têrker  

Mînak:  

Ew îro diçe gundî. Xezal zû rahije alavan!  

Gel çima hilkişiya çiyê? Ew bi destên me tên kuştin.  

C. Awayê sêyem jî dema ku lêkerên têraniyê bên bikaranîn derdikeve 

holê. Lêkerên alîkar di nava hevokê de cî digirin û wateya xwe didin lêkera 

bingehîn. Li gorî rêzkirinê du awa derdikevin holê  

Kirde- Hoker - Lêkerên Têraniyê - Têrker ~ Bireser - Pêveber  

Kirde - Hoker - Lêkerên Têraniyê - Pêveber -Têrker ~ Bireser  

Mînak:  

Ez îro dikarim wê bibînim. Ez sibê dikarim biçim malê.  

Zarok dizanin ji wan bistînin. Xwendekar dizanin bên dibistanê.  

Nîşe: Carinan hêmanên alîkar nayên bikaranîn lêkera têraniyê û ya 

bingehîn tên bal hev.  

Mînak:  
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Ez dikarim biç im.  

3. HÊMANÊN HEVOKÊ  

A. Pêveber  

Hêmana bingehîn a hevokê pêveber e. Ji bo ku hevok bê sazkirin pêwîstî 

bi pêveberê heye. Pêveber ji lêkerê an jî bi alîkariya lêkerekê ji navdêran 

pêk tê. Pirsên hêmanên din ji pêveberê tên kirin. Taybetiyên pêveberê 

ev in:  

1) Pêveber bêtir li dawiya hevokê cî digire. Lê dibe ku ciyê wê biguhere. 

Di lêkerên berpêbûnî de pêve ber di nava hevokê de cî digire.  
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Mînak:  

Ew jî bi me re hat.  

Dîlber'ê rahişt pirtûkê.  

Ez jî bi wan re dixwim, Ew çû dibistanê.  

2) Pêveber an ji lêkerekê yan jî bi alikariya lêkera "bûn "ê ji navdêrekê 

pêk tê. Navdêr ji bo ku bibin pêve ber alikariyê ji lêkera "bûn "ê distinin. 

Di dema niha de qertafên cînavkên kesîn ciyê lêkera "bûn "ê digirin.  

Mînak:  

Pêve bera LêkerÎ Wan pirtûk xwend. Ez îro diçim.  

Rojîn dê erebeyê biajo.  

Pêve bera NavdêrÎ Em mamoste ne. Bêhna kulîlkan xweş e. Ew şeveke 

reş bû.  

3) Pêveber dibe ku ji peyvekê pêk bê, dibe ku komepeyv be, pêveber 

dema ku qalib be nayê parçekirin. Ravek, lêkernav, lêkerên hevdudani, 

lêkerên biwêjî qalib in û divê neyên parçekirin.  

Mînak:  

Gulan helbestê dinivîse. Dêya min xwe dirêj kir. Ew yekî pirr jêhatî ye.  
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Kemal yekî pirr baş e. Cemşîd'î dîsa xwe berdaye.  

A ku me aciz dike kuştina wî ye.  

4) Di hevokên hevdudanî de carinan pêveber hevpar in. Di van hevokan 

de pêveber bêtir li dawiyê tê bikaranîn.  

Mînak:  

Wî jî min jî me li zanîngehê xwend. Ne ji te û ne jî ji wî distînim.  

Wan jî me jî derb xwar.  

Gotina xwe, artêşa xwe û doza xwe kirin yek.  

B. Kirde  

Kes an jî tiştê ku kar, tevger û kirinê pêk tîne kirde ye. Dema ku ji pêve 

berê pirsên "kî-kê" û "çi "yê bên kirin kirde bi dest dikeve, "kî-kê" ji bo 

mirovan "çi" jî ji bo heyberên din e.  

Mînak:  

Gulîstan kompiturê bi kar tîne. ~ (Ki kompîturê xwe bi kar tîne?) Sîlan'ê, 

destê xwe şûşt. ~ (Kê destê xwe şûşt?)  

Sev dîsa stêrkên xwe bi rê dike. ~ (Çi stêrkên xwe bi rê dike?)  
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Bavê min îro baştir e. ---.. (KÎ Îro baştir e?) Cûka ku li ser darê bû frrriya. -

--.. (Çi firriyat )  

1) Kirdeya Veşartî  

Carinan kirde di hevokê de cî nagirin, lê bersiv didin pirsê, ev kirde veşartî 

ne. Ev kirde ji qertafên cinavkên kesin tên famkirin.  

Mînak:  

Diçim mala hevalan. (ez) Pirtûka baş dixwînî. (tu)  

Nîş e: Carinan pirsên kirde yê bi qalibên daçekê re jî tên bikaranîn.  

Mînak:  

Xanîji aliyê wî ve hat avakirin. (Xanî ji aliyê kê ve hat avakirin?)  
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2) Kirdeya Bireserî  

Pêveber ji lêkereke tebatî pêk bê, kirde ne diyar e. Bireser di vê rewşê de 

bersiv dide pirsên kirdeyê û ew dikeve şûna wê. Ji ber vê yekê "kirdeya 

bireserî" derdikeve holê.  

Mînak:  

Mal hat paqijkirin. Biryar dê bê pejirandin.  

Mêrik tê kuştin.  

Pirs hat bersivandin.  

Wekîdin, carinan di lêkerên lebatî de bireser bersiv dide pirsa kirdeyê û 

şûna wê digire.  

Mînak:  

Şûşe şikiya.  

Guldank kete xwarê.  

Taybetiyên Kirdeyê  

a) Ji ber ku qertafên kesên pirrjimar yek in, di hevokê de divê ji cinavkên 

kesîn yek bê bikaranîn, ku yek ji wan neyê bikaranîn "em-hûn-ew" 

tevlihev dibin.  
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Mînak:  

Nediyarkirî Do hatin. Nên dixwin. Dê bixwin.  

Diyarkirî 

Em do hatin. Ew nên dixwin. Hûn ê bixwin.  

b) Di hinek hevokên hevdudanî de car.inan kirde hevpar e.  

Mînak:  

Xwişka min dibistan qedand, ezmûn xelas kir û bû mamoste. Tacdîn'î 

nanê xwe xwar û qet deng nekir.  

Dibistan di pêncê mehê de tên vekirin û di dehê mehê de tên girtin.  



Rêzimana kurdî | 2961  

 

c) Di hevokên hevdudarû de rewşa ergatîv û aqûzatîv derdikeve holê û di 

vî awayî de dibe ku ji bo hevoka duyem jî kirde bê bikaranin. Di van 

hevokan de bêtir gîhaneka "û 'yê tê bikaranin. Kirdeya yekem nav be 

bêtir di hevoka duyem de cînavkên kesîn tên bikaranîn.  

Mînak:  

Roja ji polê derket û wê berê xwe da malê. Piling hat dibistanê û wî qeyda 

xwe çêkir. Ez çûm û min nan stend.  

Em hatin û me jê re got.  

Nîş e: Di hevokên hevdudanî de dema ku lêkerên gerguhêz û nergerguhêz 

bên bikaranin, bêtir cînavkên diyarkirî ji bo herdu hevokan tên bikaranin. 

Di van hevokan de lêker digihîjin hev û wek hêrnanekê teşe digirin.  

Mînak:  

Min çû nan stend. (çûn-stendin)  

Wê hat ji xwe re xanî çêkir. (hat-çêkirin)  

d) Dema ku lêker tebatî be û pirsên "ji aliyê kê ve ", "ji hêla kê ve "yê ji 

pêveberê bên kirin û bersiv hebe digel tebatibûna lêkerê jî kirde dîsa der-

dikeve holê.  

Mînak:  

Wane ji aliyê Egîd'î ve hat dayîn. Keçik ji aliyê kurikî ve hat hezkirin. Kuçe 

ji hêla wan ve hat dagirkirin. Zarok ji aliyê wî ve tên revandin.  
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Têkiliya Kirde û Pêve berê  

Kirde û pêveber li gorî mêje rê bi hev re têkildar in. Kirde dema ku cînavk 

be pêveber qertafên cinavkên kesin digirin. Ji bo hinek komenavan, pêve 

ber carinan yekjimar û carinan jî pirr jimar e.  

1) Kirdeya Cînavkî  
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Dema ku kirde cinavkên xweru bin pêveber jî li gorî wan qertafên 

cinavkên kesin digirin.  

Mînak:  

Ez ji welatê xwe hez dikim. Tu bi kû ve diç f?  

Ew şîva xwe dixwe. Em ji zarokan bipirsin.  

2) Kirdeya Komenav  

Dema ku kirde komenav be, pêveber yekjimar tê bikaranîn.  

Mînak:  

Artêş ket nava bajêr. Kerî çû ser avê.  

Gel li ser piyan e. Daristan şewitî.  

C. Bireser  

Kes an jî tiştê ku bandora karê ku tê kirin li ser çêdibe bireser e.  

Lêkerên gerguhêz xwedî bireseran in. Bireser di demên borî de nayên 

diyarkirin, di dema niha û bê de divê bên diyarkirin. Ji bo ditina bireserê 

pirsên "kî/kê" û "çi ''yê ji pêveberê tên kirin. Ji ber ku pirsên kirdeyê jî 

heman pirs in pêşî divê kirde bê dîtin bi dûre bireser.  

Mînak:  

Ez pirtûkê dixwînim. Şêro golikan dibe çiyê. Te ew li kû dît?  

Min pirtûk xwend. Tu wê dibînî.  

Dêya min zarokan têr dike.  

Taybetiyên Bireserê  

1) Di hevokên hevdudanî de carinan bireser hevpar in.  
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Mînak:  

Şêxmûs'], erebeya min bir, şûşt û dîsa anî.  

Zarokan destên xwe qirêj kirin û bi dûre şûştin. Ez wê qebûl dikim û bi 

xwe re dibim.  
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2) Di hevokên hevdudanî yên têkel de hêmana hundirîn a axaftinê bireser 

e. Bi pirsa "çi ''yê tê dîtin.  

Mînak:  

Ehmedê Xanî di Mem û Zînê de gotiye: "Ey dil, meçe bê çiraxê canî,  

zulmat e tu kor î, rê nizanî. " (Gotiye çi?)  

Ehmed Huseynî dibêje: "Hezar deng bûn, lê min destnimêja xwe bi 

kurtepista te şikand. " (Dibêje çi?)  

Dêya min digot, "Wisa neke. s s (Digot çi?)  

3) Di têkiliya bireser û pêveberê de, di rewşa ergatîv de pêveber li gorî 

bireserê qertafan digire.  

Mînak:  

Wî ez dîtim.  

- -  

Te em şerpeze kirin.  

Min sêv xwarin. Min tu birî.  

Hişyarî: Di hevokên navdêrî de bireser tune ne.  

Mînak:  

Pirtûk li ser maseyê ye. Bêhna te pirr xweş e.  

D. Têrker  

Di hêmanên hevokê de ciyê ku bûyer lê diqewime, ber pê diçe, jê der-

dikeve destnîşan dike têrker e. Gellek peyv dikarin vê peywirê bigirin ser 

xwe. Têrker bêtir bi alîkariya daçekan tên çêkirin. Ji bo ku têrker bi dest 

bikevin pirsên "li kû, li çi, li kê,ji kû, ji çi,j i kê, di kû de, di çi de ... "yê jê 

pêveberê tên kirin.  

Mînak:  

Elî li malê dimîne.  

Memo ji erebeyê derket. Pirsa xwe ji Bedran'î bike. Ew ji malê tê.  

Berçem li pirtûkê dinêre. Ez ji nêçîrê aciz im.  



Rêzimana kurdî | 2964  

 

Di quşxaneyê de çi heye? Stêrk li asîmanî diç iris in.  
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Nîşe: Dema ku lêkerên berpêbûnî hebin, bêyî ku daçek bên bikaranîn jî 

têrker çêdibin. Peyvên piştî van lêkeran dtbin têrker.  

Mînak:  

Zîlan çû malê. Min rahişt pênûsê. 

Di hinek lêkerên hevdudanî de, bireser û têrker carinan wek hêmana 

ravekê di nava hevokê de cî digirin. Di van hevokan de lêker tevî hêmana 

xwe tê destnîşankirin û têrker anjî biresera nava wê tê destnîşankirin.  

Mînak:  

Min prrsa te kir.  

Me qala rojên berê kir.  

Te hêviya xwe jê birrî. Ez li bavê xwe geriyam.  

E. Hoker  

Hoker, rewş, sedem, dem, ci, alî, mêjer û çawaniyê diyar dike. Pirsên 

hokerê ev in: Kengî, çawa, çima, bi kê re, ji bo çi, ji ber çi, çiqas, kû, ber bi 

kû ve, bi kû ve, li kû, ji kû, ji kû ve, ji kû de, di kû de ...  

Mînak:  

Ew sibê diçe. / Kengî diçe?  

Ji te pirr hez dike. / Çiqas hez dike? Bi dêya xwe re çû bajêr. / Çawa çû? 

Zarok çûne jQr. / Çûne kû?  

Ez berjêr çûm. I Ez bi kû ve çûm? Ew ji hundrr tê. I Ji kû tê?  

Li jêr dimîne. I Li kû dimîne?  

Ji ber ku em dereng hatin ew çûn. I Çima çûn? Ew bi meşê hat.I Çawa hat?  

Carinan ez aciz dibim. / Kengî aciz dibim?  

Hişyarî: Divê hokera cî û aliyan û têrker neyên tevlihevkirin. Hokerên cî û 

aliyan di binya da xwe cie navên cî aliyan in: jor, jêr, derve, hundir, xwarê, 
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paş, pêş, berjêr, berjor... Lê têrker "mayîn" "berpêbûn " û "jêderketin Hê 

bi rêya daçekan li xwe bar dikin.  

Mînak:  

Ez çûm P.ê:.ş.. I Hokera Cî û Aliyan Lorîn ji jor tê. I Hokera Cî û Aliyan Evîn 

ji malê tê. I Têrker  

Ez çûm malê. / Têrker  
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F. Hêmanên Navîn  

Di nava hevokê de hevok an jî gotineke din bê bicîkirin ew dibe hêmana 

navîn. Hêmanên navîn an hevok in an jî peyv in ku hêmaneke hevokê rave 

dikin. Dema ku hêmanên hevokê tên dîtin, ev hêman serbixwe tên 

qebûlkirin. Ev hêman an di navbera du bêhnok an jî di navbera du 

xêzekinan de ne.  

1) Hêmana Navîn a Hevokî  

Ev hêmanên navîn hevokên serbixwe ne ku di nava hevoka bingehîn de 

cî digirin.  

Mînak:  

Dema ku axivî, nizanim ji ber çi bû, kir barebar.  

Pêr dereng hat, ez nizanim ji ber çi bû, bê navber qala te dikir. Hz. 

Muhammed, silava Xwedê li ser be, pêxemberê herî dawî bû.  

2) Hêmana Navîn a Peyvî  

Ev hêman bêtir peyv anjî komepeyv in û peyveke hevokê rave dikin.  

Mînak:  

Gerînendeyê dibistanê, Selîm beg, nexweş ketiye. Paytexta Kurdistanê, 

Amed, bi berfê hatiye xemiladin. Kurê min, ew lawikê ku çûbû Hecê, çû 

ber rehma Xwedê.  
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HEVOK Û HEVOKSAZÎ  

1. HEVOK Û HEVOKSAZÎ  

Hevok, ji bo darazekê ji peyvan tên sazkirin, ev sazkirin li gorî rê û rêzikên 

zimên tên çêkirin. Ji bo ku hevok bi encam bibe pêwîstî bi lêkerê an jî bi 

lêkera alîkar heye. Lêker di hevokê de peywira pêve berê digirin ser xwe. 

Lêker rasterast dikarin bibin pêveber, lê navdêr bi alikariya lêkereke 

alîkar dikarin bibin pêve ber.  

Hevok ji aliyê wateyê ve jî tên sinifandin. Di hevokan de darazên erêni, 

neyinî, beneşen; xwestek û daxwazê bene. Herwthe hevokên pirsiyarî jî 

hene û ew jî xwedî darazekê ne.  

Hevok li gorî cî û teşeyê pêve berê jî tên sinifandin, li gon ciye pêve berê 

hevokên birist û bêrist derdikevin holê, li gorî teşeyê pêve berê jî hevok 

dibin, hevokên navdêrî û hevokên lê ke rî.  

Di avaniya hevokê de jî hevokên xwerû, hevdudanî, têkel û rêzkirî 

derdikevin holê.  

2. LI GORÎ WATEYÊ HEVOK  

A. Hevokên Erênî  

Wateyên van hevokan erênî ne, bûyer, kar û tevger pêk tên. Ev hevok li 

gorî teşeyî dibin du beş:  

1) Hevokên ku li gorî teşe û wateyê erênî ne: Ev hevok li gorî teşe û 

wateyê erênî ne, hêmanên neyînî di van hevokan de tune ne.  

Mînak:  

Ez çûm malê.  

Zarok pirtûkan dixwînin.  

Ew nên dixwe. Mêrik do êvarê mir.  
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Destê xwe bide destê min.  

Ez diçim nokan.  

2) Hevokên ku li gorî teşeyi neyînî; lê ligorî wateyê erênî ne: Ev hevok li 

gorî teşeyî neyînî ne, lê ji ber ku du tiştên neyinî tên bal hev li gorî wateyê 

erênî ne.  

Mînak:  

Ez nabêjim naçim. Wê negot neşixule. Ne ku ez naçim.  

Ne ku bi gotina wî nake. Neku nexwar.  

Ew nabêje ev nabe.  

Carinan ev awa bi pirsê jî çêdibe, pirsa neyînî wateya erênî dide. Ji bo van 

hevokan hewce nake ku mirov bersiv bide.  

Mînak:  

"Ma min ji te re negotibû?" "Lê çawa. " (Ango te gotibû.)  

Ma mirov çawa vê pirtûkê naxwîne? Ma mirov vê xwarina xweş naxwe?  

B. Hevokên Neyînî  

Wateyên van hevokan neyînî ne. Bûyer, kar, tevger pêk nayên. Ev hevok 

jî li gorî teşeyî dibin du beş:  

1) Hevokên ku li gorî teşe û wateyê neyînî ne: Ev cure hevok ji aliyê teşe 

û wateyê ve neyînî ne. Di van hevokan de hêmanên neyinî hene.  

Mînak:  

Ew îro naçe dibistanê. Ew ne mamoste ye. Zarok te naxwazin.  

Sêv ji darê nakevin. Maleke me tune ye.  

Meçe ji wan re koletiyê meke.  

Nîşe: Ku hevok bi gihane ka "ne  ne'iyê bê sazkirin, lêker bi awayê  

erênî tên bikaranîn.  

Mînak:  

Ne ji min ne jî ji te hez dike.  

Ne nan dixwe ne jî deng jê derdikeve.  
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2) Hevokên ku li gorî teşeyî erênî; lê li gorî wateyê neyînî ne: Di van 

hevokan de hêmanên neyînî nehatine bikaranîn; lê bi rêya pirsê wateya 

neyînî bi dest dikeve. Hewce nake ku mirov bersiv bide van pirsan.  

Mînak:  

Ma mirov bi ya wî dike? Kuro ma wisa dibe?  

Ma wiha dibe?  

C. Hevokên Pirsiyarî  

Ma li vî ciyê xerab mirov dijî?  

Ma mirov ji wê xwe re wisa dibêje? Di vê teşqeleyê de mirov diçe?  

Ev hevok pirsê çêdikin. Bi rêya peyvên pirsiyarî yan jî bi tenê li gorî 

kirpandinê hevokên pirsiyarî tên çêkirin. Hinek peyvên pirsê ev in: Gelo, 

ma, aya, ka, kijan, kengî, çend, çi, çima, kî-kê, qey ...  

Mînak:  

Ka ew lawik?  

Tu çima bi gotina wî nakit Kî nanê xwe dixwe?  

Qey ew jî çû?  

Xwarina xwe xwar?  

D. Hevokên Baneşanî  

Gelo em ê bi kû de biçin? Çima bi te re nayê? Kijan zarok mezintir e? Kengî 

bi rê dikevin?  

Sibê diçe Qersê?  

Ev hevok wateya denglêkirin, kêfxweşî, kelecan, heyirîn, xemgînî tl 

ecibandinê didin. Piştî van hevokan bane şan tê bikaranin.  

Mînak:  

Hey! Bi vir de werin. Wî! Ev ji kû derket? Çi zêviyeke xweş e!  

Ox xweş! Dilê min rehet bû. Ax dayê ax! Ev çi derd e? Wey wey! Çawa 

wisa dibêje?  
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E. Hevokên Xwestek û Daxwazê  

Ev hevok wateyên xwestek, daxwaz, şert, divêtî û fermanê didin. Ev 

hevok bi alîkariya peyvên raweya xwestek CI daxwazê tên çêkirin.  

Mînak:  

Em jî bi wan re bixwînin.  

Divê tu lê miqate bî. Nanê xwe bixwe.  

Bila li me nenêre.  

Xwezî te jî gotina xwe bikira. Ku çêbibe em ê temaşe bikin.  
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3. LI GORÎ CUREYÊ PÊVEBERÊ HEVOK  

Hevok li gorî cureyê pêveberê dibin du beş: Pêveber ji lêkerekê pêk bê, 

ew hevok li gorî pêve berê dibe hevoka lêken, dema ku navdêrek bi 

alikariya lêkera "bûn nê bibe pêveber, ew hevok jî li gorî pêveberê dibe 

hevoka na vdêrî,  

A. Hevokên Lêken  

Eger pêveber ji lêkerekê pêk bê hevok li gorî cureyê pêveberê dibe 

hevoka lêkerî.  

Mînak:  

Li zanîngehê dixwîne. Xwişka wê nexweş ketiye. Zerdeşt li çiyayan geriya. 

Ew jî bi me re tê malê.  

Li me guhdarî dike.  

B. Hevokên Navdê rî  

Dêya min nanên sêlê çêkirin. Destê vala dengjê nayê. Xwendakar diçin 

seyranê. Çima tu wisa dikî?  

Min pirsa wê kir.  
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Eger pêveber bi alîkariya lêkera "bûn "ê ji navdêrekê pêk bê, hevok li gorî 

cureyê pêveberê dibe hevoka navdêrî. Di dema niha de qertafên 

cînavkên kesin şûna lêkera "bûn "ê digirin.  

Mînak:  

Ew li Efrînê marnoste yç. Ew cîranê me bû.  

Gulê berê gulfiroş bû. Ew tişt pirtûk e.  

Ew pirr bêdeng e.  

Navê wê Perwîn e.  

Tu li dibistanê xwendekar l. Kamil jî mamoste bû. 

Tu pirr jîr Î.  

Ew keçik delal e.  

4. LI GORÎ CIYÊ PÊVEBERÊ HEVOK  

Di Kurmancî de li gorî ciyê pêveberê sê teşeyên hevokan hene. Di teşeyê 

yekem de pêve ber li dawiya hevokê cî digire. Di teşeyê duyem de lêkerên 

berpê bûnî tên bikaranîn û pêveber di nava hevokê de cî digire. Ev herdu 

awa jî hevokên birist çêdikin. Di hevokên bêrist de ev awa xera dibin û 

ciyê pêveberê diguhere.  
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A. Hevokên Birist  

Di Kurmancî de sê teşeyên sereke yên hevokên birist hene. Di awayê 

yekem de pêve ber li dawiyê ye, di awayê duyem de pêve ber ji lêkereke 

berpêbûnî pêk tê û di nava hevokê de cî digire. Di awayê sêyem de 

lêkerên têraniyê di nava hevokê de cî digirin û lêkera bingehîn li nav anjî 

li dawiya hevokê ye.  

1) Teşeyê Yekem  

Kirde - hoker - têrker - bireser - pêveber  

Mînak:  
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Min do li sûkê ew dît. Bavê min pêr çûbû.  

Em ê rojekê wan bibinin.  

Şîlan kulîlkan jê dike. Ew ji Delal'ê hez dike. Ez jî bi wan re diçim.  

2) Teşeyê Duyem  

Kirde - hoker - bireser - pêveber - têrker  

Mînak:  

Ew îro diçe sûkê. Gulan hat mala me. Ew do ketine erdê. Wê kevir avêt 

golê.  

Şakir kurê xwe dibe dibistanê. Min rahişt pênûsan.  

Ew tê mala me.  

Wî ker ajot ber derî.  

Nîş e: Lêkerên berpêbûnî, di nava hevokê de cî digirin û peyva piştî xwe 

dikin têrker. Dema ku têrkerek tune be ev lêker li dawiya hevokê jî cî 

digirin. Hinek lêkerên berpê bûnî ev in: Hatin, ketin, dan, çûn, rahiştin ...  

Mînak:  

Ez hatim malê.  

Min av da ser baxçeyî,  

Ez îro ha tim.  

Min ew ji kîsê xwe da. 

3) Teşeyê Sêyem  

Kirde _ Hoker +-t Lêkerên Têraniyê - Têrker +-t Bireser -Pêveber  

Kirde _ Hoker +-t Lêkerên Têraniyê - Pêveber - Têrker  

Mînak:  

Ez îro dikarim wê bibînim.  

Camêr dê bizanin ji wan bistînin. 207  

  

Em ê bikarin wan bixwînin. Zarok diwêrin bên dibistanê.  

Xwendekar dizanin pirtûkê bixwînin. Ez îro dikarim biçim malê.  
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Nîş e: Dema ku hêmanên din neyên bikaranîn, lêkerên têraniyê û pêveber 

li dû hev tên.  

Mînak:  

Ez dikarim biç im. Ew dizane bixwîne.  

B. Hevokên Bêrist  

Dema ku ciyê pêveberê ne li gorî hersê awayên bingehîn be, hevok li gorî 

ciyê pêveberê dibe hevoka bêrist. Di Kurmancî de ciyê pêve berê pirr 

naguhere. Ev awa bêtir di helbestan de tê bikaranîn.  

1) Li Gorî Teşeyê Yekem  

Mînak:  

Sêv kirrî Elî.  Xwend pirtûka xwe.  

Spas kir Nesrîn'ê di civînê de. Rakir ala welatê xwe li çiyê.  

Dikuje hêviyên xwe ew.  Dirêj kir destê xwe.  

2) Li Gorî Teşeyê Duyem  

Mînak:  

Diçe sûkê ew îro. Hat mala me Gulan. Ketine erdê do ew.  

Dibe dibistanê Elî kurê xwe. Rahişt pênûsan min.  

Diçe malan ew.  

3) Li Gorî Teşeyê Sêyem  

Mînak:  

Ez dikarim bibînim wî. Diwêrî biçî gorristanê tu? D ixwaze biavêje keviran.  

Zarok dizanin bixwin nanên xwe. Ew îro dixwaze bibîne bavê xwe. Dikare 

bibe zarokan.  

C. Hevokên Netemambûyî  

Di van hevokan de pêveber nayên bikaranîn. Herçiqas pêveber neyên 

bikaranîn jî mirov tê derdixe ku pêveber çi ye. Di hinek hevokên 

netemambûyî de jî sêxal tê bikaranîn.  
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Mînak:  

"Tu yê nên bidî me?" "Belê. " (Belê, ez ê bidim.] "Mala te ava. " (be)  

Hesp bi gem û hefsar, mêr bi soz û biryar. ( Hesp bi gem û hefsar mêr bi 

soz û biryar divê.)  

Derdê min wisa giran e ku ....  

5. LI GORÎ A VA SAZI YÊ HEVOK  

A. Hevokên Xwerû  

Ev hevok ji darezekê pêk tên, hevokên alîkar nahewînin. Pêveber anji lê 

ker an jî ji na vdêrekê pêk tê.  

Mînak:  

Îşev li mala xwe bimîne. Kurê meta min mamoste ye. Newal li kû dimîne?  

Rojgar ji te hez dike.  

Ez jî diçim dibistanê. Em wan bi xwe re dibin.  

NÎş e: Hevokên ku bi lêkerên têraniyê tên sazkirin jî di na va hevokên 

xweru de ne. Lêkera alîkar lêkera bingehin temam dike û darezek çêdibe.  

Mînak:  

Min zanî ez biçim.  

Ez diwêrim rastiyê bibêjim.  

B. Hevokên Hevdudanî  

Ev hevok ji çend darazan pêk tên. Darazek a bingehîn e, darazên din 

hevokên alîkar in. Li gorî taybetiyên xwe ev hevok dibin sê beş:  

1) Hevokên Lê ke mavî  

Di van hevokan de hevoka alîkar ji lêkernavan çêdibe. Hêmana ku bi 

lêkernavê hatiye çêkirin bi hevoka bingehîn ve tê girêdan. Hersê cureyên 

lêkernavan jî di van hevokan de tên bikaranîn.  

Mînak:  

Keçika ku pirsa te kir, çû malê.  
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Dema ku tu ji zozanan dihatî, ew jî diçû. Hatina te, ji bo me pirr baş bû.  
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Kesê ku soza xwe bi cî neaniye, bila neaxive. Nivisîna helbestan pirr bi 

zehmet e.  

Ji ber ku tu nehatî, ders betal bû.  

Heta ku ew neyê, em ê qebûl nekin.  

Digel ku navê me nexwend, me disa deng da wî.  

2) Hevokên Têkel  

Hevokên kesên din yekser an neyekser dema ku têkevin nava hevokê, 

hevokên têkel derdikevin holê. Hevokên veguhastî hevokên alîkar in.  

Mînak:  

Birayê min tim digot, hişê hinek mirovan ne li serê wan e. Dêya min bang 

dikir û digot meçe.  

Em ji bo ku bibêjin, "derbasî be" çûn nexweşxaneyê.  

Tacitus dibêje: "Dijminên herî mezin ew kes in ku tim pesnê mirovî didin 

".  

Got wisa nekin û çû.  

3) Hevokên Gihanekî  

Ev cure hevok bi gihane kan bi hev ve hatine girêdan. Bêtir gihaneka "ku 

"yê hevokan bi hev ve girêdide. Bêtir sedem, armanc û şert derdikevin 

holê.  

Mînak:  

Ez dibînim ku tu êdî pirsa me nakî.  

Ez naçim mala wan ku ew jî were. Pirsa me dike ku em lê xwedîtiyê bikin? 

Ne dişixule ne jî diçe dibistanê.  

Ha ji te bipirsim ha ji wi  

Yan vegere, yanjî wisa meke. Ez hatim û min pirsa wê kir.  
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Tu nanê xwe dixwî û radibî diçî ji vê derê.  

Se de m û Armanc  

Ez hatim ku te bibînim.  

Ji ber ku li dersa xwe neşixu1î, ji pola xwe derbas nebû. Zarok çûne da ku 

zû ve gerin.  

Ji bo ku tu bi ser bikevî, bi aliyê te ve nayê. Pirr nan dixwe ku zû mezin 

bibe.  

Li me venegeriya, lewma ew tişt hat serê me.  
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Hevokên Şertî  

Hevoka alîkar bi rêya şertî bi hevoka bingehîn ve tê girêdan.  

Pêkhatina hevoka bingehîn bi şertî ve girêdayî ye. Ji bo wateya şertî 

çêbibe li serê hevokê hêmanên "eger, ku û heke "yê divê bên bikaranîn.  

Mînak:  

Ku tu bibêjî, ez ê bike nim.  

Ku hûn gotina xwe bikin yek, ew nikarin bi we. Ku bihata em ê neçûna.  

Eger ez bi ser bikevim, dê diyariyekê bide min. Eger tu li dersa xwe 

bişixulî, tu yê bi ser bikevî. Eger bibêje em ê lê guhdarî bikin.  

Heke baran bibare em ê biçin.  

Heke dengê xwe neke em ê jê hez bikin.  

C. Hevokên Rêzîn  

Hevok dema ku bi alîkariya bêhnok û xalecotê bên girêdan, hevokên rêzîn 

çêdibin. Ev hevok bi tena serê xwe jî xwedî darazekê ne; lê êdî bi hev re 

hatine têkildarkirin. Di van hevokan de carinan tu hêmaneke hevpar nîn 

e, carinan jî hêmanek hevpar e. Li gorî vê yekê ev hevok dibin du beş:  

1) Hevokên Rêzîn ên Serbixwe  
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Di hevokên rêzîn ên serbixwe de, du hevok bi hev re têkildar in; lê 

hêmaneke wan a hevpar tune ye.  

Mînak:  

Dêya min nehatiye, ez ê çi bikim?  

Cemal'î mala xwe çêkir, wê jî nobedarî kir. Hewa pirr sar e, cilên xwe li 

xwe bikin. Çavên te mêrkuj in; birûyên te tîr in.  

Bila rê be bila dûr be; bila bûr be bila kûr be. Baran pirr dibariya, me jî kêf 

dikir.  

Ez ez im, tu tu yî.  

Xanim' ê helbest dixwend, ew jî aciz dibû.  
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2) Hevokên Rêzîn ên Girêdayî  

Di hevokên rêzîn ên girêdayî de, du an zêdetir hevok bi hev re têkildar in 

û hêrî kêm hêmaneke wan hevpar e.  

Mînak:  

Şêro destê xwe şûşt, derbasî hundir bû.  

Çira ji koran re; tembûr ji keran re bêfêde ye. Çiqas li dinê bimînî, tu yê 

ewqasî ecêban bibînî. Xezal' ê tiştek negot, destê xwe hejand û çû.  

Nesrîn'ê pirtûka xwe xwend, bi dûre bir danî pirtûkxaneyê. Bilind firrî, çû 

ser çiyayan.  
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ÇEWTIYÊN VEGOTINÊ  

1. ÇEWTIYÊN VEGOTINÊ  

Dema ku em raman û hestên xwe tînin zimên, divê hevokên me rast, 

zelal, vekirî û li gorî vaca (mantiqa) zimên bin. Dema ku çewtî hebin, dê 

wateya hevokê baş neyê famkirin, tevlihevî çêbibe. Ji ber ku bi Kurmancî 



Rêzimana kurdî | 2977  

 

perwerde nehatiye dayin û gellek Kurd di bin bandora serdestên xwe de 

mane, gellek çewtiyên zimên tên kirin.  

A. Çewtiyên Vacê (Mantiqê)  

Kurd di nava pergala serdestên xwe de perwerde dibin û gellek tiştan bi 

zîmanê wan dixwînin, ev jî piştî demekê rê li ber çewtiyên vacê vedike. 

Gellek kes bi zimanê serdestan difikirin û dixwazin bi zimanê xwe 

binivîsin. Bi vê yekê pergala zimên jî xera dibe. Ku em baş guh bidin 

zimanê xwe, em ê bibînin ku ji bo her rewşê gellek qalibên zimanê  

me hene. Hinek çewtiyên vacê û awayên wan ên rast ev in:  

çewt 

Min berçavk xist çavên xwe. Ew min nagire ciddiyê.  

Ji ber çavên min reviyaye. Min trên- revand.  

Bi demê re wê biguhere. Ez we silav dikim  

Ev film xweşa min çû.  

Ez li Amedê jiyan dikim. Ez ê pirsekê bipirsim.  

Keda me vala çû.  

Jê re silavan bibêje. Çepikeke mezin ji bo wê. Delal çawa diçe?  

Wî çav avêt pirtûkê.  

Rast  

Min berçavk da ber çavên xwe. Ew min bi tiştekî nahesibîne.  

Ji ber çavên min filitiye.  

Ez negihîştim ser trênê.  

Hêdî hêdî wê biguhere.  

Ez silavan li we dikim.  

Ev film bi min xweş hat.  

Ez li Amedê dijîm.  

Ez ê pirsekê bikim.  

Keda me di avê de çû.  
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Jê re silavan bike.  

Çepikeke xurt ji bo wê.  

Delal tu çi dikî, çawa yî?  

Wî çav li pirtûkê gerand.  
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Ez fikra wî jî bigirim.  

Em ê civînekê bistînin. Eyşeşan vê kilamê dixwîne. Min gotin ji devê xwe 

revand. Di ketina navçeyê de ...  

Gelî zarokên xwe bi oxir kir. Dema me kêm maye.  

Dema min kin maye.  

Li Qamişloyê bûyer derketin. Taşteya xwe bike.  

?irr xweş pirr xweş, bidomîne.  

B. Çewtiyên Hevoksaziyê  

Ez fikra wî jî bipirsim. Em ê civînekê çêbikin.  

Eyşeşan vê kilamê distre/dibêje. Gotin bêhemdî ji devê min derket. Dema 

ku ketin navçeyê ...  

Gelî zarokên xwe bi rê kir.  

Dema me hindik maye.  

Dema min hindik maye.  

Li Qamişlo bûyer qewimîn. Taştêya xwe bixwe.  

Pirr xweş e pirr xweş e, bidomîne.  

Carinan ji ber bandora sentaksa zimanên din, hevok çewt tên sazkirin.  

Dema ku di rêzkirina peyvan de çewtî hebin hevok tevlihev dibin û baş 

nayên famkirin.  

çewt 

Ez we silav dikim.  
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Pirr dibistanê hez bike. Wan em xwendekar kirin. Îro pirr hevalekî hêja 

hat.  

Ez we vexwendiyê dawetê dikim. Ji nû ve binivîsim dixwazim.  

Min ew mêvan kir ji xwe re.  

C. Çewtiyên Bikaranîna Peyvan  

Rast  

Ez silavan li we dikim.  

Ji dibistanê pirr hez bike. Wan em kirin xwendekar. Îro hevalekî pirr hêja 

hat. Ez we vedixwînim dawetê. Dixwazim ji nû ve binivîsim. Min ew kir 

mêvan ji xwe re.  

Her peyv divê li gorî wateya xwe di hevokê de bê bikaranîn. Peyvek dema 

ku ne li gorî wateya xwe bê bikaranîn tevlihevî derdikeve.  

çewt 

Ez vê peyvê pirr dixebitînim. Em ê sibê civînekê bigirin. Konferans bi dawî 

hat.  

Me çay xwar.  

Porrê min mezin bûye. Ez ê wêneyekî bikşînim. Bi telefonê lê vegere.  

Bi zanistî hat gullebarankirin.  

Rast  

Ez vê peyvê pirr bi kar tînim. Em ê sibê civînekê çêbikin. Qonferans bi 

dawî bû.  

Me çay vexwar.  

Porrê min dirêj bûye.  

Ez ê fotografekî bikşînim. Bi rêya telefonê lê vegere.  

Bi zanebûn hat gullebarankirin.  
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D. Çewtiyên Darazên Dijber  
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Di hevokê de, di warê darazê de divê du awayên dijber cî negirin, dema 

ku di warê darazê de du peyvên dijber cî bigirin, çewtiya darazê 

derdikeve holê. Yek ji wan peyvên ku dijberiyê çêdike divê neyê 

bikaranin.  

çewt 

. Teqez belkî ew jî bixwe.  

Kêm zêde tam bîst dar hebûn. Baş dizanim divê ew hatibin. Ji sedî sed 

dibe ku bê.  

Ez dibêjim qey teqez dê bê.  

Rast  

Belkî ew jî bixwe. Tam bîst dar hebûn. Divê ew hatibin.  

Ji sedî sed dê bê. Teqez dê bê.  

E. Çewtiyên Peyvên Zêde  

Peyvên ku heman wateyê didin, divê di hevokekê de bi hev re neyên 

bikaranin, Ev dibe sedema dirêjkirina hevokê. Bi vî awayî jî çewtî 

derdikevin holê.  

çewt 

Gotin û peyva xwe bibêje hîn here. W~ pirsa ku hat kirin bersivand. Hindik 

mabû dikira biketa.  

Rast  

Gotina xwe bibêje hîn here. Wî pirs bersivand.  

Hindik mabû biketa.  

Nîşe: Carinan ji bo xurtkirinê du peyvên nêzwate wek cotepeyv tên bika-

ranin. Ev ne çewtî ye.  

Mînak:  

Ji heval û hogiran pirsî.  

Tirs û xofa wî ketibû zikê me.  

F. Çewtiyên Ergatîvî, Aqûzatîvî û Qe rtafê n Diyariyê  
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1) Di demên borî de ku lêker gerguhêz be, divê kirde xwe diyar bike 

bireser xweru bimîne. Di demên borî de cinavkên xweru divê wek bireser 

bên bikaranin. Ji ber vê tevliheviyê gellek caran wate jî tevlihev dibe.  

çewt 

Wan min dît. Ez nan xwarim Wan we bir. Wî te bir.  

Rast  

Wan ez dîtim. Min nan xwar. Wan hûn birin. Wî tu birî.  
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Dijle helbest nivîsî. Yek ew xwar.  

Şîlan pirtûk xwend. Ehmed gur kuşt.  

Dijle 'yê helbest nivîsî. Yekî ew xwar.  

Şîlan' ê pirtûk xwend. Ehrned'î gur kuşt.  

2) Dema ku kirde ji ju hêmanan an ji ravekê pêk bê û pirr jimar be herçend 

bireser yekjimar be jî pêveber li gorî kirdeyê qertafa pirrjimariyê digire, 

ev jî li gorî rê û rêbazên ergatîviyê çewt e.  

çewt 

Şukrî û Şakir'î darek birrÎ!!. Kejê û Besra'yê cilek stendin. Zarokên baş 

kursiyek anin, Şêniyên me dibistanek çêkirin. Dê û bavê min ew qebûl 

kirin. Xortên gundan agir kirin. Wanjê hez dikirin.  

Dayikên aştiyê daxuyanî dag.  

Rast  

Şukrî û Şakir'î darek birrî. Kejê û Besra 'yê cilek stend. Zarokên baş 

kursiyek am. Şêniyên me dibistanek çêkir. Dê û bavê min ew qebûl kir. 

Xortên gundan agir kir.  

Wan jê hez dikir.  

Dayikên aştiyê daxuyanî da.  
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Hiş yarî: Ku kirdeyên pirrjimar neyên bikaranîn û bireser yekjimar be 

pêveber ji bo ku tevlihevî çênebe qertafên pirrjimariyê distîne. Dema ku 

ji bo pêveberê qertafa pirrjimariyê neyê bikaranîn, kirde yekjimar xuya 

dike. Ev awa pirr belav bûye û rûniştiye, lê mirov dikare awayê din jî bi 

kar bîne.  

Mînak:  

Çalakiya xwe li dar xistin. Helwesta polêsan şermezar kirin. Telefonî min 

kirin. 

Dewlet şermezar kirin. 

Qala baran û lehiyê dikirin. Mudaxaleyî gel kirin. 

Wî berdan.  

Çalakiya rûniştinê pêk anîg. Î tiraz kirin.  

Texmîn nekirin dê wisa bibe.  

Êrîşî ciwanan kirin. 

Me çalakiya xwe li dar xist.  

Me helwesta polêsan şermezar kir. Malbatê telefonî min kir.  

Saziyan dew let şermezar kir.  

We qala baran û lehiyê dikir. Polêsan mudaxaleyî gel kir.  

Wan ew berda.  

Wan çalakiya rûniştinê pêk anî. Wan îtiraz kir.  

Wan texmîn nekir dê wisa bibe. Peywirdaran êrîşî ciwanan kir.  

3) Di dema borî rewşa ergatîv de bireser bi alîkariya ravekê bibe pirrjimar 

divê pêve ber qertafa pirrjimariyê bigire. Eger ew qertaf neyê bikaranîn 

dê rê li ber çewtiyan vebe.  
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çewt 
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Min pirtûkên xwe xwend. Wan karên xwe qedand. Beşîr'î pênûsên nû 

belav kir. Wan spartekên xwe qedand.  

Rast  

Min pirtûkên xwe xwendin.  

Wan karên xwe qedandin. Beşîr'î pênûsên nû belav kirin. Wan spartekên 

xwe qedandin.  

4) Di dema niha û bê de ku pêveber ji lêkereke gerguhêz pêk bê, kirde 

xweru, bireser divê diyarkirî be. Nediyarkirina bireserê rê li ber 

tevliheviyê vedike, zayend dernakeve holê.  

çewt 

Tu ew dibî kû?  

Ez ê kuli1k bidimê. Ew heval dibînin.  

Cemîl dê keçik bixwaze.  

Rast  

Tu wî dibî kû?  

Ez ê kulîlkê bidimê. Ew hevalan dibînin.  

Cemîl dê keçikê bixwaze.  

Nîşe: Ev ji bo raweyên xwestek û daxwazê jî derbas dibe.  

Mînak:  

Bila Cemîl keçikê bixwaze. Xwezî ew hevalan bibînin.  

5) Di dema niha de divê kirde hertim xwerû be û pêve ber li gorî wê 

qertafan bigire.  

çewt 

Wan êzingan diş ikînin. Wî avê vedixwe.  

Te ji min re dibê jî. Min nan dixwim.  

Rast  

Ew êzingan dişikînin. Ew avê vedixwin. Tu ji min re dibêjî. Ez nên dixwim.  
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6) Hêmana ku piştî lêkerên berpêbûnî tê divê bê diyarkirin. Di vî warî de 

jî gellek çewtî tên kirin û ev jî rê li ber tevliheviyê vedike.  

çewt 

Ez do çûm mal.  

Wan ew birin girtîgeh. Te rahişt pirtûk û xwend. Zarok çûn Mêrdîn.  

Rast  

Ez do çûm malê.  

Wan ew birin girtîgehê.  

Te rahişt pirtûkê û ew xwend. Zarok çûn Mêrdînê.  

7) Eger li ciyên pêwîst daçek neyên bikaranîn ev dibe sedema tevliheviyê. 

Navdêr, dema ku piştî daçekan tên divê bên diyarkirin. Kêmasiya 

qertafên diyariyê gellek caran wateyê jî tevlihev dike.  
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çewt 

Ew li derve topê dilize. Gulan sazê dide.  

Ew ji mal tên.  

Li Mêrdîn bûyer qewirrû. Hezaran mirov hatin. Sedan kesî nan xwar.  

Ew guman in ku winda bûye. Ez hêvî me tu yê bikî. Asansor jor e.  

Ser çavan.  

Rast  

Ew li derve bi topê dilize. Gulan li sazê dide.  

Ew ji malê tên.  

Li Mêrdînê bûyer qewimî. Bi hezaran mirov hatin. Bi sedan kesî nan xwar.  

Ew bi guman in ku winda bûye. Ez bi hêvî me ku tu yê bikî. Asansor li jor 

e.  

Li ser çavan.  
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8) Di ravekên navdêran de divê qertafên diyariyê bên bikaranîn. Dema ku 

ew qertaf neyên bikaranîn wate bi temamî diguhere. Ravekên navdêrî û 

rengdêrî tevlihev dibin.  

çewt 

Azadiya jin pêwîst e.  

Tevgera azadî diguhere. Mafên mêr pirr zêde ne. Xwendina mewlûd 

qedexe M.  

Rast  

Azadiya jinan pêwîst e. Tevgera azadiyê diguhere. Mafên mêran pirr zêde 

ne. Xwendina mewlûdê qedexe bû.  

G. Çewtiyên Biwêj û Gotinên Pêşiyan  

Gotinên pêşiyan ci biwêj ji aliyê gelî ve hatine afirandin, xwedî teşeyekî 

ne û divê ew teşeyên wan bi tu awayî neyên guhertin, ew guhertin dibin 

sedema çewtiyên vegotinê.  

Mînak:  

Xelk bi min sond dixwe. (çewt) Xelk bi serê min sond dixwe. (rast) Tu şêr 

bî ker pirr in. (çewt)  

Tu gur bî ker pirr in. (rast)  

Mala feqîran bi tirraliyê xera bûye. (çewt) Mala feqîran bi seknê xera 

bûye. (rast) Derewîn carekê nên dixwe. (çewt) Derewîn carekê dixwe 

frravîn. (rast)  

Nîşe: Di gotinên pêşiyan û bêwêjan de dibe ku dema hevokê biguhere.  
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Mînak:  

Mala feqîran bi seknê xera dibe. Xelkê bi serê min sond dixwar.  

Li gorî hêrêrnan dibe ku awayê van gotinan ên cuda hebin.  

Mînak:  
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Ez ê çavên xwe hinekî nerm bikim. Ez ê çavên xwe hinekî germ bikim.  

H. Çewtiyên Hêmanên Hevokê  

A. Kêmasiya Kirdeyê  

1) Di hevokên hevdudanî yên rêzîn de, carinan hinek hêman hevpar in û 

li şûna hev tên bikaranîn. Carinan bikaranîna wan li hev nayê û ev jî dibe 

sedema çewtiyan. Yek ji van çewtiyan jî ji ber ne bikaranîna kirdeyê der-

dikeve holê.  

Mînak:  

Ji Dîlber'ê re dibêjim lê guh nade min. (çewt) Ji Dîlber'ê dibêjim lê ew guh 

nade min. (rast) Her kes hat, li wir nema. (çewt)  

Her kes hat, tu kes li wir nema. (rast)  

Her kesî gotina xwe kir yek û neçû. (çewt)  

Her kesî gotina xwe kir yek û kesek neçû. (rast) Dilê wî şikestibû, bê perr 

û bask mabû. (çewt) Dilê wî şikestibû û ew bê perr û bask mabû. (rast)  

2) Qertafên kesên pirrjimar ji ber ku yek in, dema ew kes dibin kirde divê 

ne veşartî bin. Dema ku veşartî bin kirde ji hev nayê derxistin.  

Mînak:  

Bi dizî hatin ber derî  

Bi xêr hatin.  

Ew bi dizî hatin ber deri Hûn bi xêr hatin.  

3) Dema ku du kirdeyên yekjimar bên bikaranîn, divê herdu jî ji heman 

komê bin û ji bo wan divê kirdeyeke pirrjimar bê bikaranîn û pêveber li 

gorî wê qertafan bigire.  
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MÎnak:  

Ez II te em nên dixwin. (çewt) Ez û tu, em nên dixwin. (rast)  

Tu û wê we pirsa xalê zwe kir. (çewt) Te û wê, we pirsa xalê xwe kir. (rast)  
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NÎş e: Di hinek hevokan de, ji bo ku kirde an jî hêmaneke din zelal bibe 

divê bêhnok bê bikaranîn.  

MÎnak:  

Hezaran, darbest hilgirt.  

Li serşokê, min serê xwe şûşt.  

4) Kêmasiya Bireserê: Carinan di hevokên hevdudanî de biresera hevoka 

duyem kêm e û hêmaneke hevoka yekem li şûna wê tê bikaranin. Ev dibe 

sedema çewtiyan. Divê bire sera hevoka duyem bê bikaranin.  

MÎnak:  

Min çewtiya wan dît û rexne kirin, (çewt) Min çewtiya wan dît û ew rexne 

kirin. (rast) Lê tembûrê bide û baş bi kar bîne. (çewt)  

Li tembûrê dide û wê baş bi kar bîne. (rast) Ew jê re dixwaze û diparêze. 

(çewt)  

Ew jê re dixwaze û wî diparêze. (rast)  

Ji ajotina erebeyê hez dike û her roj diajo. (çewt)  

Ji ajotina erebeyê hez dike û her roj wê diajo. (rast)  

5) Kêmasiya Têrkerê: Di hevokên hevdudanî de carinan têrkera hevoka 

duyem kêm e û hêmaneke hevoka yekem ji dêvla wê tê bikaranin, ev rê 

li ber çewtiyan vedike.  

MÎnak:  

Min ders da wan û dengê xwe nekir. (çewt)  

Min ders da wan û dengê xwe ji wan re nekir. (rast) Te kulîlk çandin û 

baxçeyek çêkir. (çewt)  

Te kulîlk çandin û ji wan baxçeyek çêkir. (rast) Ji şanoyê pirr hez dike II 

her şev diçe. (çewt)  

Ji şanoyê pirr hez dike û her şev diçe şanoyê. (rast) Havîn wî dibîne Û hez 

dike. (çewt)  

Havîn wî dibîne û jê hez dike. (rast)  
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6) Kêmasiya Pêveberê: Di hevokên hevdudanî de dibe ku pêvebera 

hevokekê li ya din neyê. Ev jî dê bibe sedema tevliheviyan.  

Mînak:  

Ew yekî hêja û delal û ne jîr bû. (çewt)  

Ew yekî delal û hêja bû; lê ne jîr bû. (rast) Tu xwendevan; lê ew mamoste 

ye. (çewt) Tu xwendevan î; lê ew mamoste ye. (rast) Ne birayê wî çûbû, 

ne jî hevalên wî. (çewt)  

Ne birayê wî çûbû; ne jî hevalên wî çûbûn. (rast) Ez goştî dixwim, ew 

firingiyê. (çewt)  

Ez goştî dixwim, ew firîngiyê dixwe. (rast) Em ê ji wî pirr, ji yê din qet 

nestînin. (çewt)  

Em ê ji wî pirr bistînin, ji yê din qet nestînin. (rast) Tu ji min, ez jî ji te xelas 

dibim. (çewt)  

Tuji min xelas dibî, ezjî ji te xelas dibim. (rast)  

Nîş e: Divê pêveber li gorî avaniyê jî li hev bikin. Avaniya tebatî û Iebatî bi 

hev re nayên bikaranîn.  

Mînak:  

Pêşî fêkî hatin xwarin, bi dûre me pirsa wan kir, Pêşî me fêkî xwarin, bi 

dûre me pirsa wan kir.  

1. Çewtiyên Neliheviya Kirde û Pêve berê  

1) Hêmanên bingehîn ên hevokê kirde CL pêveber În. Rewşa ergatîv ne 

tê de pêveber tim li gorî kirdeyê teşe digire. Pêveber û kirde li gorî 

qertafên cinavkên kesîn û li gorî mêjerê divê li hev bikin. Neliheviya kirde 

CL pêve berê rê li ber çewtiyan vedike.  

çewt 

Îro ez û tu diçî.  
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Sê kur û keçek min heye. Du mêşin û yek bizin bû. Ez û tê lê dixi  

Rast  

Îro ez û tu em diçin.  

Sê kur û keçek min hene. Du mêşin CL yek bizin bûn. Ez û tu em lê dixin.  

Hinek komenav dema ku tên bikaranîn pêveber dibe yekjimar, di hinekan 

de jî pêve ber pirrjimar e.  

çewt 

Tu kes nehatin malê.  

Rast  

Tu kes nehat malê.  

221  

  

Her kes li rnin digerin. Hemû çû dibistanê.  

Hemû kes li mala xwe ma. Hinek kes mafên xwe diparêze.  

Her kes li min digere. Hemû çûn dibistanê.  

Hemû kes li mala xwe man. Hinek kes mafên xwe diparêzin.  

2) Li gorî erênî û neyînî jî divê kirde û pêveber li hev bikin. Hinek hêman 

xwedî wateyên erênî ne, nabe ku ji bo wan hêmanan hevokên neyînî bên 

sazkirin.  

çewt 

Me got bila her kes neçe. Hemû tişt nikarin bi me. Her tişt ne di bala wî 

de ye.  

Rast  

Me got bila tu kes neçe. Tu tişt nikare bi me.  

Tu tişt ne di bala wî de ye.  

Nîşe: Dema ku hêmanên neyînî hebin, pêveber dibe erênî ku wate bibe 

neyînî. Ji ber ku dema du hêmanên neyînî hebin wate dibe erênî.  

Mînak:  
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Ne ez neçûm ne jî ew neçû. (çewt) Ne ez çûm ne jî ew çû. (rast)  

J. Çewtiyên Avaniya Lêkeran  

1) Avaniya tebatî bi alîkariya lêkera "hatin "ê çêdibe. Lêkera bingehîn 

a piştî lêkera "hatin "ê divê lêkereke gerguhêz be.  

çewt 

Di vê rêyê de hat mirin. Çûk hat firrin.  

Lawikji baniyê hat ketin. Di vê rêyê re hat çûyîn.  

Rast  

Di vê rêyê de hat kuştin. Çûk hat frrrandin. Lawikji baniyê hat xistin. Di vê 

rêyê re hat şandin.  

Nîşe: 'jiyîn" û "fikirîn" lêkerên negerguhêz in, gellek caran ev lêker bi 

avaniya tebatî re tên bikaranîn, ev jî çewtiyek e.  

Mînak:  

Ev tişt hat jiyîn. (çewt)  

Ev tişt hat jiyandin. (rast)  

Hinek lêker hene ku gerguhêz in û rasterast ji bo rewşa avaniya tebatî 

dikarin bên bikaranîn. Lê gellek caran tê dîtin ku ji dêvla wan teşeyê wan  
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ê "dançêker" tê bikaranin. Dema ku teşeyê dançêker bê bikaranin divê 

em bizanin ku wate jî diguhere.  

Mînak:  

Ew hat pirsîn.  

Ew hat pirsandin.  

2) Dançêkerî jî bi lêkerên gerguhêz çêdibe, nabe ku piştî lêkera "dan nê, 

lêkereke negerguhêz bê bikaranin.  

çewt 

Wan çûk dan firrin  
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Ez wan didim revîn. Wan zarok da ketin.  

Rast  

Wan çûk dan firrandin.  

Ez wan didim revandin. Wan zarok da xistin.  

Hişyarî: Di dançêkeriyê de lêkera "dan "ê tê beriya lêkera bingehîn, kar ji 

aliyê kesên din ve tê kirin. Carinan tê dîtin ku lêkera "dan nê piştî lêkera 

bingehîn tê nîvîsîn. Li gorî rê û rêzikên rêzimanê ev lêkera alîkar divê berî 

lêkera bingehîn bê.  

Mînak:  

Min ew xwarin da.  

Bi wan famkirin nedin.  

Min ew da xwarin.  

Bi wan nedin famkirin.  
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RASTNIVîS  

1. RASTNIVÎS  

Rastnivîs rê û rêzikên nivîsîna zimên nişanî mirovî dide. Dema ku em bala 

xwe didin zaravayê Kurmancî em dibînin ku di zimanê devkî de gellek 

peyv kurt bûne û ketine dirûvekî din. Ji ber ku Kurmancî nebûye zimanê 

perwerdehiyê û li ser awayê nivîsîna peyv û qertafan lihevkirinek tune 

ye, her kes li gorî feraseta xwe tev digere, ji ber wê ye îro pirtûkeke 

rastnivîsê tune ye. Di vî warî de hîn jî tevlihevî hene. Di vê xebata 

rastnivîsê de mebesta me ew bû ku em rê li ber çareseriya rastnivîsê 

vekin û bi feraseteke hevpar û zanistî nêzî vê mijarê bibin. Di awayê 

rastnivîsê du ferasetên cuda hene: Yek jê li ser nivîsara berê disekine û li 

gorî rê û rêzikên berê tev digere, feraseta din jî rê û rêzikên nivîsara berê 

nake bingeh, li gorî demê û guherînan çi jê re baş be, wisa tev digere. Ji 
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ber ku ziman guherbar e û gellek tiştên nû derdikevin holê me jî feraseta 

duyem ji xwe re kir bingeh.  

A. Nivîsîna Tîpên Mezin û Tîpên Biçûk  

1) Hemû hevok bi tîpên mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Zarok ji zimanê xwe hez dikin.  

Pirtûka xwe xwend 0 raket.  

Do ji me re got: "Wisa nekin. " Ji me re gotibû? Bawer nakim. Dîlan' ê dev 

ji her tiştî berda. Bila serê sibê zû were.  

2) Tîpên serenavan ên ewil mezin tên nivîsîn.  

a) Nav û paşnavên mirovan bi tîpên mezin dest pê dikin.  
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Mînak:  

Ehmedê Xanî pirtûkeke hêja nivîsî.  

Elî Herîrî di sala 101O'an de ji dayik bû Celadet Bedir-Xan ji bo zimên pirr 

xebitî. Osman Sebrî gellek çîrok nivisîne.  

Ez ji helbestên Cegerxwin'! hez dikim. Qazî Mihemed yek ji serokên 

Kurdan e.  

b) Hinek heywan hene ku em navên taybet li wan dikin, ew nav bi tîpên 

mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Te av da Beşo?  

Siwar'î dev li kurê te kiribû.  

Bi xwe re Qolo jî bibin ber pêz. Çend roj paşê dê Kanûn bizê. Qerê dîsa 

hêkên mezin kirine. Min derzî li Çavreş 'î xist.  

c) Peyvên ku wesfan didin û bi navan re bûne yek bi tîpên mezin dest pê 

dikin.  
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Mînak:  

Seyidxanê Kerr wek şêran bû. Binevşa Narîn derdê xwe digot.  

Ew bi Mîr Celadet Alî Bedir-Xan re xebitî. Wî Bişarê Çeto dida axaftin.  

Nîşe: Peyvên ku wateya xizmantiyê didin bi tîpên biçûk dest pê dikin,  

Mînak:  

Min ap Salih bi xwe re bir. Dîsa xal Resûl hatiye malê.  

d) Navên netewe, ziman, ol û mezheban bi tîpên mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Ew Henîfî ne em Şafiî ne. Zimanekî kevnar e Kurdî.  

Me berî wan Misilmantî qebûl kir. Li warê Ereban şerr heye.  

Bi Soranî perwerdehî tê dayîn. Ew li ser Ezdiyatiyê dixebite.  
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e) Navên sazî û dezgehan bi tîpên mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Ez çûm Konservatuwara Aram Tîgran.  

Li Zanîngeha Dîjleyê gellek xwendekar hene. Li Kurdî-Derê gellek pol 

vebûne.  

Komeleya Mafên Mirovan kongreya xwe li dar xist. Hîn Saziya Zimanê 

Kurdi venebûye.  

Dadgeha Mafê Mirovan biryara xwe da.  

f) Di nameyan de peyvên hurmetê yên ku bi navan re tên bikaranîn bi 

tîpên mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Hevala Hêja, berî ku ez dest bi nameya xwe bikim   .  

Şîlana Birûmet, piştî ku ez ji wê derê veqetiyam  .  

Xortên Delal ez vê nameyê ji girtigehê dişînim ... Dayika Pîroz, ez pêşî têm 

destên te ...  
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Xwişka Hêja, bila tucaran ji bîra te meçe ...  

g) Navên pirtûk, kovar, rojname û sernivîsan bi tîpên mezm dest pê dikin.  

Mînak:  

Berpirsiyarê kovara Hawara Botan hat girtin. Keçikê kovara Ronahiyê 

stendibû.  

Nivîseke bi nave "Çewtiyên Heyi" lê kiribû. Min îro ji "Şerefname 'yê çend 

bend xwendin. Ez "Mem û Zin "ê dixwînim.  

Ez Ji "ÇirÛSK 'e dinêrim.  

Nîş e: Gihanek, daçek û veqetandekên nava sernivîsan divê bi tîpên biçûk 

dest pê bikin. Dema ku sernivîs bi temamî bi tîpên mezin be, gihanek û 

daçek jî bi tîpên mezin tên nivîsin.  

Mînak:  

Wî nivîsa bi navê "Raman û Ziman" xwend. Nivîsa bi navê "Çiyayên ji 

Kevirî" hat weşandin. Pirtûka Rêzimanê ya Almanî  

"JI KURDISTANÊ BAV Û LA WEK" nivîseke baş bû.  
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h) Navêi rojên neteweyî û cejnan bi tîpên mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Jin ji bo Çarşema Reş civiyan.  

Li Hewlêrê Newroz hat pîrozkirin. Ermenî Paskalyayê pîroz dikin.  

Îsal meha Remezanê dikeve germê.  

i) Navên behr, gol, çiya, rûbar, deşt û çiyayan bi tîpên mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Li Çiyayê Andokê şerr qewimî. Dibêjin Ararat dîsa bi gulan xemiliye. Keştî 

ber bi Behra Reş ve çûn.  

Îsal Deşta Herranê pirr germ e.  
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j) Peyvên cî û aliyan ku wek navên herêm, gel û ciyan bên bikaranîn bi 

tîpên mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Em çûn Kurdistana Başûr.  

Dîsa Rojhilata Navîn dikele. Dibêjin Başûrî rabûne ser piyan.  

Li Amerîkaya Navîn serhildan hene.  

Nîşe: Peyvên cî û aliyan dema ku berî navên welat û ciyan bên, bi tîpên 

biçûk dest pê dikin. Ew êdî şûna ciyekî taybet nagirin.  

Mînak:  

Li başûrê Kurdistanê nêçîrvan li çiyayan serbest digerin.  

k) Navên peyk û stêrkan bi tîpên mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Mirov hîn neçûne Marsê.  

Germehiya Dinyayê her roj zêdetir dibe. Ji Jupîterê em xuya nakin.  

Dîsa Qurix derket.  

Nîş e: Ev peyv dema ku di warê termî de neyên bikaranin bi tîpên mezin 

de st pê nakin.  
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Mînak:  

Îro dinya hemû hat seyra me.  

1) Peyvên ku piştî xal, cotexal, pirsnişan û baneşanê tên bi tîpên mezin 

dest pê dikin.  

Mînak:  

Berjin çû malê.  

Ez jî çûm dibistanê.  

Me bê navber digot: Bijî azadî!  

Wax wax! Ev çi bela bû hat serê me? Dêya min li kû ye?  
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Hûn çima nabêjin?  

Nîşe: Dema ku piştî xalecotê mînak bên dayîn, peyv bi tîpa biçûk: dest pê 

dike.  

Minak:  

Ji sûkê gellek tişt kirrîn: zebeş, hermê, petêx ...  

B. Nivîsîna Peyvên Dîrokê  

Di nivîsîna peyvên dîrokê de, eger hejmar bên bikaranîn û ew roj diyarkirî 

be, peyvên ku bi wê dîrokê re têkildar in bi tîpên mezin dest pê dikin.  

Mînak:  

Di 21 'ê Adarê de Newroz tê pîrozkirin.  

Em ê di 14'ê Nîsana 2008'an de biçûna wê derê.  

Şêx Saîd di 29'ê Hezîrana 1925'an de hat bidarvekirin.  

Di 22'ê Kewçêra sala 1993'an de Licê ji aliyê dewletê ve hat şewitandin. 

l' ê Gulanê cejna karkeran e.  

C. Nivîsîna "î''ya Berî ')I''yê  

Beriya 'y'yê dema ku "-f" bê ev tîp kurt û dibe "i ". Ji ber ku "y" tîpeke 

nîvdengdêr e "î" kurt dibe.  

Mînak:  

Derî ---4 Deriyê mala me pirr teng e.  

Hêvî ---4 Hêviya min qet jê nema.  

Jî ---4 Jiyan ez dizanim bi te xweş e. Xanî ---4 Min li xaniyê wan nêrî  
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Gulî - Wî guliyên darê jê kirin. Derî - Deriyê xwe bigire.  

Nîş e: "î" ji 'y'yê cuda be nayê kurtkirin.  

Mînak:  

Ew kî ye?  

D. Nivîsîna "û" û "u"ya Berî "w'yê  
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Beriya tîpa "w'yê dema ku tîpên "û" û "u "yê bên, kurt dibin û dibin "i ". 

Ji ber ku jêderka wan nêzî heve ew dengdêr berî "w"yê kurt dibin.  

Mînak:  

Rû - Ez nikarim li riwê wî binêrim. Sû - Pirr zû siwê xwe li me tîne.  

Xwesû - Xwesiwa wîji pirtûkan hez dike. Parsû - Dibêjin parsiwê wî 

şikestiye.  

Xû - Çi xiwekî pîs li ser wî ye.  

Mû - Miwên wî pirr in.  

Niş e: Eger li şûna tîpa alîkar "w'yê 'y" bê bikaranîn, tu guherîn di 

dengdêran de çênabe, ev awa bêtir tê bikaranîn.  

Mînak:  

Ez nikarim li rûyê wî binêrim. Pirr zû sûyê xwe li me tîne.  

E. Nivisîna Peyvên Biyanî yên Taybet  

Peyvên biyanî yên ku navên kesan m divê neyên guhertin, divê bilêvkirina 

wan di kevanekê de bê dayîn. Eger ew nav bên guhertin dê gellek 

tevlihevî derkevin holê û nav neyên nasîn.  

Mînak:  

Shakespeare (Şekspîr) di pirtûkên xwe de dijî. Foucault (Fûko) nivîskarekî 

hêja ye.  

Montaigne (Monteyn) di hinek cerribînan de qala mirinê dike. Marx 

(Marks) ji bo wan kesan rêberek bû.   

Soren Kierkegaard'î (Kiekard) gellek pirtûk nivîsîne.  
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Eger nav ji zimanekî ku alfabeya Latînî bi kar nayîne bên girtin divê li gorî 

fonetîka Kurmancî bên nivîsîn.  

Mînak:  

LWKP(lT'lÇ (bi Yewnanî) TOflCT6ii1 (bi Rûsî)  
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J:Jm (bi Japonî)  

Socrates ToJstoy  

Şanghay  

Sokrates Tolstoy  

Şangay  

Nîş e: Di nivîsîna navên welat û bajaran de mirov dikare dengên nêzî hev 

tercîh bike.  

Minak:  

Li Stenbolê civîna jinan pêk hat.  

Kubayê şoreşa xwe pêk anî.  

F. Nivîsîna Cotepeyvan  

1) Eger tîpeke alîkar bikeve navbera cotepeyvan û wan bi hev ve girêbide 

peyv bi hev ve tên nivîsîn.  

Mînak:  

Gerrnagerm çêbû. Barebara wî ye, nasekine. Gurmegurma dilê wî bû. 

Çingeçing jê hat.  

2) Di hinek cotepeyvan de, tîpa alîkar "0" tê bikaranîn, peyv dubare dibe 

û tîpa serê wê diguhere. Ev cotepeyv jî bi ve tên nivîsîn.  

Mînak:  

Ez li ber baranê şilopilo bûm. Deriyê xaromaro nabe ji me re. Ev derî 

sistopisto ye.  

Ev gotin, tirrovirro ne.  

3) Eger coteypeyv bi dubarekirina peyvekê yan jî bi peyvên nêzwate bên 

çêkirin, hêman ji hev cuda tên nivîsîn.  

Mînak:  

Pirr pirr ez ê jî neçim wê derê. Kêm zêde gotinên wî ev bûn. Îsal dar û ber 

har bûne.  
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Ev çi kaxiz maxiz in li vê derê? Dek û dolabên te naqedin kekê min. Ji heval 

û hogiran bipirse.  

4) Hinek cotepeyv bi rêya ravekê tên dubarekirin, ev cotepeyv ji hev cuda 

tên nivîsîn.  

Mînak:  

Kerê ker, bi gotina me nekir.  

Ehmeqê ehmeq, ket xeberan ker da guran. Ez ê her û her bi gotina te 

bikim.  

Dînê dîn, ma ez ê bi gotina wî bikim?  

5) Peyv bi qertafên "<ip, -ipî'tyê tên perçînkirin û xurt dibin. Di vî awayî 

de peyv bi hev ve tên nivîsîn.  

Mînak:  

Çûka ripîreş ji ber me firriya. Kumê kipkesk ji min re bîne.  

Ava ku me vexwar spîsar bû. Êvarê ceryan çû her der tipitarî bû. Lawikji 

tirsan zipzer bû. Baxçeyekî kipkesk dixwazim.  

G. Nivîsîna Daçekan  

Daçek peywirên cuda li peyvê bar dikin û bi pirranî ji peyvan cuda tên 

nivîsîn.  

Mînak:  

Ew bi şûnde çû ..  

Wan ji min re got.  

Bi xêr hatî kekê min.  

Ez ji wî hez nakim. Zarokan li malê nan xwar. Bi te bersiva vêya rast e? 

Got, bê min nên nexwin. Bi dûre, em ê jê re bibêjin.  

1) Daçek dema ku di nava ravekê de di peywira rengdêrê de bin bi hev ve 

tên nivisîn.  
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Mînak:  

Ew nanê bêrûn dixwe.  

Ev tiştekî bikeys e. Kesê bêmal kijan e? Vî nanê bixwê bibe.  

Nîşe: Daçek dema ku di nava du peyvan de bin, anjî dema ku gihanek jî bi 

wan re bên bikaranîn, bêtir cuda tên nivîsîn.  

Mînak:  

Ew kesên bi rêk û pêk in.  

Wê pirtûkên cur bi cur stendin.  

2) Hinek rengdêr hene ku ravebera wan ketiye û wek navdêr tên 

bikaranîn, di wan rengdêran de jî daçek bi peyvê ve tên nivîsin.  

Mînak:  

Ew bêbav bi kû ve çû? Bênamûs qet dengê xwe nekir. Li bêkesan xwedî 

derketin. Bêwijdan, li mala xwe rûdinin.  

3) Dema ku daçek wek qertafên çêker bên bikaranîn û ji wan peyvên nû 

bên çêkirin bi peyvê ve tên nivîsîn.  

Mînak:  

Bêlome be, ev çi bû? Bêdeng bêdeng dimeşiya. Ew ji bêkesiyê xelas nebû. 

Bêguman em jî wek te dikin.  

4) Daçek dema ku wek hêmanên lêkeran tên bikaranîn ji lêkerê cuda tên 

nivîsîn. Lêker dema ku di rewşa tebatî an jî dançêker de be daçek bi lêkerê 

ve tên nivîsîn.  

Mînak:  

Min ew bi kar anî. Ew hat bikaranîn.  

Te ew bi rê ve bir. Ew hat birêvebirin.  

5) Daçek dema ku di peywira hokeran de bin bi pirranî ji peyvê cuda tên 

nivîsîn.  

233  



Rêzimana kurdî | 3001  

 

  

Mînak:  

Wan bi mêranî şerr kir.  

Ew xwarinê bi xwê dixwe. Tu bê min neçî.  

Bi darê zorê hat qebûlkirin,  

H. Nivîsîna Qe rtafê n Diyariyê û Veqetandekan  

1) Qe rtafê n Diyariyê  

a) Qertafên diyariyê "-1, -ê, -an" bi peyvê ve tên nivîsîn. Di navên mirovan 

de dabirr tê bikaranîn.  

Mînak:  

Evin'ê pirtûka xwe xwend. Hûn daran ne birrin.  

Gurî mêşin xwarin.  

Ez Ehmed'î dibînim. Ji dibistanê vegeriya. Hevalan em birin.  

b) Dema peyv qertafên diyariyê bistînin koka peyvê bê parastin çêtir e. 

Lê ev rê li ber herikbariyê digire. Jiber wê herdu awa jî tên bikaranîn.  

Mînak:  

Maseyê bi vir de bîne.  

Tu şibakeyê bigire. Neteweya me dê azad bibe.  

Masê bi vir de bîne. Tu şibakê bigire.  

Netewa me dê azad bibe.  

c) Di kurtkirina sazî û dezgehan de ev qertaf bi dabirrê tên veqetandin fl 

li gorî bilêvkirina kurtkirinê tên nivîsin.  

Mînak:  

YNK'yê soza xwe guhertinê da gelî. HSK'ê peymana xwe betal kir.  

d) Dema ku hejmar tên bikaranîn, qertaf li gorî pirrjimarî II yekjimariya 

wan diguherin, qertafên diyariyê yên peyva piştî hejmarê li gorî hejmarê 

tên bikaranîn. Hejmara "I nê qertafa dê 'yê digire. Ji 2'an heta 19'an 
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hejmar qertafa "-an "ê digirin, hejmarên din ên ku bi sifirê bi dawî dibin 

qertafa "-î'yê digirin.  

Mînak:  

Sed kesî navê xwe nivîsî.  

Bi milyonan mirov! deng da. Deh kesan ew qebûl kir.  
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Sî kes! ew tişt nepejirand.  

e) Ev qertaf dema ku bên ser hejmar û tîpan bi dabirrê tên veqetandin.  

Mînak:  

Di sala 1930'î de ji dayik bû. Piştî nivro di saet 4'an de tê. Ji A'yê heta Z'yê 

here.  

Ew ji K'yê dest pê dike.  

Hişyarî: Peyvek dema ku bi tena serê xwe di rewşa xweru de be qertafa 

diyariyê "<an "ê nikare bigire. Awayên li jêr çewt in.  

Mînak:  

Nûçeyan, hevalan, daran ...  

2) Veqetandek  

Veqetandekên "<a, -ê, -an nê peyvê bi ravekerê ve têkildar dikin û bi 

peyvê ve tên nivîsîn.  

Mînak:  

Mala me pirr mezin nin e. Deriy~ dibistanê şikiyaye. Guliyên darê çima 

xwar bûne?  

Salên xweş li dû me man. Hêviy~ me h1n jî heye.  

Kevirê reş bînin ji me re.  

Di ravekên têkel de veqetandek peywira cinavkê digirin ser xwe û cuda 

tên nivîsîn.  

Mînak:  
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Şaredariya mezin ~ Êlihê Enstituya Kurdî ~ Stenbolê  

Piştî qertafên nenasiyê "-ek" û "-in "ê, veqetandek diguherin.  

Mînak:  

Hevala min --+ Hevaleke min Hevalê min --+ Hevalekî min Hevalên min --

+ Hevaline min  

 -  -  
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i. Nivîsîna Lêkeran  

1) Di lêkeran de hêmanên navdêr hebin ew ji lêkerê cuda tên nivîsîn.  

Mînak:  

Ezmûna me dest pê kir. Bavê min porrê wî kurr dike. Çavên wî sor beme.  

Zarokjî bi te re perîşan bûn. Te ew bi kar anî.  

Ew ji hiş çû.  

Min ew bi destan jê kir. Te cilên wê lê kirin?  

Carinan gihanek dikevin navbera hêmanên lêkerê.  

Mînak:  

XalÛ xera ji bû.  

Derî ve ji nabe.  

2) Di rewşa tebatî 0 dançêkeriyê de piştî "hat" û "dan "ê, lêkera bingehîn 

tevî raderê 0 bi hev ve tê nivîsîn, kirde li gorî "hat" II "dan'tê tê bikaran:în.  

Mînak:  

Ew hat birêvebirin.  

Bavê wan xanî dan avakirin. Ev gotin jî hat bikaranin. Kaxiz tên jêkirin,  

Wan zarok dan jibîrkirin. Min ew dan firrandin.  

3) Lêker dema ku tevî radera xwe wek navdêr bên bikaran:în bi hev ve 

tên nivîsîn.  

Mînak:  
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Destpêkirin lêkereke hevdudanî ye. Jêkirina wê ne di cî de bû.  

Lêkirinli ser wî ye.  

Barkirin ne karê me ye.  

Wî lêkera "dînbûn }Jêbi kar anî.  

Ji xeynî birêvebirinê tiştek ji wan nayê.  
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4) Lêkerên hevdudanî yên biwêjî di nava hevokê de bi pirranî bi hev ve 

tên nivîsîn. Lê eger lêker dirêj be an jî rê li ber tevliheviyê vebe mirov 

dikare hêmana navdêr a ewil jê cuda binivîse an jî xêzekinê têxe nava 

wan.  

Mînak:  

Lêhûrbûneke bî vî awayî dikare rê li ber me bixe.  

Em devjêberdanê qebûl nakin.  

Lixwekirina cilan pirr hêsan e.  

Tune-hesibandina vî gelî zilm e.  

Xwe-jibîrkirin ne karê me ye.  

Xwe-lêgirtin ne taybetiyeke wî ye.  

Hişyarî: Di hinek biwêjan de bêtir lêker tê serê hevokê û ravek çêdibe. 

Hêmanên lêkera ku tê serê hevokê ji ber ku dibin rave ber bi hev ve tên 

nivîsîn. Hêmanên din ên piştî wê cuda tên nivîsîn.  

Mînak:  

Ketina ber dest û lingan Jidestçûna fersendê Windabûna ji ber çavan  

Fedînekirina ji simbêlê xwe Xelasbûna ji bend û qeydan çûna ji ser hişî  

5) Eger ji lêkerê lêkemav bên çêkirin ew hêman navdêr tên hesibandin û 

qertafên wê jê cuda tên nivîsîn.  

Mînak:  

Ez rûniştî me.  
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Ew kuştî ye. Ajal mirî bû. Ew daketî ye.  

6) Dema ku lêker ji pêşgirên "ba-, da-, hil-, ra-, rû-, ve-, wer- ... nê pêk bê, 

qertafa dema niha û ya neyînî dikevin navbera pêşgiran û rayeka lêkerê.  

Mînak:  

Wê çaya xwe vedixwar. Karkeran barên xwe hilnedigirtin. Min ew 

ranegirta.  

Em wan hildibijêrin.  

Ew ji baniyê danediket.  

Wan ev dane girt.  

237  

  

Qertafa dema bê "bi-" di van lêkerên pêkhatî de nayê bikaranin:  

Mînak:  

Ez ê vexwim.  

Tu yê d.akevî.  

Nîşe: Peyvên "he", "der ", "baz ". "girê" Û "ber "ê divê ji lêkeran cuda 

bihatina nivîsîn, lê wek îstîsna ev hêman ji berê ve bi lêkeran ve tên 

nivîsîn.  

Mînak:  

Ez derdikevim.  

Dîsa birîn li mID derbûn. Min ew girêda.  

Ezê bi wan re bazbidim. Ew me berdide.  

Mirov li wê derê hebûn.  

7) Qertafa "î"yê ya ku hevbendiya lêkerê çêdike divê bê bikaranin û pê ve 

bê nivîsîn.  

Mînak:  

Maçîkirin ~ Min tu maçî kirî. Guhdarîkirin ~ Wan li mID guhdarî kir.  
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8) Di rewşa tebatî û dançêker de divê lêker neyên diyarkirin Û qertafa 

diyariyê "ê ". li wan neyê zêdekirin.  

Mînak:  

çewt 

Cil hatin firotinê. Ji min hat dizînê. Kevir a vêtinê.  

Min ew da avêtm~. Wan nan da firotinê,  

Rast  

Cil hatin firotin.  

Ji min hat dizîn. Kevir hat avêtin, Min ew da avêtin. Wan nan da firotin.  

9) Di rewşa aqûzatîv de hêmana lêkerê ya navdêr divê neyê diyarkirin  

Mînak:  

çewt 

Ez pirs~ dikim.  

E w guhdariyê dikm.  

Rast  

Ez pirs dikim. Ew guhdarî dikm.  
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Xalê min bazarê dike. Ez sûd~ werdigirim.  

Xalê min bazar dike. Ez sûd werdigirim.  

10) Dema ku li dawiya lêkeran tîpa "a 'yê tune be di demên borî ên 

pêknehatî de divê "a 'yek li lêkeran neyê zêdekirin, ji dêvla wê divê 

qertafên cinavkên kesîn bên bikaranîn. Ev qertaf carinan rayeka lêkerê jî 

xera dike.  

Mînak:  

çewt 

Ez ê biketarna. Ez ê biç~ma. Ew ê bihatana. Hûn ê biketana.  

Rast.  
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Ez ê biketima,  

Ez ê biçf!ma. Ew ê bihatina. Hûnê biket ina.  

11) Hinek lêker hene ku bi lêkerên alîkar re tên bikaranîn, lê hinek ji wan 

bê lêkera alîkar tên bikaranin. Di wan lêkeran de hewce nake ku lêkera 

alîkar bê bikaranîn.  

Mînak:  

çewt  Rast  

Wî li hemberî me tevger dikir. Ew li hemberî me tev digeriya.  

Ez li Zaxoyê jiyan dikim.  Ez li Zaxoyê dijîm.  

12) Hinek lêker bi daçekan re tên bikaranîn, divê di bikaranîna wan de 

daçek kêm neyên nivîsîn.  

Mînak:  

çewt 

Min televîzyon temaşe kir. Wî fîl nêrî.  

Xwe baş binêre. Ez ders şixulîm. Min wî pirsî.  

Ew min hez dike.  

Rast  

Min li televîzyonê temaşe kir. Wî li fîlê nêrî.  

Li xwe baş binêre. Ez li dersê şixulim. Mil1 li wî pirsî.  

Ew ji min hez dike.  

13) "d'iya qerta fa dema niha "di- ''yê, divê di lêkerên "anin, ajottn, 

avêun'tê de nebe "t". Rayeka lêkera "halin "ê jî di awayê neyînî de divê 

bê parastin.  
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Mînak:  

Ez wî davêjim.  

Ew erebeyê dajo. Min ew dianî.  
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Ez nayêm.  

Ez wî tavêjim. Ew erebeyê tajo. Min ew tanî.  

Tu nayêyi  

J. Nivîsîna Lêkera "Bûn"ê  

1) Di Kurmancî de dema ku navdêr bi alikariya lêkera "bûn Hê dibe pêve 

ber di dema niha de "qertafên cînavkên kesin" ciyê "bûn Hê digirin û ji 

peyvê cuda tên nivîsîn. Di dema borî de jî dema ku navdêran dike pêveber 

"bûn" cuda tê nivîsîn.  

Mînak:  

Ew mamoste ye. Navê min Rêzan e.  

Tu li Ûrmiyeyê xwendekar i Emji halê xwe razîne.  

Ew kesekî bêhêvî ye.  

Zarok pirr baldar in.  

Ew mamoste bû.  

Dijmin pirr zalim bû.  

Nîşe: Carinan qertafa cînavkên kesîn a pirrjimariyê jî çewt tê nîvîsîn. 

Dema ku tîpa dawî ya peyvê dengdêr be "ne ", tê bikaranîn.  

Mînak:  

Hûn çawa nin. (çewt) Ew rêwî nin. (çewt)  

Hûn çawa ne. (rast) Ew rêwî ne. (rast)  

2) Lêkera "bûn Hê dema ku wek lêkera alîkar bê bikaranîn cuda tê nivîsîn.  

Mînak:  

Ew jî perîşan bû.  

Ez bi te re mezin dibim. Sêv sor bûn  

Zarok zû dirêj bûn.  

3) Qertafên cinavkên kesîn dema ku peywira "bûn "ê digirin ser xwe ji 

"tune 'yê cuda tên nivîsîn; lê ji "he 'yê cuda nayên nivîsîn.  
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Mînak:  

Ew tune ye.  

Ew heye.  

Ez tune me. Ez heme.  

4) Dema borî ya çîrokî bi alîkariya lêkera "bûn Hê çêdibe, di vê rewşê de 

"bûn" bi lêkerê ve tê nivîsîn.  

Mînak:  

Ew jî bi we re hatibû. Şûşe ji ser maseyê ketibû. Çûbû mala bavê xwe. 

Hatibû ber deriyê me.  

Hişyarî: Lêker tevî radera xwe wek navdêr bên bikaranîn qertafên 

cînavkên kesîn divê ji wan cuda bên nivîsîn.  

Mînak:  

Lêkernav Ev şûştin e. Ew girî ye.  

Lêker 

Ev şûştine. Ew giriye.  

Çewtiyên Raweyan ên Lêkera "Bûn'iê  

DemaBê  

Di hinek nivîsaran de em dibînin ku rayeka "bûn "ê "b " di dema bê de bi 

lêkerên "zanîn, karîn û wêrîn "ê re tê bikaranîn. Ev tişt, li awayê 

bikaranîna vê raweyê nake û li gorî rêzimanê çewt e.  

Mînak:  

çewt 

Ez ê bizanibim. Ew ê bikaribe. Em ê biwêribin. Tu yê bizanibî.  

Rast  

Ez ê bizanim.  

Ew ê bikare. Em ê biwêrin. Tu yê bizanî.  

Dema Borî ya Çîrokî  
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Gellek caran di vê raweyê de çewtî tên kirin, li şûna ku "bû" bê bikaranîn, 

"bi" tê bikaranîn.  
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Mînak:  

çewt 

Ez bibûm mamoste. Ew tişt bibû.  

Zarok bibûn rêwî. Camêr bibû nêçîrvan.  

Rast  

Ez bûbûm mamoste. Ew tişt bûbû.  

Zarok bûbûn rêwî. Camêr bûbû nêçîrvan.  

Dema Borî ya Domdar  

Lêkera "bûn "ê bi awayê "bû" derbasî vê raweyê nabe, di hinek nivîsaran 

de em dibînin ku "bûn" bi lêkerên "zanin, karin û wêrin "ê re derbasî vê 

raweyê dibe, lê ev ne li gorî rê û rêzikên vê raweyê ye.  

Mînak:  

çewt 

Min dikarîbû. Min dizanîbû. Min diwêribû,  

Rast  

Min dikarî.  

Min dizanî. Min diwêrî  

Dema Boriya Nêz a Pêknehatî  

Di vê raweyê de jî gellek caran em dibînin ku ji dêvla ku "bû" bê nivisîn, 

"ba JJ tê nivîsin. Ev awa li rê û rêzikên vê raweyê nake û lêker xera dibe.  

Mînak:  

çewt 

Ez ê bibama mamoste.  

Ew tişt dê bibaya.  
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Zarok dê bibana rêwî. Camêr dê bibaya nêçîrvan.  

Rast  

Ez ê bibûma mamoste.  

Ew tişt dê bibûya.  

Zarok dê bibûna rêwî Camêr dê bibûya nêçîrvan.  

Dema Boriya Dûr a Pêknehatî  

Di vê raweyê de jî gellek caran, "bû" wek "ba 'yê tê bikaranîn. Lê divê 

"bûn" bi awayê xwe yê bêrader bê bikaranîn, Ji ber ku ew bixwe "dema 

bori ya çirokî" çêdike, dema ku ji bo xwe bê bikaranîn dubare dibe û dibe 

"bûbû ".  
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Mînak:  

Ew pêk hatiba, ez ê bûbama mamoste. (çewt) Ew pêk hatibûya, ez 

bûbûma mamoste. (rast) Te gotiba, ew tişt dê bûbaya. (çewt)  

Te gotibûya, ew tişt dê bûbûya. (rast)  

Te erê kiriba, camêr dê bûba nêçîrvan. (çewt)  

Te erê kiribûya, camêr dê bûbûya nêçîrvan. (rast) Wî xwariba, te yê 

biryara xwe daba? (çewt)  

Wî xwaribûya, te yê biryara xwe dabûya. (rast)  

Raweyên Xwestek û Daxwazê yên Pêknehatî  

Di van raweyan de jî çewtî tên kirin, li şûna "bû 'yê gellek caran "ba" tê 

nivîsîn. Ev awa, li rê û rêzikên van raweyan nake.  

Mînak:  

çewt 

Ez bama min wisa nedikir. Tu bayî, te çi dikir?  

Em bana, me tiştek nedikir. Xwezî te ew dîtiba.  

Rast  
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Ez bûma, min wisa nedikir. Tu bûya, te çi dikir?  

Em bûna, me tiştek nedikir. Xwezî te ew dîtibûya.  

Hişyarî: Carinan ji ber ku dengdara alîkar "w " tê bikaranîn, u ya "bûn "ê 

tê kurtkirin û dibe "i ". Bi vî awayî rayeka lêkerê xera dibe. Divê li şûna 

tîpa alîkar "w 'yê, tîpa alîkar 'y" bê bikaranîn.  

Mînak:  

Ew biwa, wê nedikir. Ew bûya, wê nedikir.  

Pirsgirêka Rayeka "Bûn" û "Birin'tê  

Rayeka van herdu lêkeran, di dema niha, bê û raweyên xwestek û 

daxwazê de dibe "b " û ji hev dernakeve.  

Mînak:  

Ew dibe. (birin)" Ez ê bibim. (birin) Ez bibim. (birin)  

Ew dibe. (bûn) Ez ê bibim. (bûn) Ez bibim. (bûn)  

27 Ji bo ku ev tevlihevî dernekeve divê di "birin "ê de bireser bê bikaranîn: 

"Ew zarokan dibe. "  
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Di raweya fermanê de "bûn" di naya hevokê de cî digire. Dema ku li 

dawiyê be wateya lêkera "birin "ê heye.  

Mînak:  

Bibe şiyan. (bûn-ferman) Şiyam bibe. (birin-xwestek)  

Bibe şerrvanê azadiyê. (bûn-ferman) Şerrvanê azadiyê bibe. (birin-

xwestek)  

Di raweyên xwestek û daxwazê de ji bo ku tevlihevî dernekeve qertafa 

raweyê "bi" dikeve. Ku ev qertaf neyê xistin, wateya lêkera "birin "ê 

derdikeve holê.  

Mînak:  

Bûn  
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Bila hindik be.  

Ez bim, ez wisa nakim. Kesê ku hat dê ew be. Bila ez bim.  

Birin  

Bila hindik bibe.  

Ez bibim ez wisa nakim. Kesê ku hat dê ew bibe. Bila ez bibim.  

Nîşe: Di hinek awayên din de jî "bi" dikeve.  

Mînak:  

Sehet be ji te re.  

Ev tişt li me pîroz be. Noşîcan be ji we re. Qewet be xwarzê!  

K. Nivîsîna Qertafa Neyînî  

1) "Ne" hêmaneke serbixwe ye wek qertafa neyinî tê bikaranîn û wateya 

neyinî dide peyvan. Dema ku bi lêkeran re bê bikaranîn bi wan ve tê 

nivîsîn, lê ji navdêran cuda tê nivîsîn.  

Mînak:  

Em ji vê derê neçin. Ew ne heval e.  

Ne rast e ku tu wisa bikî.  

Destê xwe dirêj nekir. Ew xort ne xwendekar in. Ew ne hêja ne.  

2) Di dema niha de "ne-" dibe "na-" û bi lêkerên "karin" û "zanin "ê re 

dema ku bê bikaranîn "ne" dibe "n i "  
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Mînak  

Ez naçim malê. Ez nikarim.  

Zîlan li pirtûkê nanêre. Ew bi meseleyê nizane.  

3) Eger lêker ji pêşgirên "ba-, da- hil-, ra-, rû-, ve-, wer- .. "ê pêk bên 

qertafa neyînî "ne" dikeve navbera van pêşgiran û rayeka lêkerê.  

Mînak:  

Ez venaxwim. Evin'ê venegot.  
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Ew ê zû ranebe. Zarokan derî venekir.  

4) Dema ku wek qertafa çêker bê bikaranin û peyvên nû çêbike, dema ku 

di nava ravekê de be ev hêman bi peyvê ve tê nivîsin,  

Mînak:  

Neçê, nezan, nexêr, nelirê, nexweş ... Kesê nekes ez im.  

Pirtûka nebaş da min.  

5) Di dema bê û raweya fermanê de divê dengdara vê qertafê "e" neyê 

xistin. Ku ev tîp bê xistin ev dem bi dema niha re tevlihev dibe. Di raweya 

xwestekê de jî tevlihevî derdikeve.  

Mînak:  

=Ht-n~ajo. ---4 Ferman  

Ew najo. ---4 Dema niha  

Tu n~ajoyî. -t Xwestek  

Tu najoyî. ---4 Dema niha  

L. Nivîsîna Qertafên Cinavkê n Kesîn  

1) Qertafa Kesê Yekem: Qertafa kesê yekem "-(i)m" e. Tîpa alîkar "-i" 

dema ku tîpa dawî ya lêkerê dengdar be derdikeve holê. Piştî pêveberên 

navdêr, ev qertaf cuda tê nivîsîn û şûna lêkera "bûn'tê ya alîkar digire. 

Tîpa dawî ya navdêrê dengdêr be, ev qertaf dibe "me ",  

Mînak:  

Ez hatim.  

Ez xwendekar im.  

Ez çûm.  

Ez mamoste me.  

2) Qertafa Kesê Duyem: Qertafa kesê duyem "-(y)î" ye. Tîpa alîkar 'y" 

dema ku tîpa dawî ya lêkerê dengdêr be derdikeve holê. Piştî pêveberên 

navdêr ev qertaf cuda tê nivîsin û şûna lêkera "bûn"ê ya alîkar digire. Tîpa 

dawî ya navdêrê dengdêr be ev qertaf dibe "uy):",  
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Mînak:  

Tu hatî.  

Tu xwendekar î.  

Tu çûyî,  

Tu mamoste yî.  

Pirsgirêka Qertafa Kesê Duyem  

Qertafa kesê duyem di dema borî ya dûdar û di demên borî ên pêknehatî 

de dibe sedema tevliheviyê. Du awayên bikaranîna vê qertafê hene.  

Teşeyê Yekem  

Di teşeyê yekem de ji bo dema borî ya dûdar qertafa raweyê "-(y Je" tê 

bikaranîn, lê ji ber ku vegotin dirêjtir dibe, dema ku tîpa dawiya lêkerê 

dengdêr be qertafa kesê duyem "_îJJ nayê bikaranîn. Bi vî awayî, teşeyê 

lêkerê yê li gorî kesê sêyem û duyem dişibe hev. Mirov bi tenê dikare wan 

ji kirde yan ji hevdu veqetîne.  

Mînak:  

Dema Borî ya Têdeyî Tu hatî. Tu ketî.  

Tu çûyî.  

Tu bûyî.  

Dema Borî ya Dûdar  

Tu hatiye."  Tu ketiye.  

Tu çûyiye,  

Tu bûyiye.  

Lê dema ku tîpa dawiya lêkerê jî bi tîpa "-f''yê biqede û lêker dirêj be, di 

dema borî ya dûdar de pirsgirêk derdikeve û mirov bivênevê qertafa kesê 

duyem "-f''yê dixe.  

Mînak:  
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Dema Borî ya Têdeyî  

Tu gindiriyi  Tu frrriyî.  

Tu meşiyî.  

Dema Borî ya Dûdar  

Tu gindiriyiye  Tu firriyiye.  

Tu meşiyiye.  

Ji bo vî awayî, di demên borî ên pêknehatî de jî qertafa kesê duyem ji ber 

vegotinê nayê bikaranîn.  

28 "-i"ya" "<iye'tyê ne qertafa kesê duyem e, tîpa alîkar e.  
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Mînak:  

Tu yê biçûyiya.  

Ew hatibûya tu yê çûbûyiya.  

Tu yê bigindiriyiya.  

Ew nehatibûya tu yê meşiyabûyiya.  

Teşeyê Duyem  

Di vî awayî de ji bo kesê duyem, di dema borî ya dûdar de qertafa demê 

"-(y)e" nayê bikaranîn, li şûna wê qertafa kesê duyem dîsa tê bikaranîn.  

Mînak:  

Dema Borî ya Têdeyî Tu hatî. Tu ketî.  

Tu çûyî,  

Tu bûyî,  

Dema Borî ya Dûdar  

Tu hatiyî.  Tu ketiyî.  

Tu çûyiyî,  

Tu bûyiyî.  
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Lê dema ku tîpa dawiya lêkerê jî bi "î'tyê biqede, di dema borî ya dûdar 

de pirsgirêk derdikeve. Ku "î" neyê bikaranîn herdu rawe dişibin hev û ji 

hev dernakevin.  

Mînak:  

Dema Bori ya Têdeyî  

Tu gindiriyî.  Tu firriyi  

Tu meşiyi  

Dema Borî ya Dûdar  

Tu gindiriyiyî,  Tu firriyiyî.  

Tu meşiyiyî.  

De s tniş an: Di vî awayî de mirov dikare piştî lêkerên ku bi "î'tyê bi dawî 

dibin, ji bo dema borî ya têdeyî, qertafa dema borî ya têdeyî "-f''yê bi kar 

neyîne. Ji xeynî din ev pirsgirêk çareser nabe.  

Mînak:  

Dema Borî ya Têdeyî Tu gindirî, Tu firrî,  

Tu meşî.  

Dema BolÎ ya Dûdar  

Tu gindiriyî.  Tu firriyi,  

Tu meşiyî.  
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Ji bo demên borî ên pêknehatî, di vî awayî de ciyê qertafa raweya 

pêknehatî "-a" û qertafa kesê duyem "-î" cî diguherin. Ev awa carinan 

vegotinê asteng dike.  

Mînak:  

Tu yê biçûyID'!.  

Ew hatibûya, tu yê çûbûyID'!.  

Tu yê bigindiriygyî.  
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Ew nehatibûya tu yê meşiyabûygyî,  

Rawe ya Fe rmanê  

Di raweya fermanê de qertafa kesê duyem nayê bikaranîn, ji dêvla wê 

qertafa raweyê "-e" tê bikaranîn. Dema ku qertafa cînavkê bê bikaranîn 

rawe dibe raweya xwestekê.  

Mînak:  

(Tu) bixwe. (ferman) (Tu) biçe. (ferman)  

Tu bixwî. (xwestek) Tu biçî. (xwestek)  

3) Qertafa Kesê Sêyem: Qertafa kesê sêyem "-(y)e" ye. Tîpa alîkar 'y" 

dema ku tîpa dawî ya lêkerê dengdêr be derdikeve holê. Di demên borî 

de ev qertaf dikeve. Piştî pêveberên navdêr ev qertaf cuda tê nivîsîn û 

şûna "bûn "ê digire. Pêvebera navdêrî bi tîpeke dengdêr bi dawî bibe "-

(y)e" tê bikaranîn.  

Mînak:  

Ew diçe çolê.  

Ew xwendekar e.  

Ew ê bixwîne. Ew mamoste ye.  

Ew hat. Ew çû.  

Ew ê bihata. Ew diçû.  

Di dema borî ya dûdar de tîpa dawiya lêkerê dengdar be ev qertaf dibe 

"<iye ".  

Mînak:  

Ew hat~. Ew ketjyç.  

Di dema niha, bê û raweyên xwestek û daxwazê de di lêkerên wek "girîn, 

şûştin, dirûtin ... "ê de ji ber dengdêrên dirêj qertafa kesîn a vê  

cînavkê dîsa nayê bikaranîn.  .  
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Mînak:  

Ew digirî.  

Ew didirû.  

Ew dişo. Ew diajo.  

4) Qertafa Kesên Pirrjimar: Qertafa kesên pirrjimar "-(i)n" e. Tîpa alîkar "-

i" dema ku tîpa dawiya lêkerê dengdar be derdikeve holê. Piştî 

pêveberên navdêr, ev qertaf cuda tê nivîsîn û tîpa dawiya navdêrê 

dengdêr be ev qertaf dibe "ne".  

Mînak:  

Ew hatin.  

Ew xwendekar in.  

Ew çûn.  

Ew mamoste ne.  

Di raweya fermanê de ji bo kesê duyem ê pirrjimar qertafa "-(i)n "ê tê 

bikaranîn. Raweya fermanê jî bi heman awayî çêdibe, lê di raweya 

fermanê de bêtir kirde nayê bikaranîn.  

Mînak:  

Hîm bixwin. (xwestek) Hûn bişon. (xwestek)  

(Hûn) bixwin. (ferman) (Hûn) bişon. (ferman)  

M.NivÎsÎna Peyvên li Dawiya Rêzê  

Peyvên ku di dawiya rêzê de hilnayên û pêwîst e ku bên kîtekirin, divê li 

gorî rê û rêzikên kîtekirinê bên nivîsîn. Dema ku peyv bê veqetandin, divê 

tîpek bi tena serê xwe li aliyekî nemîne.  

Ku peyva "di-bis-tan "ê di dawiya rûpelê de hilneyê, divê bi vî awayî bê 

veqetandin:  

................................................ dibistan  

................................................ dibistan  

Divê tîpek bi tena serê xwe li aliyekî nemîne:  
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.................................................... a- (çewt)  

lozî  

.................................................... aloz- (çel,rt)  

î  
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N. Nivîsîna Hejmaran  

1) Ji yanzdehan heta nozdehan hejmar kelijîne û bi hev tên nivîsîn, 

wekîdin hejmar ji hev cuda tên nivîsîn.  

Mînak:  

Panzdeh zarok hatibûn. Heta bîst û yekê hejmart. Nozdeh hejmareke fer 

e.  

Çardeh kesî pirsa te kir.  

Çar sed li çil û çar kes li wê derê bûn. Sêzdeh caran hatibû vir.  

Nîşe: Di hejmarên "hef sed" û "heş sed'tê de tîpa "t'tyê ketiye û ev bi hev 

ve tên nivîsîn.  

2) Di nivîsên wêjeyî de hejmarên biçûk bêtir bi tîpan tên nivîsîn.  

Mînak:  

Wê li çar filman nêrî.  

Bavê min şêst karik stendin.  

Du xort pirsa te dikin.  

Çar pirtûk li ser maseyê ne.  

3) Di vegotinên zanistî de hejmar bi reqeman tên nivîsîn.  

Mînak:  

Erdhêja ku do pêk hat 6.9 pîle bû.  

Dinya di 24 saetan de li dora xwe dizivirre.  

4) Di dîrok û saetan de hejmar bi reqeman tên nivîsîn.  

Mînak:  
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Di 15'ê Gulana sala 201O'an de çalakî hene. Bûyer serê sibehê di saet 

8'an de pêk hat.  

5) Di hejmarên mezin de ciyê sifiran bi peyvên hejmarî tê dagirtin.  

Mînak:  

Me 11 mîlyar û 450 milyon kir hesabê xwe. Wê ji banqeyê 2 trîlyon kredî 

kişand.  

6) Hejmar ji hev cuda tên nivîsîn û "û "ya gihanek dikeve nava hêmanên 

wan. Hejmarên ku li dû wan du an zêdetir "sifir" hene, dema ku ji diduyan 

heta nehan hejmarekê bigirin pêşiya xwe, "û" nayê bikaranîn.  

Mînak:  

Bîst û çar zarok hatin.  

Hezar û heftê û çar pirtûk xwedine. 250  

  

Du sed heb çûn.  

Bîst hezar kes hatibûn.  

7) Hejmarên "didu" û "sisê 'yê li gorî ciyê bikaraninê bi awayên xwe yên 

"du JJ û "sê JJ tên bikaranin. Rêzikên nivîsîna wan bi van awayan e:  

a) Dema ku bi tena serê xwe di rewşa xwerû de bin, bi awayê "didu JJ û 

"sisê 'yê tên bikaranin.  

Mînak:  

Ew didu bûn.  

Sisê, hejmareke fer e.  

Yek, didu, sisê ... Dildar yek e nabe didu.  

b) Dema ku rengdêrên rêzîn bin bi awayê "didu JJ û "sisê 'yê tên 

bikaranîn.  

Mînak:  

Em derketin qata diduyan.  

Mala sisêyan a me ye.  
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c) Dema ku wek rengdêrên hejmarî yên xwerû bên bikaranin bi awayê 

"du JJ û "sê 'yê tên bikaranin.  

Mînak:  

Em du kes bûn.  

Sê keçik dimeşin.  

d) Dema ku bi peyva "her JJê re bên bikaranin bi awayê "du JJ û sê 'yê tên 

bikaranin.  

Mînak:  

Hersê kurik çûn malê.  

Herdu jî ne ji me ne.  

e) Dema ku ji hejmaran peyv bên çêkirin, awayên wan ên "du JJ û "sê 'yê 

tên bikaranîn.  

Mînak:  

Roja duşemê em tên.  

Sêşern rojeka xweş c.  
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Rastnivîsa Hejmaran  

0, SifIr  

1, Yek  

2, Du, didu  

3, Sê, sisê  

4, Çar  

5, Pênc  

6, Şeş  

7, Heft  

8, Heşt  

9, Neh  
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10, Deh  

11, Yanzdeh  

12, Duwanzdeh 13, Sêzdeh  

14, Çardeh  

15, Panzdeh  

16, Şanzdeh  

17, Hevdeh  

18, Hejdeh  

19, Nozdeh  

20, Bîst  

21, Bîst û yek 30, Svsih  

31, Çil  

50, Pêncî  

60, Şêst  

70, Heftê  

80, Heştê  

90, Nod  

100, Sed  

101, Sed û yek  

500, Pênc sed  

1000, Hezar 1000,000, Milyon ...  
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XALBENDÎ  

1. XALBENDÎ  

Xalbendî xwendinê hêsantir dikin û rê li ber tevliheviyan digirin. Bi 

alîkariya xalbendiyan hest û ramanên me bi awayekî zelal xwe didin der, 

xwendin û famkirin hêsantir dibin. Di nivîsarên Kurmancî de gellek caran 
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em dibînin ku ji ber nebikaranîna xalbendiyan, pirsgirêk derdikevin oc. 

wate tehlihev dibe. Xalbendî û peywirên wan ev in:  

A. Xal (.)  

1) Li piştî hevokên ku daraza wan temam bûye tê bikaranîn.  

Mînak:  

Berê, me deriyê xwe nedigirt. Tu îro pirr birçî xuya dikî. Ew pirtûk, amin 

e.  

Destê xwe dirêjî min kir.  

Li ber dilê min, tu delal î, Sparteka xwe bi da wî kir.  

2) Li piştî peyvên ku hatine kurtkirin tê bikaranîn.  

Mînak:  

Dr. Qasim Rojen ne li ciyê xwe ye. Prz. Rûşen îro diçe dadgehê.  

Prof. Ehmed Casim diaxive.  

poç. Alk. Belkis Ciwan diaxive. lng.  

Hwd.  

Nîşe: Piştî navên kurtkirî yên ku bi tîpên mezin hatine nivîsîn xal nayê 

bikaranîn.  
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Mînak:  

HSKji bo kesên belengaz dixebite. Di hilbijartinê de PDK bi ser ket. Li YE'yê 

konferansa Kurdan heye. Doza li DMME 'yê bi dawî bû.  

3) Ji dêvla qertafên "<an -em,- emîn "ê ji bo rêzê tê bikaranîn.  

Mînak:  

Pirsa 5. rast e.  

Xala 4. nayê qebûlkirin.  

4) Di navbera roj, meh û salan de û di navbera hêmanên saetê de tê 

bikaranîn.  
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Mînak: 15.05.2011 21.02.1999  

Nîvro di saet 12.45'an de civîna me heye.  

5) Di rêzkirina xalan de piştî hejmar anjî tîpan tê bikaranîn.  

Mînak:  

Mijarên me ev in:  

I.Rengdêr 2.Cînavk 3.Navdêr  

Rêgezên me ev in:  

A. Bila her kes karê xwe di wexta xwe de bike.  

B. Bi gellek karan danekevin.  

C. Li demê miqate bin.  

6) Ji bo hejmarên parçekirî û pêlikên hejmaran tê bikaranîn.  

Mînak: 5.1 pîle bû.  

5.2 bû pûanê wî. 3.500.456 21.456.421  
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7) Di matematîkê de wek nîşaneya carkirinê tê bikaranîn.  

Mînak: 2.2 =4 3.3 = 9  

B. Bêhnok (,)  

1) Peyv û komepeyvên ku xwedî heman peywirê ne bi bêhnokê tên 

veqetandin.  

Mînak:  

Ji sûkê pirtûk, pênûs û sêvan bistîne.  

Evîn, Bêrî, Hesret û Guldar bi hev re çûn, Ji dar, kulîlk II pirtûkan hez dike.  

Maleke şewitî, pertalên perritî û gustîlek jê re man. Hinek nan, hinek xwê 

û şîrî bîne.  

Dema ku dihat, dema ku digot, me baş guhdarî dikir.  

2) Di nava hevokên rêzin de tê bikaranin.  

Mînak:  
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Çû ber derî sekin], pirsa bavê xwe kir. Dilê min jê ma, ez ê êdî tenê bijîm.  

Ez ez im, tu tu yî.  

Şîrê xwe anî, nanê xwe Mr kir û gazî me kir.  

3) Dema ku peyvên "erê, belê, temam, na, nabe ... 'yê li serê hevokê bin 

piştî wan tê bikaranîn.  

Mînak:  

Erê, eyn] wek te ye.  

Belê, emjî bi we re tên. Temam, bi gotina wî bikin. Na, ez vêya qebûl 

nakim.  

4) Di nameyan de piştî gotina denglêkirinê tê bikaranin.  

Mînak:  

Hevalê min ê Hêja,  

Xwişka min a Delal, Birayê min ê Egîd, Xwişk û birayên Ezîz,  
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5) Di hevokên dirêj de, ji bo ku kirdeyê ji hêmanên din veqetîne bêhnok 

tê bikaranîn.  

Mînak:  

Xezal, do dema ku bi dêya xwe re ji malê derdiket nexweş bû. Ristem, di 

çîrokan de wek şêrê serê çiyayên Kurdistanê dihat nasîn. Zarok, ji bo ku 

di ezmûna dîrokê de bi ser bikevin dixebitin.  

Asmîn, ji evîna wî ya ku mirovî perîşan dike bawer nake.  

Ez û tu, emji dîlana dilên dildaran baş bawer dikin.  

6) Di hinek hevokan de ji bo ku peyv bê kirpandin piştî wê bêhnok tê 

bikaranîn.  

Mînak:  

Cengiz, qet qala wî ji min re neke.  

Te got erê, îcar dîsa guhdariya min bike. Eliyê mêrxas, ew bi rastî jî camêr 

bû. Eger hat, tu jî jê re rastiyê bibêje.  
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P irtûk, ez qet bê pirtûk nemame ma? Xwarin, tu kengî bibêjî amade ye.  

7) Li pêş û paşiya hevok ('1 hêmanên navîn tê bikaranîn.  

Mînak:  

Berpirsiyarê qursê, Xalit Rêzdar, çend roj berê rehmet kir. Dêya min, 

kedkara malê, îro nexweş ketiye.  

Gulçin, zaroka herî delal, di ezmûnê de bi ser neketiye.  

Îro dema ku ji sûkê hatim, gulle bû çi bû nizanim, li serê lawikî ket. Êvarê 

bavê min hat malê, hêrs bûbû, ji nişkê ve kire barebar.  

8) Di nava hejmarên dabeşkirî de tê bikaranîn.  

Mînak:  

14,5  5,4  

25,3  1,1  

9) Beriya gihanekên wek "ç imk Î, ji Lewre, lê belê, lê ... 'yê tê bikaranîn.  

Mînak:  

Tiştek negot, lê min fam kir. Zû çû, lê belê dê dîsa vegere.  

Ez pirr diêşirn, çimkî ez jê hez dikim. Dest nedinê, ji lewre wa êdî baş e.  
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Ez naxwazim, çimkî ez têr im. Bila bibêjin, lê bila bêdeng bin.  

10) Di nivîsaran de di navbera dirok û ciyan de tê bikaranîn.  

Mînak:  

Duhok, 2005  

Rewandiz, 6'ê Hezîranê Wan, 06.11.2009  

Efrîn, 15'ê Gulanê, 1998  

11) Di navbera navê pirtûkê, nivîskar, weşanxane, bajar û diroka çapbûnê 

de tê bikaranîn.  

Mînak:  
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Dîwan, Ehmed Huseynî, weşanxaneya Avestayê, Stenbol, 2001 Mem û 

Zîn, Ehmedê Xani, weşanxaneya Nûbiharê, Stenbol, 2002 Mexzena 

Xwînê, Rênas Jiyan, weşanxaneya Be1kiyê, Stenbol, 2003  

C. Xalebêhnok (;)  

1) Hêmanên cuda yên hevokên hevdudaniji hevdu vediqetîne.  

Mînak:  

Keçikê ji malê arvan, şekir û rûn; ji sûkê fêkî, nan û zebeş anîn.  

Ji Zanîngeha Wanê Ristem, Elî û Siltan; ji Zanîngeha Amedê Gulşen, Evîn 

û Rûken hatin.  

Ji min re pirtûk, pênûs û lênûsk; ji wê re çente, cil û sol pêwîst in.  

2) Hevokên rêzîn ên ku hêmanên wan bi bêhnokan ji hev hatine 

veqetandin, bi xalbêhnokê bi hev tên girêdan.  

Mînak:  

Jê bixwaze; bila nebêje tune ye,ji kû tîne bila bîne. Ji min re bibêje; tuji kê 

hez dikî, ji kê bawer dikî? Xwe jê bêrî neke; kezeba te ye, tu yê biêşî,  

3) Berî gihanekên wek "çimkî, ji lewre, lê belê, lê ... "yê tê bikaranîn.  

Mînak:  

Neket dîlanê; çimkî piyê wî dikulî.  

Jê hez nedikir; ji lewre jê veqetiya. Ew jî bi me re hat; lê belê venegeriya.  
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Em ê bi hev re bişixulin; lê bila ew jî were.  

D. Xalecot (:)  

1) Dema ku mînak tên dayîn beriya wan tê bikaranîn.  

Mînak:  

Çend peyvên ',''''y[U ev in: sîr, mast, der.  

Hinek hêmanên xalbendiyê ev in: xal, bêhnok, sêxal,  

Alavên teknîkê yên ragihandinê zêde dibin: telefon, înternet, faks ...  
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2) Ji bo ravekirin û pênaseyan tê bikaranîn.  

Mînak:  

Kirde: Hêmana hevokê ya bingehin e û bersiv dide pirsên "ki-kê" û "çi 'yê.  

Lebatên sehkirinê pênc heb in: guh, poz, ziman, çav, çerm.  

Hêmanên hevokê dibin pênc beş: pêve ber, kirde, têrker, hoker, bireser.  

3) Beriya axaftin û hevokên ve guha stî tê bikaranîn.  

Mînak:  

Mamosteyê me digot: "Dersa xwe dubare bikin. "  

Ehmedê Xanî dibêje: "Ez mame di hikmeta Xwedê da / Kurmanc di 

dewletê dinê da / aya bi çi wechî bûne mehrûm / bilcumle ji bo çi bûne 

mehkûm? "  

Xwedê di Quranê de dibêje: "Zilmê li hevdu nekin. "  

4) Di matematîkê de wek nîşana dabeşkirinê tê bikaranîn.  

Mînak: 8:2 =4 100:2 = 50  

16:4 = 4 4:2 = 2  

E. Sêxal ( ... )  

1) Piştî hevokên ku ji ber sedemekê nehatine temamkirin tê bikaranîn.  

Mînak:  

Min ewqasî bêriya te kiriye ku ... Ka ez bibêjim çi jê re ...  

Eger îcar jî bi gotina me neke ... Derdê min wisa giran e ku ...  
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2) Piştî mînakan dema ku bê bikaranîn wateya pirrbûna wan dide.  

Mînak:  

Ji bazarê qamyonek tişt stend: xox, tiri, zebeş ...  

Alavên ku jê re pêwîst in ev in: qene pe, kursî, xalîçe, firaq ...  

Lêkerên hevdudanî ji du an zêdetir hêmanan pêk tên: bawerkirin, dînbûn, 

jibîrkirin ...  
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3) Di hevokekê dema ku peyvek ji ber hinek sedeman neyê gotin, piştî 

tîpa ewil a peyvê tê nivîsîn.  

Mînak:  

Mêrik di bernameyê de jê re got q ... Ev r. .. dê jê re nemîne.  

Ji bo wî peyva p ... bi kar arû. Polês ber bi bajarê K ... 'yê ve çûn.  

4) Di nivîsên veguhastî de ciyên ku nehatine bikaranîn bi sêxalê tên 

diyarkirin û sêxal dikeve nava kevanekê.  

Mînak:  

(. . .) Eger mirov li zimên bi wateyeke kûr binêre, ziman rehên xwe davêje 

binê giyanê mirov û hişê wî LÎ dikare bibe stûna kesayetî LÎ taybetiya 

mirov (. . .)  

Helîm Yûsiv  

(. . .)  

Çîçek çîçek bi destan Em li hember rawestan Derdê çîçek giran bû  

Da ser derdê Kurdistan (. . .)  

Cegerxwîn  

F. Pirsnişan ( ? )  

1) Piştî hevokên pirsiyarî tê bikaranîn.  

Mînak:  

Kî ji malê tê?  

Bûyer çawa qewimî? Çima ji me re negot? Kê ji te re got?  
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Nîşe: Bi derblêdanê jî hevokên pirsiyarî tên çêkirin.  

Mînak:  

Te xwar?  

Hinek hevokên pirsiyarî hene ku bersiva wan di nava wan de ye, di van 

hevokan de jî pirsnişan tê bikaranin.  
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Mînak:  

Ma mirov wisa dike?  

2) Agahiya ku tê dayîn bi guman be, pirsnişan dikeve nava kevanekê.  

Mînak:  

Ehmedê Xanî di sala 1651'ê (7) de ji dayik bûye.  

Nîş e: Di hevokên rêzkirî de pirs pirr bin û hevok bi bêhnokan bi hev ve 

bên girêdan, pirsnişan tê piştî hevoka dawî.  

Mînak:  

Tu çûyî seyranê, kî bi te re bû û we çi kir?  

G. Dunik ("  ")  

1) Gotinên ku tên veguhastin dikevin nava dunikê.  

Mînak:  

Feqiyê Teyran dibêje: "Fv avê av!" Dêya min got ku: "Li XWI;; miqate be. 

"  

Rau bi ser wî de kir qîr: "Hey ker lawê kerê!"  

Nîşe: Gotina veguhastî rasterast neyê girtin, hewce nake ku têkeve nava 

dunikê.  

Mînak:  

Melayî bixêrhatinek li me kir û rûnişt. Got neçin mala wê.  

Dibêje ew kurik ne li wê derê bûye.  

2) Ji bo balkişandinê peyv dikevin nava dunikê.  

Mînak:  

Ev pirtûk pirtûka wî ya "yekem" e.  
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Qertafa "-in nê pirrjimariyê diyar dike. Em li ser mijara "lêker "an 

rawestiyan.  
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Nîşe: Piştî dunikê qertaf bê bikaranin bi dabirrê nayê veqetandin, li 

derveyî dunikê û pê ve tê nivîsîn.  

Mînak:  

Tu yê qertafa cînavka kesîn "-(y)î"yê bi kar bînî.  

3) Navên p.irtûk, rojana me , kovar û nivîskaran ji bo ba1kişandinê dibe 

ku di nava dunikê de bên dayîn.  

Mînak:  

Ji bo wêjeya Kurdî "Ronahî" pirr girîng e.  

Min do beşek ji "Şerefname 'yê xwend.  

Gellek çîrokên "Osman Sebrî" nehatine berhevkirin. "Hawar" ji bo wî 

girîng bû.  

4) Axaftin jî di na va dunikê de tên da yîn.  

Mînak:  

"Tu çi dikî, çawa yî?" "Saxiya canê le, ez baş im. " "Mêvan îro tên?"  

"Belê, tên. "  

Nîşe: Ku di nava hevokê de xalbendî hebin, divê di nava dunikê de bên 

bikaranin.  

Mînak:  

"Ev çi bû law!" " Te jê re got? "  

H. Baneşan (!)  

1) Piştr hevok û peyvên ku kêfxweşî, xemgînî, êş, tirs, ecibandin, heyirin 

û fermanê dihewînin tê bikaranin.  

Mînak:  

Ev çi bû law!  

Wîî! Ev ji kû derket?  

Wax wax! Agir bi mala wî ket. Bixwe zû!  
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2) Piştî hevokên bangkirinê tê bikaranîn.  

Mînak:  

Ey gelê Wanê!  

Hevalino! Guhdarî bikin. Xwişkino! Ev ne wisa ye. Ehrneqo! Ev ne wek te 

ye.  

3) Baneşan dema ku di nava kevanekê de bê bikaranîn, wateya 

nebawerkirin û biçûkxistinê dide.  

Mînak:  

Her êvar li dersa xwe dişixule (l) Kuçeyên we pirr paqij in (I) heyran. Pirr 

zêde (!) li ber dikeve.  

Lawikekî pirr jîi" e (!)  

i. Kevanek" ( )"  

1) Carinan hemwateyên hinek peyvan di nava kevanekê de tên dayîn.  

Mînak:  

Wê li ser bûnewarînasiyê (egzistansiyalizm) gotarek nivîsî. Şayesandina 

(teswîr) wî neket serê min.  

Ev diyarde (fenomen) pirr belav bûye.  

2) Bilêvkirina peyvên biyanî di nava kevanekê de tê dayin.  

Mînak:  

Wî pirtûka Voltaire (Volter) xwendibû.  

Goethe (Gote) ew pirtûk di ciwantiya xwe de nivîsî. . Albert Einstein 

(Albirt Aynştayn) dehayek bû.  

3) Peyv û hevokên navîn jî dikevin nava kevanekan.  

Mînak:  

Berpirsiyarê dibistanê (Dîlber Hoşeng) iro nehatiye. Hezkiriya min (mal û 

milkê min) dibêje ez bi te re nayêm. Derwêş (ew xortê jêhatî) di ezmûnê 

de bi ser ketiye.  

4) Mêjûyên destpêkirin û bidawibûnê di nava kevanekê de tên dayîn.  



Rêzimana kurdî | 3034  

 

262  

  

Mînak:  

Şerrê Yekem ê Cîhanê (1915-1918) pirr dijwar bû.  

Ehmedê Xanî (1651-1707) Mem û ZÛl nivîsî.  

Ronahî (1941-1946) ji aliyê wêneyan ve kovareke cuda bû.  

5) Di deqên şanoyê de hevokên ku tevgerê nîşan didin dikevin nava 

kevanekan. Ew beş nayên xwendin.  

Mînak:  

Ristem (bi hêrs):  

"Tu dawa çi dikî?" EVÛl (destê wê li hewa):  

"Ez dawa qulla çavê te dikim. "  

6) Di dabeşkirinê de tê ber hejmar û tîpên xalan.  

Mînak:  

a) Dengdêr  

b) Dengdar  

c) Tîpa alîkar  

A) Şirnex  

B) Êlih  

C) Mêrdîn  

J. Kevaneka çargoşe "[ I"  

1) Dema ku di nava kevanekê de hewcedarî bi kevanekeke din hebe 

kevaneka çargoşe têbikaranin,  

Mînak:  

Helîm Yusiv (Sobarto [1999J Avesta)  

2) Di lêkolinên xebatên kevnar de ku lêkolînerê/î tiştek li deqê zêde bike, 

ew di nava kevaneka çargoşe de tê nîşandan.  

Mînak:  
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Her tişt li gorî dilê hewe bî  

Destê Xwedê li ser paşta [hewe bî]  

3) Ji bo hinek hûrgiliyên nasnavan tê bikaranin.  

Mînak:  

Cegerxwin [Şêxmûs], dîwan, 2003  

4) Di wergirtinan de ji bo ravekirinê kevaneka çargoşe tê bikaranin.  
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Mînak:  

"Ev pirtûk [Mem û Zin} ji bo me pirr girîng e. " "Pêvajo {pêvajoya şoreşê{ 

dê bi dawi bibe. Il  

K. Dabirr ( , )  

1) Qertafên diyariyê, ji hejmar û navên kurtkirî û tîpan bi dabirrê tên 

veqetandin.  

Mînak:  

Di 6"ê Gulana 2011 'an de zewicî. Di sala 1978'an de hat avakirin.  

D MME 'yê biryara dadgehê qebûl nekir. Ji A 'yê dest pê kir.  

2) Navên kesên taybet dema ku qertafên diyariyê bigirin ew qertaf bi 

dabirrê tên veqetandin.  

Mînak:  

Bajen'î jê re gotibû. Leyla'yê şîva xwe xwar. Sîmone 'yê jê hez kiribû. 

Sartre 'î gellek gotar nivîsîn.  

3) Bêtir di helbestan de li şûna tîpan û li şûna kîteya ku ketiye dabirr tê 

bikaranîn.  

Mînak:  

Xweş bû çûna newala'. Gula 'rn bê te nabe.  

ç' bikim qewî kesad e bazar. Mala 'm bi qurbana te.  

L. Xêzekin ( - )  
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1) Peyvên ku di rêzê de hilneyên bi xêzekinê tên veqetandin.  

Minak:  

Di vê mijarê de gotina xwe ya dawî got û pirsa te kir.  

Zarok xwe bi me pirr didin hezkirin û paşê ra-dibin ser serê me.  
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2) Ji bo têkiliya di navbera du peyv û hejmaran de tê bikaranîn.  

Mînak:  

Şerrê Dinyayê yê Duyem di navbera salên 1941-1945'an de qewimî. 3-4 

zarok çûn şanoyê.  

Ferhenga "Kirmanckî-Kurmancî" divê bê amadekirin.  

3) Ji bo hevok û gotinên navîn xêzekin tê bikaranîn.  

Mînak:  

Gerînendeyê dibistanê -Berfm Sorgul- pirsa te kir. Xaltiya wê -a ku hîn 

nezewiciye- îro nexweş ketiye. Jînda -zaroka herî jîr- di ezmûnê de bi ser 

ketiye.  

4) Dema ku rayek û qertaf ji hev tên cudakirin û peyv tên kîtekirin, dema 

ku qertaf tên nîşandan xêzekin tê bikaranîn.  

Mînak:  

Hev-al Da-ris-tan -(i)m  

Pîr-e-jin E-vîn-dar -and  

M.Xêzedirêj (Xêza Axaftinê) (-)  

1) Di deqan de ji bo axaftinê tê bikaranîn.  

Mînak:  

- Birayê tejî tê?  

- Na, ew ê here malê.  

- Baş e, em ê herin.  

N. Xêzexwar (/)  
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1) Ji bo veqetandina rêzikên helbestan tê bikaranin.  

Mînak:  

Ez piştek î birîndar im / Li ber qamçiyê xwe rabûme ... 29  

Keyfa dinê bê feyde ye / wek xewnekî beyhûde ye30  

29 Birakujî, Evdila Pêşew, rp .44. Avesta, 1996  

30 Dîwan, Seyîd Eliyê Findikî, rp.79. Nûbihar, 2011  
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2) Di nava hêmanên dîrokê de tê bikaranîn.  

Mînak: 21/03/2010 01/0912005  

3) Di warê rêzimanê de ji bo diyarkirina cureyên qertafan tê bikaranîn.  

Mînak:  

inIne, alê, un/me  

4) Di navnîşanan de hejmarên bîna û malê, tax û bajarî ji hev vediqetîne.  

Mînak:  

Kuçeya Azadiyê, no:26/5 Peyasl Amed  

5) Di matematîkê de wek nîşana dabeşkirinê tê bikaranîn.  

Mînak: 50/2 = 25 85/5 = 17  

o. Wekînek  

1) Ji dêvla peyvên wekhev wekinek tê bikaranîn.  

Mînak:  

Dibistana Seretayî " Navîn  

" Bilind  

Cinavkên Kesîn  

 "  Nîşanî  

 "  Pirs iyarî  
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LI GORÎ RAW EYAN KIŞANDINA LÊKERÊN "PIRSÎN" Û "ÇÛN"Ê  

Lêker/Gerguhêz/PirsÎn/Oemên Sereke/Erênî  

Kes  Dema Borî ya Têdeyî  Dema Borî ya Dûdar  

   

1. Ez/Min  Min ew pirsî/pirsîn.  Min ew pirsiye/pirsîne.  

2. Tu/Te  Te ew pirsî/pirsîn.  Te ew pirsiye/pirsîne.  

3. Ew/Wê-wî  Wê/wî ew pirsî/pirsîn.  Wê/wî ew pirsiye/pirsîne.  

1. Em/Me  Me ew pirsî/pirsîn.  Me ew pirsiye/pirsîne.  

2. Hûn/We  We ew pirsî/pirsîn.  We ew pirsiye/pirsîne.  

3. Ew/Wan  Wan ew pirsî/pirsîn.  Wan ew pirsiye/pirsîne.  
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Dema Niha  Dema Bê  

Ez dipirsim.  Ez ê bipirsim.  

Tu dipirsî.  Tu ê bi pi rsî.  

Ew dipirse.  Ew ê bipirse.  

Em  dipirsin.  Em ê bipirsin.  

Hûn dipirsin.  Hûn ê bipirsin.  

Ew dipirsin.  Ew ê bipirsin.  

  

Lêker/Gerguhêz/PirsÎn/Oemên BorÎ/ErênÎ  

Kes  Dema Borî~a Çîrokî  Dema Borî~a Domdar  

1. Ez/Min  Min ew pirsîbû/pirsîbûn.  Min ew dipirsî/dipirsîn.  

2. Tu/Te  Te ew pirsîbû/pirsîbûn.  Te ew dipirsî/dipirsîn.  

3. Ew/Wê-wî  Wê/wî ew pirsîbû/pirsîbûn.  Wê/wî ew 

dipirsî/dipirsîn.  

1. Em/ Me  Me ew pirsîbû/pirsîbûn.  Me ew dipirsî/dipirsîn.  

2. Hûn/We  We ew pirsîbû/pirsîbûn.  We ew dipirsî/dipirsîn.  

3. Ew/Wan  Wan ew pirsîbû/pirsîbûn.  Wan ew dipirsî/dipirsîn.  
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Dema Boriva Dûr a Pêknehatî Min ê ew pirsîbûya/pirsîbûnaY Te yê ew 

pirsîbûya/pirsîbûna. Wê/wî yê ew pirsîbûya/pirsîbûna. Me yê ew 

pirsîbûya/pirsîbûna. We yê ew pirsîbûya/pirsîbûna. Wan ê ew 

pirsîbûya/pirsîbûna.  

Dema Bori~a Dûr a Nedi~ar Min ê ew pirsîbe/pirsîbin.  

Te yê ew pirsîbe/pirsîbin. Wê/wî yê ew pi rsîbe/pi rsîbi n Me yê ew 

pirsîbe/pirsîbin. We yê ew pirsîbe/pirsîbin. Wan ê ew pirsîbe/pirsîbin.  

31 Di vê raweyê de bêtir hevok bi şertekî ve girêdayî ye. "Te bigota min ê 

b ipirs iya. " 32 Di vê rawey ê de jî hevok bi şertekî ve girêdayî ye. "Te 

gotibûya min ê pirsîbûya."  
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Dema Bori~a Nêz a Pêknehatî Min ê ew bipirsiva/bipirsina." Te yê ew 

bipirsiya/bipirsîna. Wê/wîyê ew bipirsiya/bipirsîna. Me yê ew 

bipirsiya/bipirsîna. We yê ew bipirsiya/bipirsîna. Wan ê ew 

bipirsiya/bipirsîna.  

  

Lêker/Gerguhêz/PirsÎn/Oemên Sereke/NeYÎnÎ  

Kes  Dema Borî ya TêdeyÎ  Dema Borî ya Dûdar  Dema Niha 

 Dema Bê  

1. Ez/Min  Min ew nepirsî/nepirsîn.  Min ew nepirsiye/nepirsîne. 

 Ez napirsim.  Ez ê nepirsim.  

2. Tu/Te  Te ew nepirsî/nepirsîn.  Te ew nepirsiye/nepirsîne.  Tu 

napirsî.  Tu yê nepirsî.  

3. Ew/Wê-wî  Wê/wî ew nepirsî/ne pirsîn.  Wê/wîew 

nepirsiye/nepirsîne. Ew napirse.  Ew ê nepirse.  

1. Em/Me  

2. Hûn/We  

3. Ew/Wan  
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Me ew nepirsl/nepirsîn. We ew nepirsî/nepirsîn. Wan ew 

nepirsî/nepirsîn.  

Me ew nepirsiye/nepirsîne. We ew nepirsiye/nepirsîne.  

Em napirsin. Em ê nepirsin. Hûn napirsin. Hûn ê nepirsin.  

Wan ew nepirsiye/nepirsîne. Ew napirsin.  Ew ê nepirsin.  
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Lêker/Gerguhêz/PirsÎn/Oemên Borî/Neyînî  

Kes  Dema Borî ~a Çîrokî  Dema Borî ~a Domdar  Dema Bori~a 

Nêz a Pêknehatî  

1. Ez/Min  Min ew nepirsîbû/nepirsîbûn.  Min ewnedipirsîjnedipirsîn. 

 Min ê ew nepirsiya/nepirsîna.  

2. Tu/Te  Te ew nepirsîbû/nepirsîbûn.  Te ew nedipirsîjnedipirsîn. 

 Te yê ew nepirsiya/nepirsîna.  

3. Ew/Wê-wî  Wê/wî ew nepirsîbû/nepirsîbûn.  Wê/wî ew 

nedipirsî/nedipirsîn.  Wê/wî yê ew nepirsiya/nepirsÎna.  

1. Em/Me  Me ew nepirsîbû/nepirsîbûn.  Me ew nedipirsî/nedipirsîn. 

 Me yê ew nepirsiya/nepirsîna.  

2. Hûn/We  We ew nepirsîbû/nepirsîbûn.  We ew 

nedipirsî/nedipirsîn.  We yê ew nepirsiya/nepirsîna.  

3. Ew/Wan  Wan ew nepirsîbû/nepirsîbûn.  Wan ew 

nedipirsî/nedipirsîn.  Wan ê ew ne pi rsiya/nepirsîna.  

Dema Bori~a Dûr a Pêknehatî  

Min ê ew nepirsîbûya/nepirsîbûna.  

Te yê ew nepirsîbûya/nepirsîbûna. Wê/wîyê ew 

nepirsîbûya!nepirsîbûna. Me yê ew nepirsîbûya/nepirsîbûna. We yê ew 

nepirsîbûya/nepirsîbûna. Wan ê ew nepirsîbûya/nepirsîbûna.  

Dema Bori~a Dûr a Nedi~ar  
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Min ê ew nepirsîbe/nepirsîbin.  

Te yê ew nepirsîbe/nepirsîbin. Wê/wîyê ew nepirsîbe/nepirsîbin. Me yê 

ew nepirsîbe/nepirsîbin. We yê ew nepirsîbe/nepirsîbin. Wan ê ew 

nepirsîbe/nepirsîbin.  
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Lêker/Negerguhêz/Çûn/Oemên sereke/Irênî    

Kes  Dema Borî ya TêdeyÎ  Dema Borî ya Dûdar  Dema Niha 

 Dema Bê  

1. Ez  Ez çûm.  Ez çûme.  Ez diçim.  Ez ê biçim.  

2. Tu  Tu çûyî  Tu çûye.  Tu diçî.  Tu yê biçî.  

3. Ew  Ew çû.  Ew çûye.  Ew diçe.  Ew ê biçe.  

1. Em  Em çûn.  Em çûne.  Em diçin.  Em ê biçin.  

2. Hûn  Hûn çûn.  Hûn çûne.  Hûn diçin.  Hûn ê biçin.  

3. Ew  Ew çûn.  Ew çûne.  Ew diçin.  Ew ê biçin.  
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Lêker/Negerguhêz/Çûn/Oemên BorÎ/ErênÎ  

/  

Kes  Dema Borî ya Çîrokî  Dema Borî ya Domdar  Dema Boriya 

Nêz a Pêknehatî  

1. Ez  Ez çûbûm.  Ez diçûm.  Ez ê biçûma.  

2. Tu  Tu çûbûyî.  Tu diçûyî.  Tu yê biçûya.  

3. Ew  Ew çûbû.  Ew diçû.  Ew ê biçûya.  

1. Em  Em çûbûn.  Em ew diçû/diçûn.  Em ê biçûna.  

2. Hûn  Hûn çûbûn.  Hûn ew diçû/diçûn.  Hûn ê biçûna.  

3. Ew  Ew çûbûn.  Ewew diçû/diçûn.  Ew ê biçûna.  

Dema Boriya Dûr a Pêknehatî Ez ê çûbûma."  
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Tu yê çûbûvîva.  

Ew ê çûbûya.  

Em ê çûbûna.  

Hûn ê çûbûna.  

Ew ê çûbûna.  

Dema Boriya Dûr a Nediyar Ez ê çûbim.  

Tu yê çûbî.  

Ew ê çûbe.  

Em ê çûbin.  

Hûn ê çûbin.  

Ew ê çûbin.  

33 Ev hevok bi şertekî ve girêdayî ye. "Te gotibûya ez ê çûbûma. "  
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Lêker/Negerguhêz/ Çûn/Demên Sereke/Neyînî    

Kes  Dema Borî ~a Têde~Î  Dema Borî ~a Dûdar  Dema Niha 

 Dema Bê  

1. Ez  Ez neçûm.  Ez neçûme.  Ez naçim.  Ez ê neçim.  

2. Tu  Tu neçûyî.  Tu neçûye.  Tu naçî.  Tu yê neçî.  

3. Ew  Ew neçû.  Ew neçûye.  Ew naçe.  Ew ê neçe.  

1. Em  Em neçûn.  Em neçûne.  Em naçin.  Em ê neçin.  

2. Hûn  Hûn neçûn.  Hûn neçûne.  Hûn naçin.  Hûn ê 

neçin.  

3. Ew  Ew neçûn.  Ew neçûne.  Ew naçin.  Ew ê neçin.  
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Lêker/Gerguhêz/Çûn/Oemên BorÎ/NeyÎnÎ  

Kes  Dema Borî y:a Çîrokî 



Rêzimana kurdî | 3043  

 

1. Ez  Ez neçûbûm.  

2. Tu  Tu neçûbûyî.  

3. Ew  Ew neçûbû.  

1. Em  Em neçûbûn.  

2. Hûn  Hûn neçûbûn.  

3. Ew  Ew neçûbûn.  

Dema Boriya Dûr a Pêknehatî Ez ê neçûbûma.  

Tu yê neçûbûviva.  

Ew ê neçûbûya.  

Em ê neçûbûna.  

Hûn ê neçûbûna.  

Ew ê neçûbûna.  

Dema Borî ya Domdar Dema Boriya Nêz a Pêknehatî  

Ez nediçûm.  Ez ê neçûma.  

Tu ne diçûvi.  Tu yê neçûya.  

Ew nediçû.  

Ew ê neçûya.  

Em nediçûn. Hûn nediçûn. Ew nediçûn.  

Em ê neçûna. Hûn ê neçûna. Ew ê neçûna.  

Dema Boriya Dûr a Nediy:ar Ez ê neçûbim.  

Tu yê neçûbe.  

Ew ê neçûbe.  

Em ê neçûbin.  

Hûn ê neçûbi n.  

Ew ê neçûbin.  
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ZAYENDA PEYVAN  
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Kurdî jî wek hin zimanên Ewropayî zimanekî zayendî ye. Di zaravayê 

Kurmancî de her peyv di nava hevokê de, di rewşa diyariyê de ku yekjimar 

be li gorî zayenda xwe qertafên zayendê digire. Di Kurmancî de peyvên 

xizmantiyê û navê hinek ajalan, xwedî zayenda xwezayî ne û zayenda wan 

hêsan û diyar e. Peyvên din jî li gorî feraseta ziman û gelî qertafên 

zayendê stendine û xwedî zayendeke rêzimanî ne.  

Zayend bi rêya qertafên diyariyê û bi rêya veqetandekan derdikeve holê. 

Herçiqas hinek rê û rêzikên zayendê hebin jî ji bo hlnkirina zayendê rê û 

rêzikên pirr diyar tune ne. Mesela, hinek tiştên narîn û nazik li gorî mê 

tiyê , hinek tiştên tund û dijwar jî li gorî nêritiyê hatine destnîşankirin. 

Dema ku em bi giştî bala xwe didin vê mijarê, em dibînin ku peyvên "mê" 

ji yên "nêr" zêdetir in.  

Kurd bi awayekî "veşartî" hînî zayendê dibin. Ji bo kesên biyanî ev yek ne 

hêsan e. Di vî beşî de min bêtir ji pirtûka Deham Ebdulfettah'î sûd wergirt. 

Ev mijar di pirtûka wî ya bi navê "Navdêr "ê de bi awayekî berfireh hatiye 

qalkirin. Min bi giştî sî xalên giring diyar kirin.  

A. Zayenda Xwezayî  

Peyvên Nêr  

1. Peyvên Xizmantiyê  

Ap, bira, bûra, hevling, kur, kurxal, law, mêr, pismam, xal, xezûr, zava, 

zirrbav ...  

2. Navên Mirovan ên Taybet Azad, Bahoz, Egîd, Ehmed, Memo ...  

3. Navên Ajalan  

Beran, dîk, ga, hesp, hogêç, lok, nêrî ...  
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Peyvên Mê  

1. Peyvên Xizrnantiyê  
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Bûk, dapîr, dapîr, diş, dot, dotmam, jin, jinbav, jinmam, jintî, jinxal, keç, 

keçxal, met, xaltî, xwes û ...  

2. Navên Mirovan ên Taybet Bêrîvan, Cejna, Rûşen, Zîlan, Zînê ...  

3. Navên Ajalan  

Berindir, bizin, çêlek, mehîn, mî, mirîşk, tiştir ...  

Peyvên Du zayend  

1. Nasnavên Mirovan  

Bijîşk, cîran, dijmin, dost, endezyar, heval, hevrê, mamoste, mîr, pale 

pirtûkfrroş ...  

2. Navên Mirovan ên Taybet Tune ne.  

3. Navên Ajalan  

Ajalên ku ji aliyê zayendê ve nav li wan nehatine kirin, hem nêr hem mê 

tên diyarkirin.  

Dûpişk, çivîk, gur, hirç, ker, kew, qertel, mar, masî, piling, şêr. ..  

Mê  

Gura reş, hirça bipirç, kera me, kewa gozel, mara gewr, masiya avî, şêra 

çiyê ...  

Nêr  

Gurê reş, hirçê bipirç, kerê me, kewê spî, marê reş, masiyê tî, şêrê me ...  

Herçend ajal an nêr an mê bin, hêdi hêdî navên hin ajalan bi mêtiyê û yên 

hin ajalan jî bi nêrtiyê hatine bikaranîn.  

Mê  

Çûk, hirç, kevok, kew, kêzik, kîvroşk, mêş, moz, pisîk, qaz, werdek, 

xalxalok, zerzûl. ..  
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Nêr  

Baz, beq, gur, kund, kurm, masî, meymûn, mişk, piling, rovî, şêr, wawîk,  
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xenzir, xilt, ziro, zirrtajî ...  

B. Zayenda Rêzimanî  

Peyvên Nêr  

1. Parçeyên Laşê Mirovî  

Bez, birû, can, çav, çerm, dêm, dest, dest, dev, dêm, dûn, dil, diran, goşt, 

guh, gulî, hestî, kîr, ling, mejî, mil, mû, pê, pî, poz, quz, rû, ser, stû, zend,  

zik, ziman ...  

2. Navên Kinc û Cilan  

Atlêt, binkiras, derling, derpê.êleg, fanorî, fistan, kiras, koloz, kum, kurk,  

lepik, pantor, qapût, qazax, şal, şerwal, tîşort, xef tan ...  

3. Navên Alav û Nivînên Malê Text ( yê xewê), kulav  

4. Navên Alavên Xwaringehê  

Cewdik, çatal, çaydank, hîz, kevçî, kûp, kwîz, misîn, mitare, qe tremîs ,  

şerbik ...  

5. Cureyên Xwarin û Vexwarinê  

Bez, çortan, dew, don, dûv, firo, goşt, hingiv, jajî, mast, nan, nîvişk, rûn,  

şîr, to ...  

6. Navên Berên Daran (mêweyan) Tirî (awarte Y  

7. Navên Berên Çandiniyê  

Ceh, ecûr, garis, genim ( ard, nan, hevîr, dan, danû), gûndor, kûndir,  

pembo, şerengo, tirozî, xirtik, xiyar, zebeş, petêx ...  

Nîşe: Ev ber bêtir bi awayê pirranî tên bikaranin.  

Mînak:  

Genimên me serridî ne. Tiroziyên we erzan in. Zebeşên te çêbûne?  
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8. Navên Pincar û Giyayan Giya, (awarte)  

9. Navên Gul û Kulîlkan Tune ne.  
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10. Navên Lûs û Hêwirgehan Axûr, kon, mezel (qebr), xam ...  

11.Navên Ciyan  

Bajar, bajarok, cî, gund, şar, war, welat. ..  

12. Navên Cure, Cî û Jêderkên Avê çem, delav, rûbar, şet...  

13. Navên Nexweşî û Cureyên Wan Derd (awarte, razber)  

14. Navên Birr û Beşên Avahiyan  

Ban, beşt, dep, dergeh, derî, dîwar, kevir, mirdiyaq, text, xanî, xilik, XllTI 

...  

15. Navên Amûrên Şerrî  

Gurz, kevan, mertal, şûr, tîrkevan, xûze, zirx ...  

16. Navên Rengan  

Binevşî, gewr, qehweyî, reş, sor, spî, şîn, zer. ..  

17. Navên Dem, Meh û Demsalan Dan (awarte)  

18. Navên Amûrên Xwendegeh û NivÎsgehê Dep, çente, pel. ..  

19. Navên Amûrên Ragihandin, Veguhastin û Teknîkê Film  

20. Navên Amûrên Muzîkê Tune ne  

21. Navên Lêkeran Tune ne  
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22. Navên Cî û Aliyan  

Alî, bakur, banî, başûr, berwar, bin, çamikar, kenar, rex, rojava, rojhilat,  

ser, serdor ...  

23. Navên Razber  

Aqil, bext, cirr, cisn, derd, derman, dilq, dirûv, gilî, girr, guneh, hiş,  

xatir ...  

24. Navên Dengên Xwezayê Tune ne.  

25. Navên Hejmaran  

Didu, sisê, çar, bîst, sed, hezar. ..  
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26. Navên Termên Erdnîgariyê  

Çiya, gelî, gir, kendal, lat, rnitik., tilm, zimag, zinar, zozan, zixur ...  

27. Navên Tîpan Tune ne.  

28. Navên Ziman, Zarava, Devok, Ol û Mezheban Tune ne.  

29. Navên Lîstikan Tune ne.  

30. Navên Metal û Madenan Mermer, sifir ( paxir), pola, zêrr, zîv ...  

Peyvên Mê  

1. Parçeyên Laşê Mirovî  

Bêvil, bisk, cenik, çeq, çong, deq, devdeling, gerden, gewrî, ginnik, gurçik, 

lêv, masûlk, memik, rnijang, movik, neynûk, panî, pêsir, pirç, pişt.. qirrik, 

qûn, sîng, tilî, tuncik, xirpik, zaferan, zengilok ...  

Nîşe: Endamên laşî yên ku ji du hêmanan pêk tên bêtir pirrjimar tên bika-

ranîn.  

Mînak:  

Çavên min, guhên te, destên wî ...  
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2. Navên Kinc û Cilan  

Berdilk, çît, daw, dêre, destmal, gore, kefi, kember, kitan, kofi, pêjgîr, 

pêlav, pêşmal, piş tok, simik, şûtik, xavik ...  

3. Navên Alav û Nivînên Malê  

Balgeh, berr, betanî, cacim, cil, çarşev, doşek, hesîr, kursî, lihêf, mase, 

merş, mexfûr, mînder, nivin, perde, qenepe, sicade, tej, xalîçe ...  

4. Navên Alavên Xwaringehê  

Bergeş, beroş, çernçik, çoçik, dîzik, den, destar, fmcan, hesk, kefgir, kasik, 

kêr, kêrik, kodik, kodin, le gan, mastêrk, mesef, miqilk, niqr, piyal, 

qûşxane, satil, sehan, sênî, sitil, şekirdank, şûşe, tas, teşt, teyfik, xilik, 

xwêdank, zapik, zembîl, zerik ...  
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5. Cureyên Xwarin û Vexwarinê  

Avdonk, bastêq, birinc, danhêr, dims, dimserûn, gemû, gezo, girar, hêk, 

hêkerûn, hêrayî, hevrêjk, keçelok, kutilk, lorik, mehir, pelûl, qelî, savar, 

sifre, şamborek, şorbe, şorbenîsk, şorbeşîr, tirşik ...  

6. Navên Berên Daran (rnêweyan)  

Alîsor, alûc, behîv, berrû, bih, enenas, findiq, gilyaz, guhîj, gûz, hêjîr, 

hinar, hirmî, incas, leymûn, mazî, mişmiş, mûz, narinc, porteqal, sêv, 

tawî, tû, xox, zeytûn ...  

Nîşe: Ji xeynî tirî hemû berên daran mê ne.  

7. Navên Berên Çandiniyê  

Bacan, ba mî, birinc, dendik, fasûlî, firingî, gêzer, îsot, kartol, kizin, kûnci, 

nîsk, nok, perrîşok, pîvaz, qawin, silkesor, sîr, şelim, şemamok, şolik, 

şoqil, tivir, xes ...  

Nîşe: Ev ber bêtir bi awayê pirraniyê tên bikaranin.  

Mînak:  

Kizinên me çêbûne. Nîskên xwe biçinin. Nokên îsal pirr baş in.  

8. Navên Pincar û Giyayan  

Baqil, bilbizêq, çêre, çexçûr, dîw, gezgezok, gunz, kereng, kûvark, 

lêxindûr, nançûçik, pelhewêz, pûng, reşad (dêjnik) rihan, sîrim, tirşok, 

tolik, tûzik, xazring, xerdel, xişxişok, zîwan ...  
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9. Navên Gul û Kulîlkan  

Adarok, beybûn, binefş, gul, he1ale, lale, nefel, nêrgiz, nesrîn, qawan, 

xecxecok. ..  

10. Navên Lûs û Hêwirgehan  

Baregeh, bênder, çeper, dadgeh, dêr, derdoş, dibistan, dikan, gom, gorr, 

gorristan, gov, guher, hêlîn, hêwan, hewş, hol, holik, hotêl, kargeh, 
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kelmoz, koz, lan, lod, mal, mezel(jûr), metbex, mizgeft, pol, pûn, qesr, 

serşok, şikeft, tewl, zindan ...  

11.Navên Ciyan  

Aso, bazar, der, dever, gastîn, guher, herêm, nav, navçe, rast, zom ...  

Hemû navên taybet ên bajar, welat, parzemînan mê ne. Mînak:  

Amed, Duhok, Kurdistan, Swêd, Afrîqa ...  

12. Navên Cure, Cî û Jêderkên Avê  

A v, avi avzêm, baran, berf, bîr, co, cobar, çavi, çavkanî, çi1k, çirrav, derya, 

deryaçe, dilop, gol, kanî, kendav, lehî, qeşa, sûlav, teyrok, xûloring, 

xunav, xûzik, zîpik, zemze1îq ...  

13. Navên Nexweşî û Cureyên Wan  

Bêhntengî, birin, bîrov, çavku1î, çopilme, çor, diJrawestan, diniti.êş, gêjî, 

gurriti, harî, jan, kunêr, kuxik, penceşêr, satilcan, sorik, ta, tîfo, xurî, 

xwinmiz, zekem ...  

14.Navên Birr û Beşên Avahiyan  

Argûn, çîmento, derîzan, gec, herî, hewş, kils, kuçik, mal, mezrîb, perekêt, 

pêpelk, pixêrî, sifrrnek, şibake, şirşirk, xerpeng ...  

15. Navên Amûrên Şerri  

Balefrrr, firrok, kêr, narîncok, noqav, qame, rim, şeşkirpandin, tanq, 

tiving, tîr, top, xencer. ..  

16, Navên Rengan Tune ne.  

17. Navên Dem, Meh û Demsalan  

beyanî, çirke, demjimêr, hefte, meh, roj, sa~ sedsal, serdem, şev, werz, 

wext, xulek ...  

Nîşe: Navên roj, meh, demsalan jî mê ne. 281  

  

18. Navên Amûrên Xwendegeh û Nivîsgehê  

Belavok, çap, çîrok, cerribîn, gotar, helbest, hibr, jêbirk, kovar, lênûsk,  



Rêzimana kurdî | 3051  

 

name, nexşe, pênûs, reşbelek, rojname, roman, wêje, ximav ...  

19. Navên Amûrên Ragihandin, Veguhastin û Teknikê  

Balefirr, biskilêt, erebe, kelek, keştî, kompîtur, mekîne, motor, noqav, 

otobus, poste, qemyon, qeyik, radar, radyo, şano, telefon, televîzyon, 

traktor, trêmbêl, trên ...  

20. Navên Amûrên Muzîkê  

Bilûr, biziq, çeng, dahol, def, dûzele, erbane, keman, kemançe, muzîk, 

ney, ribab, tembûr, zirrne ...  

21. Navên Lêkeran  

Anîn, avêtin, birin, cûtin, çûn, gotin, hatin, ketin, xwarin ...  

22. Navên Cî û Aliyan  

Çep, dawî, derdor, dermal, dor, hêl, jêr, jor, kevî, nav, paşî, pêşî, rast, rêz,  

texm, xwar ...  

23. Navên Razber  

Bawerî, bedewî, berger, bîr, biratî, cirm, coş, dad, derew, dilsozî, dilvîn, 

êş, evîn, fedî, gazin, guman, gundîtî, helwest, hevaltî, kîn, ku1, mizgîn, 

pêjn, şiyan, tirs, welatparêzî, xem, xeyd ...  

24. Navên Dengên Xwezayê  

Axeax, barebar, çeqeçeq, pitûpit, qirçeqirç, şîreşîr, teqûreq, tîqetîq, 

v:irrev:irr, warewar, zûrezûr ...  

25. Navên Hejmaran Yek (awarte)  

26. Navên Termên Erdnîgariyê  

Berrî, bihur, çolter, daristan, dehl, deşt, dol, girav, kevî, naverast, newa1,  

pa1, panav, parzemîn, rast, zang ...  

27. Navên Tîpan  

a, b, c, ç, d, e,ê, f. .. w, x, y, Z ...  

28. Navên Ziman, Zarava, Devok, Ol û Mezheban  
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Erebî, Îngilîzî, Kurdî, Kirmanckî, Soranî, Behdînî, Botanî Misilmanî, 

Zerdeştî, Henîfî, Şafiî ...  
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29. Navên Lîstikan  

Bablekan, bûka baranê, bûka berfê, cirr, çaçanê, çagêrre, çavgirtinok, 

dama, darqitik, kişik, sêgavik, xalkuşte, zîzok ...  

30. Navên Metal û Madenan  

Elmas, antînom, bafûn, ciwa, komir, krom, petrol, xelûz, xwê, yaqût. ..  

Hinek Taybetiyên Rewşa Zayendê  

1. Di Kurmancî de zayend bi du awayan derdikeve holê. Bi qertafên 

diyariyê û bi veqetandekan. Peyvên nêr ên ku tîpên "a-e 'yê dihewînin 

zayenda xwe bi rêya tewangê jî çêdikin û ew tîp dibin "ê ".  

Mînak:  

Bi Vegetandekan Mala me xweş e. Kevirê te nabe.  

Bi Qe rtafê n Diyariyê Ez mal~ çêdikim.  

Ez kevirî ra dikim. ! Ez kêvir radikim.  

 -  -  

2. Di zayenda xwezayî de navên hinek ajalan herçiqas dualî bin ji, bêtir 

"mê" an jî "nêr" tên bikaranîn.  

Mînak:  

Pisîka Wanê Marê reş  

Şêrê çiyê  

Çûçika li ser darê  

3. Di hin peyvên hevdeng de zayend ji hev cuda ne.  

Mînak:  

Mezela te fireh e. (ode) Mezelê wî kola. (gorr)  



Rêzimana kurdî | 3053  

 

Tayê wî pirr zirav e. (benn) Taya wî pirr giran e. (nexweşî) Mala me jî dûr 

e. (xanî)  

Malê me jî eve. (alav)  

Dara me gulên xwe diweşîne. (dara teze)  

Darê xwe li nava serê wî xistibû. (darê hişk, çov)  

4. Hinek peyv li hin herêman mê, li hin hereman nêr tên bikaranîn. Ev 

peyv pirr zêde nin in.  

Mînak:  

Porra min ! porrê min, wexta te ! wextê te, linga min ! lingê min, çileya 

paşîn! çileyê paşîn, dana êvarê! danê êvarê, beşa duyem! beşê duyem,  
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kursiya wan / kursiyê wan, balgîfa te / balgîfê te, sînga min / sîngê min, 

wêneya xweş / wêneyê xweş / dîmena sor / dîmenê sor. ..  

5. Navdêrên ku qertafên "_î", "-tî" û "-ahî" û "-ayî'yê bigirin hemû mê tên 

bikaranîn.  

Mînak:  

Mêrxasiya te, camêriya wî, bilindahiya malê, hevaltiya wan  

6. Zayenda hinek peyvan, bi peyvên mîna "pis, dot, ma, man, mê, nêr, 

dêl. .. nê jî derdikeve holê.  

Mînak:  

Pismam, pisxaltî, dotmam, maker, mange, mêkew, nêrekew, dêlegur ...  

7. Di Kurmancî de bêtir peyvên mê hene û amûrên ku nû derdikevin bêtir 

zayenda mêtiyê digirin.  

Mînak:  

Firûna me, ûtiya rind, kompîtura sivik, ampûla şikandî. ..  

8. Peyvên "kes, her kes, tu kes, mirov'iê di bikaranînên gişti de bêtir bi 

awayê nêr tên diyarkirin.  
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Mînak:  

Her kesî berê xwe da wê. Emji kesekî bipirsin.  

Tu kesî pirsa wê nekir. Tu mirovî ew nepejirand.  

9. Peyvên razber bi pirranî bi awayê "mê" tên diyarkirin.  

Mînak:  

Xeyala min Biryara wan  

Raza vê dinya yê Hesta kêfxweşiyê  

Fikra te Xema wê  

Iû.Hinek lebatên cot bêtir bi pirrjimariyê tên diyarkirin. Dema ku qesta 

yekê ji wan bê kirin zayend derdikeve holê.  

Mînak:  

Nexweşiya çavan Rakirina diranan  

Çavê çepê diêşe. Diranê kurmî ket.  
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PAŞGIRÊN KURMANCî  

Di Kurmancî de gellek qertaf hene. Pirraniya qertafan paşgir in. Di mijara 

peyvsaziyê de me qala pêşgiran kiribû. Li vê derê em ê bi awayekî berfireh 

qala paşgir û peywirên wan bikin.  

Dema ku qertaf ji hinek peyvan tên avêtin, em nikarin bigihijin wateya 

rayeka peyvê, ev rê li ber hinek kêmasiyan vedike. Min bi awayekî 

berfireh li ser qertafên Kurmancî lêkolînek kir û lîsteya wan derxist. Heta 

ji min hat min peywirên qertafan jî diyar kirin. Lê hinek ji wan pirralî bûn 

û zehmet bû ku ez wan bi hinek wateyan bi sînor bikim. Zanîna peywirên 

qertafan dê rê li ber çêkirina peyvên nû veke û hinek tevliheviyan ji hole 

rake. Qertafên Kurmancî yên ku min berhev kirine ev in.  

1. -a:  
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a) Ev qertaf tê ser rayekên lêkeran ên dema niha, teşeyê lêkerê yê 

dema borî ya têdeyî û wesfê ku tê qalkirin li kesan bar dike.  

Mînak:  

bez-a, bîn-a, dan-a, fam-a, xwend-a ...  

b) Tê ser navdêran ûji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

ax-a, beq-a, buh-a, can-a, ged-a.jan-a ...  

c) Ji rengdêran rengdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

saw-a xam-a ...  

d) Tê dawiya hinek rengdêran û wan dike navdêr.  
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Mînak:  

nih-a, serm-a ...  

2. -ahî/ayi": Ev qertaf bi pirranî ji rengdêran navdêrên razber çêdike.  

Mînak:  

ava-hî, ber-ahî, 'biçûk-ahî, bilind-ahî, bin-ahî, dirêj-ahî, dûr-ahî, dûr-ayî,  

germ-ahî, hêşîn-ahî, kesk-ahî, kesk-ayî, kor-ahi, kûr-ahî, kûr-ayî, 

mezinahî, mirov-ahî, reş-ahî, reş-ayî, ron-ahî, sor-ahî, şên-ahî, şil-ahî, şin-

ahi, terr-ahî, vala-hi, zer-am ...  

3. -ak: Ev qertaf tê dawiya rengdêr li rayekên lêkeran û ji wan navdêrên 

nû çêdike.  

Mînak:  

bad-ak, çal-ak, civ-ak, gir-ak, mîn-ak, qij-ak, qirr-ak, ron-ak, şil-ak xurak. ..  

4. -al: Ev qertaftê ser navdêran û ji wan navdêrên nû çêdike. Bêtir navên 

cî, kes û alavan çêdike.  

Mînak:  
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çeng-al, çoq-al, del-al, gem-al, gop-al, hev-al, kend-al, kom-al, kone-al, 

kort-al, pert-al, pêt-al, pi-(y)a~ qerp-al, riş-al, rût-al, şeng-al, sîp-al, 

tengal, tirr-al, zîv-al. ..  

5. -an:  

a) Ev qertaf bi peywira nîşana pirraniyê navê êl û eşîran çêdike.  

Mînak:  

Celali-y-an, Demen-an, Gawesti-y-an, Goyi-y-an, Heyder-an, Kîk-an, Mil-

an, Reşkot-an ...  

b) Navê herêma ku ê-l. û eşîr lê dijîn çêdike.  

Mînak:  

Behdîn-an, Bot-an, Mukri-y-an, Sor-an ...  

c) Bi wateya pirraniyê navdêrên nû çêdike.  

34 Li vir qertafa esil "-r' ye, bi alîkariya dengdar û dengdaran dirûvê 

qertafê guheriye. "Bilind-î, biçûk-Î, mezin-Î ... "  
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Mînak:  

bar-an, dir-an, gul-an, weş-an ...  

d) Navê cî û waran çêdike.  

Mînak:  

kot-an, lîl-an, lor-an, seyr-an, zoz-an ...  

e) Tê ser navên xizmantiyê ûji wan navên nû çêdike. Mînak:  

ap-an, xal-an, xwezûr-an ...  

f) Hinek navdêrên wateyên wanji hev cuda jî çêdike.  

Mînak:  

bor-an, çort-an, hem-an, hoz-an, kurt-an, lek-an, şîl-an, zîl-an ...  

6. -ane:  
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a) Wateya "bi awayê, bi rengê, bi teşeyê ... " li peyvê bar dike û li gorî 

peywirê dibe hoker.  

Mînak:  

camêr-ane, dost-ane, hov-ane, jin-ane, kor-ane, mêr-ane, merd-ane, 

şêrane, tek-ane yek-ane ...  

b) Wateya dema bi tiştekî sînorkirî dide hokeran.  

Mînak:  

heft-ane, heyv-ane, meh-ane, roj-ane, sal-ane ...  

7. -anê/anî:  

a) Navê lîstikan çêdike.  

Mînak:  

ber-anê, bersing-anê, gog-anê/gog-ani, çog-anê/çog-anî, hêl-anê, kê 1- 

anê/kêl-ani, şêx-ani, top-anê ...  

b) Ji rengdêr û navdêran navdêrên razber çêdike.  
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Mînak:  

bav-anî, dost-anî, jin-anî, keç-anî, kêm-anî, kur-anî, mêr-anî, pirr-anî, qîz-  

anî, xort-am ...  

c) Navê hin xwarinan û hwd. çêdike.  

Mînak:  

bor-anî, çort-anî, şîr-anî ...  

8. -anok: Ev qertaf tê ser rayekên navdêran û ji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

çiv-anok, çîv-anok, kevk-anok, mişt-anok, tişt-anok, xişt-anok ...  

9. -ar:  

a) Ev qertaf navê alavan çêdike.  

Mînak:  
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ceh-ar, dest-ar, guh-ar, mik-ar, xiz-ar. ..  

b) Tê dawiya rayek û teşeyê lêkerê yê dema borî ya têdeyi û navdêran 

çêdike.  

Mînak:  

dîd-ar, got-ar, kir-ar, kird-ar, kuşt-ar, mir-ar, nivîs-ar. ..  

e) Tê ser navdêran ûji wan rengdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

bij-ar, cot-ar, gem-ar, jeng-ar, kevn-ar, kêm-ar, xew-ar, zeng-ar ...  

d) Hinek navên cur bi cur jî çêdike.  

Mînak:  

buh-ar, kom-ar, kov-ar, pêr-ar, piş-ar, qeş-ar, reft-ar. ..  

10. -as: Ev qertaf navê hinek alav û kincan çêdike.  

Mînak:  

kir -as, mis -as ...  
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11. -asa: Ev qertaf di wateya "wek û mîna 'yê dide peyvan.  

Mînak:  

dew-asa, hût-asa, qer-asa ...  

12. -asî: Ji nav û rengdêran navdêrên razber çêdike.  

Mînak:  

kêm-asî; kurt-asî, teng-asî ...  

13. -at: Ji navdêran navên nû çêdike.  

Mînak:  

civ-at, gul-at, kel-at, qul-at, xel-at, xêr-at. ..  

14. -atî: Ev qertaf ji navdêran navdêrên razber çêdike.  

Mînak:  

êzdî-y-ati, kirîv-atî, mirov-atî, serok-atî, xizm-atî ...  
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15. -awe: Bi vê qertafê bêtir peyvên têkildarî hewayê tên çêkirin. Hinek 

wateyên din jî dide peyvan.  

Mînak:  

genn-awe, senn-awe, şerr-awe ...  

16. -awer: Ev qertaf wateya "xwedîbûn, hewandina wesfi" dide.  

Mînak:  

cem-awer, ceng-awer, dil-awer, pêl-awer  

17. -aye tî: Ev qertaf ji Soranî ketiye zaravayê jor, ji navdêran navdêrên 

razber çêdike.  

Mînak:  

bira-yetî, dijmin-ayeti, dost-ayetî, Kurd-ayetî ...  

18.-az: Ev qertaf tê ser rayekên navdêr û rengdêran û wesfê ku tê qalkirin 

li mirovan bar dike.  

Mînak:  

şan-az, tel-az, tol-az ...  
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19. -bar:  

a) Ev qertaf wateya "erênî" lê peyvê bar dike.  

Mînak:  

aloz-bar, dît-bar, fam-bar, guher-bar, guhêz-bar, herik-bar, şikên-bar, 

vexwar-bar. ..  

b) Wateya "perav, qirax, kenar, rêya avê" dide peyvan.  

Mînak:  

co-bar, rû-bar, zê-bar. ..  

20. -bare : Ev bi eslê xwe peyv e lê wek qertaf tê bikaranin û di wateya 

"car'lê dide peyvan.  

Mînak:  
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du-bare, sê-bare ...  

21. -ç: Ev qertaf wateya biçûkkirinê dide peyvan.  

Mînak:  

rê-ç, pir-ç zîr-ç ...  

22. -çe: Ev qertaf wateya biçûkkirinê dide peyvan.  

Mînak:  

bax-çe, derya-çe, keman-çe, kulî-çe, nav-çe, nîv-çe, par-çe, xalî-çe, xwen-

çe ...  

23. -çik: Ev qertaf jî ji bo wateya biçûkkirinê tê bikaranin.  

MÎnak:  

çar-çik, çem-çik, qern-çik, rê-çik, rû-çik ...  

24. -çî: Ev qertaf wesfê navdêrê li kesan bar dike.  

Mînak:  

boyax-çî, dawe-çî, def-çî, dikan-çi, kef-çî, qalib-çî, qawe-çî, sewax-çî ...  

25. -dîn: Ev qertaf wateya "cî û star'iê dide peyvan.  
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Mînak:  

giya-dîn, gul-dîn, ka-dîn, Mêr-dîn, Şem-dîn ...  

26. -e:  

a) Ev qertaf bêtir tê ser rayekên lêkeran, raweyên borî ûji wan navên nû 

çêdike.  

Mînak:  

awart-e, bêj-e, bend-e, best-e, bijar-e, bijart-e, bon-e, hinar-e, kêş-e, 

kirde, şikest-e, xwend-e, zan-e ...  

b) Tê dawiya rengan û wateya "nêzîk atî'tya rengî dide wan.  

Mînak:  

gewr-e, kesk-e, qer-e, sor-e, zer-e ...  
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c) Tê ser peyvên bi demê re têkildar û wateya "bi wê demê ve girêdayî" 

dide peyvan.  

Mînak:  

bihar-e, çil-e, heft-e, navser-e, payîz-e ...  

d) Ji navdêr û rengdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

çilmêr-e, dermal-e, dest-e, firrok-e, kevnar-e, komel-e, nerm-e, ser-e,  

r  

şewat-e ...  

27. -ek:  

a) Ev qertaf tê ser navdêran ûji wan navên alav û hacetan çêdike.  

Mînak:  

bad-ek, bend-ek, birr-ek, TIŞ-ek, kost-ek, kot-ek, pêç-ek, pişt-ek, rast-ek, 

xiz-ek. ..  

b) Wesfê ku tê qalkirin li mirovan bar dike û navê wan çêdike.  

Mînak:  

çill-ek, fenn-ek, fiss-ek, kul-ek, mîr-ek, nefs-ek, newêr-ek, pars-ek, pîrek, 

qûn-ek, ser-ek, sill-ek, tirr-ek, tirs-ek, virr-ek, wêr-ek. ..  
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c) Tê ser rawe Û rayekên lêkeran ûji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

fitl-ek, gihan-ek, girt-ek, xwir-ek, xwest-ek ...  

d) Bi hejmaran re tê bikaranîn û navên rojên taybet çêdike û wan bi sînor 

dike.  

Mînak:  

heft-ek, heşt-ek, şeş-ek ...  
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28. -el: Ev qertaf wesfê ku tê qalkirin li peyvan bar dike, ji navdêran 

navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

çep-el, gend-el, kom-el, têv-el, ..  

29. -em: Ev qertaf wateya rêzê dide hejmaran.  

Mînak:  

deh-em, sê-y-em, yek-em ...  

30. -eme nî: Ji navdêran navdêrên nû çêdike. Bêtir wateya tiştên komkirî 

dide.  

Mînak:  

çap-emenî, raz-emenî, sot-emenî, teq-emerû ...  

31. -e min: Ev qertaf wateya rêzê dide hejmaran.  

Mînak:  

çar-emîn, du-ye mîn, sê-yemîn ...  

32. -en: Ev qertaf tê ser rayekên navdêran ûji wan navdêrên nû çêdike. 

Taybetiya ku di rayeka navdêrê de ye li peyvê bar dike.  

Mînak  

çîm-en, pûş-en, rewş-en, roj-en ...  

33. -end: Ev qertaf tê ser raye kên lêker û navdêran ûji wan navdêrên nû 

çêdike.  

292  

  

Mînak:  

gov-end, nav-end, rev-end, za-y-end ...  

34. -ende: Ev qertaf tê ser rengdêr, navdêr û rayekên lêkeran ûji wan 

navdêrên nû çêdike. Wesfên rengdêran li kesan û tiştan bar dike.  

Mînak:  
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berf-ende, gerîn-ende, gew-ende, go-y-ende, ma-yende, perg-ende, 

şerm-ende ...  

35. -eng: Ev qertaf tê ser rayekên navdêran ûji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

çel-eng,erj-eng, leh-eng, peles-eng, pêş-eng, qeş-eng, xel-eng ...  

36. -er: Ev qertaf tê ser navdêr û rayekên lêkeran ûji wan navdêrên nû 

çêdike. Dema ku tê ser rayekên lêkeran, navên "kesên ku bi wî karî 

dadikevin" çêdike.  

Mînak:  

bêj-er, bîn-er, çap-er, dan-er, firoş-er, koç-er, nivîs-er, parêz-er, pêj-er, 

rax-er, têkoş-er. ..  

37. -eti: Ev qertaf tê ser n;Ivdêran û ji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

insan-etî, xinam-etî ...  

38. -ev: Ev qertaf tê ser navdêran û ji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak: rOJ-ev ...  

39. -ewa: Ev qertaf tê ser rayekên navdêran û navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

pêş-ewa, mast-ewa ...  

40.-ê: Ev qertaftê ser hinek hejmaran û ji wan hejmarên nû çê dike. Ji bo 

navê hinek lîstikan jî tê bikaranîn.  

Mînak:  

heft-ê, heşt-ê, gog-ê, helalûg-ê ...  
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41. -êl: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

kem-êl, kurt-êl, xur-êl. ..  
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42. -êj: Ev qertaf tê ser rayekên navdêran ûji wan peyvên nû çêdike.  

Mînak:  

dir-êj, qir-êj, tîr-êj ...  

43. -ê r: Ev qertaf tê ser navdêr û rayekên lêkeran ûji wan navdêrên nû 

çêdike.  

Mînak:  

dil-êr, gel-êr, hilbij-êr, pan-êr, qil-êr, qul-êr, şil-êr, werz-êr. ..  

44. -êz: Ev qertaf tê ser rayekên navdêran ûji wan peyvên nû çêdike.  

Mînak:  

gir-êz, par-êz, şîr-êz ...  

45. -gan: Ev qertaf tê ser navdêran ûji wan navdêrên nû çêdike. Bêtir 

wesfê ku tê qalkirin li kesan û tiştan bar dike.  

Mînak:  

bazir-gan, rûn-gan (tucarê rûn), xaçir-gan ...  

46.-gar: Ji navdêran navdêrên nû çêdike. Bêtir wateya "kesê ku bi karekî 

rabûye" dide peyvê.  

Mînak:  

amoj-gar, pê-gar, pî-gar, riz-gar, roj-gar, yadî-gar. ..  

47. -ge h: Ev qertaf wateya "ef, dever, war û şûn "ê dide.  

Mînak:  

bare-geh, ber-geh, bin-geh, dad-geh, dez-geh, havîn-geh, rawest-geh, 

şargeh, war-geh, zanîn-geh ...  

48.-gelan: Ev qertaf wateya "kom, pirranî, pirrjimarît'yê dide peyvê. Bêtir 

bi peyvên xizmantiyê re tê bikaranîn.  
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Mînak:  

xezûr-gelan, xinamî-gelan ...  
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49. -gele: Ev qertaf wateya tiştên bi "kom" dide peyvan.  

Mînak:  

moz-gele, şêr-gele ...  

50. -gîn: Ev qertaf ji navdêran rengdêr û navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

lez-gin, miz-gîn, nav-gîn, ser-gin, xem-gîn, xwaz-gîn ...  

51.-gonJgûnJgwîn: Ev qertaf bi peyvên rengdar re tê bikaranîn û wî rengî 

li peyvan bar dike.  

Mînak:  

av-gon, ar-gûn, genim-gûn, gul-gon  

52. -heng: Ev qertaf ji navdêran navê kesan û tiştan çêdike.  

Mînak:  

fer-heng, ser-heng ...  

53. -ij: Ev qertaf tê ser navdêran û rayekên lêkeran çêdike, bi vî awayî ev 

rayek lêker û qertafên lêkerçêker digirin û dibin lêker. Hinek navên din jî 

çêdike.  

Mînak:  

bêhn-ij, germ-ij, kel-ij, lav-ij, mêw-ij, ne rm-ij , paq-ij ...  

54. -ik:  

a) Ev qertaf ji bo biçûkkirinê tê bikaranîn, di vê biçûkkirinê de carinan 

"hezkirin" ji heye.  

Mînak:  

bav-ik, berx-ik, dost-ik, Eyş-ik, gewr-ik, gul-ik, jin-ik, kal-ik, kar-ik, keçik, 

law-ik, pîr-ik, pit-ik, piz-ik, qird-ik, qîz-ile, rêç-ik, reş-ik, sor-ik, xweş-  

ik ...  

b) Ev qertaf navê alav, hacet û ciyan jî çêdike.  
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Mînak:  

berçav-ik, ber-ik, bêr-ik, boç-ik, boxç-ik, dar-ik, dest-ik, dev-ik, hest-ik, 

hol-ik, kuç-ik, lep-ik, lûf-ik, pal-ik, pif-ik, qaf-ik, qirş-ik, ref-ik, saf-ik, sîr-ik, 

şim-ik, zend-ik ...  

c) Ev qertaf navê hinek nexweşiyan çêdike.  

Mînak:  

bûk-ik, efn-ik, kuf-ik, kux-ik, sor-ik, xur-ik, zer-ik ...  

d) Navê hin xwarinan jî çêdike.  

Mînak:  

çel-ik, dolm-ik, kilor-ik, lor-ik, nan-ik, pel-ik, tirş-ik, xilor-ik ...  

e) Dema ku tê ser rengan nêzikatiya rengî dide wan.  

Mînak:  

sor-ik, reş-ik, zer-iko ..  

55. -il: Ev qertaf bêtir navên beşên ciyan çêdike.  

Mînak:  

çep-il, çiq-il, dîk-il, kak-il, paş-il, pax-il, qaş-il, zeng-il ...  

56.-in: Ev qertaf rader e, navên lêkeran çêdike, herwiha hinek navên din 

jî çêdike.  

Mînak:  

baz-in, got-in, hat-in, ket-in, xwar-in ...  

57. -inc: Ev qertaf ji navdêr û rengdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

gaz-inc, sar-inc, qol-inc, nar-inc ...  

58. -inde: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike. Bêtir taybetiya ku tê 

qalkirin li kesan û ajalan bar dike û navê wan çêdike.  

Mînak:  

bal-inde, dir-inde, firr-inde, gaz-inde, pêş-inde ...  
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59. -îng: Ji rengdêr û navdêran navdêrên nû çêdike. TIpa alîkar carinan 
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dibe 'y" carinan jî dibe "w " Bêtir navê alav û ciyan çêdike.  

Mînak:  

ar-ing, bêj-ing, dar-ing, êz-ing, kul-ing, nêz-ing, paş-ing, pêş-îng, pis-ing, 

pil-ing, qul-ing, riv-ing, rê-(w)ing, sip-ing, sor-ing, tiv-ing, til-ing, xuyang, 

xwe-(y)ing, ziv-ing,  

60. -irn: Ev qertaf tê ser navdêran ûji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

hor-im, gor-Un sîr-im ...  

61. -is: Ev qertaf rayekên lêkeran çêdike, bi vî awayî ev rayek qertafên 

lêkerçêker digirin û chbin lêker.  

Mînak:  

çilm-is, rep-is, tep-is ...  

Nîş e: Hinek wateyên din jî dide peyvan û na vên ciyan û kesan çêdike. 

Mînak:  

dêr-is, fêr-is ...  

62. -is t: Ev qertaf tê ser rayekên lêkeran û navdêran û ji wan navdêrên 

nû çêdike.  

Mînak:  

şeng-ist, zan-ist. ..  

63. -istan:  

a) Navê hinek welatan çêdike.  

Mînak:  

Afxan-istan, Bulxar-istan, Gurc-istan, Îngil-istan, Kurd-istan ...  

b) Navê ciyên komî çêdike.  

Mînak:  
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gor-is tan, gul-istan, bos-tanlbîstan, mûr-istan, dar-istan, çol-istan, 

qûmistan, dib-istan, şehr-istan ...  

c) Navê demsalan û ciyên ku bi wan re têkildar in çêdike.  
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Mînak:  

germ-istan, ziv-istan ...  

64. -iş k-îş k: Ev qerta f tê ser navdêran û navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

ba-w-işk/ba-w-işk, hevr-îşk, kur-îşk ...  

65. -ix: Ev qertaf rayekên lêkeran çêdike, bi vî awayî ev rayek qertafên 

lêkerçêker digirin û dibin lêker.  

Mînak:  

dew-ix, germ-ix, pel-ix, per-ix ...  

66. -(y)î:  

a) Ev qertaf girêdana bi kom, eşîr, netewe, ziman, zarava, devok, dîn an 

jî mezheban nîşan dide.  

Mînak:  

Alew-î, Ar-î, Badik-î, Bot-Î, Cafer-î, Dimil-î, Ereb-î, Ertoş-î, Êzi'd-î, Frans-î, 

Hind-î, Îslam-î, Kurd-î, KUI111anc-î, Lor-î, Lûter-i, Mil-î, Sam-î, Soran-î, 

Yewnan-î ...  

b) Girêdan û endambûna cî, dever, herêm, gund, bajar, û welatan nîşan 

dide.  

Mînak:  

Afrîka-yî, Amed-î, Asya-yî, bajar-î, Behdîn-î, Çîn-î, çiya-yî, çol-î, deşt-î, 

gund-î, Îraq-î, Kurdistan-î, Mêrdin-î, Serhed-î, Wan-î, zozan-Î, ..  

c) Ji rengdêran navdêrên razber çêdike. Di hinek peyvan de tîpa dawî ya 

peyvê bi deng be, "w " dibe tîpa alîkar.  
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Mînak:  

azad-î, baş-î, ba-(w)î, bilind-î, camêr-î, çê-y-î, germ-î, hê-w-î, ner-i, nezan-

î, paqij-î, qelew-î, qenc-î, rast-î, reş-î, rê-w-î, serbest-î, sist-î, sor-î, ta-w-î, 

xweş-î ...  

d) Ji navdêran navdêrên razber û rengdêran çêdike.  

Mînak:  

çareser-î, çîrok-î, civak-î, dîrok-î, dost-î, welat-i, xulam-î, zanist-î ...  
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e) Ji navdêran navê pîşeyan çêdike.  

Mînak:  

cotkar-î, dengbêj-î, karker-î, karmend-î, ZÎvker-î ...  

f) Tê ser peyvên demê û deman bi wê wateya demê ve bi sînor dike.  

Mînak:  

havîn-î, hefte-y-î, nîvsal-î, payîz-î, roj-î, sêrneh-i, zivistan-î ...  

g) Ji navdêran rengdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

av-î, bej-î, beng-î, pênc-î, sa-y-î, xwîn-î ...  

h) Ji rengdêran navdêrên şênber çêdike.  

Mînak: germ-î, şil-î ...  

i) Ji navdêran navên alavan çêdike.  

Mînak:  

baran-î, der-î, dest-î, gul-î, pişt-î ...  

j) Ji hokeran navdêran çêdike.  

Mînak:  

bin-î, nîv-î, ser-î ...  

k) Jêçêbûna tiştan nîşan dide.  

Mînak:  
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darin-i, hesin-î, pola-y-î, sifir-î, zêrrin-i, ZÎv-î ...  

1) Ji lêkeran lêkernavan çêdike û dike rengdêr.  

Mînak:  

kuşt-î, mir-î, şûşt-î, ket-î, keland-î,  

67. -(î)tk: Qertafa "-if"ê bi qertafa "-k 'yê ve dikelije û tê ser rayekên 

navdêran ji wan navdêrên nû çêdike.  
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Mînak:  

bal-ifk, gul-ifk ...  

68. -îk: Ev qertaf tê ser navdêran û ji wan navdêrên nû çêdike. Bêtir navê 

nexweşiyan çêdike.  

Mînak:  

xur-oc, qid-îk, xidxid-îk ...  

69. -in:  

a) Jêçêbûna tiştan nişan dide.  

Mînak:  

ar-în, dar-în, derew-în, şev-în, zêrr-în ...  

b) Ji navdêran bêtir rengdêrên razber çêdike.  

Mînak:  

beng-în, deng-în, dil-în, reng-în, şerm-în, xweşik-în ...  

c) Ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

berf-în, çar-în, derew-în, roj-în, tirş-în ...  

d) Ji hokeran hokerên nû çêdike.  

Mînak:  

îsal-în, jêr-în, jor-în, nav-în, par-în, paş-în, pêş-în ...  
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e) Bi rengdêran re tê bikaranin û radeya rûberîkirinê digihîne herî jor, 

wateya "herî'tyê dide.  

Mînak:  

bilindtir-în, nizimtir-în, xweşiktir-în, zelaltir-în ...  

70.-ÎnÎ: Ev qertaf navdêran razber çêdike. Wateya qertafên "_î" û "-tî"yê 

dide. Di hinek peyvan de tê ser rayekên lêkeran.  

Mînak:  

bav-înî, beng-înî, bûk-înî, dê-y-inî, dost-înî, heval-înî, keç-înî, Kurd-înî, 

kur-înî, law-înî, mêr-ini, pir-inî, xwir-înî. ..  
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71. -îr: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

bang-îr, gis-îr, hev-îr, kiz-îr ...  

72. -îs k: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

pey-îsk, pêpel-îsk ...  

73. -îş: Ev qertaf tê ser navdêr û rayekên lêkeran û navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

bexş-îş, spar-îş ...  

74. -k:  

a) Ev qertaf ji bo biçûkkirinê tê bikaranîn.  

Mînak:  

cênî-k, kanî-k, ke fçî-k, kêlî-k, sêwî-k, tilî-k ...  

b) Navên alav, aja, kulîlk II terman çêdike.  

Mînak:  

bermal-k, berçav-k, binmil-k, cînav-k, çiçir-k, lênûs-k, sîsir-k, sorsor-k ...  



Rêzimana kurdî | 3072  

 

75. -ka: Ev qertaf şûna pewywira daçeka "bi 'yê digire ser xwe û awayê 

kirina karekî nîşan dide. Li gorî peywira xwe dibe hoker.  

Mînak:  

dizî-ka, hêdî-ka, qestî-ka, xwezî-ka, zû-ka ...  

76. -ke : Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

lût-ke, masûl-ke, palû-ke, reş-ke ...  

77.-kanîlkantî: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike. Bêtir wek hoker 

peywirê digire ser xwe û dema bi tiştekî ve girêdayî û sînorkirî nîşan dide.  
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Mînak:  

jin-kanî, keç-kani/keç-kantî, law-kanî/ law-kanti, mêr-kanî ...  

78. -kî:  

a) Ev qertaf wateya "awayê" kirina tiştan nîşan dide. Peywira hokerê 

dide peyvê.  

Mînak:  

Alman-kî, dev-kî, dirêj-kî, ecem-kî, Ereb-kî, fileh-kî, gundî-kî, Kurd-kî,  

qeşmer-kî, serser-kî ...  

b) Ev qertaf tê ser peyvên hokerî û navên deman çêdike.  

Mînak:  

eşa-kî, esir-kî, êvar-kî, mexrib-kî, nîvro-kî ...  

79.-ke r: Ev qertaf ji peyva "kar "î bi dest ketiye û ji ber ku bi tena serê 

xwe nayê bikaranin wek qertaf tê bikaranin. Wateya "kes û tiştê ku bi wî 

karî radibe" dide peyvê.  

Mînak:  

hesin-ker, kar-ker, xebat-ker, zêrr-ker, ZÎv-ker. ..  

80. -lan: Ev qertaf navê ciyan çêdike.  
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Mînak:  

moz-e-lan, pûş-lan, şêr-Jan ...  

81. -lîn: Ev qertaf navê ciyan çêdike.  

Mînak:  

biriq-lîn, hê (k)-lîn, xwê-lîn ...  

82.-man: Ev qertaf wateya "ci'iyî dide. Carinan tîpên alîkar "i" û "û" pê re 

tên bikaranin.  

Mînak:  

dirûn-man, nişt-î-man, saz-i-man/sazûman, xan-i-man/xanfunan ...  

Nîşe: Hinek wateyên cur bi cur jî dide peyvan.  
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Mînak:  

ra-man, seg-man, şad-î-man ...  

83.-men~ Ev qertaf tê ser lêkeran û peyvên nû çêdike.  

Mînak: dî-men ...  

84.-mend: Ev qertaf tê dawiya navdêran û wateya "heyi û xwedi'tyê dide.  

Mînak:  

aqil-mend, bawer-mend, dewlet-mend, huner-mend, kar-mend, 

şêwirmend ...  

85. -n: Ev qertaf tê dawiya navdêran û ji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

tev-n, xew-no ..  

86. -nak: Ev qertaf tê ser rengdêran û wesfê ku tê qalkirin li rengdêrê bar 

dike di peywira daçeka "bi ''yê de ye. Bêtir tê ser peyvên ku wateyeke 

"neyinî" li ser wan e.  

Mînak:  

agir-nak, derd-nak, hêwil-nak, tirs-nak, xern-nak, xeter-nak ...  
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87. -0: Ev qertaf tê ser navdêr û lêkeran ûji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

guhert-o, koj-o, nan-o, piş-o, riş-o, şan-o, zeng-o, zar-o ...  

88. -ok:  

a) Ev qertaf wateya biçûkkirinê dide û wesfê ku tê qalkirin li kesan bar 

dike.  

Mînak:  

bez-ok, fedî-(y)ok, gerr-ok, rev-ok, şerm-ok, xeyd-ok, ..  

b) Tê ser navdêran ûji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

çîr-ok, dîl-ok, dîr-ok, mesel-ok, xeber-ok, ..  
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c) Navê hinek ajalan jî çêdike.  

Mînak:  

gumgum-ok, xalxal-ok, xapxap-ok ...  

d) Navê hinek kulîlk û giyayan çêdike.  

Mînak:  

bihar-ok, gezgez-ok, şemam-ok, ..  

e) Tê ser navan, wan biçûk dike wateya "hezkirin, dilgermî û biçûk dîtin 

nê dide wan.  

Mînak:  

Eyş-ok, jinik-ok, keçk-ok, meşk-ok, reşk-ok, xweşk-ok. ..  

89. -ol: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

rit-ol, tît-ol, zit-ol. ..  

90. -ole: Ev qertaf ji rengdêr û navdêran navdêrên nû çêdike. Bêtir hinek 

taybetiyan li kesan bar dike.  
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Mînak:  

gij-ele, gir-ole, keşk-ole, pirr-ole, reş-ele, rix-ole, şîn-ole, tirr-ole, zirrtole 

...  

91. -one: Ev qertaf ji hokeran navdêran çêdike. Pirr nayê bikaranîn.  

Mînak: par-one ...  

92. -onek: Ev qertaf ji navdêran navên kesan/tiştan çêdike.  

Mînak:  

bizd-onek, fet-lonek, gerr-onek, qurf-onek, tirs-onek, zirrt-onek ...  

93. -or: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

gil-or, hil-or, kul-or, pil-or, şil-or. ..  
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94. -oq: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

bel-oq, helb-oq, mezel-oq ...  

95. -ot: Ev qertaf tê ser rayekên navdêran û ji wan navdêrên nû çêdike. 

Bêtir peyvên ku bi êgir re têkildar in vê qertafê digirin.  

Mînak:  

biz-ot, qij-et, kiz-ot. ..  

96. -ox:  

a) Ev qertaf tê ser teşeyê lêkerê yê dema borî ya têdeyî û nave kesê ku 

wî karî pêk tîne çêdike.  

Mînak:  

afirand-ox, çêkir-ox, cot-ox, firot-ox, girt-ox, got-ox, kir-ox, kuşt-ox, şand-

ox, xeberd-ox, xwend-ox ...  

b) Navê alavan çêdike.  

Mînak:  
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çar-ox, nep-ox ...  

97. -tî: Ji navdêran navdêrên nû û razber çêdike.  

Mînak:  

axa-tî, heval-ti, kerî-tî, wekîl-tî. ..  

98. -tir:  

a) Dema ku tê ber rengdêr û hokeran rûber iyê çêdike.  

Mînak:  

baş-tir, bêh-tir, ciwan-tir, çê-tir, germ-tir, şêrîn-tir, xweşik-tir, zû-tir ...  

b) Dema ku bi peyvên "şev, do û sibeh "ê re tê bikaranîn dema piştî wan 

nîşan dide.  

Mînak:  

dî-tir, do-tir, sibeh-tir, şev-tir ...  

99. -û: Ev qertaf tê ser lêker û navdêran ûji wan navdêrên nû çêdike.  
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Mînak:  

kir-û, mel-û, şel-û zel-û ...  

IOO.-ûd: Tê ser navdêran û nave kesan/tiştan çêdike.  

Mînak:  

sir-ûd, şerr-ûd ...  

I01.-ûk: Ev qertaf tê ser navdêran û navê kesan/tiştan çêdike.  

Mînak:  

pêpel-ûk, piç-ûk, pişr-ûk, tût-ûk, xas-ûk ...  

I02.-ûn: Ev qertaf tê ser navdêran ûji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

dij-ûn, gerd-ûn, kaş-ûn, qel-ûn, şit-ûn ...  

I03.-ûr: Ev qertaf tê ser navdêran û navê alav û tiştan çêdike.  

Mînak:  

bil-ûr, dest-ûr, qab-ûr, renc-ûr, renc-ûr, şil-ûr, temb-ûr ...  
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I04.-ûz: Ev qertaftê ser rayekênnavdêran ûji wan navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

berg-ûz, biz-ûz, çel-ûz, çil-ûz, qul-ûz, xar-ûz ...  

105.-vanlban: Ev qertaf navê pîşeyê ku tê kirin li kesan bar dike.  

Mînak:  

bêrî-van, bilûr-van, derge-van, ga-van ...  

106.-ver: ji navdêran navdêrên nû çêdike, pirr kêm tê bikaranin.  

Mînak: gil-û-ver. ..  

107.-wan: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

dî-wan, kar-wan, pas-e-wan, pa-wan, qiz-wan, re-wan, ser-wan, sîwan ...  
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108.-war/(e)wer: Ev qertaf tê ser navdêran ûji wan navdêrên nû çêdike. 

Bêtir wateya "kesê/tiştê ku bi wî karî radibe" dide peyvan.  

Mînak:  

bende-war, bext-e-wer/bext-e-war, bîr-e-wer, bûn-e-wer, huner-wer, 

Kurd-e-war, pêş-wer, can-e-wer/cinawir, pîl-e-wer, pîroz-wer, ser-wer, 

xwende-war. ..  

109.-waz: Ev qertaf ji navdêran navdêrên nû çêdike.  

Mînak:  

cihê-waz, gul-waz, per-waz, şaş-waz ...  

110. -wend: Ev qertaf tê ser navdêran û navê tişt û kesan çêdike.  

Mînak:  

bir-a-wend, Xweda-wend ...  

IH.-xane: Ev qertafwateya "dû mal'tê dide peyvan,ji peyva "xan "ê tê û 

êdî bi pirranî wek qertaf tê bikaranîn.  

Mînak:  
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aş-xane, avdest-xane, avrêj-xane, balyoz-xane, barût-xane, bar-xane, 

bîra-xane, çap-xane, çay-xane, derman-xane ...  

112. - yar: Ev qertaf tê ser navdêran û ji wan navdêrên nû çêdike. Bêtir 

wateya "kesê ku bi wî karî radibe" dide hinek peyvan, herwiha hinek 

wateyên cur bi cur jî dide peyvan.  

Mînak:  

cot-yar, di-yar, endez-yar, geşt-yar, hiş-yar, ji-yar, kir-yar, pe-yar, pirsyar, 

pî-yar, şal-yar, şand-i-yar, zan-yar ...  
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RA YEKÊN LÊKERAN  

Yek ji taybetiya Kurmancî ew e ku ji rayekên lêkeran peyv tên çêkirin.  

Ev rayek li gorî teşeyê dema niha û bê bi dest dikevin. Ev taybetî di warê 

çêkirina peyvan de gellekî girîng e. Gellek kes van rayekan wek qertaf 

binav dikin. Lê dema ku em bala xwe didin van raye kan, em dibînin ku 

ev rayek hem tên ser peyvan û peyvên nû yên hevdudanî çêdikin hem jî 

qertafan digirin û ji wan gellek peyvên nû tên çêkirin, ji ber vê yekê nabe 

ku em wan wek qertaf bi nav bikin. Ji van rayekan hinek ji wan wek peyv 

tên bikaranîn, hinek ji wan jî qertafên çêker digirin û ji wan peyvên nû 

tên çêkirin.  

Hinek hêman hene ku wek peyv nayên bikaranîn, bêtir bi lêkeran re 

têkildar in. Min ew jî di vê mijarê de dan. Rayekên lêkeran ên ku min 

berhev kirine ev in:  

1. -ajo: Ev rayek ji lêkera "ajotin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê ajotinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dû-ajo, ga-ajo, ker-ajo, pêv-ajo ...  
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2. -alês: Evrayekji lêkera "alastin "ê bidest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê alastinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

frraq-alês, kas-alês, kod-alês ...  

3. -avêj: Ev rayekji lêkera "avêtin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê avêtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dûr-avêj, gû-avêj, tîr-avêj, top-avêj ...  
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4. -axêv: Ev rayek ji lêkera "axaftin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi axaftinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

pirr-axêv, xweş-avêx ...  

5. -bar: Ev rayek ji lêkera "barîn "ê bi dest dikeve û wateya "tijî, dagirtî'tyê 

dihewîne.  

Mînak:  

çavne-bar, guneh-bar, tawan-bar, xem-bar, xeta-bar, ziyan-bar. ..  

6. -baz: Ev rayek ji lêkera "bazdan "ê ango "lîstin "ê bi dest dikeve. Di 

Kurmanciya Beraziyan û Rihayê de ji bo lîstina bi wateya di "dîlkirin û reqs 

"ê de tê bikaranîn. Ji ber vê ev rayek wateya "kesê ku bi karê lîstinê 

radibe" dihewîne.  

Mînak:  

can-baz, çene-baz, dek-baz, fêl-baz, hîle-baz, hoqe-baz, qumar-baz, sêhr-

baz, ser-baz, şûr-baz ...  

7. -ber: Ev rayekji lêkera "burden "ê a Farisîû "berdene 'ya Kirmanckî bi 

dest dikeve ku di Kurmancî de "birin "e. Wateya "kesê/tiştê ku bi karê 

birinê radibe" dihewîne.  
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Mînak:  

ajne-ber, dil-ber, ferman-ber, name-ber, pena-ber, peyam-ber, rê-ber, 

rêve-ber. ..  

8. -best: Ev rayek ji lêkera "bestin "ê ango "girêdan "ê bi dest dikeve ku 

di Kirmanckî de "bestene" ye. Wateya "kesê/tiştê ku bi karê girêdanê 

radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dar-best, hel-best, pê-best, ser-best. ..  

9. -bêj: Ev rayek di dema niha de şûna lêkera "gotin "ê digire. Ji rayeka 

lêkera Kirmanckî "vatene 'yê bi dest ketiye ku ew jî di dema niha de "va)" 

e ku "b "û "v" pev guherîne. Wateya "kesê/tiştê ku bi karê gotinê radibe 

JI dihewîne.  

Mînak:  

çîrok-bêj, deng-bêj, henek-bêj, pirr-bêj, stran-bêj, xweş-bêj ...  
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10.-bijêr: Ev rayek ji lêkera "bijartin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê bijartinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

hil-bijêr, hûr-bijêr, ve-biiêr  

Ll.vbirêj: Ev rayek ji lêkera "biraştin/'ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê biraştinê radibe" dihewîne.  

Mînak: goşt-birêj ...  

I2.-bir: Ev rayekji lêkera "birin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê birinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

bar-bir, bîr-bir, jê-bir, zor-bir ...  
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I3.-birr: Ev rayekji lêkera "birrîn "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê birrînê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

av-birr, berx-birr, caw-birr, co-birr, çil-birr, çol-birr, dar-birr, dest-birr, 

dew-birr, mehr-birr, nav-birr, qut-birr, rê-birr, ser-birr ...  

I4.-bihêrk/buhêrk/bêrk: Ev rayekji lêkera "bihartin'tê bi dest dikeve û 

wateya "tiştê ku bi karê bihartinê radibe" dihewîne û qertafa "k 'yê jî pê 

re tê bikaranîn.  

Mînak:  

dil-bihêrk, şev-bihêrk, rê-bihêrk, ..  

I5.-bîn: Ev rayek di dema niha de şûna lêkera "dîtin "ê digire. Ji rayeka 

lêkera Kirmanckî "vînayene 'yê tê ku rayeka wê "vîn" e "b " û "v " pev 

guherîne. Wateya "kesê/tiştê ku bi karê dîtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

bed-bîn, dûr-bin, geş-bîn, hûr-bin, kûr-bin, ne-bin, rast-bîn, reş-bin, 

xweşbîn ...  

I6.-çin: Ev rayek ji lêkera "çinîn "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê çinînê radibe" dihewîne.  

311  

  

Mînak:  

gul-çin, mazî-çin, pembû-çin, titûn-çin ...  

17.-çîn: Ev rayekji lêkera "çandin Hê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê çandinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

derew-çîn, gul-çîn ...  

18. -da": Ev teşeyê lêkera "dan Hê yê dema borî ya têdeyî ye. Wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê danê radibe" dihewîne.  
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Mînak:  

can-da, nan-da, Xwedê-da ...  

19.-dank: Ev hêman ji lêkera "dan Hê Û bi qertafa "-k 'yê pêk tê û wateya 

ciyê ku tişt lê tên danin dihewîne.  

Mînak:  

agir-dank, çay-dank, derzî-dank, gul-dank, kevçî-dank, kil-dank, 

mûmdank, şekir-dank, xwê-dank, xwelî-dank ...  

20.-(e)dar: Ev rayekji lêkera "daştin'tê ya Farisî tê ku di Kurmancî de 

"darîn" e û hevwateya "hebûn Hê ye. Ev rayek wateya "heye, heyî'tyê 

dihewîne.  

Mînak:  

agah-dar, aheng-dar, bal-dar, beş-dar, birîn-dar, deng-dar, deyn-dar, di-

kan-dar, evîn-dar, ferman-dar, kir-dar, mal-dar, nan-dar, ol-dar, paye-

dar, remil-dar, ser-dar, xwîn-dar, zor-dar. ..  

21.-de: Ev hêman ji lêkera "dan/dayîn'lê, ji teşeyê dema borî ya têdeyîbi 

dest dikeve û wateya "dayîn "ê dihewîne, "a" guheriye û bûye ile ".  

Mînak:  

dîyar-de, mayî-(n)de, nan-de, qûn-de, rev-de, tal-de ...  

22.-derz: Ev rayekji lêkera "dirûtin Hê bi dest dikeve û wateya "kesê ku bi 

karê dirûtinê radibe" dihewîne.  

35 Di dema niha de rayeka vê lêkerê dibe "d", ji ber ku tîpek tenê ye bi 

wî awayî nayê bikaranîn.  
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Mînak:  

guh-derz, gûn-derz ...  

23.-dêr: Ev rayek ji lêkera "dêran "ê bi dest dikeve û wateya "dayîn" û 

"xwedîbûn "ê dihewîne.  



Rêzimana kurdî | 3083  

 

Mînak:  

av-dêr, çav-dêr, ga-dêr, guh-dêr, kar-dêr, kirê-dêr, nav-dêr, reng-dêr. ..  

24.-dirû: Ev rayekji lêkera "dirûtin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê ku bi 

karê dirûtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

cil-dirû, kurtan-dirû, sol-dirû ...  

25.-doş: Ev rayekji lêkera "doştin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê dotinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

çêlek-doş, ker-doş, pez-doş ...  

26.-dozldiz: Ev rayek ji lêkera "dirûtin "ê tê û wateya "kesê/tiştê ku bi 

karê dirûn/dirûtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

çewal-doz/çewal-diz, pîne-doz/pîne-diz ...  

27.-doz: Ev rayek ji lêkera "dozk irin "ê tê û wateya "kesê/tiştê ku bi karê 

peydakirin û bidestxistinê radibe" dihewîne.  

Minak:  

bîr-doz, nan-doz, war-doz ...  

28.-êş: Evrayekji lêkera "êşîn "ê tê û wateya "kesê/tiştê ku êşê di xwe de 

dihewîne" dihewîne.  

Mînak:  

dil-êş, ser-êş-î. ..  

29. -firoş: Ev rayekji lêkera 'firotin "ê tê û wateya "kesê/tiştê ku bi karê 

firotinê radibe. " dihewîne.  
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Mînak:  

bela-firoş, gul-firoş, mal-firoş, pirtûk-firoş, xwe-firoş, zembil-frroş ...  
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30.-geil6: Ev rayek ji lêkera "gerîn" bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê gerandinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

ba-ger, ban-ger, dad-ger, doz-ger, şev-ger, şop-ger, temaşe-ger. ..  

Nîşe: Ev rayek navê hinek pîş eyan jî çêdike.  

Mînak:  

hesin-ger, kîmya-ger, zêrrin-ger. ..  

31.-gê r: Ev rayek ji lêkera "gêrîn "ê bi dest dikeve û wateya "kesê ku karê 

bi karê gêrandinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

civat-gêr, çilin-gêr, dolab-gêr, govend-gêr, kar-gêr, mey-gêr, pîlan-gêr, 

şoreş-gêr, wer-gêr. ..  

32.-gez: Ev rayekji lêkera "ges tin nê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê gestinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

ba-gez, ker-gez, me-gez ...  

33.-gihanJgihîn/gîn: Ev rayek ji lêkera "gihandin nê bi dest dikeve û 

wateya "kesê/tiştê ku bi karê gihandinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

nûçe-gihan, tê-gihîn/tê-gîn ...  

34.-gir: Ev rayek ji lêkera "girtin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê girtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

alî-gir, dil-gir, ho-gir, mal-gir, masî-gir, mîrat-gir, pişt-gir, rê-gir, rexnegir, 

saw-gir, xû-gir ...  

36 Ev rayek "gerr" e deng dubare dibe, lê ji ber ku pirr kartêker e û peyv 

dirêj dibe, ji xeynî bikaranîna lêkerê di hinek peyvên din de me ev deng 

dubare kir. Ev rêz ik ji bo "gêrr " ê jî derbas dibe.  
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35.-gîr: Ev rayekjî ji lêkera "girtin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê girtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

av-gîr, ber-gir/bar-gir, kef-gir, pêş-gîr, xem-gîr ...  

36.-go: Ev teşeyê lêkera "gotin "ê yê dema borî ya têdeyî bi dest dikeve 

û wateya "kesê/tiştê ku bi karê gotinê radibe" dihewîne, "t" ji lêkerê 

ketiye.  

Mînak:  

bilind-go, rast-go, xweş-go ...  

37.-guhêr: Ev rayek ji lêkera "guhartin "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê guhartinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

ba-guhêr, deng-guhêr, çerm-guhêr, reng-guhêr ...  

38.-guhêz: Ev rayek ji lêkera "guhastin "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê guhastinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

bar-guhêz, war-guhêz, xeber-guhêz ...  

39.-hêl: Ev rayek ji lêkera "hêlan "ê tê û wateya "kesê/tiştê ku bi karê 

hêlanê/hiştinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

keç-hêl, kur-hêl. ..  

40.-hilgir: Ev rayek ji lêkera "hi/girtin "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê hi/girtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

bar - hilgir , guman - hilgir, saw - hilgir ...  
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41.-hinêr: Ev rayekji lêkera "hinartin nê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê hinartinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

bang-hinêr, peyam-hinêr. ..  
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42.-hingêv: Ev rayek ji lêkera "hinga/tin "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê hinga/tinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dar-hingêv, derb-hingêv, rim-hingêv, şûr-hingêv, tîr-hingêv ...  

43.-jen: Ev rayek ji lêkera "jentin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

bi karê jentinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

agir-jen, ar-jen, av-jen, ba-jen, bilûr-jen, bû-jen, hirî-jen, keman-jen, 

kevan-jen, Iiva-jen, muzik-jen, nû-jen ...  

44.-jimêr: Ev rayek ji lêkera "hejmartin nê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê hejmar/inê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dem-jimêr, peyv-jimêr. ..  

45.-keft: Ev rayek ji lêkera "ketin nê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê ketinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dest-keft, ser-keft-î ...  

46.-ken: Ev rayekji lêkera "kenîn "ê bi dest dikeve û wateya "kesê ku bi 

karê kenînê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dev-ken, ru-ken ...  
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4 7.-kel: Ev rayekji lêkera "kelinl'ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê ke/înê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

ber-kel, dû-kel..;  

48. -kê ş:  

a) Ev rayekji lêkera "kêşan'îê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê bi karê 

kêşana dûyî radibe" dihewîne.  
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Mînak:  

cixare-kêş, esrar-kêş, qelûn-kêş ...  

b) Ev rayekjî lêkera "kêşan'tê bi dest dikeve û wateya "kesê ku bi karê 

kêşanê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

bal-kêş, cefa-kêş, dil-kêş, ser-kêş, şûr-kêş, zehmet-kêş, ziyan-kêş ...  

49.-kil: Ev rayekji lêkera "kilandin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê kilandinê radibe" dihewîne.  

Mînak: dew-kil ...  

50.-kir: Ev hêman teşeyê lêkera "kirin nê yê dema borî ya têdeyî ye û 

wateya "kesê/tiştê ku bi karê kirinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dest-kir, kar-kir, mal-kir, şixul-kir ...  

51.-kirr: Ev rayekji lêkera "kirrîn "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê k irrînê radibe" dihewîne.  

Mînak: bi-kirr ...  

52.-koj: Ev rayekji lêkera "koştin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê koştinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  
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dar-koj, eyar-kej, hestî-ko] ...  

53.-kol: Ev rayek ji lêkera "kolîn "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê kolinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

erd-kol, pî-kol-î ...  

54.-kuj: Ev rayekji lêkera "kuştin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê kuştinê radibe" dihewîne.  
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Mînak:  

agir-kuj, bi-kuj, dest-kuj, karwan-kuj, mêr-kuj, mêş-kuj, spî-kuj, xwekuj ...  

55.-kut: Ev rayek ji lêkera "kutan "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê kulanê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

ban-kut, dan-kut, dar-kut, mîr-kut, sîr-kut. ..  

56.-leq/leqe: Ev rayek ji lêkera "leqîn "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê leqînê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

çene-leqe/çeleqe, dev-leq/devloq ...  

57.-mal: Ev rayekji lêkera "maliştin "ê bi dest dikeve û wateya "tiştê ku bi 

karê maliştinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dest-mal, pêşte-mal. ..  

58.-mêjlmij: Ev rayek ji lêkera "mêtin "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê mêtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

mar-mêj (mar-mij), şîr-mêj (şîr-mij), xwîn-mêj (xwîn-mij) ...  
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59.-nas: Ev rayek ji lêkera "nasîn "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê bi 

karê nasînê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

aborî-nas, civak-nas, çav-nas, rê-nas, rojhilat-nas, stêr-nas ...  

60.-nihêr/nêr: Ev rayek ji lêkera "nêrîn" bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê nêrînê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

çav-nêr, nexweş-nêr, zarok-nihêr (zarok-nêr) ...  

61.-nişîn: Ev rayek ji lêkera "niştin "ê bi dest dikeve û wateya "ciyê ku kes 

lê rûniştine" dihewîne.  
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Mînak:  

kurd-nişîn, nûr-nişîn, şah-nişîn ...  

62.-nivîs/nûs: Ev rayek ji lêkera "nivisîn "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê nivisînê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

çare-nûs, çîrok-nivîs (çîrok-nûs), dest-nivîs, rast-nivîs, ser-nivîs ...  

63.-parêz: Ev rayek ji lêkera "parastin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê ku 

bi karê parastinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

ba-parêz, bas tan-parêz, bext-parêz, kevn-e-parêz, welat-parêz, 

xweparêz ...  

64.-pîv: Ev rayek ji lêkera "pîvandin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê pîvandinê radibe" dihewîne.  

Mînak: germ-pîv ...  

65.-perest: Ev hêman, li gorî dema borî ji lêkera "peres fin "ê bi dest 

dikeve û wateya "kesê/tiştê ku bi karê perestin radibe" dihewîne.  
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Mînak:  

agir-perest, aştî-perest, ax-perest, bajar-perest, gel-perest, herêrn-

perest, kevne-perest, kornar-perest, mal-perst, namûs-pere st, netewe-

perest, nîjad-perest, ol-pere st, pût-perest,  

66.-revîn: Ev rayek ji lêkera "revandin "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi revandinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

bal-revîn, çav-revîn, ç tik-re vîn, derd-revîn,  dil-revîn, kul-revîn, tirs-  

revîn, xem-revîn ...  

67. -pêj: Ev rayekji "pehtin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku bi 

karê pehtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

aş-pêj, nan-pêj ...  
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68.-rêjJ-rij: Ev rayek ji lêkera "rêtin Hê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê rijtinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

av-rêj, hesin-rêj, xwîn-rêj ...  

69.-saz: Ev rayek ji rayeka dema niha ya lêkera Farisî "saxten Hê bi dest 

dikeve û wateya "kesê/tiştê ku bi karê sazkirinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

aş-saz, bar-saz, berçavk-saz, çek-saz, derman-saz, diran-saz, hebûn-saz, 

hevok-saz, kar-saz, komel-saz, pîşe-saz, plan-saz ...  

70. -s tîn: Ev rayekji lêkera "standin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê ku 

bi karê standinê radibe" dihewîne.  

Mînak: ruh-stin. ..  
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71.-soj: Ev rayekji lêkera "sotin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi karê sotinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

ceger-soj, dil-soj, mal-soj ...  

72.-şo: Ev rayekji lêkera "şûştin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bikarê şûştinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

cil-şo, firaq-şo, ser-şo, mirî-şe ...  

73.-şikînJşikên: Ev rayek ji lêkera "şikandin "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê şikandinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

balafir-şikên, şekir-şikîn ...  

74.-tiraş: Ev rayek ji lêkera "tiraş tin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi karê tiraştinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

dar-tiraş, qelem-tiraş, ser-tiraş ...  
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75.-veşêr: Ev rayek ji lêkera "veşartin "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê veşartinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

eyb-veşêr, dîn-veşêr, deng-veşêr, raz-veşêr...  

76.-xenêq: Ev rayek ji lêkera "xeniqîn "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi karê xeniqînê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

gur-xenêq, pez-xenêq ...  

77.-xwir: Ev rayek ji lêkera "xwarin "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi xwarinê radibe" dihewîne.  



Rêzimana kurdî | 3092  

 

Mînak:  

ber-xwir, goşt-xwir, ked-xwir, kurtêl-xwir, mirov-xwir, nan-xwtr, xem-  

xwir, xêr-xwir, xwîn-xwir ...  

78.-xwaz: Ev rayek ji lêkera "xwastin "ê bi dest dikeve û wateya 

"kesê/tiştê ku bi xwastinê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

aştî-xwaz, azadî-xwaz, başîtî-xwaz, dad-xw az, dahatû-xwaz, da-xwaz, dil-

xw az, maf-xwaz, şerr-xwaz, xême-xwaz, xêr-xwaz ...  

79.-za: Ev rayek ji lêkera "zayîn "ê ji teşeyê dema borî ya têdeyî bi dest 

dikeve û wateya "kesê/tiştê ku bi zayînê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

bira-za, heval-za, mam-za, mê-za, mir-za, neft-za, nêr-za, nû-za, raste-za, 

şehre-za, xwe-za ...  

80.-zan: Ev rayek ji lêkera "zanîn "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê 

ku bi zanînê radibe" dihewîne.  

Mînak:  

bazar-zan, cî-zan, dane-zan, deng-zan, dîrok-zan, fêl-zan, henek-zan, hîle-

zan, hiqûq-zan, hurmet-zan ...  

81.-zar: Ev rayek ji lêkera "zarîn "ê bi dest dikeve û wateya "kesê/tiştê ku 

bi zarînê radibe" dihewîne.  
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Mînak:  

dil-zar, teng-e-zar. ..  

Nîşe: Hinek raye kên van lêkeran, dema ku qertafên çêker digirin ji wan 

peyvên nû çêdibin,  

Mînak:  
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bêj-e, ger-ok, gihan-ek, go-van, guher-bar, kuj-er, mij-ok, parêz-er, pêjer, 

rêj-e, xwir-e, xwaz-gîn, za-yend ...  
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RASTNIVîSA HINEK PEYVAN  

Di warê rastnivîsa Kurmanc] de gellek alozî hene û gellek kes awayên 

cuda cuda bi kar tînin. Ev yek rê li ber tevliheviyan vedike û têgihîştinê 

asteng dike. Ez li ser hinek pirtûk û ferhengan xebitîm, ez li awayên 

peyvan ên ku pirr tên bikaranîn geriyam û min lîsteyek amade kir. Min 

awayên çewt û rast li ber hevdu dan ku tevlihevî û pirsgirêk berbiçav 

bibin. Helbet dê kêmasiyên vê lîsteyê hebin, lê ev xebat di ji bo rastnivîsê 

dê bibe pêlikek.  

çewt: ---+ Rast  

A  

abûr: ---+ abor  

a nûka: ---+ a niha arhandin: ---+ arihandin arîkar: ---+ alîkar asman: ---+ 

asîman aşiv: ---+ eşêf  

aşîtî: ---+ aştî  

aşkere: ---+ eşkera Awesta: ---+ Avesta  

 .  .  

aclS: ---+ ac1Z  

adiz: ---+ aciz  

aferîm: ---+ aferîn ageh: ---+ agah agirdan: ---+ agirdank ajel: ---+ ajal  

a1istin: ---+ alastin alosî: ---+ alozî  

alûçe: ---+ alûce amac: ---+ armanc  

awur: ---+ awrr ayinde: ---+ ayende azib: ---+ azeb  

azman: ---+ ezman  

 .  .  
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amoJger: ---+ amojgar  

ana: ---+ niha  

a niho: ---+ aniha a nika: ---+ a niha anî: ---+ enî  

B  

ba: ---+ bal  

bab: ---+ bav bahar : ---+ bihar  

323  

  

bajo: ~ biajo  

balefrrr: ~ balafrrr bandûr: ~ bandor  

bas: ~ behs  

bastîq: ~ bastêq  

befr: ~ berf  

beha: ~ biha  

behec: ~ behic  

behecîn ~ behicîn bahs: -7 behs  

beheşt: ~ bihuşt behetîn: ~ behitîn behlican: -7 balîcan bela: -7 bila 

(bilanî) belepaş: -7 berepaş beleseb: ~belesebeb belgî : ~ balgî  

be lk: -7 be 19  

belovajî: -7 berevajî belox: -7 beloq  

belû: ~berrû  

beramber: ~ beranber beraştin: -7 biraştin berbad: -7 berbat  

berbû: -7 berbûk  

bergîl: -7 bergîr berhevker:~ berhevkar berîkirin: -7 bêrîkirin  

beroşk: -7 berojk  

bersîv: ~ bersiv  

berik: -7 berîk  

berûş: ~ beroş  
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bêçi: ~ pêçî  

bêhtir: ~ bêtir  

bêyder: ~ bênder bihnijîn: -7 bêhnijîn bihorîn: ~ bihurîn  

bihust: ~ bihost  

bimêne: ~birnîne (lkr.) binefş: -7 binevş  

birêne: ~ binêre (lkr.) bişa vtin: ~ bişaftin bişkifm: ~ bişkivîn bişkof: -7 

bişkok  

bizrik: ~ pizrik  

bivêje: ~ bibêje (lkr.) bivînin: ~ bibînin (lkr.) bîn: ~ bêhn  

biso: -7 pîşo  

bost: ~ bihost  

buhişt: ~ bihuşt buhurandin.-» bihurandin bust: ~ bihost  

buxçe: ~ boxçe  

bûrin: ~ bihurîn (lk r.)  

bûsat: ~ pûsat  

C  

canega: ~ conega/ciwanga cenk: ~ ceng  

cerk: ~ cerg  

cêv: -7 cêb  

cida: ~ cuda  

cidiyet: ~ ciddiyet  

 .  .  

cigare: ~ cjxare  

cineh: ~ cinah cihan: ~ cihan cîan: ~ cihan cih: ~ cih/cî cînar: ~ cîran  

conge: -7 conega/ciwanga cur be cur: ~ cur bi cur  
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ç  
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çarçewe: ~ çarçove çavbelox: ~ çevbeloq çavnihêr: ~ çavnêr çaydan: ~ 

çaydank çel: ~ çil  

çemil: ~ çembil çenber: ~ çember çeşît: ~ çeşîd  

çewa, çewan: ~ çawa/çawan çikos: ~ çikûz  

 .  .  

çrre: ~ çrra  

ÇIX1Z: ~ çixêz çok: ~ çong  

D  

dabe: ~ dehbe dabik: ~dafik  

dadianî: ~ datanî (lkr.) dagîr: ~ dagir dagîrker: ~ dagirker dahl: ~ dehl  

dalde: ~ talde  

danî: ~ dianî (lkr.) daşil: ~ daşir  

dawşandin: ~ daweşandin daxwazker: ~ daxwazkar dayîk: ~ dayik 

debançe:~ demançe dehnû: ~ danû  

dehul: ~ dahol  

derbaz: ~ derbas  

derbirin: ~ derbirîn  

derge: ~ dergeh  

derge ban: ~ dergevan derînce: ~ derence derpî: ~ derpê  

Dersim: ~ Dêrsim derva: ~ derve derxûm: ~ derxûn  

desgeh:~ dezgeh destbira: ~ destbirak destlimêj-» destmêj destû: ~ destî 

devançe:~ demançe devxûn: ~ derxûn dewe:~ dawe  

de zma 1: ~ destmal dezgirtî: ---+ destgirtî dên: ~ dêhn  

dêriz: ~ dêris  

dihiliya: ~ diheliya (lkr.) direw: ~ derew  

dişwar: ~ dijwar dixwast: ~ dixwest dizdan: ~ cuzdan  

dîsin: ~ dîsa  

domam: ~dotmam dunya: ~ dinya  
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E  

ebr: ~ ebir  

ecilandin: ~ ecinandin egît: ~ egîd  

enbaz: ~ embaz  

encax: ~ ancax ese: ~ eseh estewr: ~ stewr estî: ~ hestî eşkere: ~ eşkera 

eşîrat: ~ eşîret  

e tle bî: ~ atlahî ezêb: ~ ezeb  

ênî; ~ enî  
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F  

fanolî: ---+ fanorî fanûs: ---+ fanos fatireşk: ---+ fatereşk fasûle: ---+ fasûlî 

fatore: ---+ fatûre fayda: ---+ fêde fehêt: ---+ fehît  

feqe: ---+ feqî  

feraq: ---+ firaq fereh: ---+ fireh  

fire: ---+ fireh  

firotan: ---+ firotin firq: ---+ ferq  

fitilandin: ---+ fetilandin fiqên: ---+ fîqin  

G  

galgal: ---+ galegal gelimşe: ---+ gelemşe gere: ---+ gerek gerik: ---+ gêrik  

gewrandin: ---+ gewirandin geya: ---+ glya  

gêle: ---+ gêre  

gê laz: ---+ ge lyaz gilih: ---+ gilî  

gimgimok: ---+ gumgumok girover: ---+ gilover  

gîsn: ---+ gîsin  

go: ---+ got (lkr.)  

gohar: ---+ guhar  

gok: ---+ gog  
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gowend: ---+ govend  

goz: ---+ gûz  

gozek: ---+ gûzek  

guhdêr: ---+ guhdar  

gulberoşk: ---+ gulberojk gune: ---+ guneh  

gustîl: ---+ gustîlk guwaştin: ---+ guvaştin  

H  

haş bûn: ---+ aş bûn  

hawa: ---+ hewa  

hawîr: ---+ hawir hawîrdor: ---+ hawirdor hawurdor: ---+ hawirdor hebs: 

---+ heps  

hefda: ---+ hevda  

heftsed: ---+ hefsed  

heg, hege: ---+ heger  

heja: ---+ hêja  

hejar: ---+ hêjar  

hejmêr: ---+ hejmar  

heker: ---+ heger helawestin : ---+ hilawistin helbijartin: ---+ hilbijartin 

helkirin: ---+ halkirin helpekin: ---+ hilpekin helwa: ---+ helaw  

hemî: ---+ hemû  

hemin: ---+ hemin  

henas: ---+ henase  

henav: ---+ hinav  

hencet: ---+ hincet  

henî: ---+ enî  

herem: ---+herêm  

herivtin: ---+ heriftin  

he rvîş im: ---+ hevrîşim hesandin: ---+ hisandin hesav: ---+ hesab  
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he sîn: ---+ hesin  

hestû: ---+ hestî  

326  

  

heş:----+hiş  

heşêf: ----+ eşêf heşdeh: ----+ hejdeh hetaw: ----+ hetav hetiketî: ----+ 

hetîketî hevirrnêş: ----+ hevrîşim Hevlêr: ----+ Hewlêr hewal: ----+ heval  

hew ez: ----+ ewez hewqas: ----+ ewqas hewar: ----+ hawar hewr: ----+ 

ewr  

hewser: ----+ hevser heywan: ----+ eywan hêdî: ----+ êdî (hkr.) hûqûq: ----

+ hiqûk bikim: ----+ hukim  

hilîn: --+ he1înlhe1iyan (Ikr.) him: ----+ hem  

his in: ----+ hesin  

himbûn: ----+ hînbûn  

hîvî: ----+ hêvî  

hûnandin: ----+ honandin hunda: ----+ winda hundur: ----+ hundir 

hungulîsk: ----+ hingulîsk hustû: ----+ stû  

1  

ilorî: ----+ hilorî incas: ----+ încas  

inda: ----+ wenda/winda ingulîsk: ----+ hingulisk is tû: ----+ stû  

isan: ----+ wisa/wisan istêrk: ----+ stêrk izraîl: ----+ ezraîl  

Î  

îfleh: ----+ îflah  

ija, ijar: ----+ îcar  

în: ----+ ÎIÛ  

încar: ----+ îcar  

îmza: ----+ îmze îtaetker: ----+ îtaetkar îxtiyar: ----+ extiyar îstasyon: ----+ 

stasyon  
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J  

jehir: ----+ jehr  

jengal: ----+ jengar jêder: --+ jêderk jidandin: ----+ şidandin jjo: ----+ jûjî  

.  .  

jorxan: ----+ Jorxane  

K  

kabos: ----+ kabûs  

kamiran: ----+ kamran karîkator: ----+ karikatur karkir: ----+ karker  

ka wuk: ----+ kawik kaxez: ----+ kaxiz  

kaxit: ----+ kaxiz  

kedxur: ----+ kedxwar  

ke fç ik: ----+ kevçik kefçî; ----+ kevçî  

kefjal: --+ kevjal  

kehil: ----+ kihêl kelebçe: ----+ kelemçe ke leng: ----+ kereng keleparçe: --

--+ kelepaçe keleste: ----+ kereste kelex: ----+ kelax  

kelgirî: -- kelegiri/kelogirî  
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ke Imê 1: -- kelmel kelpîç: -- kerpîç kennençe: -- kennançe kendir: -- kindir  

kepû: -- kepî  

kerîdar: -- kirîdar kernnorî: -- kunnorî ke sîp: -- kesib  

kesîv: -- kesib  

kesp: -- kesb  

ke vzan/qizw an: -- kizwan kewan: -- kevan  

ke wanî: -- kevanî  

kewn: -- kevn  

kewran: -- karwan  

kezev: -- kezeb kezexanctin: -- kezixandin kezexin: -- kezixîn  
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kês: -- keys  

kiflet: -- kuf1et  

kifşlkivş: -- keşf  

kirbît: -- kibrit  

kilot: -- kîlot  

kirib: -- kirîv  

kirnnî: -- kurmî  

kiror: -- kilor  

kirvît: -- kibrit  

kiryaz: -- gelyaz  

kivav: -- kebab  

kiwar: -- kibar  

kiwar: -- kewar  

kîrko: -- kriko  

kiso: -- kûsî  

kîşwer: -- kişwer  

kolîdar: -- koledar  

koloz: -- kolos  

konner: -- komir  

konçal: -- koncal kûvî: -- kovî  

kufên: -- kurm  

kuf1et: -- kulfet kulênnek: -- ku1înnek kumbed: -- kumbet kuncik: -- 

quncik kurdonde: -- kordunde kuwark: -- kuvark kuwî: -- kuvî  

kûnnêt: -- kumêt  

L  

labikandin: -- lebikandin lablabok: -- lavlavk lannba: -- lennba  

lavekar: -- lavakar  

lawij: -- lavij  
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Iawje: -- lavij  

lazinnatî: -- laznnatî  

legen: -- legan  

lehêf -- lihêf  

lehîztok: -- leyîstok  

lendik: -- landik  

lenet: -- lanet  

lennpe: -- lennba  

leş: -- laş  

lewlewî: -- leblebû lexer: -- laxer leyrnûn: -- lînnon lêrna: -- lewnna  

lê nuhartin: -- lê nihêrtin Iê nîştin: -- lê niştin  

lila v: --!îla v  

limêj: -- ninnêj  

liqat: -- leqat  

livîn: -- nivîn  

328  

  

lokis: ~ lokiz lohb: ~ loleb lorik: ~ lorik luqme: ~ loqme  

M  

mad: ~ mehd  

macer: ~ macrr  

madtirş: ~ me hd tirş  

mah: ~ meh  

mahf: ~ mehf  

mafbûn: ~ mehfbûn maliştin: ~ malaştin (lkr.) malza.ro: ~ malza.rok 

malxirav: ~ malxerab malxu: ~ malxwe mandala: ~ mandele mandel: ~ 

mandele mange: ~ manga  

mantik: ~ mantiq  
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maraz: ~ merez  

maşoq: ~ maşûq  

medh: ~ meth  

mecrefe: ~ micirfe mecûn: ~ macûn  

mehîj: ~ mewij  

mejî: ~ mêjî  

mehrecan: ~ mîhrîcan  

mehw: ~ mehf  

mehwan: ~ mêvan mehyet: ~ maiyet  

mekroh: ~ mekrûh  

mele: ~ mela  

melheb: ~ melêv  

melhêf: ~ melêv  

melêb: ~ melêv  

meliştin: ~ malaştin  

melkez: ~ melkis menend: ~ manend  

me qle dûz: ~ meqnetîz mereq: ~ meraq  

meraz: ~ merez merhamet: ~ merhemet merhele: ~ merhale merg: ~ 

mêrg  

med: ~ mirov merkemot: ~ melkemot  

merov: ~ mIrOV  

mem: ~ meriv  

mesilhet: ~ meslehet merzel: ~ mezel  

me sîn: ~ misîn  

methel: ~ metel methelok: ~ metelok metro: ~ metr  

meved: ~ mevred  

meyij: ~ mewij  
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meznatî; ~ mezinatî mêlkemot: ~ melkemot mêrdezme: ~ mêrdezime 

rnêrxwas: ~ mêrxas mêtînger: ~ mêtinger mêzên: ~ mêzîn  

mic ilge: ~ miç ilge miçkul: ~ bişkul  

midîr: ~ midûr  

mihreb: ~ mihrap mihrecan: ~ mîhrîcan mihrêban: ~ mihriban mikûn: ~ 

mimkûn mindal: ~ mendal miqilik: ~ miqilk  

mirç ên: ~ mirç în  

mirdal: ~ mirdar  

329  

  

mirêbe: ---t mirêba mirêz: ---t mirês mirhov: ---t mirov mitrib/mirtiv: ---t 

mirtib mirûs: ---t mirrûz  

misken: ---t mesken rnişak: ---t mişag mitran: ---t metran  

mitî!: ---t mitê!  

 .  .  

lnIyeser: ---t lnIYaser  

nûh: ---t mih/mî  

mîla k: ---t mê lak  

mikut: ---t mîrkut  

rnîtan: ---t mintan  

mîtîng: ---t mitîng  

mofik: ---t movik  

momik: ---t mûmik  

motk: ---t motik  

moziqirt: ---t mozeqirt mowij: ---t mewij mucehwer: ---t mucewher 

mukum: ---t mukim  

muhrik: ---t morîk mumkûn: ---t mimkûn muqewele: ---t muqawele 

musa!et: ---t musellet musebeqe: ---t musabeqe muşext: ---t mişext  
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mutehîd: ---t muteahîd mûristan: ~ moristan mûzîk: ---t muzîk  

N  

naçar: ---t neçar naha: ---t niha nala: ---t nola nagon: ---t nogm  

naqûs: ---t naqos  

nasîb: ---t nisib  

navbên: ---t navbeyn navbênçî: ---t navbeynkar navting: ---t navteng 

nawaze: ---t nuwaze nawçe: ---t navçe  

ne jdî: ---t nijdî  

nehşî: ---t naşî  

nejd: ---t nijd  

nene: ---t nane  

nenûk: ---t neynok  

neqev: ---t neqeb  

neqew: ---t neqeb  

neqil: ---t neq!  

neqşandin: ---t neqişandin neqitîn: ---t niqutîn nerdîwan: ---t nerdewan  

ne rx: ---t rurx  

nerxandin: ---t nirxandin nesil: ---t nesl  

netirandin: ---t nitirandin nevs: ---t nefs  

nexoş: -+ nexweş  

newtik: ---t niftik  

nexaş: ---t nexweş  

newzin: -+ nûzîn neynûk/nênûk: ---t neynok neyt: ---t niyet/nêt  

nêvî: ---t nîvî  

nift: -+ neft  

nig: ---t ling  

nifaq: ---t nîfaq  

nihe: -+ niha  
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niheq: -+ neheq  

nihînî: -+ neyînî  

nikil: ---t nikul  

330  

  

nimê: ~ nimêj nimênandin: ~ nimandin nipixandin: ~ nepixandin nipixîn: 

~ nepixin  

niqitîn: ~ niqutin  

niqte: ~ nuqte  

nişiv: ~ nişîv  

niştiman: ~ niştiman nivêj: ~ nimêj  

niwaztin: ~ niwastin  

nixa vtin: ~ nixaftin l1lZ1111: ~ nizm  

nînik: ~ neynok  

nîvcû: ~ nîvco  

nîvîşikan: ~ nivişkan nuha: ~ niha  

nuho: ~ niha  

nuqt: ~ nutq  

nuxte: ~ nuqte  

o  

ojdan: ~ wijdan oqyanûs: ~ okyanûs  

p  

pabende: ~ pabend padşah: ~ padîşah page: ~ pageh paldang: ~ paldank 

paldim: ~ paldûm palûr: ~ pilor palzûm: ~ parzûn pan: ~ pehn  

paqiş: ~ paqij paras û: ~ parsû parxane: ~ parxan pasa van: ~ pasvan  

pasban:~ pasvan pasta: ~ paste patereşk: ~ fatereşk patî: ~ pehtî  

pa tin: ~ pehtin paxel: ~ paxil  

pa yîtext: ~ paytext  
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pe Iç ixandin: ~ pelçiqandin pelçixin: ~ pelçiqîn peleguşk: ~ belegoşk 

peleng: ~ piling  

pelpizêk: ~ pirpizêk  

pejin: ~ pêjn  

pelçixandin: ~ pelçiqandin pe Iç ixîn: ~ pelçiqîn pembo: ~ pembû  

pemo: ~ pembû  

pemû: ~ pembû  

penbe: ~ pembe  

penbû: ~ pembû  

peyde: ~ peyda  

peransû: ~ parsû  

perepaş: ~ berepaş perepêş: ~ berepêş  

perhîz: ~ parêz perixandin: ~ pelixandin pertûk: ~ pirtûk  

pestix: ~ bastêq peyitandin: ~ peyitandin peyde: ~ peyda  

peytext: ~ paytext peywendî; ~ pêwendî peywestî: ~ pêwîstî peywîst: ~ 

pêwîst peyxamber: ~ pêxember pezkûvî: ~ pezkovî pêpelink: ~ pêpeling  

331  

  

pêşe: ~ pîşe pêşgîr=» pêjgir pêwist: ~ pêwîst pifên: ~ pifin  

pihnijandin: ~ bêhnijandin pihnijîn: ~ bêhnijin  

pijik: ~ pizrik  

pijkoj: ~ bişkok  

pirtal: ~ perta 1  

pirtûqal: ~ porteqal  

pişirîn: ~ biş irîn  

pişkul: ~ bişkul  

pixare: ~ pixêrî  

 .  .  
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pIZmam: ~ pismam  

pînpînk: ~ pinpinîk  

pipîk: ~ pîpik  

pîvonk: ~ pîvong  

pîza v: ~ pîvaz  

polês: ~ polîs  

pîvonk: ~ pîvong  

pîzank: ~ pîzang  

pîza v: ~ pîvaz  

posad: ---7 posat propaxande: ---7 propaganda pûxte: ---7 puxte  

Q  

qaçik: ~ qaçor  

qahfik: ~ qafik qampanya: ~ kampanya qamûş: ~ qarniş  

qanat: ~ qanad  

qane: ~ qaneh  

qankol: ~ kankol  

qanz: ~ qaz  

qaqil: ~ kakil  

qaqût: ~ qaqot  

qaranfîl: ~ qerenfil qase: ~ kase  

qaspûn: ~ qapsûl qaşing: ~ qaşil  

qayîl: ---7 qayil  

qayiş: ~ qayîş  

qebhet: ---7 qebehet qedir: ---7 qedr  

qcfrax: ---7 qebrax qehfik: ---7 qafik qelefat: ~ qelafet qenaet: ~ qeneat 

qepût: ~ qapût  

qerac: ---7 qeraç  
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qerbaş: ~ qerwaş qerrnûçok: ---7 qermiçok qernefil: ---7 qerenfil qerqîtik: 

~ qerqitk qerqot: ---7 qerqode qesav: ~ qesab  

qese: ~ qIse  

qesewat: ~ qesawet  

qe şûl: ~ qeşûr  

qêjîn: ~ qîjîn  

qêrîn: ~ qîrrin  

qetil: ~ qe tl  

qewd: ~ qeyd  

qewraş: ~ qerwaş qeynat: ---7 qenaet  

q ibrax: ---7 qe brax qilafisk: ---7 qelefisk qilonç: ---7 qiloç  

qilozn: ---7 qiloz  

qtrar: ---7 qerar  

qirêc: ---7 qirêj  

qirmiçaq: ~ qermiçok qtroctr: ---7 xrrecir  

332  

  

qirqilandin: ~ qilqilandin qirqilîn: ~ qilqilin  

qizwan: ~ kizwan qoalisyon: ~ koalîsyon qolej: --+ ko lej  

qomîser: ~ komîser qomîsyon: ~ komîsyon qomunîst: ~ komunîst 

qomunîzm: ~ komunîzm qongre: --+ kongre  

qonser: --+ konser qonserve: ~ konserve qonvoy: --+ konvoy qooperatîf: 

--+ kooperatîf qopal: --+ gopal  

qortan: ~ kurtan  

qoşxane: ~ qûşxane  

qum: ~ qufl  

qûçik: --+ kuçik  
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qulipandin: ~ qulibandin qulteyn: --+ quleteyn qumbara: --+ qumbere 

qumqumok: --+ gumgumok qûpon: ~ qupon  

qurçini: --+ qirçinî  

qurisîn : ~ qerrisîn  

quwet: ~ qewet  

R  

raburîn: ~ raborîn raftar: ~ reftar rag: --+ reh  

ragehandin: ~ ragihandin rawir: ~ lawir  

recifandin: ~ ricifandin recifm: --+ ricifm  

reçel: --+ rîçal  

rehoştin: --+ rihoştin rehwan: ~ rewan reilandin: --+ rihilandin re ilîn: --* 

rihilîn  

renza: ~ ranza rewas: ~ ribês rewende: ~ rewendî rewil: --+ lawir rewneq: 

--+ rewnaq rewrew: --* rewrewk reqên: --* reqîn rêbuwar: --+ rêbiwar 

rêgah: --* rêgeh  

rêgiz: --* rêgez  

reşît: --+ reşîd  

rêştin: ~ rêtin  

rêvîn: --+ rêvin  

rig: ~ rik  

rih: --+ ruh (giyan) rih: ~ rî/rih  

riha 1: --+ rewal rihet: --* rehet rihnî: ~ ronî  

rikat: --+ rekat  

rike: ~ rekeh rikeb: --+ rikêb risyank: --+ rizyank  

 .  .  

nşm: --* nşme  

rivî; --* rovî  
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rizge: ~ rizde nzvan: ~ rezvan risikin: --* rûsikîn rîwayet: ~ riwayet roava: 

--+ rojava rohilat: ~ rojhilat rohnî: --+ ronî  

rûda w: --+ rûda v  
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rûkêf: ~ rikêb rûper: ~ rûpel rûvî; ~ rovî  

ruxandin: ~ rûxandin ruxin: ~ rûxîn  

S  

safûk: ~ safok  

salûx: ~ salox satircemî: ~ satilcanî  

sawar: ~ savar sazman: ~ sazûman sebab: ~ sebav sebir: ~ sebr sedeqet: 

~ sedeqat sehet: ~ saet sehet.-» sihet sêhrebaz: ~ sêhrbaz  

sehw: ~ saw  

selam: ~ silav  

selamineleykinu-e selamunaleykum selawat: ~ selewat  

selehiyet: ~ selahiyet  

semah: ~ sema  

semed: ~ sedem  

semtûr: ~ sentûr  

sengû: ~ sengo  

sere ser: ~ seranser  

sernişûv: ~ sernişîv  

sernixwîn: ~ sernixûn  

seropî: ~ serûpê  

serpirişt: ~ serperişt  

serqût: ~ serqot  

serteser: ~ sertaser  

serve birin: ~ bi ser ve birin serve bûn: ~ bi ser ve bûn serw: ~ serwî  
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setem: ~ stem setlican: ~ satilcan sewesî: ~ sewsî sêhir: ~ sêhr  

sêlik: ~ selik (zembil) sênik: ~ sênik  

sêr: ~ seyr  

sêrangeh: ~ seyrangeh sêsed: ---+ sê sed sêşemb: ---+ sêşern  

sêtî: ~ sihêtî  

sibat: ~ sebat  

sibe: ~ sibeh  

silam: ~ silav  

simêl: ~ simbêl  

sinbêl: ~ simbêl  

sinbil: ---+ simbil  

sinç: ~ sênc  

sipardin: ~ spartin SIpas: ~ spas  

sipehî: ~ spehî  

sipî: ~ spî  

sipindar: ~ spîndar siqêf: ~ sixêf sirûşt: ~ siruşt sivat: ~ sebat  

sive: ~ sibeh  

sixûr: ~ sîxur  

 .  .  

SIyar: ~ SIwar  

sIyax: ~ sewax sînç: ~ sinc  

sîsik: ~ sîsark sîta v: ~ sîta vk sîxorte: ~ sîgorte sofre: ---+ sifre somya: ~ 

somye  

 .  .  

sosmg: ~ sosm  
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standin: ---> stendin stî: ---> stû  
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sto: ---> stû  

strih: ---> strî sûdwar: ---> sûdwer suhtin: ---> sotin sulav: ---> sûlav sund: 

---> sond sûnd: ---> sond  

sm: ---> sor  

suwar: ---> stwar  

Ş  

şikênastin: ---> şikandin (lkr.) şekil: ---> şikl  

şeplZe: ---> şerpeze  

şerjêkirin: ---> serjêkirin şerpandin: ---> şelpandin şerwal: ---> şarwar  

şew: ---> şev  

şewutîn: ---> şewitîn  

şêhr: ---> şêr  

şêlihandin: ---> şelihandin şêrin: ---> ŞîrÛ1  

şêwrdar: ---> şêwirdar ŞêyÛ1: ---> ŞihÛ1 şibihandin: ---> şibandin şijûn: -

--> şûjin  

şikat : ---> şikayet  

şilape: ---> şilope  

şilû: ---> şolî  

şimaq: ---> şîrmaq  

şingên: ---> şingîn  

şiqêr: ---> şikêr  

şiqîn: ---> ŞîqÛ1  

şiqul: ---> şixul  

şivak: --->şibak  

şiyandin: ---> şandin şkand in: ---> şikandin şîiing: ---> şûjin  

şîşe: ---> şûşe  

şîtik: ---> şûtik  

şîv: ---> şûv  
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şîwaz: ---> şêwaz şofer: ---> şofêr şoreşgêr: ---> şoreşger şonş: ---> şoreş  

şov: ---> şûv  

şûf : ---> şûv  

T  

tade: ---> tehde  

tahew: ---> tihokltahûk talaş: ---> telaş  

taloz: ---> tolaz  

ta1îh: ---> talih  

tamar: ---> damar  

tam: ---> tehm  

tame: ---> dama  

tandan: ---> tehndan (lkr.) tapî: ---> tapo  

taqdim: ---> teqdim tasûwas: ---> tasewas  

ta vger: ---> tevger  

tafil: ---> ta vil  

taw: ---> tav  

tawandin: ---> tewandin tawang: ---> tewang  

ta w il: ---> ta vil  

teahût: ---> teahûd tebançe: ---> demançe tefsik: ---> tepsîk  

tefş: ---> tevş  

tehesandin: ---> tehisandin  
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tehû: -+ tahûk  

tejî: -+ tijî  

tekil: -+ têkil  

tekilî: -+ têkilî  

tekoşîn: -+ têkoşîn  
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teles: -+ teres  

tamaşe: -+ temaşe  

temûl: -+ tehemûl  

tenaşo: -+ teneşo  

tenbel: -+ tembel tengizandin: -+ tengijandin tengizîn: -+ tengijîn tenûke: 

-+ teneke  

teqsir: -+ texsîr  

teraf: -+ tiraf  

teral: -+ tirral  

tercî: -+ tercîh  

terence: -+ derence  

teris: -+ terez  

terkiwelat: -+ terkewelat terkîser: -+ terkeser teşirêsik: -+ teşirêsk teşît: -

+ çeşîd  

teşxele: -+ teşqele  

teva: -+ teba  

tevlîhev: -+ tevlihev tevneger: -+ tevneker tevzênok: -+ tevzînok tevşû: -

+ tevşo  

tewa: -+ teba  

tewa: -+ tawe  

tewn: -+ tevn  

texsît: -+ teqsît  

tezkere: -+ teskere  

têhn: -+ dêhn (bal)  

têjk: -+ çêjik  

têkilî: -+ têkilî  

têkûz: -+ tekûz ti: -+ tu (cnv.) tifing: -+ tiving tifl: -+ tif Il  

tifsî: -- tepsi tilq: -- dilq  
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timatîk: -- otomatik timam: -- temam tine: -- tune  

tingijîn: --+ tengijîn tintêl: -+ timtêl  

tip: --+ tib  

tirrale: --+ tirral  

tirh: -+ terrh  

tirince: --+ derence tirincû: -- tirincî tirij: --+ tîrêj  

tirşûk: -- tirşok  

tiş tîl: --+ tiş tîr  

tivaq: --+ tifaq  

tivik: --+ tifik  

tivş. -+ tevş  

tîrej: --+ tîrêj  

tîroşk: --+ tîrojk tixwib: --+ tixûb tiyar: --+ teyar tijkirin: -+ tûjkirin tîroşk: -

-+ tîrojk  

tove: -+ tobe  

tof: --+ tov  

tofil: --+ tovil  

totiştîl: -+ tiştîr  

tof: --+ tov  

tofil; --+ tovil  

toxm: --+ toxim  

tule: --+ tûle tundrew: --+ tundraw  
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turune: ----+ turinc tuxm: ~ toxim tûjik: ----+ tûzik till: ----+ tol  

tûpişk: ----+ dûpişk tûtin: ----+ titûn tw~: ----+ tûj  

U  

unda: ----+ winda/ wenda  
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usa, usan: ----+ wisa, wisan ustri: ----+ strî  

Û  

ûedan: ----+ wijdan  

ûha: ----+ wiha  

ûs tûrî: ----+ strî  

V  

vaca: ----+ vajî  

vapor: ----+ vapûr  

veguhostin: ----+ veguhastin vêhisandin: ----+ vêsihandin vehûnandin: ---

-+ vehonandin ve lezandin: ----+ vezelandin vemaliştin: ----+ vemalaştin 

veniştin: ----+ veniştin verqilin: ----+ vearqilin  

veşirtî: ----+ veşartî  

vên: ----+ vin  

vingên: ----+ vingin  

W  

wele: ----+ welleh welo: ----+ wilo wenî; ----+ wam  

weqaet: ----+ wuqeat  

werg: ----+ werge  

wesa: ----+ wisa/wisan weşangêr: ----+ weşanger wesif: ----+ wesf  

wicdan: ----+ wijdan  

win: ----+ hûn  

winî: ----+ wanî  

wistî: ----+ stû  

wusa: ----+ wisa/wisan  

X  

xaf: ----+ xav xaîn: ----+ xayin  

xame: ----+ xama (hkr.) xang: ----+ xweng xardirop: ----+ gardirop  

 .  .  
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xarm: ----+ xwarm  

xarzî: ----+ xwarzê xasar: ----+ xesar xastin: ----+ xwestin xayî: ----+ xweyî 

xayis: ----+ xa yîs xazgînî: ----+ xwazgînî xazî: ----+ xwezî  

xazil: ----+ xwezil xeden: ----+ xedeng xelmaş: ----+ xilmaş xemse: ----+ 

xernze xemtan: ----+ xeftan xemxor: ----+ xemxwlf xend: ----+ xeynî xenîp: 

----+ xenîm xerad: ----+ xerrat xerav: ----+ xerab xerç: ----+ xerc  

xerîq: ----+ xerîk  

xerîv: ----+ xerib  
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xeter: - xetere  

xet.n: - xitm  

xevat: - xe bat  

xever: - xeber xevtan: - xef tan xewer: - xeber xewf: - xof  

xewgêr: - xew ger xewroşk: - xeberoşk xewx: - xox  

xeyîdîn: - xeyidîn xêzan: - xizan xilamî: - xinamî  

xilas: - xelas  

xilat: - xelat  

xilaz: - xe las  

xilmiş: - xilmaş XJrUZ: - XlillS  

xirab: - xerab  

xirav: - xerab  

 ..  ..  

xrrocrr: - xrrrecirr  

X1Sar: - xesar X1Sun: - XlZffi  

xişir: - xişr  

xişk: - hişk xiyal: - xeyal X1Zun: - XlZffi xizme: - xizêm  

xong: - xweng  
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xortom: - xortimlxortûm xoş: - xweş  

xoşî: - xweşî  

xoy: - xwê  

xoydank: - xwêdank xu: - xûy  

xû: - xûy  

xu: - xwe  

xudê: - Xwedê/Xweda xuh: - xweh  

xukî: - xûgî  

xulî: - xwelî  

xulmaş: - xilmaş xulwet: - xelwet xumar: - qumar  

xûn: - xwîn  

xundegeh: - xwendegeh xundin: - xwendin xûnxwar: - xwînxwar xurçik: - 

xurcik xurifandin: - xerrifandin xurifin: - xerrifin  

xurist: - xwerist  

xusar: - xesar xûşk!xuşk: - xwişk xwandin: - xwendin xwastin: - xwestin 

xwehr: - xwar xwerandin: - xurandin xwerînî: - xwirînî xweşab: - xweşav 

xweşxan: - xweşxwan xwirt: -+ xurt  

xwî: - xûy  

xwirînî: - xurînî xwiyanî: -+ xuyanî  

y  

yêxsir: - hêsîr yextiyar: -+ extiyar  

Z  

zahmet: -+ zehmet  

zam: - zem zarawa: -+ zarava  
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zaro: - zarûk/zarok zarzar: - zarezar zavoq: - zaboq zelam: - zilam zelete: 

- selete zeliqoq: - zeliqok zencîr: - zincîr  
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ze ngelûr: - zengelork zeqt: - zext  

zerer: - zerar  

zerû: - zelû  

zevk: - zewq  

ze wanî: - zebanî zewucîn: - zewicîn zexferan: - zehferan zêrzemin: - 

jêrzernîn zêrek: - zîrek  

zêtûn: - zeytûn  

zîlç: ~ zilq  

zilim: ~ zilm  

zilût: - zelût  

zimistan: - zivistan zînekar: - zinêkar zmgar: ~ zengar  

zingil: - zengil  

zrraq: - zeraq  

zrrar: - zerar  

zirehpûş: - ziripûş  

zirêç: - zirîç  

zirrên: - zirrîn  

zirîet: - ziraet  

zîrik: - jîrik  

zirrtaboz: - zirrteboz zîvirrandin: ~ zivirrandin zivîrrok: - zivirrok  

zixt: - zext  

zuha: - ziwa  

zûlam: - zilam  

zuwa: -+ ZIwa  

zuxur--szixur  
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FERHEN GA TERMÊN RÊZIMAN Ê  
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Avanî: Li gOIÎ hebûna kirde û bireserê rewşa lêkerê. Aqûzativi: Rewşa 

diyarkirina bireserê ji bo dema niha û bê.  

Baneşan: Nîşeneka xalbendiyê ya ji bo kelecan, hey irîn , tirs û bangkirinê 

tê bikaranîn.  

Bêhnok: Nîşeneka xalbendiyê ya ku ji bo bêhnstendinê tê bikaranîn. 

Kirde: Kes an tiştê ku karî pêk tîne, biker.  

Bilêvkirin: Awayê vegotinê, telafûz.  

Bireser: Hêmana ku bandora kirdeyê li serwê çêdibe.  

Biwêj: Gotinên zimên ên qalibî û mecazî ku ji bo rewşê tên gotin. Cînavk: 

Hêmana ku ciyê nav û kesan digire.  

Cudanavî: Navlêkirina peyvê ya ne rasterast.  

çawanî: Ji bo peyvan rewşa wesfi.  

Çendîtî: Ji bo peyvan rewşa mêjerê.  

Dema Borî ya Çîrokî: Dema bori ya ku wext di ser re derbas bûye û bi "bûn 

"ê çêdibe.  

Daçek: Hêmanên ku peywirên wek "man, derbasbûn, derketin û 

berpêbûn "ê li peyvan bar dikin, awa, şibandin, sedem û armancê didin.  

Dançêker: Rewşa lêkerê ya ku kar bi kesên din dide kirin.  

Dem: Wext, ji bo lêkeran tê bikaranîn.  

Dema Bê: Ew dema ku vegotin heye lê bûyer hîn pêk nehatiye.  

Dema Boriya Dûr a Nediyar: Ew dema boriya dûr a ku nediyarî li ser heye. 

Dema Boriya Dûr a Pêknehatî: Ew dema borî ya ku dûr e û bûyer pêk 

nehatiye.  

Dema Boriya Nêz a Pêknehatî: Ew dema borî ya ku di demeke nêz de pêk 

nehatiye.  

Dema Borî ya Domdar: Ew dema borî ya ku domdarî li ser heye.  

Dema Borî ya Dûdar: Dema borî ya ku hatiye bihîstin û wext di ser re 

derbas bûye.  
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Dema Borî ya Têdeyî: Dema borî ya ku kirde bixwe tê de ye û pirr wext di 

ser re derbas nebûye.  

Dema Niha: Ew dema ku niha didome, di vê demê de gotin û kirin di 

heman demê de pêk tên.  

Dengdar: Tîpên bêdeng.  

Dengdêr: Tîpên bideng.  

Dengzanî: Zanista ku li ser dengan dişixule, taybetî û guherînên wan 

vedikole. Ki rpandin: Li gorî asta deng cuda-bilêvkirina kîte an peyvekê.  

Dijwate: Peyvên ku wateyên wan li dijberî hev in.  

Dunik: Nîşaneka xalbendiyê ya ku axaftin û hêmanên taybet dikevin nava 

wê. Erênî: Tiştê ku tê erêkirin, wateya erênî dide.  

Gerguhêz: Lêkera ku bireserê dihewîne.  

Gihanek: Hêmana ku peyv û hevokan digihîne hev.  
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Gotinên Navdaran: Gotinên ku xwediyên wan diyar in.  

Gotinên Pêşiyan: Gotinên ku ji aliyê pêşiyan ve hatine gotin, xwedî daraz 

in û mirov ji wan sûd werdigire.  

Hevwate: Peyvên ku teşeyên wan cuda, lê wateyên wan wekhev in. 

Hevdeng: Peyvên ku teşêyên wan wekhev in; lê wateyên wan cuda ne. 

Hevdu danî: Hêmana ku ji du an zêdetir peyvan pêk hatiye.  

Hevok: Rêzepeyvên watedar ên ku bi pêveberekê bi dawî dibin. Hêman: 

Parçeya peyvan jî hevokê.  

Hoker: Hêmana ku ji aliyê dem, mêjer û çawaniyê ve bandorê li ser lêker 

û rengdêrê çêdike.  

Kite: Parçeya peyvê ya helî biçûk.  

Komepeyv: Peyvên ku bi hev re tên bikaranîn û dibin qalib. Lêker: 

Hêmana ku kar, tevger, kirin û bûyinê nîşan dide.  
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Lêkerên Birist: Lêkerên ku rayekên wan li gorî deman naguherin. Lêkerên 

Bêrist: Lêkerên ku rayekên wan li gorî deman diguherin. Lêkerên Tebatî: 

Lêkerên ku kirdeya wan ne diyar e.  

Lêkerên Lebatî: Lêkerên ku kirdeya wan diyar e.  

Lêkerên Têraniyê: Lêkerên "zanîn, karîn, wêrîn û xwestin "ê, lêkerên 

alîkar. Lêkernav: Lêkerên ku peywira navdêr, rengdêr û hokerê digirin ser 

xwe. Lêkernava Hoker: Lêkerên ku wek hoker tên bikaranîn.  

Lêkernava Navdêr: Lêkerên ku wek navdêr tên bikaranîn.  

Lêkernava Rengdêr: Lêkerên ku wek rengdêr tên bikaranîn.  

Mêjer: Yekjimarî û pirrjimariya peyvê.  

Navdêr: Terma rêzimanê yaji bo hêmanên ku ne lêker in tê bikaranîn, 

nav. Negerguhêz: Lêkera ku ne xwedî bireserê ye.  

Neyînî: Tiştê ku tê "na "kirin, wateya neyînî dide.  

Nêzwate: Peyvên ku wateyên wan nêzî hev in.  

Paşgir: Qertafa ku tê dawiya peyvê.  

Perçînkirin: Xurtkirin, têkûzkirin.  

Pêş gir: Qertafa ku tê pêşiya peyvê.  

Pêkhatî: Peyva ku ji tiştekî pêk hatiye, çêbûye, dariştî. Pêveber: Hêmana 

bingehîn a ku hevokê temam dike. Pirrjimar: Pirrbûna mêj erî.  

Pirsnîşan: Nîşaneka pirsê.  

Qertaf: Qertaf, pirtikên ku bi nav û lêkeran ve dizeliqin. Qertafên Çêker: 

Qertafên ku peyvên nû çêdikin. Qertafên Diyariyê: Qertafên zayend û 

mêjerê.  

Qertafên Nenasiyê: Qertafên ku navdêran nediyar dikin, "-ek" û "-in ", 

Qertafên Raweyî: Qertafên dem, xwestek û daxwazê.  

Qertafên Raveberê: Qertafên hêmana ku rave dibe, veqetandek. 

Qertafên Ravekerê: Qertafên hêmana ku rave dike, qertafên diyariyê.  
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Qertafên Peywirî: Qertafên ku wateya peyvan naguherînin, peywiran li 

wan bar dikin.  

Racivîn: Kurtbûna kîteyekê.  

Ras tnivîs: Îmla, ras tnivîsa peyvan.  
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Raveber: Hêmana ku rave dibe.  

Ravek: Peyvên ku hev temam dikin, rave dikin û dibin qalib. Rawker: 

Hêmana ku rave dike.  

Rawe: Teşeyê lêkerê yê li gorî dem, xwestek û daxwazê. Razber: Tiştê ku 

ne li ber çavan e, di hişî de cî digire.  

Rengdêr: Hêmana ku wesfê navdêran ji aliyê reng, teşe, mêjer, çawanî û 

nîşanî ve dide diyarkirin.  

Sazkirin: Çêkirin û avakirana peyv û hevokê.  

Sêxal: Nîşaneka ku ji bo zêdekirina mînakan û hevokên netemambûyî tê 

bikaranîn.  

Şênber: Tiştên bûjenî, cîgirtî, berbiçav. Teşe: Şikl, dirûv  

Tewang: Xwarbûn, çivandina hundirîn, guherîna dengdêran. Têkel: 

Tevlihev.  

Term: Peyvên ku di qadên wek "huner, ziman û zanist "ê de di warê xwe 

de tên bikaranîn.  

Tîp: Herf, deng. Vegotin: Qalkirin.  

Veguhastin: cî guhertina tîpan û peyvan. cî guhertina taybetiyên xweza û 

mirov û sehekan.  

Veqetandek: Qertafên ku di ravekê de tên ser raveberê û zayend û 

mêjera wê diyar dikin.  

Wate: Maneya tiştekî.  

Wateye Bingehîn: Wateya esil a peyvê.  
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Wateya Lêkirî: Wateya ku bi dûre li peyvê hatiye zêdekirin. Wateya 

Termî: Wateya ku di warê huner û zanistê de tê bikaranîn. Wekînek: 

Nîşaneka ku ji bo rêzepeyvên wekhev tê bikaranîn.  

Xal: Nîşaneka xalbendiyê ya ku li dawiya hevokên temambûyî tê 

bikaranîn.  

Xalbendî: Nîşaneyên nivîsê.  

Xalebêhnok: Xal û bêhnoka li bin, ji bo girêdana hevokan tê bikaranîn. 

Xalecot: Du xalên li ser hev, bêtir ji bo vegotin û ravekirinê tê bikaranîn. 

Xwerû: Peyvên ku qertafên çêker nes tendine, resen.  

Xweş navî: Ji bo rewşên nebaş, navlêkirina baş a peyvan.  

Yekjimar: Tiştê ku li gorî mêjerê yek e ne pirr e.  

Zayend: Rewşa mêtî û nêrtiya peyvê.  
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Li ser rêzimana Kurmancî heta niha gellek xebat hatine kirin.  

Van xebatan, rê li pêşiya zimên vekiriye û ew aniye qonaxa îro.  

Lê ziman jî wek mirovan zindî ye û divê xebatine berfireh li ser wî bên 

kirin û pirsgirêkên heyî bên çareserkirin.  

Ev pirtûk bi vê mebestê hatiye amadekirin.  

Di vê pirtûkê de, bi awayekî berfireh û bipergal qala hemû mijarên 

rêzimanê hatiye kirin.  

Mijarên wek "Wateyên Peyvan", "Lêkemav", "Çewtiyên Vegotinê" hinek 

mijarên nû ne ku li rêzimanê hatine zêdekirin.  

Di vê pirtûkê de li ser qertafan û rayekên lêkeran, xebateke berfireh 

hatiye kirin.  

Herwiha li gorî fonetîka zimên di vê xebatê de li ciyên pêwîst dengdar 

hatine dubarekirin.  

Ji bo rêzimaneke têkûz û bipergal, qertafa diyariyê, ya ku zayend û 

mêjera peyvên nêr diyar dike bi temamî hatiye bikaranîn.  

Di vê pitûkê de li ser zayenda peyvan jî xebatek hatiye kirin.  

Zayenda hinek tiştên sereke wek lîste hatiye dayîn.  
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PÊŞGOTIN 
Di ser çapa yekem a vê pirtûkê re pênc sal derbas bûn. Ev nêzî du salan e 
ku çapa yekemîn qediyaye û zêdetirî salekê ye ku ez liser çapa duyemîn 
dixebitim. Çima amadekirina vê çapê ev qas dem girt? Serê pêşîn xebata 
amadekirina çapa nû di ber gelek kar û barên din re hate kirin, gelek caran 
xebatên din nehişt ku ez vê xebatê bikim, lewre jî ev kar vema. Ji bilî ve 
yekê jî, pêwîstî bi venihartineke bi hûrbînî hebû, vê yekê jî gelekî dem 
girt. Her wiha di warê redaksiyonê de jî di çapa yekemîn de qelsî 0 lawazî 
pêk hatibûn, lewre me nexwest ev tişt were serê vê çapa nû jî. Ji ber van 
sedeman çapa nû ya pirtûkê hinde dem girt li dereng ma. 
Di ve çapa mi de min hemû mijar ji nû ve di ber çavan re derbas kirin, 
hinek mijar hatin berfirehkirin, di hinek mijaran de guhartin pêk hatin. 
Her ku zanîn li ezmûna mirov di warê zimanî û rêzimanî de zêdetir dibe, 
asoya mirov firehtir û têgihîştina mirov kûrtir dibe, li gorî wê jî mirov 
dixwaze hîn bi hûrbînî mijaran hilgire dest. 
Di pirtûka min a bi navê "Waneyên Rêzimanê Kurmancî" de bandora 
berhemên rêzimanî yên kurdî. bi taybetî bandora Celadet Bedirxan li ser 
min gelek bû. Di çapa yekemîn a vê pirtûkê de min hinekî bala xwe dabû 
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berhemên zimanzaniyê û berhemên rêzimana kurdî yên bi zarava û 
zimanên din. Di vê çapê de min hinekî zêdetir bala xwe da berhemên 
zimanzaniyê û rêzimana hinek zimanên din; bi taybetî jî rêzimana farisî, 
îngilîzî û tirkî. Ji xeynî wan, xebat û lêkolînên min ên di domana pênc salan 
de û nîqaşên ku li ser warên cur bi cur ên rêzimana kurdî pêk hatin ji bo 
tekûzkirina hinek mijaran bûn bingeh. 
Nemaze xebata me ya di dema amadekirina seta hîndekariyê ya bi navê 
"Hînker l-Il-lll ' de di warê ronîkirina gelek mijarên rêzimanî de bû alîkar. 
Her wiha xebatên Koma Lînguîstîkê yên ku eli bin banê Enstîtuya Kurdî ya 
Stenbolê de pêk hatin, derfet da ku ez bala xwe zêdetir bidim hinek 
mijarên denganî, peyvsazi, watenasî û hevoksaziya kurdî. 
11 
Spasî û malavayî 
Di amadekirina çapa nîl de piştgir û hevalbenda min a sereke hevala Aysel 
Çetîn bû; her mijara ku min xwend, wê jî carekê xwend, hem redakte kir, 
hem jî bi rexne û pêşniyarên xwe xebat dewletmend kir. Her wiha piştre 
jî wê berga pirtûkê amade kir li di warê rûpelsaziyê de alîkarî kir. Ji ber vê 
yekê ez spasiyên xwe yên taybet pêşkêşî wê dikim. 
Her wiha hevalê min î hêja, zimanzan Zana Farqînî, pirtûk serdanpê 
xwend, hem şaşiyên ku bi ber çavên me neketibûn sererast kirin, hem jî 
bi rexne û pêşniyazên xwe pirtûk tekûztir kir. Her wiha di gelek warên 
rêzimanî de min ji gotar li xebatên wi sûd wergirt, ji ber vê yekê jî ez 
dibêjim mala te hezar carî ava. 
Hevalê hêja Umîd Dernîrhan piştî derketina çapa yekemîn, pirtûk 
serdanpê xwendibû û gelek şaşi destnîşan kiribûn, dema ku min dest bi 
amadekirina çapa duyemîn kir, min pêşî ew şaşî sererast kirin. Lewre jî ez 
spasiyên xwe pêşkêşî wî dikim. 
Her wekî ku min li jor jî daxuyand di domana amadekirina "Hinker'tan û 
di xebata Koma Lînguîstîkê de min derfet dît ku gelek mijaran zelaltir 
bikim. Ji ber vê yekê jî ez spasiyên xwe pêşkêşî beşdarên van xebatan 
dikim. 
Bi taybetî hevala Ronayî Onen di her du xebatan de jî hebû, nemaze di 
dema amadekirina asta duyem û sêyem a Hîn kerê de cm her du bi hev 
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re xebitîn, di vê demê de gelek tişt di serê min de zelaltir bûn. Lewre ez 
spasiyên xwe pêşkêşî wê dikim. 
Ji bilî wan rêveberiya Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê û hevalên TZPKurdî di 
warê amadekirina vê xebatê de piştevaniya min kir. ez malavahiya wan jî 
dikim. Ji van hevalan ez dixwazim keda hevala Xunav Altun ku rûpelsaziya 
pirtûkê kiriye bi bîr bînim fl spasiyên xwe pêşkêşî wê bikim. Her wiha cz 
spasiyên xwe pêşkêşî hemû kesen ku bi rexne û pêşniyazên xwe alîkarî 
dane min, dikim. 
Di encamê de ez hêvî dikim ku vê pirtûkê hinek aliyên tarî yên rêzimana 
kurdî ronî kiribin li hinek alozî ji holê rakiribin. Hemû şaşî CI kêmasiyên di 
pirtûkê de yên min in, her kesê/a ku bala min bikişîne ser van kêmasî li 
şaşiyan dê min kêfxwes bike. 
Samî Tan 
12 
PÊŞEK 
Yek ji stûnên zimanê nivîskî jî rêziman e ku ew li deng, teşe û binyata 
hevokê yên zimanekî dikole û rêzikên wî zimanî tespît dike. Ji lew re, ji bo 
zimanê nivîskî rêziman tiştekî pir girîng ê jênager e. Nemaze bi xebatên 
akademîk fl zanistî yên li ser zimên, hemû rêzikên zimên derdikevin holê 
û bi saya wan xebatan jî standardiya zimanê nivîskî pêk tê. 
Samî Tan yek ji wan zimanzanan e ku salên dûr û dirêj c li ser rêzimana 
kurdî dixebite û serê xwe bi peyîtandin fl tespîtkirina rêzikên zimanê 
kurdî diêşîne. Birêz Tan ku gelek salan bi karê roj-namegeriya bi kurdî 
biliyaye û ji pratîka zimanê kurdî sûd wergir-tiye, xebatên xwe yên li ser 
rêzimana kurdî ne bi zimanekî din lê bi kurdî dike ku ew jî yek ji dûajoyên 
nemir Celadet Bedirxan û Feqî Huseyn Sagniç e. Taybetiyeke din a Sami 
Tan jî ew c ku di warê zimanê kurdî de her tim xwe nû dike, her wiha 
xebatên xwe û lêkolînên xwe yên li ser zimanê kurdî jî kûrtir dike. 
Tan pêşî xebatên xwe yên di vî warî de bi navê 'Waneyên Rêzimanê 
Kurmancî' pêşkêşî me kiribûn, lê ew bi wê nesekinibû û xebatên xwe yên 
li ser rêzimanê kûrtir kiribûn û piştre jî berhema xwe ya navborî ku ji aliyê 
naverokê ve dewlemend fl berfirehtir kiribû, îcar bi navê 'Rêziman fl 
Rastnivîsa Kurmancî' dabû çapkirin. 
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Lê çawan me di serî de diyar kir, ew di vî warî de her geşe bi xwe dide fl 
xwe nû dike û ez bi xwe jî şahid û guvahê vê yekê me. Niha jî bi xebata 
xwe ya bcrfirchkiri, ya sererastkirî û ji berê tekûztir, li 
13 
pêşberî me ye ku îcar berhem bi navê 'Rêzimana Kurmancî' tê 
pêşkêşkirin. 
Di vê çapa nû ya berfirehkirî de hem mijar hatine zêdekirin hem jî şaşî û 
kêmasiyên berê hatine sererastkirin û bi vî awayî jî xebat hatiye edilandin 
û kemilandin. 
Xebat û lêkonînên di warê zimên de bivê nevê bi temamî hev na-girin û 
der barê hin rêzikên zimên de ji hev cuda ne. Loma wekî her rêzimanzanî, 
Samî Tan jî der barê rêzimana kurdî de xwedî raman û angaştan e ku ev 
jî tiştekî asayî ye. Bi ya min a herî girîng ewe ku raman û angaşt xwedî 
palpişt û delîlên beraqil bin û divê meriv jî bêyî pêşdarazî li wan angaşt û 
ramanan binêre û binirxîne ku j ix we helwesta zanistî jî ev c. Digel vî qasî 
ji bo navlêkirina rêzikên ziman jî, ji têgih û termên ku hatine bikaranîn 
zêde, ravekirina mijar û rêzikan hîn bêhtir girîng e. 
Di vê heyamê de ku daxwaza perwerdehiya bi zimanê dayikê ji berê 
bêhtir di rojevê de ye ûji bo pêkanîna vê xwestinê jî çalakiyên cur bi cur 
tên kirin û kurs tên lidarxistin, ez bawer dikim ku ev xebat dê pirtir bi kêr 
were û bibe kereseyckc hêja ya perwerdehî û hînki-rina zimanê kurdî. 
Zana Farqînî 
14 
PÊŞGOTINA ÇAPA YEKEMÎN 
Di ser xebata me ya bi navê" Waneyên Zaravayê Kurmancî" re pênc sal 
derbas bûn. Wê demê bi tenê li hin saziyên mîna Enstîtuya Kurdî ya 
Stenbolê û rêxistinên HADEP'ê waneyên zimanê kurdî di-hatin dayîn. Ew 
kar li derveyî qanûnên heyî bû, ji ber vê yekê jî polîsan çend caran avête 
ser saziyên kurdî û heta li rêveberên En-stîtuya Kurdî ya Stenbolê ji ber 
vê yekê doz hatin vekirin. Niha êdî kursên zimanê kurdî bi awayekî fermî 
hatine vekirin. Kesên ku wan kursan dibin sêrî, bawernameyên ku ji hêla 
midûrên perwerdehiyê ve hatine şanenavkirin werdigirin. 
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Digel vê yekê jî, ji wê demê heta niha berhemên ku bi kêrî hîn-dekarî û 
perwerdehiya bi zimanê kurdî werin, pir zêde nebûne. Ev xebata li ber 
destên we bi mebesta dagirtina valahiya di vî warî de hatiye amadekirin. 
Min pêşî bi mebesta berfirehkirina" Waneyên Rêzimanê Kurmancî dest 
bi xebatê kir, lê paşê xebat ji wê çarçoveyê derket; rengekî nû wergirt. Di 
wê pirtûkê de mijar wane bi wane hatibûn amadekirin û di dawiya her 
mijarê de hindarî hebûn. Xebat di çarçoveya pirtûkeke rêziman a klasîk 
de bû, mijarên zi-manzaniyê zêde li ber çavan nehatibûn girtin. Lewre jî 
min biryar da ku berhemeke cuda û berfirehtir amade bikim. Ev berhem 
ji wê çarçoveyê hatiye derxistin, pê re jî ew hindariyên li dawiya mijaran 
hatine rakirin. 
Ev xebata li ber destên wc, li ser çar stûnan hatiye avakirin: 
Dengzanî, peyvsazî, hevoksazî II rastnivîs. Lewma jî me navê "Rêz-iman û 
Rastnivîsa Kurmancî" li vê pirtûkê kir. Piştî berhema xwe ya bi navê 
"Waneyên Rêzimanê Kurmancî", min dixwest xebatên nû li ser zimên pêk 
bînim, lê karê rojnamegeriyê rê li ber vê yekê girt; 
15 
nehişt ku ez li ser zimanê kurdî hûr bibim. Lewre jî ev xebat hinekî bi 
derengiyê ket. Xebata min a li ser vê pirtûkê bi qasî du mehan kişand. Di 
encamê de berhemeke wiha derket holê, ez hêvî dikim ku bi kêrî şagirt û 
mamosteyên zimanê kurdî were. 
Spasî 
Ezmûna min a li ser zimanê kurdî di nav rojnameyên Welat, We-latê Me 
û Azadiya Welat de pêk hat, lewre jî ez ji rêveber û xe-batkarên van 
rojnameyan hînî gelek tiştan bûm, ez spasiyên xwe pêşkêşî wan hevalan 
dikim. Her wiha nîqaşên ku me li Enstîtuya Kurdî ya li Stenbolê li ser 
zimanê kurdî kirin di gelek waran de riya min ronî kir. Lewre jî di serî de 
gorbihuşt Mamê Feqî, ez spasdarî hemû beşdarên van nîqaşan im. Her 
wiha gelek nas û dostan jî dîtin II ramanên xwe yên li ser pirtûka 
"Waneyên Rêzimanê Kurmancî" ji min re şandin, di serî de mamoste 
Deharn Evdilfettah, ez spasiyên xwe pêşkêşî wan gişan dikim. Di dema 
amadekirina pirtûkê deji bo rexne û pêşniyazên wî yên ronîker, ez 
spasiyên xwe pêşkêşî Zana Farqînî dikim. Qahir Bateyî jî pirtûk seranpê 
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xwend û şaşiyên ku bi ber çavên min neketibûn, sererast kirin, jibo vê 
keda wî ez spasiyên xwe pêşkêşî wî dikim. Her wiha ez spasiyên xwe yên 
taybet pêşkêşî hevala me ya hêja Aysel Çetîn dikim. Lewre wê hem di 
pêvajoya amadekirina pirtûkê de gelekî alîkariya min kir, hem rûpelsazî û 
bergsaziya pirtûkê kir. Li aliyê din, di dema xebata xwe ya du mehan de 
jibo aram û alîkariya wan, spasiyên xwe pêşkêşî dayik û bavê xwe; birayê 
xwe Yusufûjinbiraya xwe Songulê dikim. 
Samî Tan 
A             A 
JI ALIYE BINYADI VE MALBATEN ZIMANAN 
1. a) 
Hindî      Îranî       Îtalî                         Rûsî 
                                Îspanyolî              Îngilîzî    Bulgarî 
+             +             Romenî                Holendî                Sirbî 
                                Arnawidî                              Hirwadî 
Hindî      Farisî      Portekizî                              Çekî 
Urdî       Kurdî     Fransî                    Lehî 
                Pcştûyi 
                Belûcî 
                Tacikî 
                Osetî 
1. b) 
Erebî Îbranî Hebesî Suryanî 
Zimanê Îranî yê Derin 
Çînî TIbetÎ 
I 
Rojhilat 
Zimanên Kevn ên Îranî 
Avestayî 
Zimanên Serdema Navîn 
Zimanên Nû yên îranî 
Soxdi, Sakayi 
I 
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Osetî, Pêştoyi 
I 
Rojava 
I 
Tirkî 
:\1 ox olî Mançûyi Thnguzî Japonî Korcyi 
:\1:carÎ Fînî EstonÎ 
Bakur 
I 
Medî 
Partî 
Kurdî, Belûcî 
I 
Baştir 
I 
Farisiya Kevn 
Farisiya Navîn 
Farisiya Nû 
,               ""'-         . 
1 
----------------------5008 
Kurdiya Dêrîn 
.... ~ ... 
Pehlewanî 
Kurmancî 
...................................................................................................................
................................................. 1000 
500 
Kirmanckî 
Goranî 
1500 
HewremanÎ 
Lekî 
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Kurmanciya Jorîn 
Kurmanciya Jêrîn 
ZIMA1\' Û ZIMANÊ KURDÎ 
Berî ku em derbasî mijarên rêzimanî bibin, pêwîst e ku cm li ser zimên bi 
gelemperî û li ser zimanê kurdî bi taybetî çend tiştan bibêj in. Her wekî 
çawa ku peydabûna nivîsê mîna destpêka dîrokê tê pejirandin, pêkhatina 
zimên jî di domana pêkhatina mirovan de qonaxeke girîng û sereke ye. Ji 
ber ku zimên riya raguhastina peya-man ji kcsekî/ê bo kesekî/e din vekir; 
têkiliya di navbera mirovan de xurtir kir. Bi riya zimên mirovan ezmûn û 
serpêhatiyên xwe rag-ihandin hev û ev ezmûn ji nifşên berê derbasî 
nifşên nûhatî bûn. Xuya ye ku destpêkirina axaftinê di mêjiyê mirov û 
mêjûya mirovahiyê de şoreşeke mezin e. 
Nexwe ziman çi ye? Mirov dikare bi sê awayên euda bersiva vê pirsê bide 
ku hemû jî têkildarî hev in û hev temam dikin. 
j - Ziman navgîna ragihandinê ye. Mirov bi riya dengan hest û ramanên 
.xwe radigihînin hev. 
2- Ziman dergûşa hemû afirandinên mirovan e, dergûşa çandê ye. 
3- Ziman nîşaneya nasnameya hevpar e. 
Ji ber van sedeman têkiliyeke xurt di navbera ziman, çand û nas-nameyê 
de heye. Ji ber van sedemên ku me li jor rêz kirin, pêkhatina zimanên 
cuda bi xwe re bingeha pêkhatina çand, qewm û neteweyên cuda jî anî. 
Zimanên cuda, bûn sedem ku qewmên ji hev cihê derkevin holê. Netewe 
jî j i pêşketina qewman derket holê. Taybetiya sereke ya ku neteweyan 
pêk tîne jî ziman e. Lewre ji bilî xak û bazara hevpar ku piştî kapîtalîzmê 
derketine holê, tiştên din ên mîna dîroka hevpar, giyanê hevpar, çanda 
hevpar, gişt alîkariyeke mezin 
21 
ji zimên werdigirin. Bêyî zimên giyan û çandeke hevpar pêk nayê. Pê ve 
girêdayî zanaveke hevpar jî çênabe. 
Di mercên îroyîn de ku mirov roj bi roj nêzî hev dibin, sînorên heyî hêdî 
hêdî ji holê radibin, di parastina reseniya gelan de rola zimên zêdetir 
dibe. Êdî kesên ku bi heman zimanî dipeyivin çi qas dûrî hev bin jî dikarin 
bi hêsanî bi hev re danûstandinê bikin û bêyî rakirina sînoran ji aliyê hest 
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û ramanê ve yekîtiya xwe pêk bînin. Lewre jî girîngiya zimên zêdetir bûye. 
Ev yek ji bo gelên bindest hê girîngtir e. Ji ber ku niha li ser rûyê cîhanê 
nêzî heft hezar ziman hene, lê tê texmînkirin ku heta dawiya vê sedsalê 
nîvek ji van zi-manan dê bimirin. Hejmareke kêm ji wan zimanan, derfeta 
wergirtina rengê zimanekî nivîskî bi dest xistiye. 
Zimanê kurdî yek ji wan zimanan e ku kêm be jî ew derfet bi dest xistiye 
û pê wêjeyeke nivîskî derketiye holê. Van demên dawîn pê film têne 
kişandin, bi hezaran pirtûk, bi sedan weşanên peryodîk pê hatine 
weşandin. Bi dehan kanalên televîzyonê pê weş anê dikin û ew bi weşana 
di ser peykan re xwe digihînin kurdan. 
Ji aliyê binyadê ve kurdî 
Ziman bi du awayan têne senifandin;ji aliyê binyadê ve ûji aliyê form û 
teşeyê ve. Ji aliyê binyadê ve ziman kom bi kom jihev hatine cudakirin. 
Her wekî Hind-Ewropî, Hamî-Samî, Ûral-Altay û hwd. Koma herî mezin a 
zimanan, koma Hind-Ewropî ye. Zimanê kurdî jî di nava koma Hind-
Ewropî de ye. Her wekî tê zanîn zimanên mîna îngilîzî, almanî, latînî, farisî, 
sanskrîtî jî di nav vê komê de cih digirin. 
Dema ku mirov bala xwe bide hinek peyvên hevpar jî mirov dikare 
peywendiya zimanê kurdî II van zimanan bibîne. 
Kurdî     Almanî Îngilîzî    Farîsî      Fransî 
erd         erde      earth     eradi      terre 
stêrk      stern     star        sitare     astre 
mak       mutter mo/her                mader   mêre 
hebûn   haben   have      hes/en                 avoir 
22 
mtn        mein      my          men       mon 
na           nein       no           ne           nan 
hed        bose      bad        hed        mauvais 
nll           nell         new       nev        nouveau 
nav         nam       name    nam       nam 
heşt       aeh!       eight      haşt       heut 
mêr        mann    man       merd     male 
du           zwei       two        do           duex 
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mêr        mann    man       merd     melle 
deri        tiir           door      der         parte 
dot         tochter                 daughter             dax/er .fllle 
hêk        ei            egg         toxmê morx       elif 
Zimanê kurdî ji zimanên Hind-Ewropî, di nava beşa zimanên îranî de ye. 
Zimanên îranî jî bi du awayan tên dabeşkirin; li gorî serdeman wekî 
serdema kevnar, serdema navîn û serdema nû. Li gorî erdnîgariyê; wekî 
zimanên bakurê Îranê, zimanên başûrê Îranê, zimanên rojhilatê Îranê û 
zimanên rojavayê Îranê. Zimanên rojavayê Îranê jî bi ser du koman ve tên 
dabeşkirin: Zimanên başûrê rojava û zimanên bakurê rojava. Kurdî di nav 
zimanên bakurê rojava de ye, farisî jî zimanekî başûrê rojava ye. 
Li gorî dabeşkirina ku me kir, farisiya kevn, farisiya navîn tl farisiya nû li 
pey hev tên û di nava zimanên başûrê rojava de cih di-girin. Her wiha 
zimanê medî, partî û zimanên îroyîn; kurdî, belûcî, tatî, gilêki, talîşî fl hwd. 
di nava koma bakurê rojava de cih digirin. Di vê komê de zimanê medî 
serdema kevnare, zimanê partî serdema navîn û zimanên din ên mîna 
kurdî, belûcî, tatî, gilêkî, talîşî serdema nû temsîl dikin. 
Gelek zimanzan zimanê kurdî rasterast bi zimanê medî ve girê didin. Lê ji 
zimanê medî pir kêm peyv mane, ew jî ji çavkaniyên biyanî hatine 
wergirtin û navên cihan in. Lê belê ji bilî vê yekê jî belgeyek heye ku ji bo 
têkiliyeke rasterast a zimanê kurdî û medî dibe delîl û palpişt. Ev jî duayek 
e ku di sedsala 14 'an de hatiye dîtin, ew dua bi çend zimanên mîna erebî, 
farisî, tirkî û medî hatiye nivîsandin. D. N. MacKenzie li ser vê mijarê 
gotarek nivîsandiye. Dua bi zimanê medî bi vî rengî ye: 
23 
Pakê] xodê, pakê) zehm 
Pakê] vêmerg, koy hatî xaçê. eş kirme. rehmetê ma. 
Bi kurmancî: 
Paqij xwedê. paqij zexm 
Paqij bêmirin, kil halî xaçê. rehmetê bike li me. 
Her wekî tê xuyakirin ev dua bi kurdî ye. Ev nîşan dide ku heta demekê 
zimanê kurdî wekî wekî "medî" hatiye binavkirin. Piştî vê mijarê em 
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dikarin hinek bêjeyên zimanên kevnare û bêjeyên zimanê kurdî bidin ber 
hev, bi vî awayî jî têkiliya wan nîşan bidin. 
Medî     Kurdî 
baga      beg 
bireyzmen          birêz 
zore       zor; pir 
speke    seg, spa (kirmanckî) 
firen      fire. zor 
xişayese               şa, paşa 
pirsiwa perasû 
Pehlewî                Kurdî 
bir/Îg     biro. birû 
ke/ten ke/tin 
hemhar                hembar 
birader                 bira, birader 
werzîger              werzêr; kiştkal, cotyar 
giyan     giyan 
cewan   ciwan 
firezaneg             firezan 
diro        diro. derew 
dar         dar 
kefçek ke/çik, kewçik 
gurdek gurçik. gurçîsk 
kilîl          kilîl, sing 
sûxir      sûr, sor 
hen han               hen ban. heban 
   24 
Avestayî               KurdÎ 
enguşt engûs (tilÎ) 
ewre     ewr, hewr 
esp         esp, hesp 
krîter     kirêkar, karker 
xumbe xume, hûme 
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gen        gen, genî, gend 
zimater                 zawa, zava, zama 
leyze     tij, tûj 
he Il'!'    bebir, bew! 
wera::: beraz 
wefr      befir, berf, vewr 
war        warin, barîn 
Ji zimanên îro, zimanên îranî yên mîna farisî û belûcî xizmên kurdî ne. Ji 
bo ku têkiliya zimanên îranî baştir were dîtin em ê hinek peyvên çend 
zimanên nûjen ên Îranî bidin ber hev: 
Kurdî     BelûçÎ    Mazandaranî      Farisî 
rind, ciwan          şan; soherû        şamxdl, xeşnemd            zîba.xoşçehreh 
xwîn, goynî         hOI1      xun        xûn 
nan        neyon   mÎn        mîn 
anîn, ardene      durten, drag       biyarden              averden 
hira        brdr hrds             birdr      berader 
farî         (har        siyo        tarîk 
dol. keç, çena    dohtir; duttag    kijd, dether        doxter 
roj.roz   roç          rezj        rLÎz 
kirin, kere/ene kanag, kurtin      hdkerden            kerden 
mirin, men/ene                mireg    mernen                murden 
kel; her                 her         xar          xar 
hêk, hak               heyg, heyk          merqdna             toxmê marx 
çav, çim                çem       bej, çeş                çeşm 
bav, pî   pit, piss                 piyer      peder 
tirs, fers               turs, terseg         teşepaş                ters 
weş. xweş           waşt hoş              xaar       xoş 
agir, adil; ar         deh, ds                 leş          ateş, azer 
masî, mase         mahî, mdhîg       mahÎ      mahÎ 
xwedê, homa    hwdû    homa, xada        xo da 
dest       dast       dess       dest 
                                                25 
dil, zerre ziman. ziwan nav. name berz, bilind jin, cenive sal. sere 
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dif, hatyr              dil 
zevan. zobdn ziwan 
nam       num 
bwrz. buleand --- 
def zeban nam 
bolend, bare: 
jan sal 
jhel1ya 
:el1 sal 
Kurdî û farisî 
.Ji ber ku der barê têkiliya kurdî û farisî de hinek angaşt hene ku dixwazin 
kurdî wekî zaravayekî farisî nîşan bidin, cm dixwazin li ser têkiliya kurdî lt 
farisî hinekî rawestin. Di nav zimanên îranî de farisî tekane ziman e ku her 
tim bûye zimanê desthilatiyê, lewre jî di gelek waran de ji zimanên din 
zêdetir derketiye pêş. Ji ber vê yekê gelek kesan xwestiye zimanên din ên 
Îranî wekî zaravayên farisî bibînin. Lê êdî diyar bûye ku zimanê farisî ji van 
zimanan bi tenê yek e, nikare hemû zimanan bigire bin baskên xwe. 
Piştî vê destpêkê em werin ser têkiliya kurdî û farisî. Kurdî û farisî du 
zimanên ji heman binyadê ne. Ji ber vê yekê, ji gelek aliyan ve her du 
ziman nêzî hev in. Lê dîsa her du ziman ji gelek aliyan ve jî ji hev cuda 
dibin. Wekî mînak, di zaravayên Bakur ên kurdî de zayendî heye, lê di 
farisî de nîn e. Her wiha di kurdî de ergatîvî heye, lê belê di farisî de nîn 
e. 
Dema ku mirov bala xwe dide peyvên kurdî û farisî mirov dibîne ku peyv 
bi rêjeyeke pir zêde nêzî hev in. Gelek peyv bi guherîna hin dengan ji hev 
euda dibin. Dema ku mirov farisiya kevn lt zimanên pêşrewên kurdî dide 
ber hev jî ev yek bi awayekî zelal derdikeve holê. Em dikarin bi çend 
mînakan mijarê zelaltir bikin. 
Dengên ku peyvên kurdî û farisî ji hev cuda dikin: 
V/B 
Dengê /b/ya farisî di kurdî de dibe /\'-''''/ 
KurdÎ şev/şew bav/baw 
fUI' 
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Farisî şeh hab tab 
seH'': 
sebz 
26 
xew hevrişm 
xab ebrîşetn 
J/Z 
Dengê Izl bi piranî di kurdî de dibe Ij/, lê awarteyên vê yekê jî hene. Bo 
nimûne di peyvên mîna "jeng" û "zeng", "jîrek" û "zîrek" de kurmancî her 
du deng jî di nava xwe de parastine. 
Kurdî     Farisî 
jehr        ::ehr 
ny'          raz 
jin           ::en 
./111     zîndegî 
SIH 
Di hin bêjeyan de Is/ya di kurdî de di farisî de dibe Ih/. 
Kurdî masi 
des (kirmanckî) asin 
ask 
Farisî mahî 
deh ahen ahû 
V/(Ş)M 
Di gelek bêjeyan de beranberî Iv/ya kurdî di farisî de /şm/ an jî bi tenê 
Iml tê. 
Kurdî     Farisî 
çav         çeşm 
zava       damad 
gav         gam 
nav         nam 
zrn 
Kurdî 
Cudatiyeke din a kurdî û farisî jî pevguherîna dengê !zI û ldi ye. 
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zava zanist 
zere (kirmanckî) zerya 
Farisî damad danist dil derva 
27 
V/XM KurdÎ tov 
Farisî toxm 
Di dawiya vê mijarê de divê em bidin xuyakirin ku guherîna van dengan 
ne bi rêjeyeke ji sedî sed e. Gelek awarte di her du zimanan de jî hene. 
Her wiha cudatiya van dengan di kurdî de li gorî zar-avayan jî diguhere. 
Zaravayên kurdî 
Wekî her zimanî, zimanê kurdî ji xwediyê zaravayan e. 
Dabeşkirina zaravayên zimanê kurdî ji hêla kesên cuda ve bi awayên têvel 
hatiye kirin. 'Rojhilatnasên ku li nav kurdan geriyane, li ser zaravayên 
zimanê kurdî li gorî pêzanîna xwe lî berjewendiyên dewleta xwe gelek 
nirxandinên nerast jî kirine. Kurdan bi xwe jî li ser zaravayên kurdî 
helwesteke zanistî wernegirtiye, jê zêdetir bi hestiyarî tevgeriyane. Lê 
dîsa jî dabeşkirina zaravayan serê pêşîn ji hêla Şerefxanê Bedlîsî ve hatiye 
kirin. Wî di sedsala 16'an de di berhema xwe ya bi navê Şerefname de li 
ser zaravayên kurdî wiha gotiye: 
"Civat LÎ hozên kurd bi ziman, tore û rewşa xwe ya civakî dibin 
çar bir: 
Bira yekem: kurmanc Bira duyem; lor 
bira sêyem; kelhûr bira çarem: goran 
Hinek li gorî erdnîgariyê zaravayên kurdî wekî kurdiya bakur, kurdiya 
başûr û kurdiya naverast dabeş dikin. Hinek jî zaravayên kurdi dikin du 
qism: kurdiya bakur û kurdiya başûr. .. 
Bi kurtasî zaravayên sereke yên kurdî ev in: kurmanciya jorîn, kurmanciya 
jêrîn, goranî (hewremanî), kirmanckî (dimilî), lorî ... Divê bê gotin ku 
hinek zanyar zaravayên kirmanckî û goranî wekî yek zarava dihesibînin û 
hejmara zaravayên kurdî dadixin çaran. Lê bi baweriya min ev dîtin zêde 
ne zanistî ye. 
28 
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Zaravayên kurdî her yek ji aliyekî ve ji yên din cuda dibe û di warekî de du 
heb ji wan nêzî hev in, di warekî din de du hebên din nêzî hev dibin. Bo 
nimûne, di warê tewangbarî, nêr û mêti û erga-tîviyê de zaravayên bakur; 
kurmancî Û kirmanckî (dimilî) nêzî hev in. Lê di warê cînavk û kişandina 
lêkeran de îcar kurmanciya jêrîn (soranî) lt kurmanciya jorîn (kurmancî) 
nêzî hev dibin. 
Dema ku mirov bala xwe dide hinek peyvan, îcar kirmanckî il kurmanciya 
jêrîn nêzî hev dibin. Zaravayê goranî il kirmanckî tê-kildarî hev in û 
zaravayên herî kevnare dixuyên. Her wiha kurman-ciya jêrîn LI 
kurmanciya jorîn jî têkildarî hev in. Ji van, kurmanciya jorîn ji ya jêrîn 
kevntir e. Di dîroka zimanê kurdî de qonaxa duyemîn pêk tîne. 
Kurmanciya jêrîn ku jê re soranî jî tê gotin, zaravayê herî nû ye. 
Ji aliyê denganiyê ve kurdî dabeşî ser sê komên bingehîn; koma kurmancî 
(kurmanciya jorîn û kurmanciya jêrîn) lt koma goranî û kirmanckî il lorî 
dibe. Lê dîsa jî her zarava xwediyê hinek aliyên xweser e. Ji bo vê yekê 
em dikarin bi mînakan guherîna dengan a di sê zaravayan ango di 
kurmanciya bakur û kurmanciya başûr li kirmanckî de nîşan bidin: 
v i w 
Di vî warî de bi gelemperî kurmancî û kirmanckî nezî hev in, di soranî de 
dengê "v" di pir kêm peyvan de peyda dibe, ew peyv jî ji kurmancî hatine 
wergirtin. Lê di hinek mînakan kurmancî de lt kir-manckî nêzî hev dibin. 
Kurmancî             Kirmanckî            Sorani 
şev         şew        şew 
av           aw          aw 
şivan      şi wane                 şnvan 
gavan    gawan   gawan 
B-V 
Dema ku mirov bala xwe dide zimanên kevn ên îranî, mirov dibîne ku di 
warê pevguherîna "h-v"yê de ji zaravayên kurdî kirmanckî nêzî avestayî 
ye. Lê kurmancî il soranî di vî warî de nêzî farisî dibin. 
29 
Kurmancî             Kirmanckî            Soranî 
ba           va           ba 
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haran    varan     baran 
berf befir             vewr      befir 
bîst         vîst         bîst 
brr          Vir          bîr 
M-V/W 
Dengê "m' ya kirmanckî bi piranî di kurmancî de dibe "v" û di soranî de 
dibe "w", 
Kurmancî             Kirmanckî            Soranî 
çav         çim         çaw 
gav         gam       hengaw 
nav         name    naw 
ev           eno/ ena/ enê eme 
Di zaravayên kirmanckî û goranî de pevdenga kurmancî û soranî 
"xw" bûye ")V". 
Kurmancî             Kirmanckî            Goranî Soranî 
xweş     weş        weş        xoş 
xwendin              wendene            wanden               xwendin 
xwarin werdene             warden                xwardin 
Ji aliyê teşe û dirûv ve zimanê kurdi 
Ji aliyê dirûv ve jî ziman têne senifandin. Her wekî zimanên yek-kîtcyî, 
mîna zimanê çînî û japonî. Di van zimanan de her kîteyek peyvek c. 1 Iinek 
ziman bi qertaf in. Di van zimanan de qertafên ku têne pêş û paşiya peyvê 
wateyeke nû didin peyvê, bi vî awayî peyv têne çêkirin. Bo nimûne 
zimanê îngilîzî zimanekî qertafi ye. Di îngilîzî de ji van qertafên bêjesaz re 
"affix " tê gotin, ji paşgiran re "suffix " fl ji pêşgiran re jî "prefix " tê gotin. 
Wekî 
pro-noun (cînavk) sur-name (paşnav) turn-ing (zivirîn) speak-er. .. 
(axivger) 
30 
Hinek ziman bi tenê qertafan digirin dawiya rayeka peyvan, pêşgir di wan 
zimanan de nîn in. Zimanê tirkî zimanekî bi vî rengî ye. Di tirki de rayeka 
peyvê ji bilî hinek guherînên biçûk, qet naguhere. 
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MÎnak: Git-miş-ler-di. gid-ecek-ler-miş, soyle-ye-me-di-gin-den, yeşil-tik-
ten-di, gûzel-lig-in-den-di ... 
Hinek ziman jî tewangbar in. Di van zimanan de teşe û dirûvê peyvê li gon 
kar û peywira ku bêje digire ser xwe diguhere. Tewangbarî jî rade bi rade 
ye. Wekî nimûne hinek ziman hene xwediyê tewangbariya tam in. Erebî 
yekji van zimanan e. Di zimanê erebî de hinek qalib hene, peyv li gorî wan 
qaliban teşe digire. Di peyvê de hinek deng sabît in, lê deng diguherin. 
MÎnak: Ji Iktbl kitab, katib, kutub, mekteb, mektub her wiha ji /klm/ 
ke/am, kelîme ... 
Zimanê kurdî di vî warî de wekî gelek zimanên din ên îranî, hem zimanekî 
tewangbar e hemjî qertafan digire. Di kurdî de qcrtafhem pêşgir, hem 
paşgir û kêm caran jî navgir in. 
Kurdî zimanekî tewangbar e. Cureyên guherbar ên peyvan ditewin, li gorî 
peywira ku digirin ser xwe dirûvê wan diguhere. Hin caran qertafan 
werdigirin, hin caran jî guhartin di nava wan de çêdibe. Di kurdî de 
cureyên bêjeyan ên mîna lêker, navdêr, cînavk. veqetandek, jirnarnav 
guherbar in. Navdêr û cînavk li gorî peywira ku digirin ser xwe, têne 
kişandin ango ditewin. 
Bi riya tewangê zayend û mêj er tên nimandin. Lêker li gorî dem û kesan 
têne kişandin, nemaze di dema niha û raweya fermanî de rayeka lêkerê 
bi xwe jî diguhere. 
Bo nimûne, 
Kirin Şûştin Girtin 
di-k- im di-şodi-gir-Î 
bi-k-e bi-şobi-gir-e 
Her wekî me li jorê jî diyar kir, navdêr û cînavk li gorî peywira ku di nava 
hevokê de werdigirin ser xwe têne kişandin ango ditewin. Bi riya tewangê 
zayend û mêjera peyvê tê nîşandan. 
31 
Mînak: 
Gulan pirtûkê dixwîne. Ez şivanî dibînim. Xwendekar daran diçînin. 
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Her wekî ji mînakên jorîn jî diyar dibin "tewang" bi gelemperi bi riya 
wergirtina qertafên tewangê pêk tê, lê di hin navdêrên nêr de jî bi riya 
guherîna dengan pêk tê. Wekî nimûne; 
Guherîna navdêran 
hajar welat he \'(11 derî 
bajêr welêt hevêl 
dêrî 
Ango di kurdî de qertaf hem tên pêşiya bêjeyê hem jî tên paşiya bêjeyan. 
Kêm be jî, hinek earan qertaf ek dikeve navbera du peyvan, wan digihîne 
hev fl wateyeke nû li wan bar dike. Her wiha hinek caran jî deng di nava 
peyvê de diguhere û peywira peyvê diguhêre. 
Mînak (pêşgir) 
                kirin       ve-kirin 
                bav         zir-bav 
                tewş      bele-tewş 
                ker         man-ker 
il1Îllak (paşgir) 
                sor          sor-ing 
                kêr         kêr-Î 
                sir           sîr-ik 
                zêr          zêr-În 
Mînak (navgir) 
ŞCW!'l În Xebitin lebitîn 
şewat xebat lebat 
Mînak (navbend) 
germ+e+germ ser+an+ ser kel+o+girî 
germegerm seranser kelogirî 
32 
TiP~N KURDi BI ALFABEYA FONETJK A NA VNETEWEYT (lPA) 
TIpên kurdî         IPA         Mînak (kurdî)     Mînak (IPA) 
a              [0]          bav         [bav] 
b             [b]          ber         [bar] 
c              [d3]       cih          [d3Ih] 
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ç              [tf]         çar          [tfar] 
ç              [t1']       çav         [tJ'av] 
d             Cd]         dar         [dar] 
e             [3]          berhem                [barhsrn] 
ê             [s]           hêz         [hez] 
f              ff]           find        [and] 
9             Cg]         gul          [grel] 
h             [h]          havîn     [havm] 
                [1]          dil           [dii] 
Î               [1]          nîv          [mv] 
j               [3]          jar           [3ar] 
k              [kh]        kurd       [khrerd] 
k              [k']         kur         [k\'rer] 
I               [1]          lêv          [Isv] 
m            [m]         mar        [mar] 
n             [n]          nav         [nav] 
0             [0]          nod        [nod] 
p             [ph)       pir           [phlr] 
p             [p']         pênc      [pl'snd3] 
q             [q]          qad        [qad] 
                [r]           kirin       [k\'Hln] 
                er]          kirîn       [khmn] 
s              [s]           sêv         [sev] 
Ş              ul            şîr           (fIr] 
t              [th]        tev         (th3V] 
                [t']          tarî         [tîarr] 
u             [re]        du           [dce] 
û             [ul           bûn        [bun] 
v              [v]          tav          [tîav] 
w            [w]         wan       [wan] 
x              [x]          xanî        [xam] 
x              ['{]          xar          ['(ar] 
y              ol            yek         [j3k') 
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z              ez]          zêr          [zer] 
                                                33 
DENGANIYA ZIMANÊ KURDÎ 
Rêziman 
Her wekî ji wateya peyvê jî xuya ye, rêziman rêz û rêzikên zimên nîşanî 
mirov dide. Rêziman, lêkolîn û lêhûrbûna li ser rêz û rêzikên zimanekî 
xwezayî ye. Diyar e ku tu ziman ne bêrêzik e. Deng, kîte, peyv û hevok li 
gorî hinek rêz û rêzikan pêk hatine; rêziman van rêz û rêzikan nîşanî mirov 
dide. Di zimên de çar warên bingehîn bûne mijara vekolan û lêhûrbûna 
zimanzanan: Deng; teşe û cureyên pey-van; wateya wan û rêz û rêzikên 
pêkhatinê û rêzbûna wan. 
Berê dema ku rêziman dihat gotin, bi tenê warên mîna peyv sazî 
(morfolojî) û hevoksaziyê (scntaks) dihatin bîra mirovan. Lê îro bergeha 
rêzimanê firehtir bûye, qadên zimanzaniyê yên mîna dengsazî (fonetîk), 
dengzanî (fonolojî), rastnivîs (ortografi), wate-nasî (semantîk), kirdarînasî 
(pragmatîks) ketine nava qada rêzimanê. 
Lewma em ê bala xwe bidin warên mîna denganî (dengsazî û dengzanî), 
peyvsazî, watenasî û hevoksazî û rastnivîsa kurdî jî. 
Denganî 
Di vê beşê de em ê li ser taybetiyên dengên kurdî rawestin. Em ê dengên 
kurdî ji du aliyan ve; ji aliyê dengsazi û dengzaniyê ve hildin dest. Dengsazî 
li ser pêkhatin, pevgihaştin û deranîna dengên axaftinê radiweste, 
dcngzani li ser pergal û qalibên dengan radi-weste. 
35 
Dengsazî 
Di zanista zimanzaniyê de ji zanista lêkolîna pêkhatin, pevgihaştin, 
ravekirin û pêşkêşkirina dengên axaftinê re dcngsazî tê gotin. Di 
zimanzaniyê de dema ku mirov dibêje, "deng" mirov qesta dengên zimên 
dike. 
Mirov dikare bi kurtasî "dengên zimên" wiha rave bike: Bayê ku ji pişika 
mirov derdikeve, diçe zengilorê, li vir bizavekê dide ta ango jiyên deng; 
ew deng bi alîkariya qirik, lêv, diran, ziman, arikê dêv û difina mirov 
dirûvekî digire. Deng dibin du bir: Dengdêr û dengdar. Dengdêr ew cure 
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deng in ku bi serê xwe bêyî ku li cihekî bialiqin, rasterast ji devê mirov 
derdikevin. 
Dengdar, bi tena serê xwe ji devê mirov dernakevin, jibo ku mirov karibe 
wan bi lêv bike pêdivî bi dengdêrekê heye. Dengdar bi alîkariya 
dengdêran tên dêrandin. Jixwe wateya dengdêrê jî ji wir tê. 
Di zimanê kurmancî de 3 1 dengên bingehîn û pevdengek hene. 
Ji wan 23 heb dengdar, 8 heb dengdêr in. Ligel van dengan hinek deng 
hene ku wekî dengên bingehîn nehatine pejirandin û di nav al-fabeyê de 
nehatine nîşandan, lê nîqaşa der barê wan de jî hê bi dawî nebûye. 
Alfabeya kurdî 
Deng bi alîkariya hin nîşaneyan (îşaret) tên nimandin. Ji wan nîşaneyan 
re "tîp" tê gotin. Her wekî me berê jî dabû xuyakirin, di zaravayê kurmancî 
de 31 dengên bingehîn û pevdengek hene, ew deng bi hin nîşaneyan 
hatine destnîşankirin ango ji wan re tîp hatine danîn. Li nik wan dengan 
gelek "rengedeng" hene, hê jî li ser wan lihevkirineke giştî pêk nehatiye. 
Di vê xebatê de, em dê li ser rêça Celadet Bedirxan bimeşin, ji ber ku her 
lêkolîner û zimanzanê/a ku li ser navê sererastkirinê hinek gav avêtine, 
şaşiyek li şaşiyên heyî zêde kiriye. Heta ku saziyeke hevgirtî ya zimanê 
kurdî pêk were û li ser alfabeya kurdî mercên li-hevkirineke giştî bi dest 
bikevin, çêtir e ku mirov hîmê ku Celadet Bedirxan daniye xera neke. Niha 
piraniya weşanên kurdî li ser şopa 
36 
Celadet Bedirxan dimeşin. Gelekên din jî hinek guhartinên biçûk tê de 
çêdikin, lê dîsajî bi awayekî giştî li ser vê rêçê ne. Em ê jî wisa bikin. 
Wekî ku me li jor jî diyar kir, tîp nîşaneyên dengan in, mirov bi riya tîpan 
dikare dengan nîşan bide û mayinde bike. 
Berî ku em tîpên kurdî rêz bikin, divê em bi bîr bixin ku di al-fabeya latînî 
de tîp ji aliyê şêweyê ve dibin du cure; hinek ji wan hûr, hinek jî mezin 
tên nivîsandin. Di rêzimanî de ji tîpên hûr re "hûrdek" ji yên mezin re 
"girdek" tê gotin. Di alfebeya erebî de ev cudatî nîn e. 
Di alfabeya kurdî de ev tîp hene: l1pên girdek: 
ABCÇDEÊFGHIÎJKLAINOPQRSŞTUÛVWXYZ TIpên hûrdek: 
a bcçdeêfgh i ijkl m nopqrsş tuûvwxyz Pevdeng: 
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Ji dengê ku ji çend dengan hevedudanî ye re pev deng (dîftong) tê gotin. 
Di zimanê kurdî de pevdengek heye. Ew pcvdeng ji du dengdaran pêk tê. 
Pevdenga kurmancî eve: xw 
Her wekî dengan, nîşaneyên wan jî wekî dengdêr û dengdar ji 
hev cuda dibin. 
Dengdêr 
TIpên dengdêr: 
Di kurdî de 8 dengdêr hene, ji wan 3 heb kurt, 5 heb jî dirêj in. TIpên 
dengdêr ev in: 
a, e, ê, i, Î, 0, U, û 
Di kurdî de dengdêrên kurt û dirêj ji hev cuda ne; wekî hinek zi-manên 
din bi hin nîşaneyan naguherin. Di nava peyvê de kurtî li dirêjiya wan 
diyar e. Di hin zimanan de ev rewş cuda ye. Wekî mînak, di erebî de 
dengdêrên kurt bi tîpekê nayên nîşandan, bi hin nîşaneyên ku datînin ber 
dengdaran, tên nimandin. 
37 
Wekî din JÎ dengdêr li gorî cihê zimên ê ku deng jê derdikeve û li gorî 
tevgera zimên ji hev cuda dibin. Hinek dengji pêşiya zimên, hinekji nîveka 
zimên hinekjî ji dawiya zimên derdikevin. Di hinek dengan de ziman ber 
bi jor ve radibe, di hinekan de ziman razayî dimîne, di hinekan de jî serê 
zimên ber bi jêr ve diçe, nîveka zimên bilind dibe. Her wiha dengdêr li 
gorî tevgera lêvan jî ji hev cuda dibin. 
Dengdêrên dirêj: 
a, ê, Î, 0, û 
Dengdêrên kurt: 
e, i. Il 
Li gorî cîderkê dengdêr Pêşderkî: Î, ê, e Navderkî: i, U 
Paşderki: û, 0, a 
Li gorî awayê vebûna devê mirov Gilover: 0, li, il 
Nîvgirtî: î. i. ê 
Vekirî: a, e 
Li gorî asta derketinê Dengdêrên bilind: i, LÎ, i, u Dengdêrên navincî: ê, 0 
Dengdêrên nizm: a. e 
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Dengdar 
Dengdarên kurmancî ev in: bcçdfghjkl mnpq rsştvwxvz 
Di kurmancî de 23 dengên dengdar hene. Dengdar bi sê awayan 
.i i hev û din vediqetin. 
1- Li gorî cîderka dengan 
2- Li gorî şêweyê derketina dengan 3- Li gorî asta derketinê 
38 
Li gorî cîderkê dengdarên kurdî 
Di kurmancî de 1 i gorî cîderkê ev dengdar hene. Lêvkî: b. m, p, w " 
Ev deng bi tevgera lêvan pêk tên. Di her sê dengên pêşîn (b, m, 
1. p) de her du lêv digihêjin hev, lê di dengê "w " de lêv nagihêjin hev. 
Diranlêvkî: r. v 
Ev deng bi tevgera diran û lêvan der tên. Diranên jorîn bi ser 
lêvên jêrîn de têne guvaştin. 
Diranî: t, d, s, z, 11 
Bi tevgera zimên a li ser diranên pêşîn pêk tên. Pêşezmandevî: c, ç, ş. j. y. 
/, r 
Ezmandevî û qirikî: g, h, k, q, X 
Di kurmancî de li gorî awayê dcrxistinê deng ev in: 
Girtiya hişk: 17. t, k, q Girtiya nerm: b, d. g Fîzeka hişk: r. s, Ş Fîzeka nerm: 
v, z, i. Herikiya lerzokî: r Herikiya rexkî: / Girtiya difinî: m, n Nîvdengdêr: 
y. \1; h Domdara hişk: x 
Dengzanî 
Dengzanî ango Ionolojî beşeke zimanzaniyê ye ku li ser pergala dengan a 
zimanekî / çend zimanan dixebite. Dengzanî bala xwe dide awayê 
kargeriya deng a di nava zimanekî yan jî di navbera zimanan de. 
Dengzani, dahûrandin û senifandina fonemên wî zimanî di zimên de jî pêk 
tîne. Her wiha bandora dengan a li ser hev û guherîna dengan a di 
zimanekî de jî dikeve nav qada dengzaniyê. 
Di zimên de peyv li ser foneman ava dibe. Fonem biçûktirîn beşa axaftinê 
ye ku di pêkanîna wateyê de xwediyê peywireke diyarker e. Di zimên de 
bi tenê fonem wekî dengên bingehîn tên pejirandin. 
39 
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Di kurdî de hinek deng hene, lê tevî ku alfabeya kurdî wekî al-fabeyeke 
fonetîk Ui bo her dengî tîpek) hatiye pejirandin ji van re tîp nehatine 
diyarkirin. Hin deng her çi qas di kurdî de hene jî wekî dengên bingehîn 
nehatine pejirandin û ji wan re nîşane ango tîp ne-hatine destnîşankirin. 
Vê yekê bi xwe re nîqaşek daye destpêkirin. 
Celadet Bedirxan dema ku alfabeya latînî amade kiriye, ew deng wekî 
rengedeng dîtine û ji wan re tu nîşane diyar nekirine, lê hê di wê demê 
de jî Osman Sebrî li dij wî rabûye û du niçik danîne ser ên nerm, bi wî 
rengî jiyên hişk cuda kirine. Îro jî hinek kes dixwazin bi awayekî van 
dengan di nava alfabeya kurdî de bi cih bikin. Ew dengên ku dibin mijara 
gengeşiyan ev in: 
1- Dengên hilmî û nehilmî yên tîpên: ç, k, p. t 
2- Dengên ku ji erebî derbasî kurdî bûne eyn (t), he (c) û xeyn (t) 
3- Dengên "r"ya lerzok û "{"ya bişid. 1- Dengdêrên hilmî û nehilmÎ 
Di kurdî de tîpên "p,ç, t, k" du dengên cuda nîşan didin, beşekji van hilmî 
(aspirative) ne, beşa din jî nehilmî (unaspirative) ne. Dengên hilmî ew 
deng in ku bi hilmê ji devê mirov derdikevin. Dema ku em dengên hilmî 
bi lêv dikin, heke em destê xwe bidin ber devê xwe, em ê hilmê rabihîzin. 
Di dengên hilmî de mirov bi dengê "h" yê dihese. Lewre jî zimanzan 
"h"yekê datînin ber dengên hilmî. 
Hilmî 
çh (çar. çil, çûn) kh (kel; kêr, ken) Ph (par; pel; pir) th (tas, tevn, tor) 
Nehilmî 
ç (çav, çiya, çem) k (kur. kund, kanî) 
p (pênc, parî, pê/av (sol) ( (tarî, tenî, tîr) 
Di literatûra rêzimanî ya kurdî de ev her du deng wekî "nerm" û "hişk" ji 
hev hatine cudakirin. Me jî di çapa yekemîn a pirtûkê de wisa kiribû, lê di 
xebatên zimanzaniyê de ev her du deng wekî hilmî û nchilmî hatine 
senifandin, me jî ev yek tercîh kir. 
Me di çapa yekemîn de navê rengedeng li van dengan kiribû, dema ku 
mirov bala xwe dide wan mirov dibîne ku ew gelek peyvan 
40 
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ji aliyê wateyê ve ji hev cuda dikin, lewre jî ew "fonem" in. Ji ber vê yekê 
jî mirov nikare navê rengedeng li wan bike. Rcngcdeng ew deng e ku di 
wateya peyvekê de tu guhartinê pêk nayîne. 
2- Dengên ku ji erebî derbasî kurdî bûne 
Têkiliya dîrokî ya kurdî û erebî hiştiye ku hinek dengji erebî der-basî kurdî 
bibin. Di vî warî de divê bandora dînê îslamê û perwerde-hiya 
medreseyan jî liber çavan were girtin. Her wiha dibe ku hinek deng ne ji 
erebî.ji asûrî-suryanî jî derbasî kurdî bûbin, lewre têkiliya kurdan li gelê 
asûrî hê kevntir e. Êdî ji ber çi sedemê be, niha di kurdî de he (eL eyn (t) 
li xeyn (t) a erebî di gelek peyvan de derdikevin pêşberî mirov. Ji van 
dengan "xeyn' bi tenê di wan pey-van de ku bi binyada xwe erebî ne 
derdikevin pêşberî mirov. Lê belê dengên "h' û "eyn" di hin peyvên kurdî 
yê resen de jî balê dikêşin. Wisa xuya dike ku wan dengan di gelek peyvan 
de cihê "h"ya kurdî girtiye. Her wiha "h"ya ku maye jî di hin peyvan de 
rengê "h"ya erebî wergirtiye. Ji ber ku "h"ya erebî hişktir e. Ji ber heman 
sedemê dengdêrên kurt ên mîna "e ", "i" û "u" ku bi hêsanî têne pişaftin, 
bi alîkariya eyn (t) a erebî xwe radigirin. 
MÎntlk: 
hesin     hesin 
hewr     'ewr 
asîman 'esman 
çehv      çe'v 
hişk        'işk (hişk) 
hêj if      hejîr 
hewş     hewş 
Divê em vê ke bibêjin ku gelek bêjeyên erebî jî bi fonetîka xwe ketine 
nava kurmancî. Mirov dikare bêjeyên mîna "erebî", "Elî", "umir", "ilm ". 
"Hesen ", "Helîm" wekî mînak bide. 
Lê ev dengên erebî di kurdî de nebûne fonem ango dema ku mirov li şûna 
wan dengên kurdî bi kar bîne, ji aliyê wateyê ve tu guhartin çênabe. Heta 
li hinek herêman li şûna wan, dengên kurdî têne bikaranîn. 
Danerê alfabeya kurdî Celadet Bedirxan bi armanca ku wan den- 
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gan j i nav dengên kurdi veder bike, ew nexistine nav alfabeya kurdî. Li 
gorî min jî ev deng denganiya kurdî xera dikin, lewre jî bi tenê di deqên 
klasîk de, di dema tîpguhêziyê de bêne nîşandan bes e. 
3- Dengên lerzok û bişid 
Her wiha dengên "1" LÎ "1''' jî bûne mijara gotûbêjan, hê jî gelek nivîskar 
di hin peyvan de cot "1" cot "r "yê bi kar tînin. Bo nimûne: 
"Pir "a ku wateya zehf dide, wekî "pirr" tê nivîsandin, her wiha peyva 
gelek jî bi du "1 "yan mîna "gel/ek" tê nivîsandin. Ji van her du dengan 
dengê "r" di hinek peyvan de fonem e. Lê dengê "1" tu guhartinê di 
wateya peyvê de pêk nayîne. 
Wekî encam mirov dikare li ser vê mijara dengên ku neketine al-fabeyê 
wiha bibêje, di her zimanî de hemû deng nakevin alfabeyê, pirî caran bi 
tîpekê gelek deng têne nîşandan. Di kurdi de jî wisa bûye. Lê Mîr Celadet 
Bedirxan alfabeya kurdî wekî "alfabeyeke fonetîk" bi nav dike, ew jî tê wê 
wateyê ku ji bo her fonernê tîpek hatiye danîn, li gorî baweriya min, ev 
angaşta Mîr Celadet li gorî rewşa heyî têk diçe, lewre hinek dengên ku 
neketine al fabeyê bi awayekî berbiçav fonem in. Nexwe alfabeya kurdî 
ne alfabeyeke fonetîk e, heke em dixwazin alfabeyeke fonetîk pêk bînin, 
divê em çend tîpan li alfabeya xwe zêde bikin. Lê belê êdî alfabeya kurdî 
cihê xwe girtiye, zêdekirina tîpan dê bi xwe re hinek arîşeyên nû bîne. 
Lewre jî mirov dikare di karê perwerdehî û lêkolînî de hinek nîşaneyanji 
bo wan bi kar bîne. Wek nimûne di pirtûkên perwerdehiyê de û di 
ferhengan de divê cudatiya wan bi awayekî bê nîşandan. Lê di zimanê 
rojane de pêdivî pê nîn e ku cudatî bikeve navbera wan her du dengan, 
ew ji bo zimên bargiranî ye. Her wekî çawa di erebî de zêr û zebcr hene, 
di dema perwerdehiyê de têne bikaranîn, lê di zimanê rojane de nayên 
bikaranîn. 
Divê em bibêjin ku hê li ser dengzaniya zimanê kurdî xebateke xurt û 
zanistî nehatiye kirin. Heke em bikevin nava gund û bajarên kurdan. li 
gorî pîvanên dcngsaziyên li dengên ku di zimanê axaftinê de têne 
bikaranîn binêrin, cm dê rastî gelek dengan bên. Jibo nimûne, di kurdî de 
dengê "n" di hin peyvan de bi şid tê gotin. 
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Mînak: 
genim genî 
Vê yekê heta niha bala tu zimanzanên kurd nekişandiye. lewre kesî li serê 
nîqaş jî nekiriye fl di wan peyvan de "n" dubare nekiriye. Ji bilî vê jî di 
devokên kurmancî de hinek deng û rengedengên din jî hene. Bo nimûne, 
li hin herêman dengekî nêzî "ii"ya tirkî heye, her wiha di kurmanciya 
kurdên Meraşê de dengekî di navbera "0" û "o"yê de jî heye. 
Her wekî me da xuyakirin heke mirov li ser dengan lêkolîneke dûr û kûr 
bike, dê gelek dengên din jî derkevin holê, îcar tu alfabe têrê nakin û kes 
nikare jê re klavyayê jî çêke. Her wekî Celadet Be-dirxan ji Osman Sebrî 
re gotiye, her kes hewl dide ku hejmara tîpên xwe kêm bike, divê cm 
berevajî xelkê nekin. Li ser dubarekirina dengên "I" û "r"yê jî, bîr fl 
baweriya min bi vî rengî ye: Bi tenê ji bo jihcvcudakirina hinek peyvên 
yekreng, xwe li ser mirov ferz dike, lê heke em rabin li şûna hemû "r"yên 
Icrzok cot "r"yê binivîsin, em ê nivîsandina kurdî gelekî dijwar bikin. Li hin 
cihan dibe ku em mecbûrî sê "r"yan bibin. l Ier wekî şerrrawestandin. 
Heçî "I" ye, li gorî baweriya min pêdivî bi nivîsandina cot "J"yê nîn e. 
Dengên alîkar ango dengên kclijandmê 
Di zimên de hinek deng hene, di navbera dengdêr û dengdaran de wekî 
pirekê têne bikaranîn. Ev deng her çi qas dengdar bin jî, di dema 
bilêvkirinê de wekî dengdarên din li cihekî naeliqin û bi hêsanî ji devê 
mirov derdikevin. Ji ber vê taybetiya xwe, nêzî dengdêran in. Lewre jî 
jivan dengan re nîvdcngdêr tên gotin. 
Di kurmancî de du dengdêr li pey hev nayên. Dema ku du dengdêr tên 
ber hev, dengekî alîkar dikeve navbera wan fl wan digi-hîne hev. Gelek 
zimanzanên kurd bi bandora tirkî ji wan dengan re "dengên kelijandinê" 
dibêjin. Ji ber ku fêmkirina mijarê hêsantir dike, em ê jî heman têgihê bi 
kar bînin. 
Di zaravayê kurmancî de sê dengên ku bi vî karî radibin hene: "y", "w", 
"h", Dema du dengdêr tên ber hev, dengek ji van dikeve navberê û wan 
digihîne hev. Ji bo nîşandana rola wan tîpan mirov dikare çend 
nimûneyan bide: 
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                "17": avahî, ronahî, şînahî, perwerdehî, xwezahî, keskahî, 
tenahî              . 
                "y": rûyê min. xwezayî, bi vî awayî, piyê min, siya te, hêviya 
me                 . 
"w": duwemîn, xwesiwa le, cizrawî, ka wÎ, ewravvÎ. .. 
Ji van her sê dengan a ku hetî zêde lê bikaranîn "y" ye. Ew her du 
dengdarên din kêmtir têne bikaranîn. Divê cm bidin xuyakirin ku 
dengdara "y" têkildarî dengê "î"ye. Dengdêra "h" têkildarî dengên "a-e" 
ye û dengdêra "w " jî têkildarî dengê "û-u" ye. Ji ber vê yekê di alfabeya 
erebî de dengên "y" û "î", dengên "a-e"û "h" û dengên "u" û "iv" bi heman 
tîpan hatine nîşandan. Her wekî tê zanîn di zimanê ingilîzî de jî tîpa "y" 
hin caran di cihê tîpa "'('yê de tê bikaranîn. 
Wekî regez di kurdî de du dengdêr nayêne ber hev, lê her wekî gelek 
rêgezan ev rêgez jî bi domana demê re têk çûye. Sedema vê yekê ya 
bingehîn têkçûna taybetiyeke din e. Di kurdiya kevn de peyvan bi 
dengdêran dest pê nekiriye. Lê belê wisa xuya dike ku di kurmancî de 
"h"ya ku cihê hinek dengên kurdiya kevn girtiye, bi domana demê re ji 
holê rabûye. Ji ber vê yekê jî peyvên ku berê bi dengdarekê dest pê dikir, 
niha bi dengdêrckê dest pê dikin. 
Teşeya kevn       Teşeya nû 
havêjtin               avêtin 
hanîn     anin 
herê      erê 
heger    eger 
hêsan    aSan 
hêrîş      êrîş 
hêş         êş 
hewr     ewr 
hêdî       êdî 
Dema ku hinek peyv bi dengdêrê dest pê bikin, ev rêgez (qaîde) di hin 
rawe û deman de ji holê radibe. Lêkerên ku bi dengdêran dest pê dikin, 
li gorî hin dem û raweyan saz bibin, du dengdêr tên ber hev CI mirov 
nikare tîpeke kelijandinê jî bixe navbera tîpan. 
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Mînak: 
Înan (anin) biîne (raweya fermanî) 
                êşîn        diêşîne (dema niha) 
44 
ewr avêtin ajotin 
biewr (wekî rengdêr) biavêje (raweya ferman 0 
naajo (dema niha, awayê neyînî) 
Ji ber vê yekê, meyla zimên ber bi wê yekê ve ye ku, ji vê aloziyê rizgar 
bibe LI barê xwe siviktir bike. Her wekîji mînakên jorê jî xuya dibe, di 
hinekan de dengê ku bi domana demê re ji holê rabûye, ji nû ve derdikeve 
holê. Bo nimûne, "Înan" di dema niha û raweya fermanî de dibe "dihîne", 
"bihîne ". Ew şêwe jî hê kurtir dibe û teşeya "tîne ". "bîne" digire. Wekî 
ku tê dîtin, di dema niha de "d dibe "t". Ew hêsan bûna peyvan, di gelek 
mînakên din de jî balê dikişîne: 
Mînak: 
biaqil diavêje biajo diêşîne naajo biine 
baqil 
davêje (tavêje) bajo 
dêşîne (têşîne) 
najo 
bîne 
Di hinek peyvan de jî piştî ku dengê "h" ketiye, peyv ji dengdêra piştî wê 
jî rizgar bûye. 
                Histiran                 stran 
                husto    sto 
Her çi qas hewldana zimên ji bo rizgarbûna ji bargiraniyê hebe jî, ev 
pêvajo hîn negihîştiye qonaxeke tekûz, lewre jî aloziyên di vî warî de 
bandora xwe li rastnivîsa kurmancî dikin. 
Her wiha hin caran dengdêra "I" jî di navbera du dengdaran de rista tîpa 
kelijandinê pêk tîne. Tevî ku di kurmancî de du dengdarên ji hev cuda, 
heta hin caran sê dengdarên ji hev cuda têne ba hev jî, hin caran ''i''yek 
dikeve navbera wan û wan ji hev vediqetîne. Bo nimûne, di dema boriya 
dûdar de dema lêker bi dcngdarê biqede "i" yek dikeve navberê. 
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Mînak: 
Hatiye, xwarive, şûştiye, biriye, kiriye ... 
45 
Sedema vê yekê jî li gorî baweriya me, hem cînavka kesandinê ya kesê 
sêyem "_e" û hem jî qertafa dema boriya dûdar "_e" ye. Ji bo ev her du 
"-e" ji hev bêne cudakirin, "_e"ya dema boriya dûdar hatiye dirêjkirin û 
bûye "<iye", 
Mînak: 
CÎhan hate mala me. CÎhan hatiye mala me. 
Lê di kesê yekem de tiştekî wiha nîn e, lewre jî "-e" wekî xwe maye. 
l~fÎnak: 
Ez hatim mala we. Ez hatime mala 1-ve 
Her çi qas di demên borî de "_e"ya kesê sêyemîn jiholê radibe jî rewş 
naguhere. 
Mînak: 
WÎ nan .:ovm: 
WÎ nan xwariye. 
Li gorî rêgezê diviya" WÎ nan xware ." bihata gotin, her çi qas di hin 
devokan de ev form jî hebe, bi gelemperî wisa nehatiye gotin. 
Dubarekirina tîpekê 
Taybetiyeke din a zimanê kurdî jî ew e ku di kurdî de tîp xwe dubare nake. 
Yanê tu dengên ji hev û nêzî hev bi hev re nayên bilêvkirin. Di warê 
denganiyê de zêde nîqaş li ser vê mijarê nayên kirin. Ew yek ji aliyê 
piraniya zimanzanên kurd ve tê zanîn û peji-randin, lê di warê rastnivîsê 
de rewş diguhere. Celadet Bedirxan, dixwaze ku ji du tîpên wekî hev an jî 
nêzî hev (wekî "d" û "t") yek bê xistin û peyv bi tîpekê bê nivîsandin. Bi 
rastî jî bilêvkirina du tîpên ji hev û nêzî hev gelekî dijwar e. Yanê kurmanc 
nikarin bibêjin "xurttir" dibêjin "xurtir". Ligel vê yekê jî Îro gelek nivîskar 
û bikarhênerên zimanê kurdî ji bo nîşandana dengên lerzok van tîpan 
dubare dikin. 
Li aliyê din, di hinek peyvên biyanî de jî, dubarekirina tîpekê 
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heye Û ji bo parastina reseniya peyvê tîp dubare dibe. Tevî ku di peyvên 
kurdî yên resen de tîpa dubare tune ye jî, di hin peyvên hevedudanî de û 
di payeya hevrûkirinê ya rengdêran de û di hin rewşên din de du tîpên ji 
hev, li pey hev tên. 
Celadet Alî Bedirxan jî li ser vê bingehê xwestiye ku ji du dengên ji hev û 
nêzî hev yek bê xistin. 
Mînak: 
Payeya hevrûkirinê 
xurt        xurt-tir xurtir 
rast        rast-tir rastir 
kurt        kurt-tir kurtir 
rind        rind-tir rintir 
bilind     bilind-tir               bilintir 
dewlemend       dewlemend-tir                 dewlementir 
Peyvên hevedudanî 
Serokkomar paşşîv 
yekkîte şerrawestandin dehhezar zimannasî desttêwerdan 
serokomar paşîv 
vekîte şerawestandin dehezar zimanasî 
des têwerdan 
Lê ev rêgez hin caran alozî û astengiyan derdixe pêşberî mirov. 
Ji ber vê rêgezê, mirov nikare du peyvan ji hev derxe. Heke li gorî vê 
rêgezê bê nivîsandin, mirov nikare şe-rawestandin û şer-rawes-tandin, 
ter-kirin (şilkirin) û terk-kirin (terikandin) ji hev veqetîne. Di rewşên wiha 
de, azîneke bikêr ew e ku mirov tîrekê bixe navbera her du birên peyvê û 
wekî "terk-kirin ", "şer-rawestandin" binivîse, lê dîsa jî ev kêşeyê bi 
temamî çareser nake. Rêbazeke din jî ev e ku mirov rastnivîs û denganiyê 
ji hev cuda bifikire, peyvan wekî "wêne" bibîne û nehêle ku wêne têk 
biçe, ango bilêvkirin û nivîsandin jihev cuda be. Ev bîr û baweriya 
duyemîn her ku diçe li bal rêzimanzan û nivîskarên kurd xurt û geş dibe. 
Lê dîsa hê lihevkirineke giştî pêk nehatiye. 
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Xuya ye ku dema mirov li gorî vê rêgezê biçe, rayeka gelek pey-van 
diguhere. Her wiha ev rêgez, di warê perwerdehiyê de jî karê mirov 
hinekî dijwar dike. Lê divê mirov ji bîr neke ku ziman jixweber xwe hêsan 
û sadetir dike. Bo nimûne, bêjeya "destmal" di zimanê axaftinê de hema 
bêje di hemû devokan de bûye "desmal ". 
Li aliyê din divê mirov bi bîra kesên ku li awayê resen ên peyvê digerin 
bixe ku zimanê kurdî jixwe zimanekî tewangbar e û tu peyv di nava 
hevokê de bi dirûvekî namîne, peyvek dikare di nava hevokê de dirûvekî 
wisa bigire ku mirov nizanibe ka ew ji ku hatiye. 
Li vir ji ber ku mijara me ne rastnivîs e, em ê tiştekî teqez nebêjin. 
Tiştê ku aniha jibo me girîng e, aliyê dengsaziyê ye, ew jî her wekî me da 
xuyakirin, di kurmancî de dengê dubare nîn e. Kurmanc nikarin du 
dengên ji hev û nêzî hev li pey hev bi lêv bikin. 
Nîvdcngdêr û dengdêrên dirêj 
Di kurmancî de nîv-dengdêrên ku wekî tîpên kelijandinê jî tên bikaranîn, 
dema ku têne pêşiya dengdêrên dirêj ênji heman cîderkê û ciderka nêzî 
xwe, wê dengdêra dirêj kurt dikin. Li ser vê bingehê "v" bandorê li "î" 
dike, heta radeyekê tesîra wê li ser "ê" jî heye, Her wiha dengê "w" jî 
bandorê li dengdêra dirêj "û"yê dike, 
Ji ber heman sedemê, dema ku "h" bikeve ber dengdêrên dirêj wan kurt 
dike, bi vepêçan dema ku "h" ji ber dengdêrekc kurt radibe, ew dengdêr 
dirûvê dengdêreke dirêj a nêzî xwe werdigire. Piştî vê agahdariya giştî em 
dikarin mijarê yek bi yek hilgirin dest. 
"Î" IÎ "ê"'ya berî 'y"'yê 
Her weki me berê jî diyar kiribû, dengdara "y" wekî nîv-dengdêrekê tê 
pejiirandin û têkiliya wê rasterast bi dengê "j"yê re heye. Lewre dema ku 
"Î" berî dengê 'Ji "yê tê, kurt dibe. Heman tişt ji bo têkiliya "ê" û 'Ji"êjî 
heta radeyekê tê pejirandin. Lê divê em bidin xuyakirin ku têkiliya "ê" û 
Oy' naşibe têkiliya "î" û "y"ê, dengê "y" bi qasî "j"yê bandorê li "ê" nake. 
Di warê dengzaniyê de ev yekji hêla piraniya zimanzanên kurdî ve tê 
pejirandin. 
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Lê dema mijar tê ser rastnivîsê, nîqaşeke gur dest pê dike. Em dê vê 
nîqaşê û bîr II boçûna xwe ya di vî warî de bihêlin ji beşa rastnivîsê re. 
"û "ya berî "w"yê 
Têkiliya van her du dengan jî dişibe têkiliya "Î" II "y"yê. Ji ber ku "w" 
nîvdengdêr e el cîderka wê jî nêzî ya dengê "û" û "u"yê ye, ew "û"ya berî 
xwe ku dengdêreke dirêj e, kurt dike û dadigerîne ser "u" yê. Ev "u" jî ji 
ber ku dengdêreke pir lawaz e, bi hêsanî dadigire ser dengdêra" i "yê. Her 
kes bi hêsanî dikare biceribine fl bibîne ku piştî "û"yê bilêvkirina dengê 
"w" ne pêkan e fl yek ji yekê dixwe. 
MÎnak: 
rû xwesû 
çllrsû bûn lû 
ruwê min xweSl/wa wî 
riwê min xIVcsiwa min 
çarsuwa wan bibuwa (bibûya) tuwên me 
çarstwa wan bibiwa (biba) ti wên me 
Li hinek herêmên Kurdistanê dema veqctandekê tînin dawiya peyva ku bi 
"il"'yê diqede, di cihê "w'''yê de "y"'yê wekî tîpa kcli-jandinê bi kar tînin 
el di bilêvkirina wê de tu arîşe namîne. Di cihê "riwê" min de "rûyê" min 
dibêjin. 
Her wekî me di serî de jî got dengê ").1"" jî nîvdengdêr e fl têkildarî 
dengdêra "il" û "u"yê ye, "û"ya ku dengdêreke dirêj e, dema ku berî 
"w"yê tê kurt dibe. Dema ku kurt bel, dê vegere ser dengdêra kurt a nêzî 
xwe ku ew jî "u" ye. Lê ez nizanim jiber çi sedemê Celadet Bedirxan 
gotiye, berî "wyê "li" nayê. 
Li gorî baweriya min di vir de şaşiyek heye. Heke bigota, dengdêra "u" bi 
hêsanî dadigere ser dengdêra "i" yê zêdetir cihê xwe digirt. Wekî mînak 
li gorî baweriya min di telafûza peyva "duwemîn" de mirov tu zehmetiyê 
nakêşe. Lê di gelek peyvan de dengê "u" dadigere ser dengê" i"yê. Ew jî 
jiber ku dengê" u" li gelek herêman wekî dengdêreke ji dengê "w" û "i" 
hevedudanî, tê bilêvkirin û hîn percsandina xwe nebiriye serî wisa dibe. 
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{li kes    ti kes 
wusa     wisa 
dul          dil 
pur         pir 
ku           ki/gi 
"h " dengdêra berî xwe kurt dike 
Ji ber ku tîpên nîvdengdêr tîpên berî xwe kurttir dikin, dema ew tîp jiholê 
radibin, dengdêreke dirêj cihê dengdêra kurt digire. Di pirtûka Feqî 
Huseyin Sagniç "Hêmana Rêzimanê Kurdî de ev rêgez wiha hatiye 
şîrovekirin: "Gava li dawiya hinek peyvan "h" hebe ew "h" dikare bikeve 
û dengdêra kurt cihê xwe hide ya dirêj. Li gorî vê yekê He" dikare cihê 
xwe bide "a'i'vê. "i" cihê x"ve bide "Î'''yê û "u" cihê xwe bide "0" yan jî "û 
"'yê. Il (Hêmana Rêzimanê Kurdi, 1:29) 
Seyda li ser vê mijarê çend mînakan jî dide wekî; 
çehv      çav 
sih          SI 
rih           rt 
cih          cî 
xwehr   xwar 
buhtan                 ho/an 
cuh         co 
duht      dot 
dirih       dirî 
Hê gelek mînakên ku vê rêgezê nîşan didin hene. Di zimanê nivîskî de 
nezanîna vê rêgez û rêzanê dibe sedema tevlihevî û çewtiyan. Ji wan her 
du teşeyên peyvê neqandina yekê, zêde arîşeyan dernaxe pêşberî mirov, 
ji ber ku her du jî rast in. Yanê mirov dikare "cih ,. an jî "CÎ" binivîse. Lê 
hin kes radibin "cîh", "doh", "mîh" dinivîsin, ev yek şaş e. Li gorî Celadet 
Bedirxan, "h" di zimanê kurdî de cihê gelek dengên Îranî girtiye, îro jî ew 
hêdî hêdî ji holê radibe. Bi vî awayî jî dengdêrên kurt cihê xwe ji yên dirêj 
re dihêlin. 
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Divê em hinekî jî li ser dengdêra "u"yê rawestin. Ji ber ku ew dengdêreke 
xweserî kurdî ye lt hinek taybetiyên wê jî hene. Ev dengdêreke kurt e lt 
bilêvkirina wê ji bo kesên ku bi kurmancî nizanin, hinekî dijwar e. Gelek 
kes wê wekî "lI"'ya tirkî bi lêv dikin, ew jî dibe sedema hinek çewtiyan, Ev 
dcng di destpêka bêjeyan de cih nagire, di hin bêjeyên mîna "umir", "udî" 
de bi alîkariya eyn(!(t) erebî xwe radigere. Di dawiya bêjeyan de jî pir kêm 
peyda dibe. 
Li gorî Celadet Bedirxan ev dengjî ji tîpên "w" lt "i" pêk hatiye, lewre bi 
hêsanî diguhere, dibe "i" wekî "tu / ti H, "çu / çi ", "ku / ki ". 
Li aliyê din gelek peyvên ku bi vê dengdêrê tên nivîsandin di teşeya "wi" 
de jî derdikevin pêşberî mirov, mîna; 
xurt 
xu 
xuya xurandin 
xWIya xwirandin ... 
Lê bi gelemperî ev deng êdî ji awayê kevnar "wi" gelekî dûr ketiye û mirov 
nikare "li" bi dengên "wi" nîşan bide. 
Her wekî Celadet Bedirxan jî diyar kiriye, ev deng ji bilî çend awartcyan, 
nayê dawiya peyvê lt bi piranî dikeve pêşiya dengdarên "g", "h", 'T', "q", 
"x"; wekî hunda, hundir, guh, guher; gulat, gulok, guman, guzvan, kuç, 
kul, kulî, kum, kurt, kurm, qub, qul, qurç, qunders, qure, qurm, xubar: 
xurme, xw; xurdek, xurîn, xurt ... 
Taybetiya dengdêra "û 'yê 
Dengdêra "û" di warê bilêvkirinê de dişibe "u"ya tirkî, yanê divê 
beranberî "u"ya tirkî "li"ya kurdî bê bikaranîn, lê gelek kesên ku ji tirkî 
derbasî xwendin û nivîsandina kurdî dibin di vî warî de şaşiyan dikin. Her 
wiha dengdêra "û" dengdêreke dirêj e, di kurdî de ji du dengên nêzî hev, 
dengê dirêj bi alîkariya bilindekê ango kumikê ji dengê kurt hatiye 
veqetandin. Wekî "i" û",'; "e" û "ê"; "u" û "û" ... 
Dîsa divê mirov bide zanîn ku di bilêvkirina tîpa "û"yê de li gorî: herêman 
dubendiyek heye. Li hinek herêman dengekî nêzî "û'''ya 
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tirkî heye, ev deng di alfabeyê de nehatiye bicihkirin. Lewre li şûna wî 
dengî jî "û" tê bikaranîn. 
Lê hinek qîma xwe bi vê yekê nayînin, "ii"ya tirkî jî dixin nava alfabeya 
kurdî. Yanê hinek peyvên wekî "bûk", "çûk". "bûn" mîna "bûk", "çûk ". 
"bûn" dinivîsin. Hinekjîji ber baweriya ku ev dengê "U" ji du dengan "w" 
û "î" pêk hatiye, peyvên mîna "bûn ". "çûk". "gûz ". "bûk" wekî "hwîn", 
"çiwik ", "gwîz", "bwîk" dinivîsin. Lê bi baweriya min ev tişt şaş in. 
Cudatiya denganiya kurdî û tirkî 
Piraniya kesên ku dê ji vê pirtûkê sûdê wergirin, alfabeya tirkî dinasin, 
lewma jî pêwîst c ku cm cudatiyên deng û tîpên kurdî jiyên tirkî, bi wan 
bidin nasîn. Ji bilî çend dengan her du ziman wekî hev in. Li ser vê bingehê 
dema ku alfabeya kurdî ya latînî hatiye di-yarkirin, pêdiviya kurdên Bakur 
li ber çavan hatiye girtin û tîpên nêzî yên tirkî hatine pejirandin. Dengên 
mîna "6" di kurdî de nîn e. Dengê "il" ji her çi qas di hinck devokên kurdî 
de hebe jî wekî "fonem" nehatiye dîtin û jê re tîp nehatiye destnîşankirin. 
Dengê "i" di her du zimanan de wekî hev in, lê bi du tîpên cuda; di kurdî 
de bi "i"yê û di tirkî de bi "/"yê hatiye nimandin. Her wiha dengê "û"ya 
kurdî li "u"ya tirkî jî yek in, lê bi du tîpên cuda hatine nîşandan. Tîpa "/{"yê 
di kurdî û tirkî de du dengên jihev cuda nîşan dide. Her wiha tîpa "i"yê 
her çi qas di her du zimanan de hebe jî, du dengên ji hev cuda nîşan dide. 
Ji bilî van hinek dengên kurdî di tirkî ne nîn in, ji ber vê yekê tîpên ku wan 
nîşan didin jî di tirkî de nîn in. Kesên ku ji perwerdehiya tirkî derbasî kurdî 
dibin, di xwendin û nivîsandina van dengan de zehmetiyê dikêşin, lewre 
jî divê em der darê wan de çend tiştan bibêjin. Dengên kurdî yên ku di 
tirkî nîn in ev in: "q", "ê", "w", "x", "u", Tîpên kurdî yên ku di tirkî de nîn 
in jî ev in: "x", "ê", "w", "û", "q". Em yek bi yek li ser van dengan û hinek 
taybetiyên wan rawestin. 
"X": Ev dengji qirika mirov derdikeve, mirov ji bo vê dcngdarê, mirov 
dikare mînakên wekî "xurt ". "axîn" û "fax" bide. Xêya (t) erebî cihê wê 
digire. Di zimanê îngilîzî de bi pevdenga "kh" li di al- 
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Mînak: Xezal, axa, xerîb ... 
"Q": Ev jî dengdareke qirikî ye, wekî qafa (o) erebî ye, peyvên "qenc ", 
"teqîn" û "req" dikarin ji bo nasandina vê tîpê bibin mînak. 
Li ser tîpên "ê", "w", "û" em berê hinekî rawestiyabûn. Lê bi taybetî kesên 
ku hînî fonetîka tirkî bûne, di telafûza wan de dikevin xeletiyan dikin, 
lewre jî mirov dikare bi kurtasî li ser wan çend tiştan bibêje. 
Cudatiya "v "û "w'yê 
"W' nîvdengdêreke dulêvî ye. Ev deng bi tevgera her du lêvan teşeyê 
digire, li cihekî naaliqe. Ev wekî wawa (J) erebî ye. Cudatiya di nava wê û 
dengê "v"'yê de gelekî berbiçav e; ji ber ku "v" dengdêreke diranlêvî ye. 
Dema ku mirov "v"yê bi lêv dike, diranên pêşîn ên jorîn digihêjin lêva jêrîn 
û hinekî tê de têne çikandin. Lê dengê "w"bi tevgera her du lêvan pêk tê 
û her du lêv nagihêjin hev. "v"'ya kurdî hinekî nêzîkî '~f'yê ye. 
Peyvên "wan", "awa", "wir" û "ew" dema digel peyvên "van", "ava", "vir" 
û "ev" bên gotin, cudatiya her du tîpan bi awayekî berbiçav derdikeve 
holê. Nemaze li hin herêmên kurmancîaxêv ên mîna Gever, Elk û 
Şemzînan û Qerqeliyê aloziyek di telafûzkirina her du dengan de heye. Li 
şûna "vexwe ", "wexwe ", li şûna "veke" "weke" tê gotin, li şûna "veke" jî 
"weke", ji "av"ê re "aw" tê gotin. 
Di warê van her du dengan de zimanê kurdî û zimanê îngilîzî dişibin hev. 
Cudatiya van her du dengan di îngilîzî de nêzî kurmancî ye. Dema ku 
mirov peyvên mîna "war "(şer), "walk" (meşîn) "wind" (ba), "wish" 
(daxwaz) bi peyvên mîna "verb" (lêker), "video", "travel" (gerîn), "love" 
(evîn) rc hevrû bike, dê ev rastî derkeve holê. 
Cudatiya "e" û "ê"'yê 
"Ê" jî dengdêreke dirêj e, di navbera "e" û "î" de ye. Cudatiya di navbera 
wê û "e"yê de gelekî diyar e. Ji bo jihevderxistina her du dengan 
xwendina mînakên wekî "êzing", "têr" (dijwateya birçiyê), 
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demên dawîn ji ber ku bandora zimanê tirkî li ser kurdî zêde bûye, nifşên 
nûhatî nikarin bi hêsanî dengê "ê"yê bi lêv bikin. 
Cudatiya "u" û "û 'yê 
"Û" bi gelemperî wekî "u"'ya tirkî tê xwendin. Mirov dikare ji bo wê van 
mînakan bide: "bûk ", "hûn ". "şûn ", "şûr ", "kûr ". Dengê "u"'ya kurdî 
dengdêreke taybet e, her wekî berê jî hate gotin, dengderêke kurt e, jibo 
wê jî peyvên "guh ", "gund", "xurt ", "kul ". "du" dikarin bibin mînak. 
Kesên ku ji tirkî derbasî, kurdî dibin, "u"'ya kurdî wekî "u'''ya tirkî bi lêv 
dikin, ew jî dibe sedema hinek tevliheviyan. Lewre jî divê tu car neyê 
jibîrkirin ku "û'''ya kurdî cihê "u'''ya tirkî digire. 
Kîte 
Kîte, ew beşa peyvê ye ku bi yek earê re ji devê mirov derdikeve. 
Kîte wekî yekineyeke girîng a dengzaniyê tê binavkirin, lê li ser ravekirina 
wê lihevkirin eke giştî nîn e. Li gorî ravekirina klasîk, ji bo her kiteyê pêdivî 
bi dengdêrekê heye. Dengdêrek dibe bi serê x we yan jî digel çend 
dengdaran, kîteyekê pêk bîne. Dengdar bi serê xwe nikarin kîte keyê pêk 
bînin. 
Di kurdî de kîteyek di be ku ji yekdengî heta çar dengan be, ev kîte dikarin 
peyvekê, daçek û qerfatekê pêk bînin. Çend mînakên kîteyekc pênedengî 
jî hene, lê li ser wan lihevkirineke giştî nîn e. Em ê wan mînakan jî li xwarê 
bidin. 
Kîteya yekdengî: IJer dengdêrek kîtcyekê pêk tîne, ji van dengdêran 
hinek, wekî pêşgir; a-şûjin, paşgir; kêr-Î, veqetandek; ba v-ê min, daçek û 
gihanekên mîna "û" û "ê" pêk bîne. 
Du dengên ku kîteyekê pêk tînin, dikarin gelek bêje, daçek û qertafan pêk 
bînin. 
Mînak: av, aş , êş, at: ax, în, JÎ, tî. pê, tê, çû, rû, ra, ki'. pi, mi. se, ga, çi, tu, 
e1V. wÎ, ka. ma, vi, tû. hê. mû, to, ku ... 
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Sê dengên ku dibin kîteyek, hinek bêje û daçek û qertafan pêk tînin. 
Mînak: ast, lew, şev, kar, şer, têr, mêr jêr. ŞÎn, çûn, ran, xan, şan, şeh, şar; 
şûr, Sîl; mîl; tîr, tîn, hîn, kul, gul, kel, ka!, ker. kes, mer, hêr, bar. tev, tas, 
nas, zir, vir, jîn ... 
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Çar tîp jî dikarin kiteyekê pêk bînin II di kurmancî de gelek bê-jeyên yek-
kiteyî ku ji çar tîpan pêk tên hene. 
Mînak: merd. tewr, text, gewr, tirs, pirs, çewt, nerm, rast, qenc, renc, 
hişk, peşk, sext, rext, bext, kort, kurt, newq, qurq, pûrt, xewn ... 
Her wekî me di destpêka mijarê de jî diyar kir, çend peyv hene ku ji pênc 
dengan pêk tên. Lê hinek kes wan wekî peyvên dukîteyî qebûl dikin û wisa 
dinivîsin. 
Mînak: stand. şkeft. stran, şkest ... 
Di kurmancî de vekîtandin li gorî dengdêran tê kirin, wekî ra-hûn, şa-ki-
rin, der-xis-tin, hil-ge-ran-din, he-ram-ba .. Dema ku peyvek tê vekîtandin 
dibe ku qertaf û rayeka peyvê jihev parçe bibe. Mînak peyva hil-ger-andin 
ji sê hêmanên ku bi tîrê ji hev hatine veqetandin pêk tê. Lê dema ku bê 
vekîtandin, wekî hil-ge-ran-din dibe çar kîte. 
Her wekî me li jor jî bi mînakan nîşan da peyvek dibe ku yekkîte yî be anjî 
reng e ku bibe pirkîteyî jî. Peyvên xwerû yên kurdî bi giranî yek-kîte yî û 
dukiteyi ne û kêm caran dibin sêkîtcyî û çarkîteyî. Peyvên pirkiteyi bi 
piranî peyvên pêkhatî û hevedudanî ne. 
Mînak: 
Yekkîteyî: aş, baş, kar, dev, sext, berg, ceng. stran ... dukiteyî: gu-lan. he-
val, hev-kar, ho-gir. bê-je, tev-ger; ba-hoz .. 
sêkîteyî: cen-ga-wer. dil-bi-rin, dest-ke/tin, ra-gir-tin, ser-keftin, hil-gir-
tin, da-ke-tin, ser-hil-dan, bex-te-war. ten-ge-zar. şa-neşîn, tol-hil-dan ... 
çarkiteyi.qe-rni-ran-din, pe-yi-tan-di, hil-ge-ran-din. bex-te-warî, te-men-
kur-tî, hil-hi-jar-tin, ke-ser-kû-rî, ten-ge-za-rî 
pênckîteyî: te-men-di-rê-jî, ber-he-/av-ki-rin ... 
55 
PEYVSAZÎ 
Peyvsazî ango morfolojî di zimanzaniyê de beşek e. Bi riya vê beşa 
zanistê, mirov reng û dirûvê bêjeyan, cureyên wan û rêz û rêzikên 
pêkanîna bêjeyan nas dike. Di vê mijarê de em ê li ser van aliyên bêjeyên 
kurmancî rawestin. 
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Pêşî em diyar bikin ka peyv ango bêje, çi ye? Peyv ku jê re "bêje" jî tê 
gotin, ew tişt c ku ji kîteyekê yan çend kîteyan pêk tê û xwediyê wate û 
peywirekê ye. Hest û ramanên mirov bi riya peyvan digihêjin mirovên din. 
Her wekî çawa fonem yekeya herî biçûk a dengan e, morfem jî yekeya 
herî biçûk a peyvan e. Di kurdî de jî wekî gelek zimanên din morfem dibin 
du cure; morfernên watedar û morfemên erkdar. Cureyên peyvan ên 
mîna navdêr, rengdêr û lêker morfemên watedar in. Cureyên peyvan ên 
mîna daçek, gihanek, cînavk, qertafên kêşanê û qertafên bêjesaz jî 
morfemên erkdar in. 
Morfemên erkdar jî dibin du cure; hinek ên mîna gihanek û daçekan 
serbixwe ne, hinek ên mîna qertafên bêjesaz û qertafên kêşanê jî qertafi 
ne. Lê belê hinekên awarte jî hene, bo nimûne ve-qetandek hinek caran 
dibin qertaf hin caran jî bi serê xwe wekî cÎ-navk derdikevin pêşberî 
mirov. Her wiha morfemên kesane jî dema ku piştî lêkeran tên dibin 
qertaf, lê dema ku piştî rengdêr û navdêran tên dibin morfemên 
serbixwe. 
Piştî ravekirina mijarê êdî em dikarin bi çend mînakan mijarê ze-laltir 
bikin. Dema ku em "biaqiltir"dibêjin em qala peyvekê dikin ku ji sê 
morfeman pêk hatiye. Peyva "biaqiltir" ji pêşgira "bi-", bêjeya "aqil" û ji 
qertafa payeya hevrûkirinê ya rengdêran "-tir"ê pêk hatiye. 
57 
Di kurdî de qertaf 
Di kurdî de qertaf dibin du cure; qertafên bêjesaz û qertaf ên kêşanê. 
Di beşa pêkanîna peyvan de em ê bi berfirehî li ser qertafên bêjesaz 
rawestin. Heçî qertafên kêsanê ne, dê di cihê pêwîst de werin ravekirin û 
nasandin. Lê divê em cudatiya wan bizanin da ku em bikarin wan ji hev 
derxin. Qertafên bêjcsaz ji peyvekê peyveke nû pêk tînin, wateyeke nû 
didin peyvê. Her wiha hin caran pê re cureyê peyvê jî diguhere. Wekî 
mînak, bi qertafekê rengdêrek dibe navdêr, an jî navdêrck dibe lêker û 
hwd. Her wekî çawa rengdêra "nveş" bi paşgira "-i'" yê dibe"xweşi' fl bi 
vî rengî jî dibe navdêr. 
Qertafên kêsanê 
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Qertafên kêşanê, wateyeke nû li peyvê bar nakin. bi tenê rewşa wê 
diguhêrin. Bi kurtasî qertafên kêşanê ev cure qertaf in ku tu wateyê li 
bêjeyan zêde nakin, li şûna wê, bêjeyan ji aliyê dem, kes, rawe, mêjer û 
zayendê ve temam dikin. Qertafên kêsanê jî wekî qertafên bêjesaz du 
cure ne; hinek pêşgir in, hinek jî paşgir in. 
Qertafên kêsanê yên kurmancî ev in: 1- Qertafa dema niha "di-" 
Mînak: 
diçim, dikim, didim, dixwazim, dibêjim ... 2- Qertafên raweya fermanî 
1. c) "bi-" (pêşgira raweya fermanî) 
2. d) Paşgirên raweya fermanî: "_e" (yekjimar), "-in" (pirjimar) 
Mînak: 
Yekjimar: biçe. bixwe. bide, bigire .... Pirjimar: biçin, bixwin, bidin, bigirin 
3- a) 
Cînavkên kesandinê (nîşaneyên kesandinê) 
~lo                       ,.,            ""            ..."          ~ ~           ."".,,. 
-un , -[ , -e , -[ n 
Mînak: 
Ez dikim. Tu dikî. 
58 
Ew dike. Em dikin. Hûn dikin. Ew dikin. 
4- Qertafên payeyê yên rengdêran 
1. a) Payeya rûberkirinê "-tir" 
2. b) Payeya rajorîn "<tirîn" 
Mînak: 
baştir! baştirîn berztir! berztirîn xweştir! xweştirîn 
5- Qertafên gazîkirinê 
1. a) "-0" (yekjimar û nêr) 
2. b) "-êl' (yekjimar û mê) c) "-ino" (pirjimar) 
Minak: 
                hevalo, birako, dengbêjo             . 
                hevalê, xwîşkê, stranbêjê            . 
hevalino, karkerino, cotkarino .... 
6- Qertafên tcwangê 
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1. a) "-ê" (yekjimar û mê) Minak: 
Gurgîn Bêrîvanê dibîne. b) "-f' (yekjimar û nêr) Mînak: 
Gurgîni Bêrîvan dît. 
1. c) "<an" (pirjimar) Mînak: 
Bêrîvanê ji şivanan re got. 7- Qertafên demên borî 
1. a) Qertafên dema boriya dûdar "<iye" (yekjimar), "_e" pirjimar 
59 
Mînak: 
hatiye / hatine, gotiye / gotine, xwestiye / xwestine, dîtiye / dîtine, 
kiriye/ kirine ... 
1. b) "di" dema boriya berdest (çîrokiya dema niha) Mînak: dihat, 
digot, dixwest, didît, dibir, dikir .... 
8- Qcrtafên raweya daxwazî 
1. a) "-a" (paşgira raweya daxwazî) 
2. b) "bi-" (pêşgira raweyên merc û daxwaziyê) Mînak: 
Bigota, bikira, bida, bistanda, bifirota, bixwesta ... 9- Qertafên neyîniyê 
1. a) Qertafa neyîniyê ya raweya fermanî "me-" Mînak: 
meke, meçe, mexwe, mede, megire, megirî .... b) Qertafa neyîniyê ya 
dema niha "na-" Mînak: 
nakim, naçim, nadim, naxwim, nagirim, nastînim ... c) Qertafa neyîniyê 
ya dema bê "ne-" 
Mînak: 
dê neke, dê neçe, dê neyê, dê negire, dê nestîne ... d) Qertafa neyîniyê 
ya demên borî /ne-/ Mînak: 
neçû, nekir, nedîtibû, nedixwest ... 
1. e) Qertafa neyîniyê ya hinek lêkerên awarte /ni-/ Mînak: 
nikarim, nizanî. 
10- Qertafên nebinavkirinê (nenas iyê) "-ek" 
Ev qertaf tiştekî binavkirî dike nebinavkirî, ew bingeha xwe ji hejmara yek 
digire. 
Mînak: 
darek, pirtûkek, helbestek, diyariyek ... 
60 
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Ev qertaf dema ku ravekê pêk tîne, vcqetandekên "-a" û "_ê" di-gire, dibe 
"-eka" û "ekê" ew jî bi domana demê re guherîne bûne "-eke" û "eki' lê 
formên pêşîn jî di hin devokan de hatiye parastin. 
Mînak: 
Heva/eke min hat. Hevalekî min hat. 
Ev qertaf dema ditewe, qertafên tewangê "-ê" û "-1' digere, dirûvê 
"<ekê" û "-ekP' werdigire. 
Mînak: 
Hevalekê got. Hevalekî got. 
"<in" 
Ev qertaf hin tiştên binavkirî dike nebinavkirî, ji bo nîşandana pirjimariya 
nebinavkirî tê bikaranîn, bingeha xwe ji rengdêra nebi-navkirinê "hin" 
digire. 
Mînak: darin, mirovin, gulin, hevalin ... 
Ev qertaf dema ku ravekê pêk tîne, veqetandeka "-ên" digire û dibe 
"<inên" ew jî kurt dibe dibe "-ine". 
Mînak: 
Hevaline min hatin. 
Her wiha qertafa "-in" di dema tewangê de jî qerta fa tewangê "-an"ê 
digire û dibe "<inan" 
Mînak: 
Carinan mirov rastiyê baş nabine. 
Di kurmancî de bêjeyên nû û bêjesazî 
Bi gelek awayan peyv li kurdî zêde dibin. Em dikarin hinek rêbazên 
pêkhatina peyvan wiha rêz bikin: 
1- Peyvekji aliyê wateyê ve diguhere û wateyeke nû digire. Hin caran jî 
wateya peyvê bi domana demê re fireh an jî teng di be. Carinan jî ligel 
wateya bingehîn wateya duyemîn û sêyemîn jî pêk tê. 
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Bo nimûne lêkera "girtin" di kurdî de tê çend wateyan. Wekî din peyva 
"welat" berê xwediyê wateyeke teng bû. Ji bo her kesî cih û warê wî 
"welat" bû, lê îro "wela!" ji bo kurdan hemûyan yek e. 
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2- Wekî hemû zimanan, zimanê kurdî gelek peyv ji zimanên din 
wergirtine. 
3- Du yan jî zêdetir peyvên serbixwe têne ber hev û peyveke nû pêk tînin. 
4- Peyvek qertafan digire û peyveke nû pêk tê. 
5- Peyveke hevedudanî, qertafan digire û peyveke kompleks pêk 
tê. 
Ji aliyê sazbûnê ve cureyên bêjeyan 
Di xebata xwe ya bi navê "Waneyên Rêzimanê Kurmanci" deji aliyê 
peyvsaziyê ve min bêje kiribûn sê cure: "xwerû", "hevedudanî" û 
"pêkhatî", Bi domana demê re min dît ku gelek bêje hem pêkhatî û hem 
hevdudanî ne. Bêjeyên bi vî awayî gelek bûn û bi vê dabeşkirinê ew li holê 
diman. Piştre dema ku min bala xwe da dabeşkirina hinek zimanzanan, 
min dît ku ew pêşi kirine du bir: 
"Xwerû" IÎ "nexwerû ". Her wiha bêjeyên nexwcrû jî kirine du pişk: 
"Hevedudanî" LÎ "pêkhatî ". Ev dabeşkirin çêtir e, ji ya ku min berê kiribû 
û pirsgirêka dabeşkirina bêjeyên ku hem hevedudanî ne hem jî pêkhatî 
ne. Li hêla din hinek bêje, bi serê xwe bêje ne, lê belê li cihinan rista pêşgir 
û paşgiran pêk tînin. 
Di encamê de divê em li ser senifandina bêjeyan jî çend tiştan bibêjin. 
Senifandina bêjeyan bi kêrî hêsankirina mijarê tê. Wekî din divê mirov 
sînorên hişk nexe navbera cureyên bêjeyan. Yanî bêjeyek dikare hem 
pêkhatî be, hem jî hevedudanî be. Bêjeyeke hevedudanî hi hêsanî dikare 
paşgirekê yan jî pêşgirekê wergire. 
MÎnak: hilgerandî, çavreşî, porxelekî, hechecok, çermesorik, daxistî. 
ragirtî, pclweşandî, veqetandek, serjêrkî, bcrepaşki, dest-pêkî, raborandî. 
.. 
ller wiha divê mirov sînorên hişk nexe navbera peyvên pêkhatî û 
hevedudanî jî. Bêjeyek dikare bi domana demê re wateya xwe ya 
bingehîn winda bike û bi tenê rista qertafeke bêjesaz bigire ser xwe. Hin 
caran ev pêvajo bi temamî neçûye serî, lê dest pê kiriye. Lewre 
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jî hin caran dibe ku mirov di binavkirina hin peyvan de dijwariyê bikêşe. 
Wekî mînak, peyvên mina "dêr' û "bed' niha di rewşeke wiha de ne. 
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Wateya peyva "dêr' a di ferhengê de terî û boçik e. Di hinek biwêjan de jî 
wekî çêr tê bikaranîn. Lê peyv hêdî hêdî wateya xwe ya bingehîn ji dest 
dide û wekî pêşgirekê derdikeve pêşberî mirov. 
Mînak: dêlegur. dê/eseg, dêlemar. dê/eperk.. 
Her wiha peyva "bed' jî hema bibêje wateya xwe ji dest daye. 
Li şûna wê bêjeya erebî "xerab" hatiye di zimanê kurdî de kon ve-daye. 
Bêjeya "bed" jî wekî pêşgir derdikeve pêşberî mirov. 
Mînak: bedbext, bedmebest, bedmirov, bednam, bednav, b edn iya. bed 
paye, bedpeyker .. 
Ji bilî van mînakan jî gelek peyvên ku di vê rewşê ne hene ev gotin ew 
nayê wê wateyê ku tu sînor di navbera bêjeyan de nîn in,ez dibêjim heke 
mirov xeta wan sînoran pir hişk nekê şe baştir e. 
Peyvên xwerû: Ev cure peyv her wekî ji navê wan jî diyar c, ji hêmanekê 
pêk hatiye û dema ku ji hev bê xistin, wateya xwe j i dest dide. Ev peyvên 
sade ne û tu qertaf bi wan ve nebûne. 
Mînak: Azad, dest, hest, roj, şel; kan, jan, Sal; ketin, jeng, ew, hiş, kar; ker, 
pez, rez, das, masî, ga, ken, gul, bêr, bar; ceng, reng, jeng, tÛI~ (tl; kêm 
... 
Peyvên nexwerû: Bêjeyên nexwerû ew cure peyv in ku ji çend hêmanan 
pêk hatine. Ew hêmanên ku wan bêjeyan pêk tînin, hin caran peyvên 
serbixwe ne, hin caran bêjeyeke serbixwe û qertafek têne ba hev û 
bêjeyeke nû pêk tînin. Iler wiha carinan jî qertaf tên pêşî yan jî paşiya 
bêjeyekê û bêjeyeke nû pêk tînin. Gelek caran jî bêjeyek hem pêşgirê 
hem jî paşgirê werdigire. 
Bêjeyên nexwerû di nava xwe de du cureyên sereke pêk tînin: 
Peyvên hevedudanî û pêkhatî. 
Peyvên hevedudanî: Peyvên hevedudanî ji çend hêmanên ser-bixwe pêk 
tên. Dema ku mirov wan ji hev bike, her peyv xwedî wateyeke serbixwe 
ye, ew peyv ku li gorî rêz II rêzikên zimên digi-hên hev, peyveke nû pêk 
tînin. Ango pirî caran wateya peyva nû ji yên ku wê pêk tînin gelekî dûr e. 
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1- Du navdêr têne ber hev navdêrekê yan jî rengdêrekê çêdikin. MÎnak: 
kerbav, cankûçik, darhinar, des tav, pozberan, gûhesin, sertac, gulbihar, 
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destbira. birajin (jinbira), jinap, kurap, kurxal, marmasî, segmasî, rihteşî, 
dilkevir, şorbeşîr, avdew, kundirmast, malzarok, malgîsin, malgolik, 
ma/gule ... 
2- Navdêr û rengdêr têne ber hev, navdêr û rengdêrekc nû pêk tînin. 
Mînak: destdirêj, çavreş, guhbel, devçepel, çavpehn, porxelek, çavbelek, 
lingxwar. çavsor. dilreş, totikvala, destbelav, behnteng, porsot; şevreş, 
destkurt, pozbilind, kumsor, serrût. rûreş, stuxwar. devbelaş. bargiran, 
aqilsivik, sorgul, bedbext, serhişk, kezîzer. enîbeş, bextereş. germav, 
berfemot .. 
3- Her wiha navdêr û rengdêr dema ku lêkerekê wergirin, dibin lêkerên 
hevedudanî. 
MÎnak: sorkirin, reşkirin, reşbûn, xweşkirin, geşkirin, balkişandin. bêhn 
vedan. kurkirin, valakirin, germkirin, sarkirin, tengkirin, kurtkirin, 
dirêjkirin, badan ... 
4- Kêm caran jî du rengdêr têne ber hev û rengdêreke nû, hin caran jî 
navdêreke nû pêk tînin. 
MÎnak: reştarî, reşhelek (name), keskesor. sorgevez, belekreş, beleksor. 
.. 
Peyvên pêkhatî: Ev cure peyv in ku bi alîkariya qertafên bêjesaz pêk 
hatine. Peyveke xwerû yan jî hevedudanî qertafekê yan jî çend qertafên 
bêjcsaz werdigire û bi vî awayî peyveke nû derdikeve holê . .1 i vê peyva 
nû re "peyva pêkhatî" tê gotin. Her wekî me li jorê jî diyar kir, peyvên 
pêkhatî bi alîkariya "qertafên bêjesaz" têne dariştin. Piştî vê ravekirina 
gelemperî, êdî cm dikarin bala xwe bi hûrbînî bidin mijarê, ji bo vê yekê 
jî divê em hinekî qala "qertafên bêjesaz " bikin. 
Qertafên bêjesaz 
Di kurdî de peyv bi alîkariya hinek qertafan pêk tên. Jivan qertafan re 
qerfa tên "bêjesaz" tê gotin. Qertafên bêjesaz her wekî ji navê wan jî 
diyar e, dema têne pêşî yan jî paşiya peyvan, wateyeke nû didin wan. I 
Tinekji wan qertafan bi dawiya peyvê ve dibin,ji ber 
64 
vê yekê ji wan re "paşgir" an jî "parkît" tê gotin. Hinek qertaf jî dikevi n 
ber peyvan, ji wan re jî "pêşgir" an jî "pêrkît " tê gotin. 
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Mirov dikare qertafên bêjesaz jî wekî hinek morfemên din bike du bir; 
qertafên bêjesaz ên resen û qcrtafên bêjesazên demdemî. Lê divê em ji 
bîr nekin ku qertafên bêjesaz ên kurdî bi piranî berê peyvên serbixwe 
bûne, bi domana demê re wateya wan hatiye jibîrkirin û ji peyvên 
watedar dageriyane morfemên peywirdar. 
Qertafên bêjesaz ên resen bi xwe ne xwediyê tu wateyê ne, heke di 
demên berê de wateyeke wan hebe jî, ew wate jibîr bûye. Hin caran jî 
wateya wê qertafê di zaravayekî zimên de ji bîr bûye, lê di zaraveyekî din 
de tê zanîn. Bo nimûne peyva "têkoşîn" ji du hêmanan pêk hatiye; "tê" û 
"koşîn ". Li vir "koşîn " xebitîn e. "Têkoşîn ". di tiştekî koşîn e. Ji bo 
kurmancî "tê" bi xwe jî ji du hêmanan pêk hatiye daçeka "di" û cînavka 
qertafi "-ê". Lê belê di soranî de ev binyada "tê" nayê zanîn, bi tenê wekî 
pêşgirekê tê nasîn. 
Her wiha pêşgira "zir-" ku di peyva "zirtilî", "zirbav " de derdikeve pêşberî 
me, jibo kurmancan tu wateya wê nîn e, lê di zaravayê dimilkî de "zûr" 
derewe. Bi dimilkî dibêjin, "Ti zûrî kena" ango tu derewan dikî. Jixwe 
pêşgira "zir-" jî wateya derewê dide peyvê. Ne dûr e ku têkildarî "vir" a 
kurmancî be. Lê bi gelemperî qertafên bêjesaz bi serê xwe ne xwediyê 
wateyekê ne yanjî wetaya wan hatiye jibîrkirin. 
Hinek qertafên bêjesaz jî xwediyê risteke cuda ne, lê hin caran bi karê 
bêjesaziyê radibin. Bo nimûne qertafa neyîniyê di peyvên mîna, "nexweş 
", "neyar", "netê ", "netê ", "newêrek", "nezan" de pêşgir e. Ji ber ku bi 
wê, peyvên nû derketine holê. Her wisa daçeka "bi" jî di peyva 
"bikir"wiha ye. 
Pêşgirên ku rmancî 
Pêşgir ew cure qertaf in ku têne ber peyvê û wateyeke nû li peyvê bar 
dikin. Pêşgir bi xwe ne xwediyê tu wateyê ne, yanjî wateya wan a 
bingehîn hatiye jibîrkirin. H in caran jî digel ku wateya wan tê zanîn jî, ew 
qertaf bi karê pêşgirekê radibe, lê bi xwe ne pêşgir e. 
Pêşgirên resen 
1- Hinek pêşgirên din jî hene ku zêdetir navdêr û rengdêran çêdikin, wekî 
"zir-", "tele-", "man-", "bele", "çele-", "xele-" û 
65 
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"kele". Em dê li ser fonksiyon fl wateya ku ew pêşgir li peyvan dikin tiştekî 
nebêjin, ji ber ku di mijara têkildar de em dê li serê rawestin. 
/zir-/: zirbav, zirdest, zirdiran, zirbapîr; zirbar. zirberaz, zirbira, zirfistiq, 
zirgizêr; zirhinar; zirkar; zirnexweş, zirtilî, zirtivir: .. 
/tele-/: telereşî, telexewî, telebext, telerîşk ... 
/bele-/: beletewş, beleban, befeçek, beleder; belefire, belegoşk, 
be/eguh, belehewr. belevîç. belexwat; belezîz ... 
/kele-/: keleşêr. kelepor, kelebab, kelebacok, ke/ebest, ke/e-mamik, 
kelerim, kelereş, kelevajî ... 
/xele-/: xelenêr. xelexwar. .. 
/man-/: Ev pêşgir hin caran wekî "ma" li "mê" jî derdikeve pêşberî mirov, 
peyva mak ango dayikji vir tê. Di kurmanciya nûjen de /mak/ jî hêdî hêdî 
rengê pêşgirekê digire. 
Mînak: Manga, manker; makerê, makezagon, makeşar, makeşêr; 
makeziman, makurk, makmij, mêkew, mêkund. .. 
Her wiha rayeka dema niha ya hinek lêkerên xwerû morfemeke nû pêk 
tînin, ew morfem hin caran dibin qertafbi peyvekê yan jî bi qertafckê 
dibin û peyveke nû pêk tînin. 
Mînak: I îravêj, dûrbîn, bîner, dengbêj, bêjer, barkêş, hînker; hi/-gir. .. 
Pêşgirên lêkersaz 
Hin pêşgirên mîna "çê ", "ra-", "da-", "hil-", "ve-", "wer-" û "rû-" jî hene 
têne ber lêkeran û lêkerên nû pêk tînin. 
/çê-r: Ev pêşgir di kevn de têkildarî rengdêra "çê" ango qenc li baş e. Lê ji 
wateya xwe ya bingehîn dûr ketiye, peywira pêşgirekê girtiye ser xwe. 
Mînak: çêkirin, çêbûn .... 
/ra-/: rabûn, rakirin, raxistin, raborîn, ragirtin, ragihandin, raguhastin, 
raspartin, rabestan, rabezîn, rakêşan, raçandin, radan, rahiştin, 
rahejandin, raketin ... 
/da-/: dadan, daketin, dagirtin, daxistin, daweşandin, dabestan, daborîn, 
daqurtandin, dabirîn, dahatin, dahanîn, dagerîn, dakişîn, daweşandin ... 
66 
/hil-/: hilgirtin, hildan, hi/anin, hilhatin, hilsengandin, hilpekandin, 
hilavêtin, hilavistin, hilberandin, hilbestin, hilbûn, hilkirin, hilbijartin, 
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hilborîn, h ilcin iqin, hi/çinîn, hilçûn, hilfirîn, hilkeftin, hilgavtin, hi/gerîn, 
hi/hiştin, hi/kelîn, hilkulin, hi/kutan, hilpişkîn, hilweşandin, hilkişin ... 
/ve-/: vebûn, vekirin, vedan, vegirtin, vegerandin, vexwendin, vegotin, 
veşartin, vehiştin, veman, vema/an, veşûştin, vekêşan, veguhastin, 
veguherîn, vehatin, vehewandin, vehesan, vehûnan, veçirandin, ve 
jenandin, veketin, veqetandin ... 
/wer-/: wergirtin, wergerandin, werçerxan, werçûn, werdan, 
werfirandin, wergirtin, werkirin, werkutan ... 
/rû-/: rûniştin, rûdan, rakirin ... 
Mijareke din heye ku pêdivî bi ronîkirina wê heye. Carinan di berhemên 
hinek zimanzanan de "-vê" jî wekî pêşgirekê derdikeve pêşberî mirov. Bi 
min ew ji cînavka lihevxistî "pê-" hatiye. Lê belê, ji aliyê wateyê ve vêxistin 
û vêketin hinekîji binyada xwe dûr ketine. 
Jixwe dema ku mirov bala xwe dide mînakên wekî "vêxistin" û "vêketin ", 
mirov dibîne ku ew ji "pêxistin" û "pêketinê" hatine, bingeha wan jî 
daçeka "bi" ye. Pevguhcrîna dengên "b" û "v"yê ne tiştekî seyr e, gelek 
mînakên din jî hene ku pevguherîna van her du dengan nîşan didin. 
Mînak: 
birêkirin 
bi êk re                 pêk re 
virêkirin vêk re 
Pêşgirên neresen 
Her weki me li jor jî da zanîn hinek daçek, hoker tevî ku di bingeha xwe 
de ne pêşgir in jî, peywira pêşgiran bi cih tînin. Pêşgirên neresen ên 
sereke ev in: 
1- "bi-"ya ku cihê paşgira "dar"ê digire, "bê"ya ku wateyeke 
dijberî wateya "bi"yê dide peyvê û qertafa neyîniyê "ne-" di hin peyvan 
de karê pêşgirekê bi cih tînin, lewre jî dibin pêşgir. 
67 
/bê-/: Ev di rastiya xwe de daçek e, lê dema ku tê ber navdêran wan dike 
rengdêr û rista pêşgirekê bi cih tîne. 
Mînak: bênav, bêber, bêdeng, bêzirav, bêwar, bêserûber, bêtixûb, hêzar. 
bêxêr, bêbav; bêgav, bêhest, bêhêz, bêkêr. bêber. .. 
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Ibi-/: Ev jî daçek e, lê dema ku tê ber navdêran hinek peyvên nû çêdike, 
ji navdêran rengdêran çêdike. Her wekî me li jor diyar kir, cihê paşgira 
"<dar" digire, wekî nimûne: biber, biav, bideng, bikeser. bibext, bixêr; 
biceger, bireng, binas ... 
Li hin cihan jî wekî pêşgireke cihêreng jî derdikeve pêşberî mirov. 
Bo nimûne: bikir (kiriyar), bikuj (kujer), bibir (bivir) ... 
/ne-/: Ev jî daçeka neyîniyê ye, lê li hin cihan rista pêşgirekê hildigire ser 
milên xwe. 
Mînak: nexweş, neçar; neyar, neçê, nezan, nerast, nebaş, nesax, nedîtî .. 
Her wiha ew dikare di peyvan de bi rengê "na-" û "ni-" jî derkeve pêşberî 
mirov. Bo nimûne, nabîn di wateya "kor" de hatiye bikaranîn û di 
berhemên klasîk de jî cih girtiye. 
2- Hokerên cih ên mîna "der-", "ber-", "bin-", "ser-" û "nav-" jî wekî pêşgir 
derdikevin pêşberî mirov. 
/der-/: derketin, derçûn, dermal, dercaw, derbûn, derdan, der-daw, 
derdest, deraqil, dergistî, deranîn û derhatin, derhest, derhişî, derkirin, 
derling, derpê, derpoş ... 
/ber-/: berstû, berpal, bermalî, berdan, bernav, berroj, berbang, berkoz. 
be/pirs, berbûk. hervang, berav, berbar; berbaran, berbawerî, berbend, 
berbext, berhijêr. .. 
Ibin-/: binzik, binpê, binbar; bincil, binerd, bindest, binav, hinban, 
binbelg, binbêder. binbêjing, binbisk, binçeng, binderî, binemal, binkiras. 
binfilitî ... 
/ser-/: serbaz, serbar, sertar, sertac, serwext, sersal, serçavî, serkanî, 
serbizêr; ser govend, serbêjingî, serbijîşk, serbilind, serfiraz, serborî, 
sercerd, sercil, serçeq, serçong, serdem, serdest, serkeftin, serdeste, 
serdor, serdilk.: 
68 
Inav-/: navmil, navsere, navmal, navber, navnêrî, navran, navpişt, navpîl, 
navqed, navroj, navbêj, navneteweyî, navçav, navdest, navkil, navteng, 
navxweyi.: 
Paşgirên kurmancî 
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Paşgir ew cure qertaf in ku tên dawiya bêjeyekê û wateyeke nû didin wê. 
Paşgirên resen jî bi serê xwe ne xwediyê tu wateyê ne, bi tenê wateyekê 
didin bêjeya ku pê ve dibin. Di kurmancî de hejmara paşgiran gelekî zêde 
ye. Berevajî pêşgiran, paşgirên ku rengdêr û navdêran çêdikin gelekî zêde 
ne, lê paşgirên ku lêkeran çêdikin gelekî kêm in. 
/-a/: beza, zana, nebîna, reva, kara, fehma ... 
/-ahî/, /-a' .. î1, I-ayî/: Ev her sê paşgir têkildarî hev in, dengên "17", "w" 
û "v" dengên kelijandinê ne, ew ketine navbera "a" û "i"'yê, li gorî dengên 
berî xwe dengê kelijandinê diguhere. Li vê derê qertafa bingehîn "-i'" ye, 
ew ên din dengên alîkar in. 
Mînak: dû ra h î/dû ray Î, ronahî/ ronayî, ewrayi/ ewrawî, rêwî, bawî, lawî 
... 
Divê bê gotin ku ji van tîpên kelijandinê ya ku herî zêde tê bikaranîn tîpa 
"y" ye. Piştre tîpa "h" tê bikaranîn û herî kêm jî "w "tê bikaranîn. 
I-e/: şane, nîşane, pare, xane, bêje, rêje, şande, şîre, dane, nerme, 
awarte, bende, bere, çêre, birûske, hizmare ... 
/-ak/: civak, honak, mînak, ronak, sêlak, şilak.: 
I-al/: heval, delal. çenga!, kendal, tenga1 ... 
I-ane/: mêrane, merdane. şêrane. dostane, tirane ... 
I-anîl: mêranî, ciwanî, xortanî, piranî, mehani. jinanî, keçanî, bûkanÎ... 
/-ar/: mirar. guhar; kovar, komar; kêmar; cotar; gotar, xewm; 
nivîsar, kevnar ... 
                /-asa/: hûtasa, dêwasa, perasa, qerasa                  . 
                /-asî/: kêmasî, kurtasî, tengasî, kirdasî    . 
/-at/: civat, gulat ... 
Ev paşgir zêde ne karîger e. 
69 
I-atîl: mirovatî. kirîvati, xwişkatî 
I-awer/: cengawer, dilawer, cemawer, pêlawer. .. I-bar/: xem har, 
guhêrbar, dîtbar; tawanbar; gunehbar I-bend/: nalbend, kemerbend, 
sazbend, solbend .. 
I-çe/: derîçe, deryaçe, baxçe, navçe, xalîçe, xwençe, na/çe, 
nfvçe ... 
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I-dank!: Ji lêkera danîn û paşgira I-k! pêk hatiye. Derzîdank. kildank, 
çaydank 
I-dar/: 
Ev qertaf têkildarî rayeka dema niha ya lêkera "daşten" a farisî 
xuya dike. 
Kardar. maldar, kovandar, rêzdar, qerzdar. birfndar, xwîndar: .. Ide/: 
talde, diyarde, piyade, gêjde, kirde, revde ... 
I-dêr/: çavdêr. dengdêr, navdêr, rengdêr. .. 
I-ek!: kulek, çilek, dizek, serek, piştek, birek, tirek.fisek, si/ek. .. /-ende/: 
kujende, balende, firende, dirende, mayende 
Ev paşgir hin caran wekî /-indel jî derdikeve pêşberî mirov. /-er/: koçer; 
bêjer, kujer, pêjer. .. 
I-êr/: qilêr; gelêr, dilêr, şilêr.: 
I-gar/: rojgar, şûngar; yadîgar. pêgar. .. 
I-geh/: pêgeh, bergeh, wargeh, şargeh, nîşangeh, kargeh, girtîgeh, 
bingeh. .. 
I-istan/: gulistan, daristan. moritijstan. xerîbistan, şaristan ... I-xane/: Ev 
paşgir bi xwe paşgireke hevedudanî ye. Ji hêmanên "xan" û "-e" pêk 
hatiye. 
Mînak: dermanxane, mêvanxane, karxane, dersxane, pirtûk-xane. 
meyxane, nexweşxane, nivîsxane ... 
l-gÎn/: lezgîn. xwazgîn, mizgîn, sergîn. xemgîn ... 
-ng/: Ev paşgir di bingeha xwe de ">ng" ye, lê li gorî rewşê bi dirûvê 
"<ing", "-eng", "<îng" û "-ang" jî derdikeve pêşberî mirov. 
Mînak: nêzing (nezîk), êzing, daring, rojing, ko ling, girÎng, kereng, bêjing, 
soring, çolang, gedeng, zavang, birang, xweying. .. 
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/-îJ: Ev paşgir bi van peywiran radibe: 
1- Ji navdêran navderêke din çêdike: kêrî, nêrî, serî, derî, kerî.: 2- Ji 
lêkeran, rengdêran ango raweya çêbiwar çêdike: Keti, 
şûştî, xistî, biraştî, bijartî, kelan di, helandî, mirandi, kuştî, qelaştî. ... 3- 
Rengdêr û hokeran dike navdêr: sarî, germî, kalî, tehlî, tûjî, gêjÎ, bllindî, 
xweşÎ, derengî, lezgînî. ... 
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4- Mensûbiyetê nîşan dide: botî, serhedî, xerzi, semsûrî, sêrtî, mêrdînî, 
qafqasî. silivî, gundi, bajarî, hewremanî.: 
5- Navê zimanan pêk tîne: kurdî, tirkî, almanî, erebî, forisî, 
ingilîz; ... 
I-în/: zêrin, zîvîn, şirîn, darîn, kevirîn, goştîn. .. 
I-înî/: ça vîn i. kurdînî. goştînî. keçînî, dilînî, hevalînî., lawînî.. 
/-inc/: serinc, gazinc, qolinc, sarinc ... 
I-îç/: spîçk, sorîçk, zerîçk. .. 
I-încek/: pirîncek, marfncek... 
I-îne/: yekîne, tevîne, çavîne ... 
/-ij/: paqij, mêwij, lavij ... 
l-oşkJ: beqmaroşk, dapîroşk. .. 
I-tîl: nezantî, merivtî, hirati, hevaltî, kerîtî, aştî, xayintî, kurdîtî.: l-ikJ: 
kêrik, darik. keçik, jinik, sîrik, pîrik, kalik, xweşik. dayik, 
berxik, karik, guharik, berik, lihêfik ... 
l-kJ: binkirask, bincilk, berdi!k, berçavk, jêderk. .. 
I-kar/: Ev bi xwe bêjeyeke watedar e, lê di van mînakan de bi 
karê paşgirê radibe. 
Mînak: cotkar; xebatkar, goş kar, serkar. xwendekar, nivîskar. .. I-kî/: 
devkî, nivîski, serserkî, çitikî, paşpêkî ... 
I-Iao/: moze/an, kuçelan.borelan, mare/an, berdelan ... I-Ika/: hasûlka, 
pişilka, xwezilka, hêdîka ... 
I-mend/: bawermend, hunermed, aqilmend, dewlemend. .. I-nak/: 
tirsnak, xeternak, derdnak, endişenak. .. 
/-okJ: kenok, şermok, qeşmerok, revok, qelîştok, bezok, qelînok, şekirok, 
gezgezok, xaşxaşok. xaplnok, şevşevok, pitpitok bilbilok, dilok, xalxalok. 
mijmijok, binefşok, bazinok, bizmarok, teyrok, benok, benîştok, dudevok. 
... 
I-ole/: hişkole, tira le, pirole, girole. rîxole ... l-onekJ: tirsonek, bizdonek, 
fisonek. .. 
/-or/: gulor, gilor, kilor, gincor. .. 
71 
I-oxl: dayox, firoş tox, kirox, gotox ... l-oyîJ: şeroyî, şermoyî, germoyî.: 



Rêzimana kurdî | 3192  

 

I-saz/: Ev qertaf jî bingeha xwe ji rayeka dema niha ya lêkera farisî 
"saxten'tê werdigire. 
MÎnak: çeksaz, diransaz, dermansaz ... 
I-baz/: Ev paşgir têkildarî lêkera hevedudanî "bazdan"a ku tê 
wateya govendgirtin û dîlkirinê ye. 
Mînak: rimbaz, serbaz, canbaz. hîlebaz ... 1-f1d/: şerûd, sirûd. .. 
I-ûn/: kaşûn, dijûn, gerdûn, qelûn, şitûn ... I-ûr/: destûr, bilûr, şilûr; qabûl: 
rencûr. .. 
/-van/: aşvan, dergevan, baxçevan, gavan, şivan, mêvan, mazû- 
van, rezvan, tenûrvan, nêçîrvan. tembûrvan, bilûrvan, berxvan ... 
I-war/, /-wcr/: şalwar; berwar; xwendewar, serwet: .. I-waz/: Ev qertaf jî 
bi peyva "awaz" re têkildar e. 
Minak: şaşwaz, cihêwaz ... 
I-yar/: bext yar; pirsyar. cotyar, kiryar. şandyar, zanyar, firoşyar; 
kuştyar. biryar. .. 
I-il/: zengil, gungil, çepil, çîkil. dîkil, çakil ... I-île/: şepîle, tep Île, zerîle, 
arîle ... 
/-Îskl: Çlmçilîsk; pêpelîsk. pêyîsk ... 
Paşgirên lêkersaz 
Ev cure paşgir du hebin; "-în" ">andin", Bi van her du paşgiran ji rengdêr, 
navdêr, lêker û bêjeyên ne kurdî lêker têne çêkirin. Paşgira ">in" lêkerên 
negerguhêz, "<andin" jî lêkerên gerguhêz pêk tîne. Her wiha çend heb 
paşgirên din ên mîna ">ijîn" û ">ijandin", ">isîn" û "isandin" bi baweriya 
me ew jî têkildarî "<în" û "-andin" În. 
Mînak: 
Ji rengdêran: sorandin, xweşandin, tengijandin, repisandin, xemilîn, 
xemilandin, dirandin, keskandin ... 
Ji navdêran: kelin / kelandin, revîn / revandin, firîn /firandin, çêrîn / 
çêrandin, gerîn / gerandin, kenîn / kenandin, livîn / livandin, êşîn / 
êşandin .... 
72 
Ji lêkeran: kişîn / kişandin, guherîn / guherandin, nivîsandin, gihîn / 
gihandin, mirin / mirandin, pijîn / pijandin, şewitîn /şewitandin.. . 
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Ji kokên bêjeyên biyanî: elimîn / elimandin, helin / helandin, acizîn / 
acizandin, sekinîn / sekinandin, şêwirîn / şêwirandin, herimîn / 
herimandin, cihenimin / cihenimandin, bihecîn / bihecan-din, heyirîn / 
heyirandin, meşîn / meşandin ... 
Ji bilî van paşgiran gelekên ku em bi ser ve nebûne hene. 
Divê bê gotin ku di kurmancî de bi alîkariya rayeka dema niha 
ya lêkeran jî gelek paşgir bi dest dikevin. 
Ji kirinê /-ker/: karker, zêrker; ZÎvker, çêker, têrker. .. Ji avêtinê /-avêj/: 
tîravêj, rimavêj, ronavêj. .. 
Ji rêtinê /-rêj/: avrêj, xwînrêj ... 
Ji kêsanê I-kêş/: şûrkêş, qelûn kêş, cixarekêş, esrarkêş ... Ji birinê I-ber/: 
rêber. rêncber; dilber. .. 
Ji mêtin I-mij/: xwînmij, şîrmi] ... 
Ji sotinê /-so.i/: dilsoj, malso] .. 
Ji malaştin I-mal/: destmal, pêşmal. .. 
Ji kuştinê I-kuj/: agirkuj, mêrkuj, hêvîkuj. .. Ji kotin I-koj/: hestîkoj. darkoj 
... 
Ji tiraş tinê I-tiraş/: dartiraş, sertiraş ... Ji peht inê I-pêj/: aşpêj, nanpêj .. 
Ji gotinê /-bêj/: dengbêj, çîrokbêj, stranbêj. .. Ji biraştinê I-birêj/: 
goştbirêj. .. 
Ji xwarinê I-xur/: goştxur; giyaxur; nanxur; kurtêlxur. .. 
Navbend 
Navbcnd ku bi îngilîzî jê re "interfix' tê gotin, ev cure qertaf in ku dikevin 
navbera du peyvan û wan digihînin hev, bi wî awayî dibin navgîna 
dariştina peyveke nû. Di kurdî de fonemên "-e-", "-an" vê peywirê bi cih 
tînin. 
"-e-" 
Mînak: germegerm, zingezing, şîregerm, tîremar. reşeba, kurte-dem, 
saregerm, çirkeçirk, kurtepist, xuşexuş, gijegij, tiretir; şingeşing, darebî. 
rengereng. kurtenûçe ... 
73 
"-an" 
Mînak: seranser, beranber. .. 
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Her wiha daçeka "bi" jî hin caran peywireke nêzî navbendê hildigire ser 
xwe lê ew "bi" bi serê xwe tê nivîsandin. 
Mînak: Ser bi sel: der bi der, cur bi cur. .. 
Di vî warî de gihaneka "LÎ" jî xwediyê erkeke balkêş e. Ew gihanek bi 
awayê "0" dikeve navbera du peyvan û dibe navbend, her wiha heman 
"0" tê dawiya peyvê jî. Peywira wê nêzîkî "circumfix" ango dorgirê ye. 
Mînak: serobino, şaşomaşo ... 
Navgir 
Navgir ku bi îngilîzî" jê re "infix" tê gotin dikeve nava peyvê û wateyeke 
nû dide wê. Di kurdî de dengê "-a-" dikeve nava hinek lêkeran ûji wan 
navdêran çêdike. 
Mînak: 
şewitîn                 şewa! 
xebitîn xebat 
filitîn      jelat 
weşîn    weşan 
seridin serad 
gerîn      geran 
hewîn   hewan 
Wekî encam li ser rêbaza dariştina peyvan divê em çend tiştan bibêjin. Di 
kurdî de her çi qas me gotibe, pêşgir (pêrkit), paşgir (parkît) û heta 
navbend lt navgir jî hene, giranî li ser paşgiran e. Bi taybetî navdêr û 
rengdêrên pêkhatî bi alîkariya paşgiran hatine dariştin. Piraniya pêşgirên 
di kurdî de lêkeran pêk tînin. Her wiha piraniya rengdêr û navdêrên di 
kurdî de hevedudanî ne, lê hejmara lêkerên hevedudanî kêm e. Hejmara 
paşgirên ku lêkeran pêk tîninjî ji çend heban nabore. 
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WATENASÎ 
Lêkolîna di warê wateyê de di nav xebatên zimanzaniyê de warekî taybet 
e. Ji vî warî re watenasî tê gotin. Zimanzanên ku li ser vî warê zimanzaniyê 
radiwestin, ji aliyê wateyê ve li ser peyvan, komekan û hevokan lêkolînê 
dikin. Her peyv xwediyê wateyekê ye û peyamekê radigihîne mirovan. 
Heke mirov bi awayekî din bibêje, her peyv xwediyê xwebêjekê ye. 
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Watenasî nîşan dide ka xwebêja bêjeyekê çi qas xurt c, ji aliyê wateyê ve 
peyv çendî kûr û berfireh e û hwd. 
Watcnasî li ser wateya têgihî ya peyvê radiweste. Ew wate bi do-mana 
demê re pêk hatiye û wateya bingehîn e. Wek nimûne dema ku em dibêj 
in, "g1ll" kulîlkeke rengîn ku bi gelemperî rengê wê sor e, tê bîra mirov. 
Wateya wê ya sereke eve. Ji ber reng û bêhna xwe, "gur' di hinek wateyên 
mecazî de jî hatiye bikaranîn. Bo nimûne, gelek helbestkaran jibo 
evîndara xwe peyva "gul" bi kar aniye. Wateya bingehîn a peyvan li gorî 
bikarhêneran naguhere, piraniya bikarhêneran li ser wê wateyê li hev 
dikin. lê wateya ku li gorî bikarhêner biguhere dikeve nav hewana warekî 
din ê zimanzaniyê ku ew jî "pragmatîk' e. 
Wateya bingehîn ji bo bikaranîna rast a peyvê dibe alîkar. Hin caran 
peyvek ji al iyê hevoksaziyê ve cihê xwe digire lê belê ji aliyê wateyê ve 
cihê xwe nagire. Mînak: dema ku yek bibêje, "Pirtûkê darek çand." Ji aliyê 
peyvsazî û hevoksaziyê ve ev hevok ne çewt e, lê di warê watcnasiyê de 
hevokeke wisa nayê pej irandin. Lewre "pirtûk" ne tiştekî zindî ye, nikare 
darê biçîne. Lê belê heke mirov wateya wê ya mecazî bi kar bîne, mirov 
dikare bibêje, "Vê pirtûkê 
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serê vî xortê ciwan xwar." Dema ku mirov peyvan li gorî wateya bingehîn 
û taybetiyên heyberên ku nîşan dide dabeş bike, wê demê rê li ber 
bikaranînên nelicih digire. 
Ji bilî wê divê mirov ji aliyê wateyê ve bala xwe bide peywira ku ew di 
nava hevokê de bi cih tîne. Li gorî vê yekê, dema ku em dibêjin, "Zarokan 
kevir avêt." Lêkera di vê hevokê de tcvgerekê nîşan dide. Dema ku mirov 
ji aliyê karîgeriya watcyî ve li vê hevokê binêre, dibîne ku "zarok" li vir 
"bikir" in, "kevir" di vê hevokê de "pêkir" e. Dema ku em bibêjin, "Zarok 
kevir bi destê çepê avêt." Li vê derê "destê çepê" navgîn e. Dema ku di 
lêkerê de bizaveke çalak nîn be, wê demê "taqîker" cihê "bikir" digire. Di 
hevoka "Xecê deng bihîst," de "Xec" tu tiştî nake, bi tenê tiştekî dijî, lewre 
jî "jiyet" e. Dema ku hêmaneke hevokê cih nîşan bide, peywira cih pêk 
tîne, di hevoka "Pirtûk li sel' maseyê ye." de "mase" cih e. Heke bûyer ji 
ci-hekî ber bi cihekî din ve be, cihê destpêkê "jêderk", cihê dawiyê 
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"armanc" e. 
Her wiha di hevoka "Hogir bi balajirêji Amedê çû Tehranê" de "Hogir" 
bikir e, "balafir" navgîn e, "Amed' jêderk e CI "Tehran" jî "armanc" e. Ji 
dabeşkirina bi rengî ya hêmanên hevokê re di wate-nasiyê de "pîşeyên 
wate yî" tê gotin. 
Ji aliyê têkildariyê ve wate 
Dema ku mirov bala xwe dide wateya navê hcyberekê, bivê nevê mirov 
têkildarî heybercke din dinirxîne ango mirov bi heybereke din re hevrû 
dike û li gorî wê disenifine. Gava ku em dixwazin peyvê rave bikin, cm 
hewl didin ku wê peyvê bi alîkariya hinek peyvên din rave û pênasc bikin. 
Em vê yekê jî li gorî hinek taybctiyên tiştan û têkiliya wan bi tiştên din re, 
pêk tînin. Bi vî awayî mirov dikare "xwehêj"a peyvekê destnîşan bike. Ji 
bo zelalkirina mijarê em dikarin mînakeke bi vî rengî bidin: 
                mêr        jin           xort        mih        kulîlk 
gihîştî    +             +                             + 
nêr         +                             + 
mirov    +             +             + 
giyanewer           +             +             +             +             + 
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Ev rêbaz di pênasckirin û senifandina hemû peyvan de bi kêr nayê, lê belê 
dîsa ji ji bo ravekirina gelek peyvan dibe alîkar. 
Têkildarî vê mijarê hinek têgihên mîna" peyvên hemwate", "peyvên 
dijwate", "peyvên hevdeng", "peyvên hevreng", "cotepeyv" hene. Em li 
ser wan jî hin tiştan bibêjin. 
Bêjeyên hemwate 
Peyvên "hemwate" ew eure peyv in ku ji aliyê wateyê ve yek hev in. Di 
her zimanî de ji ber sedemên cuda peyvên hemwate hene. Hin caran 
jêderka peyvan ji hev euda ye. Ew peyvên hemwate ji çavkaniyên cuda 
hatine û ketine nava zimên. Her wekî ku çawa gelek peyv ji ber ola îslamê 
ji erebî ketine nav kurdî. Pirî caran ew peyvên hemwate bi hev re têne 
bikaranîn. 
Divê neyê jibîrkirin ku hemwatcbûna du peyvan nayê wê wateyê ku ew 
her du peyv ji sedî sed wekî hev in. Pirî earan cudatiyeke pir biçûk di 
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navbera wan de heye. Hin earan peywira wan ji hev cuda ye. Gelek caran 
ji du peyvên hemwate, yek di hevokekê de cihê ya din nagire. 
Dema ku mirov bala xwe dide zimanê kurdî, mirov dibîne ku gelek peyvên 
hemwate hene. Sedema vê yekê pirbûna zarava û devokên kurdî ye. Jiber 
vê sedemê jibo her tiştî çend navên cuda hene. Ji bo zelalkirina mijarê 
em çend nimûneyan bidin. 
Mînak: 
heftreng, keskesor. bûka baranê, qozeqer; kevana dawûd. soberî, 
ajneberî, melevanî. ... 
peyivîn. axaftin. şorkirin, qezikirin. .. bişirîn, beşişîn, besimîn. .. 
karîn, kanin, şiyan. 
kesk, .'lewz, kihû. 
xwestin, viyan. 
Pirbûna peyvên hemwate ji bo kurdî dewlemendî ye, lê bi rewşa xwe ya 
heyî ji bo kurdan alozî û bargiraniyê pêk tîne. Heke ziman bi awayekî 
siruştî yekgirtina xwe pêk bîne, dê ev peyv werin moxilkirin û her wiha dê 
bi domana demê re ev peyvên hemwate peywirên cuda 
77 
bigirin ser xwe û karîger bibin. Bo nimûne, ji pênc peyvên hemwate yên 
ku "keskesor"ê nîşan didin, dibe ku yek bibe têgiheke esmannasiyê, yek 
bibe têgiheke wêjeyê, yek jî bibe têgiheke hunerê û hwd. Bi vî rengî ev 
peyv hêza derbirînê ya zimên zêde dikin. 
Bêjeyên dijware 
Peyvên dijwate ji wan peyvan re tê gotin ku wateya wan li dijî heve. 
Peyvên dij wate du cure ne; peyvên dijwate yên "pîvanber" û yên 
"nepîvanber", her wekî peyvên "kurt û dirêj", "mezin û biçûk" û hwd. Di 
peyvên pîvan ber de, "pile" hene. Her wekî "mezin/ mez-intir/ 
mezintirîn", "biçûk / biçûktir! biçûktirîn". Lê di peyvên dij wate yên 
nepîvanber de ev taybetî nîn e. Her wekî, "ketin û rabûn", "ken û girt', 
"şîn û şahî", "birin û anzl(' ... Divê em neyîniya peyvekê wekî dijwateya 
wê peyvê nebînin. Ji ber ku peyvên mîna "qenc û neqenc", sivik û nesivik" 
ne dijwate ne. Lê peyvên mîna "giran û sivik", "qenc û xerab" dijwate ne. 
Berî ku em dawî li vê mijarê bînin, em dikarin çend mînakên din jî bidin: 
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çûn xemgîn rabûn birin qencî 
bilind reş 
şer jiyan ronahî 
hatin kêfxweş 
rûniştin anîn xerabî nizm spî 
aşti mirtn tarî .... 
Bêjeyên hevdeng 
Hinek bêje jî hene ku ji aliyê teşe û dirûv ve wekî hev in, lê wateya wan ji 
hev cuda ye. Di kurdî de bêjeyên bi vî rengî bi qasî bêjeyên hemwate ne 
zêde bin jî, peyda dibin. 
Bo nimûne bêjeya "xal" bi sê wateyan derdikeve pêşberî mirov; birayê 
dayikê "xal", wekî niqte "xal" û hemwateya şanikê "xal". Her wiha bêjeya 
"gelek" di wateya "xelkek" de, "gelek" di wateya 
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"pir" de jî derdikeve pêşberî mirov. Mînakên din jî bêjeya "her "e ,ew jf 
wekî "pêşi", wekî "zad", wekî "kevir" û wekî "xalîçe" der-dikeve pêşberî 
mirov. Bêjeya "bîr" jî hem wekî "hafiza" hem jî wekî "çal" derdikeve 
pêşberî mirov. 
Mînak: 
hûr (biçûk) rovî (wekî ajal) şîn (hêşîn) 
çek (sîleh) 
tû] (kêra tûj) 
dem (wext) 
hûr (weki hûr LÎ rovî) rovî (rodî) 
şîn (şina miriyan) çek (kinc) 
tûj (Îsota tÛJ) dem (dema çayê) 
Gelek bêjeyên hevreng bi riya zayendê ji hev têne cudakirin. Wek nimûne 
bêjeya "dar" dema ku "dara ter" be mê ye, lê dema dar hişk be nêr e. 
Mînak: 
dara tûyê nava min bera me xala giring kara me 
darê hişk navê min herê me xalê min karê me 
Peyvên hevreng 



Rêzimana kurdî | 3199  

 

Hinek bêje jî her çi qas dengê wan ne yek be jî, awayê nivîsandina wan 
yek e. Em dikarin van peyvan wekî "hevreng" bi nav bikin. Peyvên 
hevreng ji ber du dengên ku heman tîpê hatine nîşandan, pêk hatine. 
Mînak: 
gur (gurg) pir (pire) 
ker (heywana barkêş) teng (sewiye) 
çil (40) 
ter (hîç) 
kal (zebeşê kal) 
gur (wekî agir gur) pir (gelek) 
ker (kesê ku nabihîze) 
teng (dijwateya bêjeya fireh) çil (wekî çilek) 
fer (şil) 
kal (ka/emer) 
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Cotepeyv 
Di warê watenasiyê de mijareke mayî jî mijara eotepeyv e ku bi îngilîzî jê 
re "biword" hatiye gotin. Di axaftina rojane de gelek caran cotcpcyvên 
mîna "qirş LÎ qar, "dar û ber", "erd LÎ zevî", "gil LÎ giha", "kul IÎ derd", "êş 
LÎ azar", "hiş û aqil", "ar LÎ namûs", "ked LÎ emeg", "cil IÎ berg", "mal LÎ 
milk", "cih LÎ war", "şûn û war", "şin LÎ girî", "ken û girî," "kevir LÎ kuç", 
"pûş LÎ pelax", "dar û devî", "teyr LÎ tilûr ", "çek û sîleh", "kend lA kosp", 
"çol û çiv" û hwd. bi ber guhên mirov dikevin 
Dema ku mirov bala xwe dide cotepeyvan, mirov dibîne ku hinek j i ",'an 
hemwate ne. Her wekî "çek û sîleh", "hiş LÎ aqil", "bext LÎ miraz", "cejn LÎ 
îd", "cih LÎ mekan". Ji van peyvan yek bi kurdî ye, ya din jî bi erebî ye. Hin 
caran dibe ku her du jî bi kurdî bin, her wekî "ap LÎ mam", "cî LÎ nivîn", 
"rind û qenc". Hinekan wateya wan nêzî heve: her wekî "dar LÎ ber", "erd 
û zevî", "dar LÎ dev?', "ben LÎ ta", "berfû baran", "ba û bahoz", "bisk LÎ 
kezî", "çek û rext", "tund û tûj" ... Hinek dijwate ne her wekî "kend û 
kosp", "xwar ûjor"," sin IÎ şahî", "çak LÎ xerab" ... Mirov dixwazin bi vî 
awayî wateya peyvê xurt bikin, bi alîkariya du peyvan têgiheke gelemperî 
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bi dest bixin, her wiha dema ku vê yekê dikin hem ji aliyê wateyê ve hem 
jî ji aliyê denganiyê ve peyvên têkildarî hev dineqinin. 
Cotepeyvên hemwate: Bi du peyvên hemwate, wateya peyvê tê 
xurtkirin. Her wiha, sedema ku peyveke kurdî ligel yeke erebî hatiye 
bikaranîn, bandora perwerdehiya medreseyan e. Ji ber ku di medreseyan 
de ders bi erebî bûn, lê belê bi kurdî dihatin şîrovekirin. Gava mirov bala 
xwe dide şêwaza mele yên medreseyan mirov vê yekê bi awayekî zelaltir 
dibîne. Dema her du peyv jî bi kurdî bin ar-manc xurtkirina wateyê ye. 
Her wekî "zar û ziman", "ap û mam", "mak û dayik", "zarok LÎ biçûk" ... 
Cotepeyvên dijwate: Bi du peyvên dij wate kurdan xwestiye têgiheke 
gelemperî bi dest bixin. Pirî caran jî bi dubarekirina du peyvên dijwate, 
mirov dixwaze tiştekî texmînî bibêje. Wekî peyva ";;.Û zÎ dereng", "dûr û 
nêzîk", "xwar û jor", "yar û neyar", "xêr LÎ şer", "kêm-zêde", "pir-hindik" 
... 
Cotepeyvên nêzwate: Bi alîkariya du peyvên nêzwate, kurdan 
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xwestiye têgiheke berfirehtir bi dest bixin. Dema ku em dibêjin "dar û ber 
"qesta me têgiheke ji her dukan firehtir e. Dema ku em dibêjin "çol û 
çiya" em qala hemû cihê çolter dikin. Her wiha "kevir û kuç", "dar û dev!", 
"gil û giha" jî armanca me bidestxistina têgiheke gelemperî ye. 
Hin caran jî her du peyv ne ji aliyê wateyê ve lê belê ji aliyê deng ve nêzî 
hev in, bi hev re rêzbendckê pêk tînin li pey hev tên. Ji wan jî dîsa armanc 
pêkanîna têgiheke gelemperî ye. Dema ku ji aliyê wateyê ve nêzîkiyek 
hebe jî, dîsa nêzîkbûna denganî jî li ber çavan tê girtin. Ji ber ku ahenga 
denganî peyvê xurt dike. Her wekî "zor û bor", "xan û man", "ax û ox", 
"bext û text", "bêtir û çêtir", "deng û reng", "car û har", "xêr û bêr", "dar 
û ber" ... 
Di peyvan de kirpandin 
Di kurmancî de kirpandin her tim ne li heman cihî ye. Dema ku peyv 
xwerû bin kirpandin li ser kîteya dawîn e, lê hin caran kirpandin dikeve 
ser kîteya berî wê jî. Çi kurt çi dirêj hemû dengdêr dikarin kirpandinê 
bigirin ser xwe. Di kurmancî de kirpandin bi tenê di hişkatiya wê de 
guherînê çêdike, ji bilî wê di reng fl cîderka dengdêrê de tu guhartinê pêk 
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nayîne. Dengdêr çi kurt çi jî dirêj be, di dema kirpandinê de wekî xwe 
dimînin. Di peyvên yekkîte de her tim kirpandin (derblêdan) li ser 
dengdêrê ye. 
Mînak: ba. ga, rê, pê. ro, se, ar, av ol. êl, bav, mal, kon, kar, ker, mêr, jin. 
gîsk, peşk. mişk. nîr, bîr; berx, kurd, qul, cil, mil. dil. SOI~ mor, dor, kor, 
sel, ber, der. .. 
Di peyvên pirkîteyî de kirpandin bi gelemperî li ser kîteya paşîn e. Mînak: 
bizin. çivîk, gîsin, hesin, nogin, quling, golik. kolos, selik, tevir; eylo, nêrî, 
serî, berek, kirin, birin, mirin, kuştin, hiştin, ketin. conega, hevaltî, 
tirsandin, gerandin, qelaştin. daristan, serkarî, derbedarî. CÎnartî. 
belengaz, nihêrîn, hevkarî, xeniqandin, derman, gerden, wekî. hemî, 
darbest, serhevîrk, destnivêj, nanûzik. 
Di hemû navdêr û rengdêran de kirpandin bi giranî dikeve ser kiteya 
dawîn. Piraniya hêmanên rêzimanî (yên mîna -ek, -ê, -a) ku bi navdêran 
ve dibin bandorê li kirpandina peyvê nakin. 
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Her wekî; Mirov Gund Mal 
mirovek gundê me mala wan 
Di vî warî de qertafên pirjimariyê "-ên" û "<an" awarte ne. Di 
ravek û tewangê de kirpandin dikeve ser wan. 
Mînak: 
mala kurdan mirovên azadîxwaz 
Di peyvên hevedudanî de kirpandin 
Peyvên hevedudanî dema ku di rewşa xwerû de bin, kipandin dikeve ser 
kîteya dawîn a hêmana paşîn. 
MÎnak: cotkarî, havîngeh, virker. 
Di warê peyvên hevedudanî de xaleke din a balkêş jî heye. 
Peyvên hevedudanî ji ber ku ji du hêmanan pêk tên, kirpandina di 
hêmana yekemîn de jî tê parastin, lewre jî du kirpandin di wan pey-van 
de pêk tên. 
Mînak: esmandev. sîngebend, seyrangeh, herêna, keskesor ... Di lêkeran 
de kirpandin 
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Lêker dema ku rader bin wekî navdêran kirpandin dikeve ser kîteya 
dawîn. Her wekî; hatin, gotin, xwestin, şûştin, firotin, girtin, birîn, firîn, 
gerandin ... 
Lê dema ku têne kişandin kirpandin dikeve ser kîteya dawîn a rayeka 
dema borî. 
Mînak: hatin, gotin, ketin, xwestin, birin, girtin. gerandin, kişandin ... 
1- Di neyiniyê de kirpandin dikeve ser pêşgirên neyiniyê (na-, ne-) her 
wekî; naçim. neçû, nexwara ... 
2- Pêşgirên mîna "ve-", "da-" û "wer-" kirpandinê digirin ser xwe. 
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Mînak: hildidin, vedixwim, daqurtand, wergerand ... 
3- Pêş girên raweyî yên mîna "di-" û "bi-" kirpandinê digirin ser xwe. 
Minak: dipeyive, bixaive, bike, dide ... 
4- Lêkerên di forma raweya çêbiwar de dema ku lêker dukîteyî be 
kirpandin dikeve ser kiteya dawîn. Lê belê dema ku lêker sêkîteyi yan jî jê 
zêdetir be, kirpandin dikeve ser kîteya berî ya dawîn. 
Mînak: kuştî, hatî, ketî, çûyî, kelandî. firandî, zivirandf. .. Qertafên kêsanê 
bandorê li cihê kirpandinê nakin, kirpandin her tim li ser kîteya dawîn a 
rayeka lêkerê ye. 
Mînak: 
Ez hatim 
Tu hatî 
Ew hat 
Em hatin Ew hatin 
Ez geriyam Tu geriyayî Ew geriyaye 
ez bihatama tu bihatayî ew bihata 
em bihatana ew bihatana ez bigeriyama tu bigeriyayî ew bigeriyaya 
Di pirtûka Celadet Bedirxan û Roger Lescot a rêziman de hatiye gotin ku 
cihê kirpandinê di kurdî de pir ne birêkûpêk e û ev nirxandin hatiye kirin: 
"Divê neyê jibîrkirin ku di kurdî de kirpandin pir zêde ne birêkûpêk e, ji 
ber vê yekê ji bo hemû rêzikan mînakên awarte hene. " 
Bo nimûne: jîrkî, avî, pale wÎ, îro ... 
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Her wiha D. N. Mackenzie di xebata xwe ya bi navê "Kurdish Dialect 
Studies (Lêkolîna Zaravayên Kurdî)" de gotiye, "Materyalên kil li ser 
zaravayên kurdî bi dest ketine, çi yên li vir hatine pêşkêşkirin, çi JÎ yên 
berê hatine çapandin, ji bo ravekirina rêbaza kirpandinê bingeheke 
pêwîst pêk nayînin. " 
83 
ERGATÎVÎ 
Berevajî tirkî ku zimanekî nomînatif-akuzatîf e, kurdî zimanekî ergatîv - 
absolûtîv (xweru-tewandî) e. Di zimanên ergatîv de di he-vokên bi 
lêkerên gerguhêz de lêker dikeve bin bandora bireserê. Ango lêker li gorî 
bireserê tê kişandin û kesandin. Ergatîvîteya kur-mancî şikestî ye, ango 
ergatîvî tenê di dema borî de diyar dibe. Er-gatîvîteya kurmancî her wiha 
hem tewanga kesan a lêkeran hem jî cînavkan diguhere. Ji bo zelalbûna 
mijarê ez pêdivî bi dayîna hinek mînakan dibînim. Di zimanên ne ergatîv 
de lêker her tim di bin ban-dora kesê ku wî karî dikin ango kirdeyê de ye. 
Weki mînak em dikarin li tirkî binêrin. 
Ben elma yedim. 
Ben elmalart yedim. Ben elmayt yerim. 
Ben elmalart yerim. Ben elmayi yiyecegim. Ben elmalart yiyecegim. 
Her wekî diyar e, di hemû deman de lêker li gorî kesê yekemîn hatiye 
kişandin. 
Lê di kurdî de rewş diguhere. Em îcar bala xwe bidin kurdî ka 
heman hevok di kurdî de çawa têne kişandin: 
Min sêv xwar. 
Min sêv xwarin. 
Ez sêvê dixwim. 
Ez sêvan dixwim. Ez dê sêvê bixwim. Ez dê sêvan bixwim. 
85 
Her wekî ji mînakan jî diyar dibe di demên borî de lêker di bin bandora 
bireserê ango "sêv"ê de ye. Mêjera "sêv"ê ji lêkerê tê fêmkirin. Em 
mînakeke din jî bidin da ku mijar zelaltir bibe. 
Ben seni gordûm. Sen beni gordûn. 
Biz sizi gordûk. 
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Siz bizi gordûnûz. Ben seni gorûyorum. Sen heni gorûyorsun. Ben seni 
gorecegim. 
Li vir jî her wekî diyar e, lêker tim li gorî kirdeyê ango kesê ku dibîne hatiye 
kişandin. Tu caran li gorî kesê ku hatiye dîtin nayê kişandin. Lê di kurdî de 
rewş cuda ye. Di dema niha û dema bê de kurmancî jî wekî tirkî ye. 
Ez le dibînim. 
Tu min dibînî. 
Ez dê le bibînim. Tu yê min bibînî. 
Lê gava ku mirov tê ser demên borî rewş ji binî ve diguhere. 
Lêker dikeve bin tesîra bireserê. 
Te ez dîtim. Min lu dîtî. 
We ez dîtim. Me tu dîtî. 
Her wekî me li jor jî da zanîn, bi riya ergatîviyê lêkerên gerguhêz û 
negerguhêz ji hev cuda dibin. Di zimanê ku bi temamî ergatîv in de, 
lêkerên gerguhêz di hemû deman de di bin bandora bircserê de ne. Lê ji 
ber ku kurmancî bi tenê di demên borî de dikeve bin ban-dora bircscrê jê 
re niv-ergativ hatiye gotin. Di kurmancî de tewanga navdêr. cînavk û 
veqetandckan, hebûna du kom cînavkan têkildarî' vê meseleyê ye. 
Di devokên kurmancî de têkçûna ergatîviyê 
Di hin devokên kurmancî de ergatîvî ji holê rabûye. Ev yek bi 
86 
du awayan pêk hatiye. Li herêmên di bin bandora tirkî de lêkerên 
gerguhêz di dema borî de jî wekî demên din li gorî kirdeyê têne kişandin. 
Bo nimûne, li şûna "Min xwest ez te nas bikim.", "Ez xwestim te nas 
bikim." tê gotin. Her wiha li şûna "Min nan xwar.", "Ez nan xwarim." tê 
gotin. Ev cure têkçûna ergatîviyê li Kurdistanê zêde ne berbelav e, li hinek 
deverên Amedê bi ber çavan dikeve. Lê awayekî din ê têkçûna ergatîviyê 
heye ku li seranserî Kurdistanê berbelav e fl di gelek devokên kurmancî 
de heye. Ji vê formê re di îngilîzî de "double oblique" ango "cot-tewangî" 
tê gotin. Di van devokan de têkçûna ergatîviyê bi awayekî din pêk tê. Di 
demên borî de lêkera gerguhêz li şûna ku bikeve bin bandora bireserê û 
li gorî wê were kişandin, lêker bi serê xwe dimîne û qertafên kesane 
nagire. Di van devokan de di demên borî de hem kirde hem jî biresera 
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lêkerên gerguhêz têne tewandin, kirde û bireser ne bi nîşaneyên 
morfolojik lê belê li gorî rêzbûna xwe ango bi awayekî sentaksî ji hev têne 
cudakirin. Wekî mînak, li şûna "Te ez dîtim.", "Te min dit." tê gotin. Her 
wekî me li jor jî diyar kir, kirde û bireser ji awayê rêzbûnê ango bi awayekî 
sen taksî ji hev têne veqetandin. 
Mînak: 
Min wî dît. (Min ew dît.) WÎ min dît. (Wî ez dîtim.) 
Di vê formê cot-tewangî de di demên borî de mêjer û zayenda bireserê jî 
bi riya tewangê tê nîşandan. 
Mînak: 
Min sêvan xwar. (Min sêv xwarin.) Zînê Gulê dîtiye. 
Ev form di gelek devokên kurmancî de heye û ligel ku di zimanê nivîskî de 
wekî formeke rewa nehatiye pejirandin jî gelek kes vê formê dixin zimanê 
nivîskî, lê li gorî baweriya min ev form di rêzimana kurmancî de 
tevliheviyên mezin pêk tîne û bi tu awayî divê nekeve zimanê nivîskî. 
Kesên ku vê formê nas nekin bi tu awayî nikarin mebesta bêjer fêm bikin 
û nikarin kirde û bircserê ji hev cuda bikin. Tiştekî din jî heye ku divê em 
ji bîr nekin; ergatîvî taybetiyeke zimanê kurdî ye û wî ji zimanên din cuda 
dike, lewre jî divê wekî nîşaneyeke xweserî û reseniya kurdî were 
parastin. 
87 
Guherbarî 
Di nava hevokê de hêmanên guherbar dirûvê xwe diguherînin, hinek tîp 
ji wan dikevin, hinek tîpên nû bi wan ve dibin, di nava wan de hinek tîp bi 
hinekên din tên guhartin.Hinek cureyên peyvan jî naguherin, her tim 
wekî xwe dimînin, j i vê yekê re jî neguherbarî tê gotin. Ji vê taybetiyê re 
guherbarî tê gotin. 
Di kurmancî de cureyên peyvan ên wekî; "navdêr", "veqe-tandek ". 
"CÎnavk ", "jimarnav ", "lêker ", "rengdêr" û "hoker" guherbar in. Bo 
nimûne, lêker li gorî dem û kesan têne kişandin. Her wiha navdêr û cînavk 
û qismek rengdêrên ku di bingeha xwe de cînavk in û hinek hokerên cih 
ku di rastiya xwe de navdêr in, ditewin. Li aliyê din cureyên bêjeyan mîna, 
"daçek", "gihanek" û "baneşan" neguherbar in û di nava hevokê de her 
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tim wekî xwe dimînin. Her wekî balê dikêşe, cureyên bêjeyan ên erkî ne 
guherbar in, lê belê cureyên wateyî guherbar in. Li vir divê ez têbîniyekê 
der barê rengdêr û hokerên resen jî diyar bikim. Her çi qas Celadet 
Bedirxan ew wekî "neguherbar" destnîşan kiribin jî ji ber ku di dema 
payedariyê de qertafan digirin ew jî guherbar in. 
Bo nimûne: 
haş, baştir, baştirîn 
lezgîn, lezgîntir; lezgîntirîn berz, berztir; berztirîn hêdî, hêdîtir; hêdîtirin 
Her cureyê bêjeyê guherbariya wê bi awayekî ye. Heçî lêker in, 
li gorî dem, kes û mêjerê têne kişandin. Nimûne: 
kirin: dikim, bike, bikira, kiribû, kiribûya ... 
xwarin: bixwe, xwaribû, dixwar, dixwim, bixwara .... dîtin: dîtim, dîtî, 
bidita, didît, dibîne, dê bibîne ... kêşan: dikêşim. bikêşe ... 
hejandin: dihêjîne, bihêjîne ... 
Guherbariya navdêr û cînavkan bi alîkariya tewangê pêk tê. 
88 
Tewang 
Her wekî me li jorê diyar kir, guhcrbariya hin cureyên bêjeyan bi alîkariya 
tewangê diyar dibe. Em pêşî binêrin ka tewang çi ye. Serê pêşîn em bala 
xwe bidin wateya peyva "tewang"ê. Peyva "tewang"ê peyveke 
hevedudanî ye, ji rayeka dema niha ya lêkera "tewandin'lê "tew" û 
paşgira "ang"ê pêk hatiye. Tewandin (çemandin) xwarkirina tiştekî. Di 
îngilîzî de wekî "oblique" hatiye destnîşankirin. Celadet Bedirxan tewang 
bi vî rengî rave kiriye: "Zimanê kurdmancî zmanekî tewangbar e. Yanî 
bêjeyên wî di qisetê de weke xwe namînin LÎ li gora cihê ko di qisetê de 
dikevin ê, û wezîfa ko li ser xwe digirin têne tewandin LÎ hin parkit bi wan 
ve dibin an hin tîpên wan bi tîpen din diguhêrin." (Elfabêya Kurdî û 
Bingehên gramera kurdmancî, r. 57) 
Wisa diyar dibe ku Celadet Bedirxan. "tewang" di wateya teng a kêşana 
hinek cureyên peyvan de bi kar aniye. Ji bo tewanga gelem-perî wî navê 
"guherbarî" bi kar aniye. Dema ku mirov bala xwe dide xebatên 
zimanzaniyê, tewang di wateyeke berfirehtir de tê bikaranîn. Tewang bi 
wateya xwe ya gelemperî bi mebesta nîşandana dem, kes, rawe, zayend 
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û rewşê, guherîna teşe û dirûvê bêjeyan e. Tewanga ku di îngilîzî de jê re 
"inflection/Tnflexion" tê gotin ji bo nîşandana kategoriyên rêzimanî yên 
mîna dem, rawe, bang, kes, mêjer, zayend û rewşê ye. Ew jî dibe du beş; 
1- Kêşana lêkeran ango "conjugation" 
2- Tewanga navdêr, cînavk û rengdêran jî ango "declension" 
Her wekî me diyar kir, di rêzimana kurdî de peyva "tewang"ê bi 
tenê ji bo beşa duyemîn hatiye bikaranîn. Ji ber ku di kurdî de cihê xwe 
girtiye, cm jî peyva "tewang" di wateya ku Celadet Bedirxan bi kar aniye 
de bi kar bînin û kêşana lêkeran jê cuda bikin. Di kurdî de armanca 
tewangê nîşandana rewşa navdêran e. Di kurdî de navdêr (cînavk, 
veqetandek, hinek rengdêr) di sê rewşan de derdikevin pêşberî mirov: 
89 
1- Rewşa xwerû (direct case) 
Di vê rewşê de di bêjeyan de tu guhartin çênabe. Bêjeyên xwerû bi serê 
xwe nêtar in, rnêjcra wanjî dema ku bi serê xwe bin ne diyar e, lê di nava 
hevokê de ji lêkerê tê fêmkirin. Her wiha zayend û mê-jera wan di ravekê 
de bi alîkariya veqetandekan tê nîşandan. 
2- Rewşa banglêkirinê (vocative case) 
Di vê rewşê de navdêr hinek paşgiran werdigirin û bi wan paşgiran 
zayend û mêjera navdêran diyar dibe. Qertafên rewşa ban-glêkirinê ev 
in: "-0 tyekjimar; nêr), "-ê (yekjimar, mê), "-ina" (pir-jimar). 
MÎnak: 
Hevalo.' Hevalê.' Hevalino! 
3- Rewşa tewandî (oblique case) 
Mijara ku em ê bi berfirehî li ser rawestin jî rewşa tewandî ye. 
Di vê rewşê de bêje tûşî hinek guherînan dibin. Ev guherîn bi du awayan 
pêk tê; peyv hinek qertafan werdigirin an jî di nava wan de hinek deng 
diguherin. Bi vî awayî di hevokê de kirde û bireser ji hev cuda dibin, her 
wiha zayend û rnêjera wan jî diyar dibe. 
Di kurmancî de tewang bi du awayan pêk tê: 
1- Bêjeyên ku ditewin hinek qertafan digirin, bi vê yekê jî zayend û mêjera 
wan tê fêmkirin. 
Qertafên tewangê: 
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I-ê/: Bi alîkariya vê qertafê, navdêr, cînavk û veqetandekên mê têne 
nîşandan. 
Navdêr: 
Darê nebire. 
ZÛ1ê porê xwe şeh kir Berzan sêvê dixwe. 
90 
CÎnavk: 
(E)wê ez ditim. 
Ez (e) vê naxwazim. Kîjanê li te xist? 
I-î/: Mirov dikare bi vê qertafê jî navdêr, cînavk û veqctandekên nêr nîşan 
bide. 
Mînak: 
Navdêr: 
Hesenî gûz anin. Ez nanî dixwim. Ez hevalî dibînim. 
Cînavk: 
Ez (e)wÎ dibînim. 
(E)vÎ karê xwe nekiriye. KÎjanî got? 
/-an/: Bi alîkariya vê qertafê mirov tewanga navdêrên pirjimar 
pêk tîne. 
Mînak: 
Navdêr 
Ez hevalan dibînim. Gundiyan qesrek lêkir. Ji textan deriyek çêkir. 
Cînavk: 
Ez (e)wan nabînim. 
Kîjanan ev kar kir? 
Çendan nan nexwariye'! 
Hinekan ev qeşmerî kiriye. 
Tewanga qertafên nebinavkirinê 
Di kurmancî de ne tenê navdêr û cînavk, qertafên ncbinavkirinê "-ek" û 
"- in" jî ditewin ango qertafên tewangê werdigirin û dibin "-ekê" 
(yekjimar / mê), "<ekî" (yekjimar / nêr) û "<inan" (pirjimar). 
Qertafa nebinavkirinê ya bêjeyên nêr "-ekî" Hevalekî ji min re got. 
Dostekî ev qencî bi min kir. 
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Qertafa nebinavkirinê ya bêjeyên mê "<ekê" Gulekê bide min. 
Sêvekê bixwe. 
Qertafa nebinavkirinê ya bêjeyên pirjimar "sinan" Hevalinan Îşev geleki 
xebat kir. 
Ez dêji bo malê darinan bînim. 
2- Li hin herêman kurmanc navdêrên nêr bi awayekî din ditewînin. Heke 
di wan bêjeyan de dengên "e" û "a" hebin, ji wan her du dengan "a", 
"e"ya kîte ya dawîn a bêjeyê bi dengê "ê "yê tê guhartin. Li van herêman 
bêjeyên ku tê de "a" û "e" nîn bin, navdêrên nêr nayên tewandin. 
Bozên nan xwar. Berzan çû ber pêz. Eyşan çû ser xêni. 
Apê min ji bajêr hat. Si vên pez çêrand. 
Rêgeza tewangê: Di lêkerên gerguhêz de jibo veqetandina kirde û 
bireseran, navdêr, cînavk û qertafên nebinavkirî ditewin. Tewang di 
hevokê de li gorî demê diguhere. Di dema niha û dema bê de kirde (subje) 
xwerû ye, bireser ditewe. Di demên borî de berevajî vê yekê ye, îcar 
bireser xweru ye, kirde ditewe. 
Girtin: 
Gul diyariyê digire. Gul dê diyariyê bigire. Gulê diyarî girt. 
Gulê diyarî girtiye. Bozan dêrî digire. Bozan dê dêrî bigire. Bazên derî girt. 
Bazên derî girtiye. Bozan deriyan digire. Gul diyariyan digire. Jinan derî 
girtin. 
92 
CUREYÊN BÊJEYAN 
Di hevokê de peyv li gorî peywira ku pêk tînin, ji hev vediqetin. 
Di kurmancî de deh cureyên bêjeyan hene: "Navdêr ". "veqe-tandek ", 
"rengdêr (hevalnav) ", "CÎnavk ", "lêker ", "i imarnav ", "hoker (hevalkar) 
", "daçek ", "gihan ek "û "baneşan ". 
Veqetandek 
Di kurmancî de du peyv bi alîkariya hinek qertafan bi hev ve têne girêdan 
ango têne îzafekirin, ji wan qertafan re veqetandek (zêder) tê gotin. Bi 
riya veqetandekê tiştek ji yên din ji aliyê zayend û mêjerê ve tê 
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veqetandin, jiber vê sedemê ji wan qertafan re veqetandek hatiye gotin. 
Yanê di dema ravekê (îzafe) de mirov zayend û rnêjera bêjeyan jî nas dike. 
îro her çi qas veqetandek bi gelemperî wekî qertaf derdikevin pêşberî 
mirov jî, ew wekî morfemên serbixwe têne pejirandin. Dema mirov baş 
lê dikole, mirov rasterast têkiliya wan bi cînavkên kurdî re dibîne. Dema 
ku ew bi tena serê xwe tên bikaranîn, cihê nav dêrê digirin. Bo nimûne, 
di vê gotûbêjê de 
- Ev pirtûka kê ye? 
- Amin e. 
Di bersivê de veqetandeka "a" yekser cihê pirtûkê digire. Celadet 
Bedirxan jî li ser binyada veqetandekan ev nirxandin kiriye: 
"Şaneka tarîxî 
Gramêra jrensizi dibêje ko zmanêfrensizî veqetandekên xweji pronaveke 
latînî girtine. Gelo me yên xwe, ev bêjeyên hûr, ji kû gir- 
93 
tine? Li gora tedqîqatên ko heta niho min çêkirine, me JÎ veqe-tandekên 
xwe ji hin pronavan girtine, lê ne ji pronavine biyanî, ji pronavine xwe. 
Belê, veqetandekên me yên binavkirî ji pronavine me ên işarki bi der 
hatine. Herwekî pêşdetir dê bête gotin, "yê, ya, yên" pronavine işarki ne 
û veqetandekên me ên binavkirî ji wan hatine pê. Di esl û bingehî de gava 
ev pronav diketin pêşiya navderêkê û dibûn rengdêrine îşarkî "di "yek 
dikete navbera wan û navdêrê. Mesela gotina "Hespê Soro" di eslê xwe 
de "Hespê di Soro" ye. (Elfabêya Kurdi LÎ Bingehên gramera kurdmancî, 
r. 68)" 
Di kurmancî de ew veqetandek dibin du cure; yên binavkirî û 
yên ncbinavkirî: 
Veqetandekên binavkirî I-ê! yekjimar û nêr: 
Hevalê min hat. 
Gundê me li ber behrê ye. Xaniyê wan çarqatî ye. Birayê min te baş nas 
dike. 
Deriyê me ji te re her tim vekirî ye. Apê min duhji bajêr hat. 
Kalikê teji Amedê hatiye. 
!-al yekjimar û mê: 
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Hevala min hat. Xwişka min çû bajêr Dayika wîjê hez dike. Meta min li vê 
taxê ye. Dara gûzê hişk bûye. Ava kaniyê diherike. 
I-ênl pirjimar: 
Hevalên min hatin. 
Çavên wî reş in. 
Pirtûkên min pir in. Tiliyên wî qerisîne. Guhên kalikê wi ker bûne. 
94 
Veqetandekên nebinavkirî 
Celadet Bedirxan qertafên "-elC' û "-in" ku wateya nenasiyê didin 
bêjeyan wekî "veqetandekên nebinavkirî' bi nav kirine. Lê her wekî wî bi 
xwe jî destnîşan kiriye, di kunnanciyê de navdêr dema ku bi tena serê 
xwe bin binavkirî ango nas in. Ew bi alîkariya qertafên "ek" û "-in" dibin 
nebinavkiri. Her wiha ew qertaf paşê veqetandckên binavkirî digirin û 
dibin veqetandekên nebinavkirî. Her wekî diyar e, ev qertafa "-ek" 
bingeha xwe ji cînavka nebinavkirî "yek"ê werdigire. Her wiha bingeha 
qertafa "-in"ê jî cînavka nebinavkirî "hin" e. Lewma jî qertafên "-ek" û "-
in" bi xwe ne veqetandek in, qertafên nenas iyê ne. 
Bi kurtasî cm dikarin bibêjin ku veqetandekên nebinavkirî her yek di 
bingeha xwe de ji du hêmanên cuda pêk hatiye. Wate; qertafên "-ek" û 
"-in"" qertafên nebinavkirinê ne, dema ku ew veqetandekên binavkirî 
"o", "ê" û "ên" digirin, dibin "-eka", "-ekê", "<inên", bi vî awayî jî ravekê 
pêk tînin ango dibin veqetandckên nebinavkirî. Lê belê ev dirûvê wan ê 
resen îro her çi qas di hinek devokan mabe jî, di zimanê nivîskî de bi rengê 
"<eke", "ekî" û "ine" tê bikaranîn. Her wiha heman qertafên nebinavkirî 
"-ek" û "-in" qertafên tewangê "<î", "-ê" û "<an" werdigirin û dibin "<ekî", 
"<ekê" û "<inan", 
Mînak: 
I-ek/: hevalek, gûzek, darek. mirovek, tiştek, keçikek. .. /-in/: hevalin, 
gûzin, darin, mirovin, tiştin, keçin, stranin ... 
Her wekî tê zanîn mirov li şûna "hevalin" dikare bibêje, "hin heval" jî. Ji al 
iyê wateyê ve tu cudatî di navbera her du gotinan de nîn e. Ev her du 
qertaf dema ku veqetandekên binavkirî "<ê", "_a" û "-ên" digirin, dibin 
veqctandekên nebinavkirî. 
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Dirûvê resen 
Dirûvê guhartî 
/-ekel (mê û yekjimar) /-ekî/ (nêr û yekjimar) /-ine/ (pirjimar) 
/-ekal (mê û yekjimar) I-ekê/ (nêr LÎ yekjimar) I-inênl (pirjimar) 
95 
Mînak: 
/-eke/: 
/-ekî!: 
guleke sor dareke sêvê. 
maleke li pala gund. şûneke xweş. 
/-ine/ pirjimar: 
Hevaline min ji gund çûn. Maline taxê hilweşiyan. Darine baxçeyê me hişk 
bûne. Guline baxçeyê me geş bûne. Saline dirêj derbas bûne. 
xaniyekî biçûk. deriyekî fireh. çiyayekî bilind. darekî stûr.. 
96 
NAVDÊR 
Navdêr ango nav tiştekî bi mirov dide nasîn, ew tişt dibe ku tiştekî 
giyanewer be yan jî ne giyanewer be; her wiha dibe ku tiştekî razber be 
yan jî şênber be; ew tişt dibe ku serenav be yan jî hevenav be. Hin caran 
jî dibe ku navê komelî be. Mirov dikare navdêran wiha dabeş bike: 
1- Li gorî mêjera xwe navdêr a- Yekjimar 
Di kurmancî de navdêrên yekjimar dema ku xwerû bin, nêtar in. 
Di dema ravekê de zayenda wan diyar dibe. Dema ku binavkirî bin tu 
qertafan nagirin, lê dema ku nebinavkirî bin, qertafa "-e~' digirin. Wekî 
dinjî yekjimariya navdêran bi alîkariya tewang û veqetandckê tê 
nîşandan. Ligel yekjimariya navdêran zayenda wanjî diyar dibe. 
MÎnak (veqetandek): 
Meta min hat. 
Bavê min çû zozanan. Xw iş keke min heye. Birayekî wê hatiye. 
Mînak (tewang}: 
Gulê biçîne. DêrÎ veke. Gulekê bide wê. 
b- Pirjimar 
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Di kurmancî de ji bo diyarkirina pirjimariya navdêrên xwerû tu qertaf nîn 
in. Lewre jî dema ku navdêr bi serê xwe be, pirjimar nabe. 
97 
Mêjera navdêrên xwerû di hevokê de di bi alîkariya lêkerê tê nîşandan. 
Mînak: 
Zarok hat. Zarok hatin. 
Wekî din mêjera navdêran bi alîkariya tewang û veqetandekê 
diyar dibe. 
Mînak (veqetandek): 
Xwişkên min dilovan in. Mirovine baş hatin mala me. 
Mînak (tewang): 
Gulan av bide. Hevalinan bîne malê. 
c- Komenav 
Ev cure navdêr komekê nîşan didin, tevî ku bi xwe piraniyekê di nava xwe 
de dihewînin jî, lê wekî yekjimar têne pejirandin. Bo nimûne "gef'. Dema 
em dibêjin, "gelê min", em qala pir kesan dikin, lê navdêr bi xwe yekjimar 
e, ji bo ku em vê peyvê bikin pirjimar divê qertafên pirjimariyê pê ve bikin. 
Her wiha dema ku em dibêjin "netewe" jî heman tişt pêk tê. Ji bo 
zelalkirina mijarê em çend mî-nakên din jî bidin. 
Mînak: gel, netewe, pez, naxir; şênî, artêş, garan, ... 2- Li gorî hestpêkirinê 
navdêr 
a- Navdêrên şênber: Navên heyberên ku mirov dikare bi pênc lebatên 
sehekê (dîtin, bihîstin, çêştin, bêhnkirin û pêlandin) hebûna wan pesend 
bike, şênber in. 
Mînak: dar, çiya, kevir, serheng, îsot, sar inc, tevşo, pîvaz, mêr, jin, hesp. 
das, hes ti, kûsi, kêrguh, gustîl, bazin, hesin, gelî, newal, sosin. .. 
b- Navdêrên razber: Hebûna wan cure navdêran nayê rabihîstin, lê ji 
hebûna wan tê bawerkirin. Ew tiştên hestî ne. 
98 
Mînak: evîn, bawerî, rûmet, xem, tirs, hiş, azadî, aramî, daxwaz, hêvî, 
dem, helwest, qencî, guneh ... 
3- Li gorî taybetiya heyberên ku nîşan didin a- Serenav 
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Ew cure navdêr e ku yekta ye, li ser rûyê cîhanê jê yek heye. Serenav di 
nava hevokê de, bi tîpa girdek dest pê dikin. Bi hinek xweseriyên xwe ji 
yên din vediqetin. 
Mînak: Ferat, Zap, Êzdîn, Gulistan, Şêr go, Neteweyên Yekbûyî, Partiya 
Civaka Azad, Tirkiye, Rojnameya Welat, Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê, 
Agirî, Sêrt ... 
b- Hevenav 
Ew cure navdêr in ku navê komekê ye ku ew kom ji ber hin tay-betiyan di 
bin wî navî de gihîştine hev. Dema mirov dibêje "dar", heyberek tê ber 
çavên mirov. Ji ber hin taybetiyên wê, ew nav lê hatiye kirin, lê gelek 
cureyên "dar"ê hene, wekî "sinc", 'Wi", "spîn-dar" û hwd. Ew jî di bin 
sîwana hevenava "dar" de hevenavên din in. Hevenav di nivîsandinê de 
ji bilî destpêka hevokê bi tîpên hûrdek dest pê dikin. 
Mînak: çiya, hirç, mar, das, hesin, giya, kulîlk, xanî, rastkêş, depreş, 
pênûs, jêbir, lênûsk, tembûr, kevan ... 
Peyvsaziya navdêran 
Ji aliyê peyvsaziyê ve navdêr ji hev cuda dibin. Hinek ji wan, xwerû hinek 
jî ncxwerû ne. Heçî yên nexwerû ne, hinek ji wan pêkhatî û hinek jî 
hevedudanî ne. Her wekî di mijara cureyên peyvan de hate gotin, 
navdêrên xwerû jî jihev nabin, ên pêkhatî bi alîkariya paşgir, pêşgir û 
navgiran pêk hatine, yên hevedudanî jî ji çend hêmanên serbixwe pêk 
hatine. 
Navdêrên xwerû 
Navdêr kuji hêmaneke tenê pêk hatine, navdêrên xwerû ne.ji bo dikare 
wekî navdêrên sakar jî bi nav bike, navdêrên xwe dema ku parçe bibin, 
wateya xwe ji dest didin. 
99 
Navdêrên xwerû: aş, nav, meh, roj. kes, temen, tav, tas, kum, ker, şev, 
kul, dev, lêv, sêv, rav, mar, dal; ser, ax, zevî, cot, berx, bext, rext, ceng, 
kon, mal, gel. .. 
Navdêrên nexwerû 
Navdêrên nexwerû ji bilî navdêrên xwerû hemû cure navdêran digire 
nava xwe. Mirov dikare navdêrên nexwerû wekî navdêrên hevedudanî, 
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pêkhatî û kompleks dabeş bike. Ji ber ku navdêrek dibe ku hem 
hevedudanî, hem jî pêkhatî be; navdêreke hevedudanî dikare qertafan 
wergire. Her wiha navdêreke pêkhatî jî dibe ku bi peyveke din re bibe yek 
û navdêreke nû pêk bîne. Mirov dikare navdêrên bi vî rengî wekî 
navdêrên kompleks bi nav bike. 
Navdêrên hevedudanî: Avaşîn, heftreng, keybanû, dotmam, dotmîr; 
pisxaltî jinti, marmasî, dûvpişk, kêrguh" avdev, destav, germav, beroş, 
serêş, serçav. birazavajtnbira, kurap, destbira ... 
Navdêrên pêkhatî: aşvan, mehanî, kesayetî, nanxur; ker van, şevger, rojî, 
tevger; kêrî, derî, bivir, koling ... 
Navdêrên kompleks: keskesor, serêşî, dûvmeqesk, şevşevok, 
rojnamegerî, nûçegihanî.: 
Qertafên navdêrsaz Pêşgirên Navdêrsaz 
/zir-/: Tiştê derewîn nîşan dide û ji navekî navekî nû çêdike. Mînak: 
zirbav, zirçen, zirtilî, zirgizêr; zirdest, zirdiran, zirberaz, 
zirhinar; zirtivir; zirkar, zirbira ... 
/kele-/: Ew jî derewînbûna tiştekî nîşan dide ûji nav û rengdêran navekî 
nû pêk tîne. 
Mînak: keleş êr (dîk), kelepij, kelezûr, kelemamik, kelerim, kele-bab, 
kelevajî. ... 
Iman-/, Ima-I, /mê-/: Ev pêşgir hin caran wekî ma û mê jî derdikeve 
pêşberî mirov, peyva "mak" ango dayikji vir tê. Di kur-manciya nûjen de 
"mak" jî hêdî hêdî rengê pêşgirekê digire. Ev pêşgir ji bo nîşandana tiştên 
mêza tê bikaranîn. 
100 
Mînak: manga, man ker, maker, makezagon, makeşar; makeşêr. 
makeziman. makurk, makmij, mêkew, mêkund. .. 
Her wekî me di mijara peyvsaziyê de jî diyar kir, gelek caran hokerên mîna 
"ser-", "bin-", "ber-", "nav-" û daçekên mîna "hi" û "hê" û "ne-" jî karê 
pêşgiran pêk tînin. 
!bi-/: bikir; bivir, bikuj ... !ne-/: nexweş. neyar. .. 
Iber-!: berdest, berbang, berêvar; bermal ... !bin-!: binkirask, bincilk, 
binzik ... 
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Iser-!: serbaz. serheng, serçavi.: 
!nav-!: navmil, navmal, navçav ... 
Navbend û navgirên ku navdêran pêk tînin lal: Ev navgir ji lêkeran nav 
çêdike. 
Ji weşinê weşan 
ji xebitîne xehat 
ji filitînêfelat 
ji hewînê hewan 
ji qewimînê qewam 
le/: Ev navbend dikeve navbera du navdêran an jî navdêrek û 
rengdêrekê, wan digihîne hev û ji wan navekî nû pêk tîne. 
Mînak: kurtenivîs, dare bî, kalemêr. jinebî, keskesor. zirtemêr. şengebî, 
kurtepist ... 
Paşgirên navdêrsaz 
Di kurdî de paşgirên ku navdêran pêk tînin gelek 10. Em ê 
hinekên ku pif têne bikaranîn, li vir bidin. 
I-îl ji navan navan çêdike. 
Mînak: kêrî, kerî, derî, serî, şênî ... 
Ji nav û rengdêrekê navekî razber pêk tîne. 
Mînak: bilindî, sorî. keskî, sewzÎ, çakî, delalî, hevalî ... 
101 
Paşgirên /-ayîJ, /-ahîJ, /-awîJ, /-tîl, /-îtîJ, /-ao/ û /-înîJ ji navdêrên şênber 
ên razber pêk tîne. 
/-ayî/, /-ahîJ, /-awî/:/ Ev her sê paşgir ji bingehekê tên, dengên "y", "h" û 
"w" dengên alîkar in, lewre jî em ê wan bi hev re hilgirin dest. 
Mînak: sînahî, ewrawî, keskayi ... 
/-tÎ/, /-îtî/, /-atî/: Ev her sê paşgir jî têkildarî hev in. Minak: kurdîtî, 
mirovatî, hevaltf... 
I-îni/: Ev paşgir ji navdêr û rengdêran navdêreke din çêdike ango 
ji tiştekî mefhûma wê çêdike. 
Minak: biçûkîni, kurdînî, birayînî ... 
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/-çe/ ji navekî navekî din pêk tîne, wateya biçûkiyê dide navdêrê. Mînak: 
baxçe, xalîçe, deryaçe, na/çe, xwençe, derîçe, navçe ... /-ik/ ji navdêr û 
rengdêrê nav çêdike. Dema ji navekî yekî din 
çêdike, yê berê biçûk dike. Hin caran ji bo nîşandayina delaliya tiştekî jî 
tê bikaranin. 
Mînak: sorik, kêrik, tûrik, berik, darik, karik .. 
Paşgirên ku navên cihan pêk tînin 
/-xane/: girtîxane, dermanxane, pirtûkxane ... 
/-geh/: dezgeh, dergeh, çêregeh, dadgeh, bergeh ... /-istan/: gulistan, 
moristan, şaristan, goristan, daristan ... 
Paşgirên ku navên alavan çêdikin 
/-ing/ Ji rayeka dema niha ya lêkerê navê alayekê çêdike. Mînak: Koling 
(tevir), bêjing (ji bêjtinê). tewang (ji tewandinê), 
rêjing (ji rêjtinê) ... 
Ev paşgir j i hinek rengdêr û navdêran navdêreke nû pêk tîne. Mînak: 
soring, rojing, daring, êzing, giring, ziving ... 
Ev paşgir di hin peyvan de wekî "eng", di hin peyvan de jî wekî "Îng" Û 
"ng" derdikeve pêşberî mirov. 
102 
Mînak: kereng, xweyîng, birang, şaheng ... 
I-ekl Ev paşgir ji rayeka lêkerê ya dema niha ûji navdêrekê navê alavekê 
çêdike. 
Mînak: birek, badek, pêçek, serek, piştek, xurek. .. 
/-dank/ Ji navekî navê alavekê pêk tîne. Ev paşgir bi xwe wekî paşgireke 
hevedudanî xuya dike. Dibe ku ji "dan" û "/C'yê pêk hat-ibe. 
Mînak: Kildank, derzîdank, xwelîdank, guldank, kewdank, kar-dank, 
mizdank, çaydank. .. 
Heman pa~gir di mînaka "kadin" de wekî /-dînl derdikeve pêşberî mirov, 
lê di zaravayê soranî de "kadan " e. 
/-ar/: Ev paşgir ji navdêran navdêreke nû pêk tîne. Her wiha hin caran jî 
ji rayeka lêkeran navdêrê pêk tîne. 
MÎnak: girar. guhar, cotar, mirar. kirar ... 
Hin paşgirên din ên ku navan çêdikin 
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                I-al/: heval. delal              . 
                /-ak/: civak, birak                             . 
/-anî/: mêranî, jinanî, dostanî. .. 
/-asi/: kêmasî, tengasî (j i rcngdêrê navan çêdi ke) ... /-k/: binkirask, 
berçavk, cinavk ... 
I-or/: kilor, gilor ... 
/-bat/: malbat, sazbat ... 
/-de/: diyarde, talde ... 
/-e/: deste, bêje, rêje. beste, şane, xane ... 
/-inc/: Ev paşgir ji rengdêr û navdêran navekî nû pêk tîne. 
Mînak: sarinc, qolinc, gazinc ... 
I-Ian/: Wateya cih û hêlînê dide bêjeyê 
Mînak: kundelan, dûvelan, mîzelan, berdelan ... 
I-ok/: Ev paşgir jî wateya xweşkok iyê ci biçûkbûnê dide navdêran. 
103 
Mînak: kuçkok, xw iş kok, gundok, xecok, şemamok, tîrok ... 
/-menÎ/: çapemenî, şilemenî, teqemenî, sotemeni, xurdemeni.: 
Ev paşgireke zaravayê soranî ye, van salên dawîn ketiye nav kurmancî IÎ 
bi berfirehî tê bikaranîn. 
Zayendên navdêran 
Di kurmancî de du cure zayend hene. Cureyê yekem di hemû zi-manan 
de heye IÎ zayenda biyolojîk e. Ji mirov û ajalan hinek nêr in IÎ hinek jî mê 
ne. Zayenda duyemîn jî ya rêzimanî ye. Di kurmancî de ji bo navdêrê 
zayendek heye. 
Zayenda biyolojîk 
Ev cure zayend di hemû zimanan de heye. Her wiha di kurdî de jî heye. 
Her wekî me li jor jî destnîşan kir, ji ajal IÎ mirovan hinek nêr in, hinek jî 
mê ne. Zayenda hin giyaneweran jixweber tê zanîn. 
Mînak: 
Nêr        Mê 
kur         keç 
mêr        jin 
hesp      mehîn 
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bira        xwişk 
ap           met 
bav         dayik 
xal          xaltî 
keleşêr                 mirîşk 
bûra       diş 
zava       bûk 
xezûr     xesû 
beran    mih 
nêrî        bizin 
ga           çêlek 
pismam                dotmam 
104 
Mînak: kuçkok, xw iş kok, gundok, xecok, şemamok, tîrok ... 
/-menÎ/: çapemenî, şilemenî, teqemenî, sotemeni, xurdemeni.: 
Ev paşgireke zaravayê soranî ye, van salên dawîn ketiye nav kurmancî IÎ 
bi berfirehî tê bikaranîn. 
Zayendên navdêran 
Di kurmancî de du cure zayend hene. Cureyê yekem di hemû zi-manan 
de heye IÎ zayenda biyolojîk e. Ji mirov û ajalan hinek nêr in IÎ hinek jî mê 
ne. Zayenda duyemîn jî ya rêzimanî ye. Di kurmancî de ji bo navdêrê 
zayendek heye. 
Zayenda biyolojîk 
Ev cure zayend di hemû zimanan de heye. Her wiha di kurdî de jî heye. 
Her wekî me li jor jî destnîşan kir, ji ajal IÎ mirovan hinek nêr in, hinek jî 
mê ne. Zayenda hin giyaneweran jixweber tê zanîn. 
Mînak: 
Nêr        Mê 
kur         keç 
mêr        jin 
hesp      mehîn 
bira        xwişk 
ap           met 
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bav         dayik 
xal          xaltî 
keleşêr                 mirîşk 
bûra       diş 
zava       bûk 
xezûr     xesû 
beran    mih 
nêrî        bizin 
ga           çêlek 
pismam                dotmam 
104 
Hinek navdêr jî hene bi xwe nêtar (notr) in, lê zayenda wan bi alîkariya 
hin peyv Û qertafan diyar dibe. Mirov dikare bi alîkariya peyvên nêr û mê 
zayenda wan diyar bike. Wekî hirçê nêr/ hirça mê, kewê nêr! kewa mê, 
pisîngê nêr! pis înga mê .... 
Her wiha hinek peyv û pêrkîtên ku bi mebesta diyarkirina za-yendê tên 
bikaranîn hene. Wekî dêl, mak, man, mê, nêr, pis, dot. 
Mînak: dêlegur, nêrekew, mêkew, manga, maker; pismam, dot-mam, 
jinbira, jinap ... 
Zayenda hinek peyvên nêtar jî bi riya tewang û veqetandekê diyar dibe. 
Bo nimûne heval peyveke nêtar c, mirov di nava hevokê de bi riya tcwang 
û veqetandekê zayenda wê nas dike. 
Mînak: 
Hevalê gOL. Hevalekê got. Hevala min. Hevaleke min. 
Ji van hevokan mirov fêm dike ku ew heval jin e. Lê dema me 
got, 
Hevalî (hevêl) got. Hevalekî got. Hevalê min got. Hevalekî min got. 
Wê gavê tê zanîn ku mirov qala hevalekî mêr dike. 
Zayenda rêzimanî 
Cureyê duyemîn ê navdêran di binyada xwe de ne xwediyê tu zayendê 
ne, lê kurmancan ew wekî nêr anjî mê diyar kirine. Lewre jî hinek 
zimanzan wê wekî "zayenda derewîn" jî bi nav dikin. Zayenda van 
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navdêran bi riya tewang û veqetandekan tê nasîn. Divê neyê jibîrkirin ku 
zayenda siruştî (biyolojîk) jî bi riya tewang Û veqetandekê tê nimandin. 
Her wekî tê zanîn peyvên mîna "kevir, dar, xanî, behîv, sêv, pênûs, 
105 
pirtûk, qeşa, derî, kêrî, tîr, çek, al, kerî, gul, kul, gel, wefat, gelî, çiya, mijar; 
bext" di rastiya xwe de ne xwediyê tu zayendê ne. Lê di kurmancî de 
hinek ji van mê ne, hinek jî nêr in. Ji van peyvan "xani, derî, kerî, bext, 
welat, gelî, çiya" nêr in, lê bêjeyên "behîv, sêv, pênûs, pirtûk, qeşa, tir, 
çek, al, gul, kul, mijar" mê ne. 
Bi riya tewangê zayenda bêjeya nêr: 
Xênî bişo. Dêrî veke. 
E:. ê vî bextî çi bikim? Wî kerî bîne. 
Ez dê herim welêt. Ji çiyê dake te xwarê. 
Bi riya tewangê zayenda bêjeyên mê: 
Dara behîvê hişk bûye. Gelo tu sêvekê naxwî? Wê pênûsê bide min. Wê 
qeşayê bihelîne. 
Bi lirê hevîr vekir. Birayê min çekê dikire. Wê alê rake. 
Jiyan mîna gulekê xweş e. 
Bi riya veqetandekê zayenda bêjeyên nêr: 
Neyaran xaniyê me hilweşand. 
Te heta roja iro deriyê mala me venekiriye. Şivên keriyê pêz bire hin darê. 
Gelo çima bextê min wiha reş e? 
Kê welatê me xiste vê rewşê! 
Bûyera Geliyê Zîlan çi ye! 
Çiyayê welatê me pir bilind in. 
Zayenda navdêrên mê bi riya veqetandekê: 
Sêva sor ji gişan xweştir e. 
Pênûsa te bi kêrî nivîsandinê nayê. Pirtûka xweji bo çend rojan bide min. 
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Qeşaya li ser banî paqij bike. Dayika min fira xwe dixwaze. Dengê 
çardexura te em tirsandin. Ala her welatî bi rengekî ye. 
Tu di baxçeyê jiyanê de guleke sor î. Kula dilê te pir giran e. 
Mijara vê pirtûkê çi ye? 
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Li ser navdêrên ku di binyata xwe de ne xwediyê zayendekê ne, rêz û 
rêzikek tune ye. Lewre jî zayenda wan tê jiberkirin. Ev yek ne tenê ji bo 
zimanê kurdî wisa ye.ji bo zimanên din ên mîna fransî, almanî jî wisa ye. 
Kesên ku hînî van zimanan dibin divê zayenda bêjeyan jî ji ber bikin. Di 
ferhengan de li ber bêjeyan ligel cureyê wan, zayenda wan jî tê 
nivîsandin. 
Divê bê gotin ku di kurmancî de li ser zayenda hinek peyvan dubendî 
heye, li hin herêman peyvek mê ye, li yeke din nêr e. Bo nimûne, peyvên 
mîna por, erd, tişt, wext, hefte, rih û hwd. li hin herêman wekî mê, li 
hinekên din jî wekî nêr tên bikaranîn. Ji bilî vê yekê hin peyvên hevreng 
bi alîkariya zayendê ji hev cuda dibin. Wekî bêjeya "dar" dema ku "dara 
fer" be, mê ye, lê dema ku tê birîn dibe "darê hişk", dibe nêr. 
Ji ber ku ji bo diyarkirina zayenda rêzimanî rêgezek tune, hinek 
zimanzanên kurd lîsteya tiştên nêr û mê daye. 
Navdêren nêr 
1) Hemû hevenav û serenavên giyanewerên nêr. 
MÎnak: Azad, bav, xal, bira, ap, pisman, xezûr; zava, Gurgîn ... 2) Hejmara 
yek ne tê de hemû jimarnav. 
MÎnak: duyê şevê, çarê adarê, şeşê êvarî, sedê min ... 
3) Navên rengan dema wekî navdêr bên bikaranîn. MÎnak: zerê gûzan, 
sorê sêvan, keskê tari, şînê behrê .... 
4) hirî, liva, hêk, lorik, toraq ne tê de, hemû berên ku ji sewalan bi dest 
dikevin. 
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Mînak: goştê mirîşkan, çermê maran, dohnê goştî, dûvê mihan, hingivê 
Dêrsimê, şîrê mihan, mastê me, dewê birûn, firoyê çêlekê, toyê mastî, 
rûnê nivişk. .. 
5) Cîwa ne tê de hemû navên metalan nêr in. Mînak: zêr, ziv, hesin, sifir, 
pola 
6) şemamok ne tê de hemû berên bîstên. Mînak: zebeş, petêx, qiti, 
kundir. .. 
Navdêrên mê 
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1) Hemû hevenav û serenavên giyanewerên ku zayenda wan mê ye, mê 
ne. 
Mînak: ZÎn, Zelal, xwişk, xesû, dê, bûk, diş, dotmam ... 
2) Kon, xani, axur ne tê de, hemû navên cih û wargehan mê ne. Mînak: 
jûr; qonax, hêwan, km geh, hewş, dêr, mizgeft, nivîsgeh, 
gom, .. 
3) Makîneyên ragihandinê mê ne. 
Mînak: erebe, balafir; firoke, kelek, keşti, kamyon, otobûs, duçerxe ... 
4) Ezman û ewr ne tê de hemû heyberên fezayî û qewmînên at-mosferî 
mê ne. 
Mînak: heyv, stêrk, zipik, xusî. pûk, babelîsk, hahoz ... 
5) Garis, genim, ceh, tirî ne tê de, hemû navên celebên beq leyan, fêkî ci 
scwzeyan mê ne. 
Mînak: hinar, sêv, bîhok, guhij, xox, mewîj, pîvaz, livir, kartol, 
bacan, firengî. .. 
6) Serenavên cografîk hemû mê ne. 
Mînak: Ewropa, Mêrgahmed, Amed, Dêrsim, Rûsya ... 
7) Gund, bajar, welat, erd, çiya, zozan, çem, delav, gil; zinar, kendal ne tê 
de hemû navên cografik. 
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Mînak: bîr. gol, tengav, kendav, newal, parzemîn, cihuk, kanî, herêm, 
deva .. 
8) Amûrên muzîk û bûroyê giş mê ne. 
Mînak: def, dahol. bilûr, mase, kursî, daktîlo ... 
9) Lêker dema wekî navdêr tên bikaranîn giş mê ne. Mînak: hatina min, 
çûna te, xwarina baş, dîtina wt... 10) Navê roj, meh û salan, danên rojê 
giş mê ne. 
Mînak: Duşemi, avrêl, roj, hefte, meh, berbang, navroj, êvar. .. 
11- Navdêrên ku bi paşgirên mîna "-Î", "<hî", "<ahî", "<atî", "-yeû", "-ÎnÎ', 
"-tÎ' giş mê ne. 
MÎnak: mêraniya . vi, mêvandariya wan. firehiya malê, kêmasiya hevalan, 
hevaltiya hin kesan, mamostetiya wÎ. .. 
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Mirov nikare bibêje ku ev lîs te tekûz e, dibe ku hinek awarteyên (îstisna) 
ku di vê lîsteyê de cih negirtibin hebin, ev lîste bi tenê ji bo ku fikir û 
ramanê bide hatiye nivisandin. Lewre jî mirov nikare vê lîsteyê wekî 
rênîşandêreke tekûz bibîne. 
Di navdêran de mêjer 
Mêjer ew tişt e ku pirjimarî û yekjimariya navdêran nîşan dide. 
Di zaravayê kurmancî de mêjcra navdêran bi alîkariya tewang û ve-
qetandekan diyar dibe. Mêjera navdêrên xwerû bi alîkariya kişandina 
lêkeran diyar dibe. 
Her wekî berê jî hatibû gotin, paşgirên ku wekî veqetandek têne 
binavkirin, tiştan ji aliyê zayend û mêjcrê ve ji yên din cuda dikin. 
Veqetandekên binavkirî "_a" û "-ê" navdêrên yekjimar û veqe-tandeka "-
ên" jî navdêrên pirjimar dinimînin. Dema ku em dibêjin "mirovê baş" an 
jî "mirova haş" mirovek bi tenê, tê bîra mirov, lê dema yek bibêje, 
"mirovên baş ", tê zanîn ku çêlî pif kesan hatiye kirin. Bi riya veqetandekê 
mêjcra bêjeyan wiha tê destnîşankirin. 
Veqetandekên binavkirî /-a/: yekjimar û mê dara gûzê ... 
sêva sor. .. 
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gula geş ... hevala baş ... 
/-ê/: yekjimar lt nêr 
geliyê kûr. .. 
çiyayê bilind. .. 
aşê avê ... 
gundê me ... 
I-ên/: pirjimar 
darên behîvê ... 
çiyayên bilind. .. 
hevalên haş ... 
bajarên kurdan ... 
Veqetandekên nebinavkirî 
Veqetandekên nebinavkirî dema ku piştî navdêran tên mêjera wan 
jî nîşan didin. 
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/-eke/ :yekjimar lt mê 
                hevaleke baş     . 
                ma/eke mezin                   . 
saleke dirêj. .. rojeke xweş ... 
/-ekî/: yekjimar û nêr 
                hevalekî baş       . 
                gundiyekî me                     . 
                birayekî te           . 
                destekî min                        . 
/-ine/: pirjimar hevaline baş ... sa/ine dirêj. .. maline mezin. .. 
                guline geş            . 
                ro{mexweş                         . 
kurine çak. .. rûpe/ine spî. ... 
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Bi tewangê diyarkirina mêjerê 
Di kurmancî de tewang ji bilî diyarkirina zayendê, mejera navdêrê jî nîşan 
dide. Di kurmancî de navdêra xwerû yekjimar e. Tewanga navdêrên yekj 
imar zayenda wan nîşan dide. 
Minak: 
Zînê av vexwar. Zînê sêv XWQl: 
Derwêş sêvê dixwe. Kamîran dêrî vedike. 
Li vir bêjeyên ku hatine tewandin ango "derî", "sêv", "Zîn" yekji-mar in. 
Pirjimariya wan bêjeyan bi alîkariya qertafa "-an" pêk tê. 
Mînak: 
Derwêş sêvan dixwe. Zîn deriyan vedike. Bazirganan fêkî anîn. Mafdaran 
mal kirî. 
Her wiha dibe ku bi riya tewanga qertafên nebinavkirî jî mêjer 
bê nîşandan. 
Yekjimar: 
Hevalekî got. Birayekî ew anî. Xwişkekê ez dîtim. Gundekî dikire. 
Pirjimar: 
Hevalinan ew bir. 
Li gundinan dar pir in. Şivanan pez bire çolê. 
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Mêjera navdêrên xwerû 
Ji bilî vê di kurmancî de navdêr dema neyên tewandin an jî ve-qetand ekê 
negirin, mêjera wan bi alîkariya lêkerê tê nîşandan. Navdêrên ku pirjimar 
in qertafên pirjimariyê digirin, lêkerên yekjimar jî qertafên yekjimariyê 
digirin. 
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Yekjimar 
Şivên berxik anî. Bavo bizinek kiriye. Zozanê sêv xwar. Apo dar çand. 
Pirjimar 
Şivên berxik anîn. Bavo çar bizin kirîne. Zozanê sêv xwarin. Apo dar 
çandin. 
Mêjera navdêrên nebinavkiri bi alîkariya qertafên nenas iyê "-ek" û "-in" 
pêk tê. 
Yekjimar Kevirek avêt. Darek çand. 
Pirjimar Kevirin avêtin. Darin çandin. 
Di mêjera navdêrên xwerû de alozî 
Mêjera navdêrên xweru, heta ku ew di nava hevokê de neyên bikaranîn, 
diyar nabe, ji ber vê yekê jî hin caran astengî derdikevin pêşberî mirov. 
Bo nimûne, Firat Cewerî ji ber vê yekê nekariye pirtûka John Steinberk a 
bi navê "Of Men and Mice (Fareler ve În-sanlar) " li gorî awayê resen bi 
pirjimarî wergerîne, lewre jî wekî "Mişk û Mirov" wergerandiye. Belkî 
mirov bi awayê "A Mişk û Mirovan" wergerîne, pirsgirêk çareser dibe. Lê 
her kêşeya ku ev rewş wê derdixe, wiha bi hêsanî çareser nabe. 
Pirsgirêka sereke dema ku ev rewş û rêgeza ergatîvî digihêje hev pêk tê. 
Her wekî me di beşa crgatîviyê de jî diyar kir, di hin devokan de ergativi 
têk çûye, her tişt tevlihev bûye, lewrejî li şuna "Min sêv xwarin ", bi 
awayekî şaş "Al in sêvan xwar ", tê gotin. 
Kesên ku bi van devokan xeber didin, pirî caran bi devoka xwe dinivîsin 
jî. Ji ber ku di van devokan de ergatîviya kurmancî têk çûye û lêker her 
tim li gorî kirde tê kişandin, di demên borî de gava ku kirde yekjimar be, 
bêyî ku guh bidin mêjera bireserê, lêkerê jî dikin yekjimar. Bi vcpêçan 
dema ku kirde pirj imar be dîsa bêyî ku guh bidin mêjera bireserê lêkerê 
dikin pirjimar. 
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Ji bo zelalbûna mijarê pêwîst e em çend mînakên şaş bidin û piştre jî 
rastiya wan. 
Mînak: 
Apê min LÎ bavê min dersdariya medresên dînî dikirin ... 
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Divê lêker li gorî bireserê bê kişandin, li vir bireser "dersdarî" ye û 
yekjimar e, lê xwediyê hevokê lêker li gorî kirde (apê min û bavê min) 
kişandiye. 
Awayê rast: 
Apê min û bavê min dersdariya medreseyên dînî dikir. 
Di dersan de Nûbara Ahmedê Xanî JÎ ligel hin kitêbên Kurdî di-hatin 
xwendin. 
Li vir jî nivîskar bi şaşî li şûna "Nûbara Ahmedê Xanî", "hin kitêbên Kurdî" 
wekî bireser dîtiye, lê bireserê "Nûbara Ahmedê Xanî"ye, diviya lêker li 
gorî wê bihata kişandin. 
Lewre jî hevok divê wiha be: 
Di dersan de Nûbara Ehmedê Xanîjî ligel hin kitêbên kurdî dihat xwendin. 
Berpirsyarên Komeleya Nivîskarên Kurd li Swêdê daxwaz ji min kirin ku 
ez beşdari semînereke li ser Ahmedê Xanî bim ... 
Di vê hevokê de jî bireser daxwaz e û ew ji yekjimar e, lewre jî divê lêker 
yekjimar be, ango divê hevok wiha be: 
Berpirsyarên Komeleya Niviskarên Kurd li Swêdê daxwazji min kir ku ez 
beşdarî semînereke li ser Ehmedê Xani bibim ... 
Min hemû eserên ku li ser Mem û Zinê û Ahmedî Xanî rawestiyane xistiye 
nav wan. 
Li vir jî bireser (eserên li ser Mem û Zînê û Ehmedê Xanî) pirji-mar e, lewre 
jî divê lêker pirjimar be û awayê rast ê hevokê eve: 
Min hemû eserên ku li ser Mem IÎ Zinê il Ehmedi Xanî rawestiyane xistine 
nav wan. 
Eyşe Şanêji malbata xwe rexneyên tund dîtiye. 
Di vê bevokê de bireser (rexneyên tund) pirjimar e, lewre jî divê lêker 
pirjimar be. 
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Eyşe Şanê ji malbata xwe rexneyên tund dîtine. Kurdan dengê xwe bilind 
kirine. 
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Her wiha di vê hevokê de jî tiştê ku hatiye bilindkirin ango bireser "deng" 
e, ew jî yekjimar e, ji ber vê yekê pêwîst e, lêker jî bibe yekjimar. 
Kurdan dengê xwe bilind kiriye. 
Ev hevokên şaş ji berhemên kesên pispor hatine wergirtin. Heta yek ji 
wan xwediyê berhemeke li ser zimanê kurdî ye. Ev jî nîşan dide ku aloziya 
di vî warî de aloziyeke cidî ye fl divê mirov li ser vî tiştî serê xwe biêşîne. 
Hêjayî gotinê ye ku zaravayê kirmanckî (dimilî) xwediyê der-feteke baştir 
e. Lewre di vî zaravayê kurdî de navdêrên xwerû bi alîkariya qertafa "-
î'''yê tên pirjimarkirin. Bo nimûne heke hevokên, 
Ehmedî sêv xwar. 
Ehmedî sêv xwarin 
Bi kirmanckî dibin 
Ehmedî say werd. 
Ehmedî sayî werdî 
Di devoka Rojhilat a zaravayê kurmanciya xwarê de pirjimariya hin 
bêjeyan bi bêjeya "gef' tê nimandin. Bi baweriya min kurmanc jî dikarin 
ji vê bêjeyê sûdê wergirin û bi vî awayî dikarin navdêrên xwerû bikin 
pirjimar. Jixwe ev bêjeya "gel" bingeha xwe ji geleka kurmancî digire. 
Di hin gotinan de bêjeya "gel"tê bikaranîn. Hin caran ji bo nîşandana 
navdêrekê bi gelemperî bêjeya pirjimarkirî tê îzafekirin. Her wekî "apanê 
wf ", "xalanê te ". Hinek caran li şûna "xezûranê wî", "xezûrgelanê wî" tê 
gotin. Dîsa dema ku em dibêjin, "gelî hevalan ", "gelî birayan '.' em heman 
bêjeyê bi kar tînin. 
Yekjimar 
Pirjimar mirovgel dar gel pirtûkgel zarokgel 
mirov dal' pirtûk zarok 
Mêjera navdêrên ku nayên hejmartin 
Mêjera navdêrên ku nayêne hejmartin, ji mêjera navdêrên ku têne 
hejmartin cudatir e. Ev cure navdêr tim yekjimar têne hesibandin. 
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Mînak: 
Min taştê xwar. Min goşt kirî. Wî av vexwar. çay vexwar. 
Ji van navdêran hinek jî tim pirjimar in. Mirov dikare di vî warî 
de "simbêl"an wekî mînak bide. 
Mînak: 
Mêrik simbêlên xwe badan. Berber simbêlên min kur kirin. 
Hinek caran jî pirjimariya wan navdêran bi alîkariya hevalnavên binavkirî 
tê kirin. 
Mînak: 
Min hinek goşt kiri. Piçek av vexwar. 
Hin earan jî bi alîkariya hin navgînan tên pîvan û hejmartin. Mînak: 
Min tasek av vexwaJ: 
Çayger îskanek çay da wt. Seyranê kîloyek goşt kirî. Wan du kîlo penêr 
kirîn. 
Di hin devokan de "-in" bi qertafên zayendê "-['" û "-ê" tên tewandin. 
Minak: 
Avinê hide min. Naninî bikire. Goştinî bixwe. Penêrinî bîne. 
TÎI-înÎ têxe selikê. 
Li vir jiber ku ev navdêr nayêne hej martin, tewanga wan wisa tê 
tewandin. Her wekî ji mînakan diyar e, li şûna "hinek goşt", "hinek av ". 
"hinek nan "; "goştinî", "avinê ", "naninî" hatiye gotin. 
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Navdêrên binavkirî û nebinavkirî 
Di kurmancî de navdêrek dema bi tena serê xwe hate nivîsandin, 
binavkirî ango nas e. 
Dema ku mirov bibêje. Zilam hat. 
Keçik çû. 
Me lawik dit. 
Her wiha jî dema em dibêjin; Min lawik dît. 
Darê pelên xwe weşandin. Gul çilmisÎ. 
Keçikê porê xwe da ber meqesê. 
Navdêrên di van mînakan de giş qala kes û tiştên nas û binavkirî dikin. 
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Navdêrên binavkirî bi alîkariya qertafên nenasiyê "<ek" û "-in" tên 
bidestxistin. 
Ji van qertafan "-ek" her wekî diyar e j i cînavka nebinavkirî "yek" 
tê û navdêra yekjimar dike nebinavkiri. 
Mînak: 
Hevalek hat. 
Minji te re malek ava kir. 
Bi ser xwarinê de tasek av vexwar. Xwedê deriyek lê vekir. 
Ew hi seriyek sîr nake. 
Her wiha qertafa "-in" jî ji cînavka nebinavkirî hin tê û bêjeyên 
pirj imar û nenas nîşan dide. 
Mînak: 
Hevalîn hatin. WI' avin vexwm: 
Me darin anîn. 
Lêwik gulîn kirîn. Keçikê pirtukin xwendin. 
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Gelemperîkirina navdêran 
Di kurmancî de navdêr tên gelemperîkirin û bi vî awayî dibin nebinavkirî. 
Gelemperikirin bi vî rengî pêk tê; navdêr tê dubarekirin, gihaneka "û" 
dikeve navbera navdêra dubarî û tîpa "m" cihê tîpa yekemîn a bêjeya 
duyemîn digire. 
Mînak: Tişt û mişt, kinc û mine, ser û mer, dest û mest, tilî û milî ... Digel 
vê rêbazê di hin bêjeyan de jî dîsa bêje tê dubarekirin, gi-hanek dikeve 
navbera wan û îcar tîpa navîn a bêjeya duyemîn bi "û"yê tê guhartin. 
Mînak: Kes û kûs, naz û nûz, pars û pûrs .... 
Peywira navdêran 
Di nava hevokê de navdêr bi karekî dadikeve, bi gotineke din peywirekê 
digire ser xwe, guherînên ku di wê de çêdibin jî li gorî peywira ku girtiye 
ser xwe pêk tîne. Di nava hevokên bi lêkerên ger-guhêz de navdêrek an 
kirde ye, yan bireser e. Heke mirov bi awayekî din bibêje, yan karê ku tê 
kirinji aliyê navdêrê ve tê kirin, yanjî ew kar li ser wê pêk tê. Bo nimûne 
dema em bibêjin "Zozanê sêv xwar" li vê derê du navdêr hene; navdêra 
serenav "Zozan" û navdêra hevenav "sêv" e. Di hevokê de "Zozan" kirde 
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ye, lewre kar ji aliyê wê ve tê kirin, lê navdêra hevenav "sêv" bireser e, 
lewre ew kar tê serê wê, yanê tiştê ku tê xwarin "sêv" e. 
Di hevokên bi lêkerên negerguhêz de navdêr dikare bibe hoker jî. 
Qenco diçe Amedê. 
Li vir Amed bûye hokera cih. Gavan ji ber naxirê tê. 
Li vir "naxir" bûye hokera cih. 
Ji bo ku mirov di nava hevokê de kirdeyê bibîne, divê mirov ji lêkerê 
pirsên "kî/kê" û "çi "yekê bipirse, bersiva wê kirdeyê destnîşan dike. 
117 
Wekî mînak, di hevoka "Bazên kevir avêt" de em dema bibêjin, "Kê kevir 
avêt?" bersiva wê yekcar kirdeyê dide pêş, ew jî "Bozan" c. Ji bo 
diyarkirina kirdeya hevoka "Azad nên (nanî) dixwe" jî divê mirov ji lêkerê 
pirsa "kî nên dixwe" bipirse, bersiva wê jî dîsa "Azad" e. Ji bo diyarkirina 
bircserê mirov divê pirsên "ki", "kê" û "çi" arasteyî lêkerê bike. Dema ku 
mirov di hevoka "Zînê av anî" de pirsa çi arasteyî lêkera anîn bike, bersiva 
wê bireser ango "av" xwe dide dest. Dema di cihê wê bireserê de, 
mirovek hebe, wê demê, pirsa me dibe, kî, yanê dema hevoka me "Zînê 
Azad anî" be, pirsa me jî dibe "Zinê kî anî?", her wiha bersiva wê jî dîsa 
"Azad" c. Gava di hevokê de bireser tewandî be wekî, "Zîn Zozanê tîne", 
wê demê pirsa me jî dibe "Tin kê tîne? Il Her wekî tê dîtin, bersiva wê jî 
"Zozan" e. 
Wekî encam, mirov dikare bi çend nimûneyan, dawî li vê mijarê 
bîne. 
ZÎnê xanî malaşt. (Kê çi malaştî ) Soro firaqan dişo. (Kî çi dişo?) 
Mazlûm/î) doz bi pêş xist. (Kê çi bi pêş xisti) Gundiyan dar çandin. (Kê çi 
çandin?) 
Raveka navdêran 
Di ravekê de navdêr hin caran raveker û hin caran jî raveber in. Mînak: 
Bavê Zînê ... 
Li vir "Zîn" raveker, "bav" raveber e, her du bi hev re raveka navdêran 
pêk tînin. 
Destê birayê te ... 
Di vê ravekê de "dest" raveber, "bira" hem raveber, hem jî ravekcr e ... 
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Gûzên dara apê Hesen. .. 
Di vê ravekê de "gûz" raveber, "dar "hem raveker, hem ravebcr, "ap" hem 
ravcker, hem raveber û "Hesen" jî raveker e. 
118 
Tewanga navdêran 
Jiber ku di mijara tewangê de bi awayekî gelemperî em li serê rawestiyan, 
em ê bi berfirehî mijarê hilnedin dest. Her wekî berê jî hate gotin, bi riya 
tewangê zayend û rnêjera navdêrê tê nîşandan. Di hevokên bi lêkerên 
gerguhêz de di demên niha û bê de navdêrên bireser ditewin. 
Mînak: 
Gul avê vedixwe. Zîn dê kincan bişo. 
Di demên borî de kirde ditewe. 
Gulê av vexwar. Şivên pez anî. 
Navdêrên ku li dûv daçekekê tên ditewin. Lê belê daçekên ku hokerên 
hevedudanî pêk tînin, navdêra piştî xwe natewinin. Her wekî "Azad bi lez 
û bez çû dibistanê." 
Gulan ji darê ket. 
Zarokan li Bêrîvanê xist. Hogir li hevalan temaşe dike. 
Di ravekê de raveker ditewe. Mînak: 
guliyên darê 
porê dayikê 
berê êş (aşî) 
xwişka birayekî 
dara sêvê 
bûka malekê 
doza mirovan 
mala hevalinan 
Neyîniya navdêran 
Di navdêran de neyînî bi alîkariya hokera "ne" tê nîşandan. Ew daçek bi 
tena serê xwe berî navdêrê tê nivîsandin. 
119 
Mamoste: 
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Ez ne mamoste me. Tu ne mamoste yi. Ew ne mamoste ye. Em ne 
mamoste ne. Hûn ne mamoste ne. Ew ne mamoste ne. 
Şagirt: 
Ez ne şagirt im. Tu ne şagirt Î. Ew ne şagirt e. Em ne şagirt În. Hûn ne şagirt 
in. Ew ne şagirt in. 
Her çi qas di hin devokan de piştî navdêran 'nin' û 'nin' tê danîn û bi 
awayê "Ez mamoste nîn im. " neyînî tê kirin jî ew yek aloziyan pêk tîne, 
lewre "nîn" tê wateya nebûn û tunebûnê. 
120 
CÎNAVK 
Her wekî ji wateya peyvê jî tê fêmkirin, cînavk di nav hevokê de cihê 
navdêran digirin,ji ber vê yekêjê re cînavk hatiye gotin. Di cî-navkan de jî 
zayend, mêjer û tewang hene. Ji ber ku ew cihê navdêran digirin, 
taybetiyên navdêran derbasî wan jî dibin. Li gorî navdêrên ku cihê wan 
digirin, cînavk jî yan nêr an mê, an jî nêtar in. Her wiha li gorî navdêrên 
ku cihê xwe didinê, cînavk jî yekjimar an jî pirjimar in. Dîsa di nav hevokê' 
de, cînavkek an kirde yan jî bireser e. Di ravekê de cînavkên tewandî 
raveker in, cînavkên xwerû jî raveber in. Taybetiyeke sereke ya cînavkan 
jî tewangbariya wan e. Piraniya cînavkan ditewin û bi vî awayî cihê 
navderên tewandî digirin. 
Wekî têbiniyekê mirov dikare rewşa cînavka vegerok "xwe" destnîşan 
bike. Di kurmancî de ev cînavk ne guherbar e. Cînavka "xwe" tu qertafan 
nagire û tê de tu guhartin pêk nayên. Ev yek hin caran di warê wateyê de 
aloziyan derdixe holê. 
Li gorî peywirê cînavk 
Di nava hevokê de cînavk carinan cihê kirde carinan jî cihê bire- 
serê digire. Bo nimûne: 
Di hevoka Il Min ew dû" de "min" kirde, "ew" bireser e. 
Di hevoka "Ez wê dibînim" de îcar, "ez" kirde û "wê" bireser e. 
Di hevokên bi lêkerên negerguhêz de ji ber ku bireser nîn e, cî- 
navk tim cihê kirdcyê digire. 
Ew çû malê. 
Ez ji gund hatim. Hûn ketin. 
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Ev reviya. 
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Di ravekê de cînavk: bavê min 
diya te 
apê wî 
xwişka wan 
Di van mînakan de cînavk her tim ravcker e. 
eza porkur ezê reben ewê ehmeq ewên qeşmer 
Di van mînakan de cînavk bûye raveber, lê ew giş mînakên awarte ne. 
Li gorî zayendê CÎnavk 
Cinavkên xwerû giş nêtar in, ji bo diyarkirina zayenda cînav kê divê bê 
tewandin, an jî veqetandekê bigire. 
Jj cînavkên tewandî jî cînavkên kesên sêyemîn "wî" û "wê ", CÎ-navkên 
şanidanê "vî" û "vê ", cînavkên pirsyarî "kijanî' û "kîjanê", cînavkên 
ncbinavkirî "yeki" û "yekê" bi zayend in, yên mayî nêtar in. 
Nêr: wÎ, vî, kijanî, yekî ... Mînak: 
Wî ew xwest. Kîjanî wisa got? Yekî ev tişt anîn. 
Mê: wê. vê, kîjanê. yekê ... Mînak: 
Wê keçik bir. 
Vê zarok anîn. Kîjanê ew xwest! Yekê ew tişt kil: 
Li gorî mêjerê CÎnavk 
Ji cînavkan hinek pirjimar, hinek jî yekjimar in. 1 Iinek jî cihê her du 
mêjeran jî digirin. Bo nimûne, ji cînavkên kesane sê heb yekji- 
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mar, sê heb pirjimar in. Her wiha di nav cînavkên din de hinek yekjimar, 
hinek jî pirjimar in. Ji bo zelalkirina mijarê çend mînak: 
Yekjimar: Vi, vê, wÎ, wê, ez, tu, yek, yekî, yekê, kijanê, kîjanî, ki, kê ... 
Pirjimar: Van, wan, em, hûn, hin, hinekan, çaran, çendan ... Mêjera 
cinavkên "ev", "ew" ji lêkerê tê fêmkirin. 
WÎ ew/ev bir. 
WÎ ew/ev birin. 
Te ew/ev xwar. 
Min ew/ev nexwarin. 
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Nîşe: Ji lêkerên pirsyarî "kî" û "kê" di bingeha xwe de yek} imar 
in, ji bo nîşandana pirjimariyê ew tên dubarekirin. 
Minak: 
Kî hat'! (yekjimar) 
Kî û kt hatin? (pirjimar) Kê got? (yekjimar) 
Kê û kê got? (pirjimar) 
Ji aliyê tewangê ve cînavk 
Her wekî me li jor destnîşan kir, cînavk cureyekî bêjeyê yê guherbar û 
tewangbar e. Di hevokên bi lêkerên gerguhêz de cÎ-navkên tewandî cihê 
navdêrên tewandî digirin. Her wekî me berê jî gotibû, navdêra ku piştî 
daçekê were ditewe, cînavka ku bikeve cihê wê navdêrê jî cînavkeke 
tewandî ye. Dîsa di ravekê de raveker her tim tewandî ye. 
Xwerû: Ez, tu, ew, ev, kî, kijan, hinek, çend, yek. .. 
Tewandî: Min, te, wî, ~vê, wan, van, kê, yekî/ê. çendan, çaran, hinekan. 
.. 
Pişti daçekê cînavk 
Te li min nihêrî. Ez bi te dizanim. Me j i wan re got. 
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Em bi wî re çûn. 
Min ji wê re diyariyek stand. Xezal ber bi wê ve meşiya. Delil bi ser wî de 
çû. 
Di ravekê de cînavk 
diya min xelata we 
hevala xwişka min destê te mamosteyê me pênûsa wî pirtûkên wê 
gazinên wan 
Cureyên cînavkan 
Piştî van agahiyên giştî, mirov dikare derbasî mijara, cureyên CÎnavkan 
bibe. 
1- Cînavkên kesane 2- Cînavkên şanîdanê 3- Cînavka vegerok 4- Cînavka 
qertafî 
5- Cînavkên kesandinê 6- Cînavkên berbihevîn 7 - Cinavkên lihevxistî 
8- Cînavkên nebinavkirî 9- Cînavkên xwedîtiyê 10- Cînavkên girêkî 
11- Cînavkên jimarîn 12- Cînavkên pirsyarî 
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Cînavkên kesane 
Mijara herî berfireh, cînavkên kesane ye. Cinavkên kesane, di nav xwe de 
dibin çend bir. Pêşî mirov dikare cînavkên kesane bike du bir; "xwerû" û 
"tewandî": 
124 
Xwerû   Tewandî 
ez           min 
tu            te 
ew          wî/wê 
em         me 
hûn        we 
ew          wan 
Di nav van de "ez ", "tu ", "ew" cihê navdêrên xwerû yên yekjimar digirin, 
"em ", "hûn", "ew" cihê navdêrên xwerû yên pirjimar digirin. Li aliyê din, 
cînavkên "min ", "te ". "wi/wê" cihê navdêrên tewandî yên yekjimar, "me 
", "we ". "wan" jî cihê navdêrên tewandî yên pirjimar digirin. 
Cînavkên xwerû cihê navdêrên xwerû digirin û li ser lêkerê ban-dora wan 
rasterast e. Lêker li gorî cinavkên xwerû tê kesandin. Ke-sandina cinavkên 
xwerû bi alîkariya cînavkên kesandinê "im", "î", "e" û "in" pêk tê. 
Ez im. Tu yî. 
Ewe. Em in. Hûn in. Ew in. 
Her wekî me got, lêker tim di bin bandora cînavkên xwerû de ye. 
Dema ku cînavka xwerû kirde be lêker li gorî kirdeyê tê kişandin, dema 
ku bireser be, li gorî bireserê. 
Di lêkerên negerguhêz de ji ber ku bireser nîn e, di hemû deman 
de kirde ji cînavkên xwerû pêk te. 
Mînak: 
Hatin (dema niha) Ez têm. 
Tu têyî. 
Ew tê. 
Em tên. 
Hûn tên. 
Ew tên. 
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125 
Ketin (dema borî) Ez ketim. 
Tu ketî. 
Ew ket. 
Em ketin. 
Ew ketin. 
Di lêkerên gerguhêz de li gorî deman cihê cînavka xwerû 
diguhere, lê bandora wê ya li ser lêkerê naguhere. 
Dîtin (dema niha) Ez le dibînim. 
Tu min dibîni. Ew min dibîne. Em wê dibînin. Hûn me dibînin. Ew wan 
dibînin. 
DÎtin (dema borî) Min tu dîtî. 
Te ez dîtim. 
Me hûn dîtin. 
We ew dît. 
WÎ ew dîtin. 
Wan em dîtin. 
Di cinavkên kesane de tewang 
Her wekî me berê jî diyar kiribû cînavkên kesane du kom in, komek ji wan 
cihê navdêrên tewandî, komekjî cihê navdêrên xwerû digire. Rêgeza ku 
me di mijara tewangê û di destpêka mijara CÎ-navkan de gotibû, ji bo 
cînavkên kesane jî pêk tê. 
Mînak: 
ElÎ şivên (şivanî) nas nake. Ew wî nas nake. 
Şivan Zînê nas nake. 
Ew wê nas nake. 
Şivan gundiyan nas nake. Ew wan nas nake. 
126 
Ger em demê biguhêrin, dê cihê navdêra tewandî û pê re jî cihê 
cînavka tewandî biguhere, ew ê jî li gorî wê rewşê teşeyê bigirin. 
Bazên (Bozanî) şivan nas nekir Wî ew nas nekir. 
Bozên (Bozani) şivan nas nekirin. Wî ew nas nekirin. 
Xezalê şivan nas nekir. 
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Wê ew nas nekir. 
Xezalê şivan nas nekirin. Wê ew nas nekirin. Gundiyan qeraş nas nekir. 
Wan ew nas nekir. 
Di cînavkên kesane de zayend 
Di zaravayê kurmancî de, di cînavkên kesane de zayend pir kêm bûye. Di 
kurmancî de roja îro di kesê yekjimar ê sêyemîn de bi tenê di cînavkên 
tewandî de zayend maye. Di zaravayê dimilkî de di CÎ-navkên kesê 
sêyemîn ê yekjimar de hem di yên xweru de hem jî di yên tewandî de 
zayend maye. 
Di dimilkî de 
o vano. A vana. 
Lê di kurmancî de her du gihîştine hev bûne: 
Ew dibêje. 
Şaneke dîrokî: Dema ku mirov bala xwe dide cînavkên kirmanckî "a" li "0" 
mirov dibêje qey cînavka kurmancî "ew "cînavkeke pêkhatî ye. Cînavka 
"ew" Îro di hinek devokên kirmanckî de JÎ heye. Dibe ku di kurdî deji bo 
nîşandana her du zayendan her du CÎnavk "a" û "0" anîbin ber hev û "ao" 
derketibe holê. Lê divê ez diyar bikim ku ev tenê pêşbîniyek e, ji bo 
peyîtandina vê pêşbiniyê lêkolînên qadî û hinek belgeyên kurdiya qedîm 
pêwîst in. 
Di cînavkên kesê sêyem awayê tewandî de di kurmancî de za-yend heye. 
127 
Mînak: 
Wê got. 
WÎ ez dîtim. 
Wê baxçeyekava kir. WÎ bostan av da. 
Wê av vexwar. 
WÎ li televîzyonê temaşe kir. 
Tiştekî din Î balkêş heye ku divê teqez bê gotin. Her wekî me di mijara 
tcwangê de da zanîn, bi riya tewangê zayend û mêjera navdêr û cînav kê 
tê nîşandan. Lê dema ku mirov bala xwe bide koma CÎ-navkên kesane, 
cînavkên koma duyemîn ji bilî cînavka kesê sêyemîn roleke wan a wisa 
nîn e. Her wiha bi awayê ku em dizanin têkiliyeke rasterast di navbera 



Rêzimana kurdî | 3239  

 

her du koman de jî xuya nake. Yanê tu têkiliyeke rasterast di navbera "ez" 
û "min "; "tu" û "te ": "em" û "me "; "hûn" û "we" de nîn c. Lê digel vê 
yekê jî cînavkên koma duyemîn cihê navdêrên tewandî digirin. 
Berî ku ez dawî li vê mijarê bînim, min divê li ser forma kevn a van 
cînavkan hin tiştan bibêjim. Di hin çavkaniyên kevn de û di hin hevokan 
de cînavkên kesane bi rengên cur bi cur derdikevin pêşberî mirov. Bo 
nimûne; di pirtûka D.N: Maekenzie "Kurdish Dialect Studies-I" de bi vi 
rengî derdikevin pêşberî mirov: 
Koma yekem     Koma duyem 
ez           (e)min 
etû         (ette 
ew          (e)wÎ 
em(a)    (e)me 
engo/hing           (engo), we, hewe 
ewran)                 (e)wan 
Awayê ku me li jor da, êdî rengekî standart di zimanê nivîskî de girtiye. 
Dibe ku hinek ji wan bi me hinekan xweş bên, ji bo yekgirtina kurmancî 
divê em dev ji hin tiştên xwe yên "xweşik"jî berdin. 
128 
Cînavkên şanîdanê 
Ev cure cînavk, tiştekî nîşanî mirov didin. Wate, ev cînavk dûr LI nêzîk iya 
tiştekî diyar dikin. Balkêş e, di kurmancî de, cinavkên şanidanê yên bi 
"I!"'yê cihê nêzîk, ên bi "w"yê jî tiştê li dûr pêşberî mirov dikin. Cînavkên 
şanidanê mîna yên kesane du cure ne; yên "xwerû" yên "tewandî ". Her 
wiha cinavkên şanîdanê hinek "nêr" in, hinek "mê" ne, hinek "p ÎI.Jim ar 
" 0 hinek jî "yekjimar" in, 
Cinavkên şanîdanê yên xwerû 
Ev cînavkên xwerû yên şanîdanê du heb in, her wekî li jor jî hate gotin, 
tiştê ku lê şanîdan li gorî dûrî fl nêzîkiyê ji hev cuda dikin. Cînavka ku 
dikeve dewsa tiştê nêzîk "ev" e, ya ku tiştê dûr dinimîne jî, "ew" e. 
Cinavkên xwerû ji hêla zayendê ve nêtar in. yekjimarî fl pirji-mariya wan 
ji cinavkên kesandinê diyar dibe. 
Dema mirov bibêje: "Ev haş e." tê zanîn ku ev tişt, yekjimar û nêzîk e. 
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Dema yek bibêje: "Et, haş in." wê çaxê tiştên ku tên şanîdan nêzîk 
e, lê pirjimar c. 
MÎnak: 
NêZÎk (yekjimar) Nêzik (Pirjimar) 
                El' hal.   !:" halin. 
                Ev ki re?               Ev ki ne! 
                El' li \I'Î dixe.       Ev li wi dixin. 
                Dûr (Yekjimar)   Dûr (Pirjimar) 
                Ew hat,                 Ew hatin. 
                Min el\' anî.        Min el\' anin. 
Cînavk şanîdanê yên tewandî 
Her wekî ku berê jî hatibû gotin, cinavkên şanîdanê tewangbar in fl weki 
navdêran ditewin. Li vir cînavkên me yên şanidanê "CI''' Û "ew" jî ditewin 
û li gorî zayend LI mêjcra xwe hil) qertafan digirin. 
ev evî (nêr/nêzîk) evê (mê/nêzîk) evan (pirjimar/nêzik) 
                ew ewî (nêr/dûr)             ewê (mê/dûr)   ewan (pirjimar/dûr) 
129 
Piştre jî "e"ya destpêka wan ketiye, ev bûye; "vî", "vê", "van" û ew jî bûye 
"wi"', "wê", "wan". 
Mînak: 
NêZÎk 
Dûr 
Vî mala xwe bar kit: 
Vê trimpê/ ajot. 
Van ji me re stranek got. 
Wîji min re got. 
Wê pirtûk xwendin. Wan karê xwe nekir 
Li gorî zayendê cînavkên şanîdanê Nêr: vî, wî 
Mê: vê, wê 
Li gorî mêjerê cînavkên şanîdanê Yekjimar: vî, wÎ, vê, wê 
Pirjimar: van, wan 
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Di cînavkên şanîdanê de bêjeyek heye ku wateya şanîdanê xurt dike. Ev 
bêje hem tê dawiya cînavkên şanîdanê hem jî tê dawiya rengdêrên 
şanidanê. 
Mînak: 
Ev ê han dibêje. Ew ê han diçe. 
Vê ya han ez şandim. Wê ya han dît. 
VÎ yê han xwes t. 
WÎ yê han got. 
Ev ên han dixwazin. Ew ên han diçin. Van ên han anî. 
Wan ên han kir. 
Di cînavkên şanîdanê yê xweru de jî xalek heye ku divê em li serê 
rawestin. Dema ku mirov bala xwe dide zimanê devkî mirov dibîne ku li 
dawiya cînavkên xweru yên şanîdanê, ev fl ew le/yek an jî "a"yek heye. 
Ango di zimanê devkî de "eve" Û "ewe " yan jî "eva" û "ewa" tê gotin. Ev 
deng "ela" dema ku cînavkên şanidanê 
130 
yên xwerû dibin rengdêr bi navdêrê ve dibin. Her wekî "ev mirove/a", "ev 
gunde/a", lê ev dengji aliyê peywirê ve tiştekî li CÎnav kê zêde nake, ji 
gelek devokan jî veder bûye, lewre di zimanê nivîskî de cih negirtiye. 
Cînavka vegerok 
Di tirkî de jê re "donûşlii zamir ", di xebatên bi îngilîzî de jê re "reflexive" 
Û di hinek xebatên bi kurdî de jî "cînavka vegerok" hatiye bikaranin. Ji ber 
vê yekê em ê jî bi vî rengî bi nav bikin. 
Cînavka "xwe" ji aliyê zayendê vc nêtar e, hem cihê navdêrên mê hem jî 
yên nêr digire. Her wiha j i aliyê mêjerê ve jî ew cînavkeke bêlayan c. Yanê 
ew hem cihê navdêrên yekjimar hem jî cihê navdêrên pirjimar digire. 
Pêwîst e ku mirov hinekî jî li ser peywira vê cînavkê raweste. Di hevokê 
de heke, kirde û bireser heman kes be, di cihê bireserê de "xwe" tê 
bikaranîn. Heke kesê ku bipeyive û kesê ku qalê tê kirin ango kirde û 
bireser (subje û obje) heman kes bin, hingi "xwe" cihê bireserê digire. 
Gava karê ku yek dike li wî/wê vegere "xwe" tê bikaranîn. Dema yek li 
awêne yê dinihêre, dibêje: "Ez xwe dibînim" nikare bibêje; "Ez min 
dibînim." Dîsa mirov nikare bibêje, "Wî ew dît." lewre heke wisa bê gotin, 
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dê tevlihevî çêbibe, dê hinek bibêjin ka wî yekî/e din dîtiye, lewre jî divê 
bibêje, "WÎ xwe dît. "Her wiha dema ku bireser bi awayekî têkildarî 
kirdeyê be, ew têkilî jî bi riya cînavka "xwe" tê nîşandan, li wê derê "xwe" 
dibe raveker. 
Mînak: 
Zozanê birayê xwe dît. 
Kevok bi hevala xwe re çû bajêr. Delîl li xwişka xwe nêrî. Dewletê kevir li 
gûzeka xwe xist. 
Di hevokên ku bi lêkerên negerguhêz têne sazkirin de cînavka "xwe" bi 
alîkariya daçekan, wateya kirdeyê xurt dike. Her wiha di ravekê de jî 
cînavka "xwe" her tim raveker c. 
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Hatin: 
E:: hi XI\'C halim. Tu bi xwe hatî. E"I' bi xwc hal, 
Gotin: 
Me hi xwe got, We bi XH'e got. Him hi xwe go). 
Di ravekê de CÎnavka "xwe" 
~V(; dira xwe dît. 
IVî xalê xwc nas nekir. 
ElI' 17e J; ser hemdê .'(we InÎ. 
Hin aloziyên cînavka vegerok 
Her wekî tê zanîn bi riya tewangê jî em zayend LI mejcra navdêran 
dinasin. Cînavka vegerok "xwe" di vî warî de ji cinavkên din vediqete, ji 
ber ku cînav ka ",\,wc" cinavkcke nêtar c. Ew tu qertafên mêjer, zayend 
li kesandinê nagire, Ligel vê yekê jî ev CÎnavk hem cihê navdêra nêr, hem 
jî cihê navdêra mê digire. Her wiha ew hem dikeve cihê navdêra yekjimar. 
hem jî dikeve cihê navdêra pirjimar. 
MÎnak: 
H/(~ di Ul\'(:'/leyc de li .\'\t'(' temaşe kil: tYi di ({\VCI/(Cn.-' de li X11'e 
temaşe kir. Wan di ml'êne::I'(~ de li xwe temaşe kil: 
Her weki jI mînakan jî diyar dibe. di van hevokan de reng LI dirûvê cînavka 
"xwe" qet naguhere, her tim wekî xwe dimîne. Li al iyê din cînavka ".nrc" 
cihê navdêrên xwerû û tewandî jî bi heman awayî digire 
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MÎl1aA (tewandî): 
Ez xwe dibînim. TII nve dihÎI1P E\I' xwe dibîne. 
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Em xwe dibînin. Hûn xwe dibînin. Ew xwe dibînin. 
I Ter weki ji mînakan diyar e, cînavka ",nve" li vir cihê navdêreke 
tewandî girtiye. Iê lu guhartin tê de çênebûye. 
Mînak (xwerû): 
Min xwe dÎf. Te XH'e dît. Wî/wê xwe dît. /vfe xwe dil. We xIn' dît. T1'an 
xwe dît. 
Ji mînakan jî tê fêmkirin ku cînavka "xwe" ji aliyê mêjerê ve her tim 
yekjimar e. Li gorî rê? II rêzika ergatîviyê, di demên borî de lêker dikeve 
bin bandora bireserê (objcyê). Li vir jî lêker li gorî CÎnavka "vwe" hatiye 
kişandin, lewre jî her tim yekjimar maye. Heke li şûna cînavka ".nve" 
navdêr an jî cînavkeke din hebûya, dê lêker li gorî hejmara wê bihata 
guhartin. 
Mînak: 
Min du sh' xwarin. Te sêvek xwm: 
Cînavka xwe û xwedîtî 
Di kurmancî de xwedîtî ji bi alîkariya veqetandek 0 cînavkan pêk tê. 
Mînak: êmin, ê te, ê wî/wê, ême. êwe, ê wan, CI min. a te. a vvÎ/wê. ame, 
awe. a wan. cn min. cn te, ên wF/wê, ên me, ên we. ên wan ... Ji bilî van 
cînavkên kesane 0 şanidanê, bi cînavka "xwe" xwedîtî jî tê destnîşankirin. 
Mînak: ê .-nve, CI xwe, ên xwe ... 
Di dema xwedîtiyê de ev nêtarbûna cînavka "xwe" bi xwe re hinek 
aloziyan tine. Nemaze di devoka Semsûr, Meletî tl Efrînê de cînavka 
"xwe" di şûna kesên sêyemîn de jî tê bikaranîn. 
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Nimûne: 
Navê xwe çi ye? 
Bavê xwe kî ye? 
Navê bavê xwe çi ye? Pirtûkê rengê xwe sor e. 
Ji bo ku rista vê cînavkê baştir bê famkirin, divê em hinekî li ser xeletiyeke 
ku li herêmine Kurdistanê tê kirin, rawestin, Di kurmanciya derdora 
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Semsûr û Meletiyê de mirov dibîne ku cînavka "xwe" di cihê cînavkên 
wî/wê de jî tê bikaranîn. Wekî mînak li wan herêman yek dikare bibêje; 
"Navê xwe çi ye?", Xuya ye ku ew bikaranîn ne di cih de ye. Dema ku 
mirov pirsa "kê" arasteyî lêkerê bike, bersiv dê vê çewtiyê bide dest. Gava 
em bipirsin; "Navê kê çi ye?" dê bersiv "wî/wê" be, Me di vê bi straneke 
gelêrî ya ji herêma Semsûrê vê çewtiyê nîşan bidin. 
Lo /0 berxê bar e 
Miyê berx e, bizinê kar e Karî ku tu dikî ne tu kar e 
Pêşî şîrîn e. paşiya xwe tim zirar e. 
Di vê mînakê de jî xeletî diyar e. Li vir "xwe" cihê kar digire, kar bi kirde 
re ne heman kes e, lewre jî divê di cihê "xwe" de "wî" bihata bikaranîn. 
Xwezî aloziya ku ev cînavk derdixe holê, bi şaşiya li jorê bisînorkirî bûya, 
lê mixabin ne wisa ye. Hin mînak hene ku bi rastî jî mirov nikare ji navê 
derkeve. 
Nimûne: Bager û bavê xwe çûn bajêr 
Heke mirov ji aliyê watcnasiyê ve 1 i vê hevokê binêre, dikare bibêje ku 
gelo ev hevok çendî di cihê xwe de ye? Aya dibe ku em bibêjin, "Bager û 
bavê wî çûn bajêr"? Cînavka "xwe" di zaravayê kirmanckî (dimilkî) de jî 
nêtar e, lewre di hin devokên kirmanckî de jî ev alozî heye. Li şûna ku 
"Nameyê aye çik o?", "Nameyê êy çik o?", "Nameyê xo çik o?" tê gotin. 
Lê di zaravayê kurmanciya jêrîn (soranî) de rewş cuda ye. Ji ber ku cînavka 
"xwe" jî wekî navdêran cînavkên qertafi yên xwedîtiyê "-m", "-1", "-y", 
">man", ">tan", ">yan" digire. Ev paşgir di farisî de jî hene, bi tenê li şûna 
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"-y" Û "<yan" a soranî "-ş" û ">şan" hene. Wate di soranî û farisî de xwedî 
bi alîkariya van paşgiran pêk tê. Mînak Soranî: "destim, destit, des ti, 
destiman, desttan, destiyan. "Ev paşgir têne dawiya cînavka "xwe" û 
xwedîtiyê nîşan didin. 
Mînak: xom, XOf, xoy, xoman, xotan, xoyan 
Hevokên ku di zaravayên Bakur de aloziyê derdixin, di soranî de bi vî rengî 
ne: 
Nawi xoy çî ye? Bawkî xoy kam e? Nawî bawkî xoy çi ye'! Pirtûk rengî (xoy) 
sor e. 
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Wekî encam em dikarin bibêjin ku nêtarbûna cînavka "xwe" di zaravayên 
Bakur ên kurdî de bi xwe re hinek aloziyan tîne. Jiber ku cînavka "xwe" 
natewe, di demên borî de mirov nikare zayend û mêjera bireseran bi 
cînavka "xwe" nîşan bide. Her wiha di dema xwedîtiyê de jî, ji ber ku 
cînavka "xwe" qertafên xwedîtiyê nagire, hin caran mirov nikare pê kesên 
sêyem nîşan bide. Lewmajî di he-voka "Bager û bavê xwe çûn bajêr" de 
kirde nikare bandorê li cî-navka "xwe" bike. 
Heke mirov hevokê bike "Bager LÎ bavê wî çûn bajêr" îcar wate tam cihê 
xwe nagire. Heke navdêr û cînavkên kurmancî jî wekî so-ranî û zimanê 
farisî qertafên wê yên xwedîtiyê hebûna, dê ev pirs-girêk derneketana, 
lê mixabin zaravayên Bakur ên kurdi ji vê derfetê bêpar in. 
Cînavka qertati 
Ev cînavk cihê kesên sêyemîn ên yekjimar "wi/wê" digire. Tay-betiya vê 
cînavkê ev e ku wekî qertaf bi dawiya lêkeran ve dibe û cihê kesên 
sêyemîn ê yekjimar digire. Ev cînavk ji aliyê zayendê ve nêtar e. Li şûna 
ku yek bibêje, "Min gote wÎ/wê ", dibêje, "Min gotê." Ev cînavk jî bi tenê 
cihê navdêrên tewandî digire û di dema gotûbêjê de ji bo kurtkirina 
axaftinê tê bikaranîn. Lê belê ji bo ku cînavk cihê navdêrê bigire divê di 
navbera navdêr û cînavkê de peyveke din nîn be. 
Di pirtûka Qanatê Kurdo de ev wekî "cînavka kurtkirî " hatiye navandin. 
Li ser bingeha vê cînav kê jî mirov dikare çend tiştan 
135 
bibêje. Celadet Bedirxan ev cînavk di nav cînavkên bireser de nîşan daye. 
Der barê binyata wê de tiştek negotiye, lê dibe ku ji qertafa tewandinê 
ya zayenda mê jî hatibe, lewre ew "-ê"ya "ewê" bi xwe jî qertafa tewangê 
ya zayenda navdêrên mê ye. 
MÎnak: 
Min tasek av dave wÎ/wê. Ez dibêjime wi/we. 
Min şande gund. 
Ez difiroşime wi/wê. E IV ÇlÎ Amedê. 
Min dayê. 
Ez dibêjimê. Min şardê. Ez difiroşimê. [H' çûyê. 
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ller weki j i mînakan jî diyar c. cînavka qertaf her tim cihê biresere digire. 
tu caran cihê kirdeyê nagire. Lê ew bi hêsanî dikare cihê hokera cih bigire. 
Her wekî di mînaka "Ez çûmê" de jî diyar e. 
Ev: hale malê'! I fatê. 
WÎ nan xiste tûr? Belê, nan xistê. 
Lê divê di navbera hokera cih û lêkerê de daçek nîn be. Heke daçek hebe. 
ew cînavk rola xwe nalîze. 
Cînavkên kesandinê 
Li gorî hinek zimanzanan, ew ji lêkera bûn tên. Celadet Bedirxan, wan 
wekî lêkera "bûn" bi nav dike, Fêrgîn Melîk, navê "cinavkên paşginkiri" li 
wan kiriye. lIindek kes jî navê "parkîtên kesandinê" li wan dikin. Murad 
Ciwan ew di nav "cînavkên kesane" de hesi-bandine. Di farisî de ji van 
cînavkan re "şînase" tê gotin. Peyva "şînase" rayeka dema niha lêkera 
"şînaxten" ango "naskirin''ê hatiye bidestxistin. 
Lê bi baweriya min ew her çi qas di nîşandana rewşa mirov û nasandina 
kesan de ango di hevokên navdêrî de lêkera "bûn'tê di nava xwe de 
dihewînin jî, ji lêkera "hûn" cudatir in. Ev yek di he-vokên lêkcri û demên 
borî yên hevokên navdêrî de xwe bi awayekî zelal nîşan dide. 
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Minak: 
Ez baş im. Tl! baş 1. Ew huş e. Em baş in. Hûn baş in. EH' baş in. 
Li vir cînavkên kcsandinê lêkera "hûn" jî di nava xwe de di-hewînin. 
Lê di dem û rawcyên din de lêkera bûn. bi awayekî xwe nişan dide. Mînak: 
F.:: baş bim TII baş bi. Ew baş be. Em baş bill. 
1:::. de' baş bim. TII .V(' haş hÎ. Ew ê haş be. Em ê haş bin. 
Ez baş bûm. Tu haş bûyî. Ew haş bû. Ew haş bûn. 
Di hevokên lêkcri de bêyî lêkera "bûn" jî li dawiya lêkeran cih 
digirin. 
Ez diçim. TII diçî. Ew diçe. Em diçin Hûn diçin Ew diçin. 
Ev cure cînavk, weki paşgir bi dawiya lêkeran ve dibin. Cînavkên 
kesandinê bi lêkeran ve dibin, lê ji navdêr CI rengdêran cuda tên 
nivîsandin. 
Bo nimûne: 
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ez Im tu yi eH'e em in hun in ew in 
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Dema ku ev cînavk bi navdêran anjî rengdêran re tên bikaranîn, du 
dirûvên ji hev cuda digirin; heke navdêr/rengdêrên ku berî wan tên, bi 
dcngdarê biqedin vî dirûvî digirin: 
Ez mirov im. Tu mirov Î. Ew mirove. Em mirov in. Hûn mirov in. Ew mirov 
in. 
Dcma navdêr/rengdêr bi dengdêrê biqede, wê demê teşeyê wan 
cînavkan jî diguhere. Wekî mînak; dema ew li pey rengdêra "bajari" bên, 
dirûvê wan wiha dibe. 
E::. bajarî me. Tu bajarî yî. Ew bajarî ye. Em bajarî ne. Hûn bajarî ne. Ew 
bajarî ne. 
Pişti lêkeran dirûvê cînavkên kesandinê wiha ye:. Ez diçim. 
Tu diçî. 
Ew diçe. 
Em diçin. 
Hûn diçin. 
Ew diçin. 
Li vir xaleke girîng heye. Her wekî berê jî hatibû daxuyandin, cînavk jî li 
gorî peywira ku digire ser xwe, diguhere. Li hin cihan cînavkên xwerû 
kirde ne, li hin cîhan jî bireser in. Cînavkên kesandinê her tim li gorî 
cînavkên xwerû tên bikaranîn; heke kirde ji cînavkên xwerû be. lêker li 
gorî kirdeyê cînavkên kcsandinê digire, heke bireser be, îcar cinavkên 
kesandinê li gorî bireserê têne dawiya lêkeran. 
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Wekî mînak: 
Ez nên dixwim. Tu nên dixwî Ew nên dixwe. Em nên dixwin. Hûn nên 
dixwin. Ew nên dixwin. 
Di mînakên li jor de cînavkên xwerû kirde ne, bireser navdêrck e. Lê dema 
ku ew kom cînavk bibe bireser, îcar cînavkên kesandinê bi bireseran re 
lihevkirî ne. 
Bo nimûne: 
Te ez birim. Min tu birî. 
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WÎ ew bir. 
Te em birin. Min hûn birin. Wê ew birin. 
Li hin herêman lêkerên kesê sêyemîn wekî kesê duyemîn tên kişandin. 
Yanê li cihê ku bibêjin: "Ew diçe ", dibejin "Ew diçî", Heke mirov bi 
awayekî din bibêje; li nik kesê sêyemîn "ew" cînavka kesandinê ya kesê 
duyemîn "-f' tê bikaranîn. 
Her wiha li hin herêman jî berevajî vê yekê, digel cînavka kesane ya kesê 
duyemîn cînavka "tu", cînavka kesandinê ya kesê sêyemîn "e" tê 
bikaranîn. Yanê "Tu dibîne! ", "Tu diçe!", tê gotin. 
Ew her du form ji xelet in. Xeletiyên bi vî rengî divê bi tu awayî wekî tiştekî 
rewa neyên pejirandin, lewre ew rêzikên zimên têk dibin li dibin sedema 
tevliheviyên mezin. 
Xaleke din jî wekî "-it" bikaranîna cînavka kesandinê ya kesê sêyemîn e. 
Xuya ye ku ev form di kurmanciya berê de hebûye û niha jî di hinek 
devokan de tê bikaranîn. Ji ber ku ev form tu alozî û tevliheviyan di zimên 
de pêk nayîne, hêdî hêdî dikeve zimanê nivîskî jî. Lê zehmet e ku pişti vê 
demê cihê xwe di zimanê nivîskî de bigire. Di dîwanên wêjekarên klasîk 
ên kurd de ev forrn bi xurtî 
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hatiye bikaranîn. Em dişên ji Dîwana Melayê Cizîrî çend beytan wekî 
mînak pêşkêş bikin: 
Yar divê hakim bitin qewlê reqîban guh nedit Şahê mi/ke; dilberê dêla 
'ilek muxtar bit 
*** 
Mehbûb hi dil bit me bi efra: çi hacet 'Enqa bi xwe hêtin fir IÎ perwaz çi 
hacet 
Dema ku mirov bala xwe dide cinavkên kesandinê yên hin zi-manên din 
mirov dibîne ku ji bo her kesî cînavkek heye. Mirov dikare di vî warî de 
farisî "vekî nimûne bide. Lê mixabin di kurdî de her sê cînavkên kesandinê 
yên pirj imar yek in. Ev yek kurmancî di warê hêza derbirînê de qels dike. 
Ji ber vê rewşê mirov ji bêgavî ligel cinavkên kesandinê, cînav kên kesane 
jî bi kar bîne. Lê belê di hin devokên kurmancî de cînav ka kesandinê ya 
kesê yekem êl pirjimar "în" c. Li şûna "Em haş in.", di van devokan de "Em 
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baş În." lê gotin. Ev form di klasîkên kurdî de jî heye. Bo nimûne Ehmedê 
Xanî di şahkara xwe ya bi nav II deng "Mem Il ZÎf1"ê de wiha gotiye: 
,\[u!ûmê te IJlÎ kil em nezan În Qedrê wÎ emanetî nizanîn (1: /54) 
*** 
Xeffar e ku em kirîn gunehkar (1: /56) 
*** 
Sed mafe gerçî em xirab În Emma]i le naumîdi nabîn (1: 150) 
Di soranî de jî cînavka kesandinê ya kesê sêyem êla pit jimar "În" 
1. Ez nizanim ka çima Celadet Bedirxan tevî ku ev form li herêma Cizîrê 
heye jî, ew tercîh nekiriye? 
Wekî encam cm dikarin bibêjin ku di kurmancî de heke bêyî cî-navka 
kesane v"ere bikaranîn, cînavka kesandinê "in" bi tenê cihê kesê sêyemîn 
êl pirjimar digire. Her wekî lêkerên "hatin". "gotin", "çûn", "birin" wateya 
kesê sêyemîn êla pirjimar didin. 
Cînavkên berbihevin 
Ev cure cînavk du heb in: "hev" û "êk ". Cînavka "êk" bi tenê li herêmên 
Behdînan û Hekarî tê bikaranîn. Li herêmên din "hev" tê 
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bikaranîn. Ev cure cînavk têkilî û danûstandina piralî dinimîne. Her wekî 
çawa ku cînavka "-ê" bi tenê kesê yekjimar dinimîne, bi tu awayî nikare 
kesên pirjimar biniminc, ew jî nikare kesê yekjimar binimine, Wate. gava 
ku yekî got: "Em birayên hel' in" an jî got: 
"Em biravên (3/\ in ", tê zanîn ku li holê ji yekî zêdetir kes hene û ev 
CÎnavk têkiliya van kesan rave dike. 
Li vê derê pêwîst c ku mirov çend têbîniyan li ser binyata wan cînavkan 
bibêje. Ji wan cinavkan'Yx" her wekî diyar e,ji hejmara "yek" hatiye. Di 
nava hevokê de ew' bi awayê "êk LÎ du", "êk ZÎ din" û "N .. 'IÎ di" jî 
derdikeve pêşberî mirov. DiY>H e ku ew peyvên "dII ". "din", "di" jÎ 
têkildarî hejmara "du" ne. Li gorî daxuyandina Celadet Bedirxan cînavka 
"hev" jî ji hejmara "jew"; ")'c11'''a kirmanckî (dimilî) hatiye, Lê belê elema 
ku mirov bala xwe dide zimanê farisî mirov rastî bêjeya "hem / hem 
dÎger" tê ku heman wateya "hev / hev LÎ du"yê dide, Lewma jî mirov 
dikare bibêje ku her du peyv têkildarî hev in, Her wiha di farisî de cînavka 
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"yek diger" ji heye di zimanên din de JÎ ev cînavk beranberî heman 
hejmaran hatiye bikaranîn. Di îngîlîzî de "each-other " jî di wateya "êk IÎ 
du" de ye. 
il1Înak: 
Me li hel' nihêrî. lê me hev û din nas nekir. Em pismamên êk û du ne. 
E\\' birayên hel' in. 
Van li hel' û du xistiye. 
Ew hi hev û din re çûne malê. Kes li rewşa hev napirse. 
Em xwişk IÎ birayên êk. in. 
Em hi hel' du re mezin hûn. 
Her çi qas di bingeha vê cinavkê de cînavka hevedudanî .... "ev IÎ dII", "êk 
û dII" hebe jî, êdî "hev" LI .... êk" bi serê xwe têrî derbirîna wateya giştî 
dikin. lewre jî êdî bi tena serê xwe têne bikaranîn. 
Mînak: 
We kengê hev nas kir? Em kurapên êk in. 
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Hûn xizmên hev in. Malên we nêzî hev in? Bi hev re mezin bûne. 
Ew xwişk û birayên hev in. 
Cinavkên lihevxisti 
Ev cure cînavk, cînavkên hevedudanî ne û ji du hêmanan pêk ha-tine. Ji 
bo ku mirov vê mijarê zelal bike, pêwîst e mirov hinek agahiyan li ser 
daçekan bide. Daçek ew tişt in ku di nav hevokê de bi serê xwe tu wateyê 
nadin, lê hevokê ji hin aliyan ve sergihayî dikin ango pozîsyona bêjeyan 
diyar dikin. 
Di kurdî de daçekên bingehîn ev in: "li", "ji", "di", "bi". Hinek 
ji wan daçekan bi paşdaçek in, wekî "bi ... re ", "ji ... re ", "hi ... ve ", "ji ... 
ve" û "di ... de ". "di ... re " ... Pêşdaçeka "di" ji bilî hinek lêkerên biwêjî 
bêyî paşdaçek nayê bikaranîn, lê yên din bêyî pêşdaçek jî dibin. 
Ev daçek bi du cînavkan re dibin yek û cînavkên lihevxistî pêk tînin: 
1- Bi cînavkên berbihevîn cînavkên lihevxistî 
Daçek û cînavkên berbihevîn (êk / hev) dibin yek û cureyekî cî-navkên 
lihevxistî pêk tînin. Cînavkên lihevxistî yên ku bi vî awayî pêk tên jî ev in: 
ji + hev = jey 
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Ev avahî jev ketiye. 
Te tiştekîjevketi aniye. 
bi + hev = pev 
Pevxistina van tiştan ne hêsan e. Ew çawa pev ketin. 
li + hev = lev 
Ev çi qas fev hatine. 
Wan kaxizan tev bixe. Levdana wan tiştekî sosret hû. 
142 
di + hev =tev 
Hûn tev hatin. 
Tev mede, bila bikele. 
ji + êk = jêk Evîndaran jêk nekin. Destên me jêk bûn. Em jêk cuda kirin. 
bi + êk = pêk 
Ez ê vî karî pêk bînim. Karê ku pêk hat, ne baş e. 
Ez û Zozan, em ê pêk ve biçin. 
li + êk = lêk 
Hûn kengê lêk hatin? Geleki lêk çûne. 
di + êk = têk 
Hûn li hemberi me têk çûn. Te dît, me çawa ew têk birin. 
2- Cînavkên lihevxisti bi daçekan û cînavka "ê" 
Ev daçekên navborî bi cînavka "_ê" ve digihêjin hev û cînavkên lihevxisti 
derdikevin holê. 
ji + ê = jê 
Mînak: 
-Te ji wê re çi got? 
-Min jê re rastî got. 
-Teji wî çi xwest? 
-Min jê alîkarî xwest. 
di + ê = tê Mînak: 
-Di malê de çend kes hebûn. 
- Tê de çar kes hebûn. 
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- Tu di daristanê re derbas bûvî? 
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-Belê. ez tê re derbas bûm LÎ hatim. 
-Di mala we de çendjûr hene? 
- Tê de sêjûr hene. 
hi + ê = pê Mînak: 
- Te bi wî pereyî çi kirî? 
-Afill pê pirtûkek kirî. 
-Ki bi Zo;,anê re Ç'II? 
-Hesen pê "1.' <"IÎ. 
li + ê = lê 
llt1Înak: 
- [If keng(~ li hotelê mavi? 
-Ez sala çûyÎ lê mam. 
-Gelo dê cvfistan li Zînê were. 
-E::. bawer dikim dê lê were. 
Di daçekên bi paşdaçek de, paşdaçek wekî xwe dimîne II dîsa wekî berê 
tê dawiya pêşdaçekê. Yanê "i! wi/wê re" dibe 'jê re, di m; de" dibe "fL> 
de ", "bi wi/wê ve" dibe "pê ve "lI hwd. 
Dema yek bibêje: Te li \-I'i/we nihêrt? Tu dikarî bibêjî: Belê min h; nihêrî. 
Pêwist nake ku tu careke din bibêjî: Min li wi'/wê nihêrî. 
ll!ÎJ1ak: 
Min ji Elî re got. Min ji wî re got, Min jê re got. 
1:.::: li malê rûniştim. Ez lê rûniştim 
- Ewji gund hat? 
- Belê ewjê hal 
- Te ji wî re pênûsek anî? 
- Erê. min jê re ani. 
- Te di malê de kes dil? 
- Min tê de mirovek dil. 
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- Tu bi wî re peyivî? 
- Ez pê re peyivîm. 
- Teji wî re nan anî? 
- Min jê re anî. 
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Ev cure CÎnavk bi tenê cihê kesên sêyemîn ên yekjimar digirin. 
Cihê kesên sêyemîn ên pirjimar "wan" nagirin. 
Yanê gava yek bibêje: Teji wan re got? Mirov nikare bibêje: Min jê re got. 
Divê mirov bibêje: Min ji wan re got. Lê di zimên de meyleke wisa heye 
ku vê pîvanê binpê bike, gelek nivîskar di cihê navdêr û cînavkên pirjimar 
de jî van cînavkan bi kar tînin. 
Bi cînavkên lihevxistî lêkerên biwêjî 
Bi alîkariya cînavkên lihevxistî gelek lêkerên biwêjî pêk hatine. 
Ev cure lêker ji çend hêmanan pêk hatine, cînavkên lihevxistî wateya wan 
sergihayî dikin. Ew cure lêker jî du cure ne; hinek ji wan bi alîkariya 
cînavkên lihevxistî yên bi daçek û cînavkên berbihevîn, hinek jî bi 
cinavkên lihevxistî yên bi daçek û cînavka "ê" pêk hatine. 
Em pêşî bala xwe bidin lêkerên biwêji yên ku bi alîkariya cî-navkên 
lihevxistî yên bi daçek û cînavkên berbihcvîn pêk hatine. Wekî; "pêkhatin 
", "pêkanîn ", "têkçûn ". "têkdan" "pevçûn ", "pevxistin ". "tevgerîn ". 
"jevketin ". "lêkxistin ", "têkbirin ". "têkdan" û hwd. Hinek ji wan cînavkan 
wekî yên din bi hêsanî ji hev nabin, çawa ku mirov bêje: "Ew her du mirov 
têk çûn, tev çûn, pêk ketin" mirov nikare bibêje: "ew her du mirov di êk 
yan jî di hev çûn, bi êk ketin" lewre ev lêkerên biwêjî ne û wateyeke nû li 
wan bar bûye. Lê di cihê "pevketinê de mirov dikare bibêje; "Ew mirov bi 
hev ketin. " 
Mînak: 
Pêkhatina vê bûyerê, karê me tevlihev kir. Kê ev kar pêk anî? 
Bi têkoşina me planên qirêjî têk çûn. 
Di lêkdana duh de sê kesan jiyana xwe ji dest da. Li gundê me du malbat 
pev çûn. 
Tevgera me azadiya mirovan dixwaze. 
Me ew kes têk birin. 
Têkdana vê bernameyê hi kêrî me nayê. 
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Mirov dikare lêkerên biwêjî yên ku bi alîkariya cînavkên lihevxistî yên bi 
daçek û cînavka "ê" pêk hatine jî wiha rêz bike: 
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"Destpêkirin, têhilatin, têfirandin, têgihîştin, têhildan, têderxistin, 
têwerdan, têwerbûn, pêketin. pêxistin, pêlîstin, pêzanîn, pêhesîn, 
serjêkirin, jêbirin, pênivisîn, lênivîsin, lêtemaşekirin, lênihêrtin, pêrabûn, 
pêşabûn, têgerîn, lêketin, lêkirin LÎ hwd. " 
Her wekî me berê jî got, ev lêker ji çend hêmanan pêk hatine. 
Heke mirov wekî nimûne lêkera "destpêkirln'ê dahûrine, dê bê dîtin ku ji 
navdêra "dest", ji daçeka "bi" ji cînavka "_ê" û ji lêkera "kirin" pêk hatiye. 
Ev lêkerên li jor giş ji çend hêmanan pêk hatine û mirov dikare wan jî wekî 
"destpêkirin"ê dahûrîne, 
Dema ev cure lêker têne bikaranîn, bi berdewamî çewtiyek tê kirin. Ji bo 
ku rê li ber vê çewtiyê bê girtin, divê neyê jibîrkirin ku di wan lêkeran de 
cînavkên lihevxistÎ cihê navdêrekê digirin. Lewre ew bi tu awayî nikarin 
tevî navdêrê bêne bikaranîn. 
Ji bo ronîkirina mijarê mirov dikare vegere ser mînakên li jor. Dema ku 
em navdêra "kar" bixin cihê "pê" ya destpêkirinê, CÎnavka "ê" ji holê 
radibe û daçeka "hi" jî vedigere dirûvê xwe yê resen. 
Lewre mirov nikare bibêje: Min dest pê kar kir, divê mirov 
bibêje: Min dest hi kartî) kir. 
11-1Înak: 
têhilatin: 
-Ev kinc di wt walîzî hilnayên. 
-Tê hi/tên. 
têfirandin: 
Min kevirek têfirand. têgihîştin: 
-Tu tê gihîştî ka ez çi dibêjim. 
-Ez baş di gotinên te digihêjim. 
têderxistin: 
Te tê derxist ka ez kÎ me? Erê. tu apê Hesen Î. 
146 
pêketin: 
-Gelo agir bi daristanê ket? 
-Erê, pê ket. 
pêxistin: 
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-Tu nikarî êgir bi pûş bixî? 
-Ez dikarim pê bixim. 
serjêkirin: 
Gelo tu wê çêlekê serjê nekî nabe? Wekî wisa ye, ez serjê nakim. 
jêbirin: 
-Wê nivîsê ji depreşê bibe. 
-Baş e, ez dê jê bibim. 
pênivîsin: 
-Wê pênûsê bide min ku ez pê helbestekê binivîsim. 
-Fermo pê helbesteke xweş binivîse. 
lênihêrtin: 
-Ew li çi dinihêre? 
-Qey tiştek dîtiye, lê dinihêre. 
pêşabûn: 
- Tu bi bextê xwe şa nabî? 
-Ez çima pê şa nebim? 
têgerîn: 
-Di belayekê geriya. 
-Gelo bela tê geriyaye, an ew di belayê geriyaye? 
-Bela tê geriyaye. 
lêketin: 
-Llngê te li kêvir ket? 
-Mixabin, lingê min lê ket. 
lêkirin: 
11111 ii xwe re xaniyek lêkir. 
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Di vê lêkerê de "lê-" êdî rengê pêşgirekê wergirtiye, tiştê ku cihê wê 
girtiye jî hatiye jibîrkirin. Lê dema mirov bibêje," min av lê kir û agir vekuşt 
", mirov dizane ku av li êgir kiriye. 
Cinavkên nebinavkirÎ 
Ev cînavk cihê tiştên nenas digirin. Ji ber vê yekê ji wan re "cf-navkên 
nenas" jî hatiye gotin. Dema ku mirov bibêje: "Kesek hat." Li vê derê "kes" 
cihê tiştekî digire, lê reng û dirûvê wî tiştî ji hêla me ve nayê zanîn. Gava 
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"Yeki erebeya me biriye." bê gotin, li ser kesê ku ew kar kiriye agahiyên 
mirov nîn in. Lê yekî ku ew kar kiriye heye. Cînavkên nebinavkirî gelek in. 
Yek. hin. hinek. tu, kes, kesek, her kes, hemû kes, ewk, çîk, filan, bêvan, 
hemû, her yek, piçek, hîç, qet, pir, gelek, gişk, çend. .. 
Ev cînavk jî wekî hemû cînavkan ditewin; hinek ji wan li gorî zayendê, 
hinek jî li gorî mêjera xwe ditewin. Bo nimûne, cînavka "yek" li gorî 
zayendê ditewe. Yanê em dibêjin; "Yekî nan xwariye. ", "Yekê nan 
xwariye. "Li aliyê din cînavka "hin" dibe pirjimar û mirov dibêje, "Hinan 
nan xwariye ., 
Ev cure cînavk hem dibin kirde, hem jî dibin bireser. Mînak; dema ku yek 
bibêje: "Yekî yek dîtiye. " Li vir "yekî" kirde û "yek" jî bireser e. Her wiha 
em dema bibêjin, "Hinekan ji hinekan re gotiye were vir. " Li vê derê, 
"hinekan"a di serî de kirde û ya din jî bireser e. 
MÎnak: 
Hin dikin, hin jî dixwin. Tiştek bi kesî nebûye. Kes bi kesî re naçe. 
Guhê xwe nede gotina filan û bêvanî. Ewko ji min re got. 
Ewkê mala xweji vir bar kiriye. Çiko armanca xwe ji min re negot. Kuro te 
bi xwe re çîk JÎ neanî. Kesî tu tişt neda. 
Kesekî (tuyan) ji te re negot"! Tu kes tiştekî wiha nake. 
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Hemû tên li me diqelibin. 
Her kes ketiye derdê xwe. 
Giş li benda keysa xwe ne. 
Her yek bi aliyekî de çûye. 
Yekî ji yekê re got, meçe! 
Tewanga cînavkên neblnavkirl 
Her wekî me di serî de jî got, cînavkên nebinavkirî ditewin, bi vî 
awayî mirov zayend û rnêjera tiştan nas dike. 
Mînak: 
Yeki ji min re got. 
Yekêji min ev pirtûk xwest. Hinekan ev kar kiriye. Hinan karê xwe 
nekiriye. 
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Her kesî ber mala xwe paqij kiriye. Tu kesî alîkariya wi nekiriye. Gelekan 
karê xwe qedandiye. Gişkan bi hev re soberî kiriye. 
Li cihê ku cînavkên nebinavkirî xweru bin, wekî cînavkên din 
mêjera wan bi kesandina lêkerê tê nîşandan. 
Mînak: 
Yekji bajêr hat. 
Gelekji bajêr hatin. Hinek dixwazin bizanin. Tu naxwazin bibînin. 
Hemû diçin serdana gundê cîran. 
Cînavkên xwedîtiyê 
Di kurdî de bi serê xwe cînavkên xwedîtiyê nîn in. Lê belê veqe-tandek û 
hin cînavkên bireser digihêjin hev, ji wan cînavkên xwedîtiyê pêk tên. Ji 
van cînavkan re Reşîdê Kurd "bernavên arizî" gotiye, Celadet Bedirxan jî 
ji wan re "pronavên xwemalîn" gotiye. 
Veqetandekên binavkirî "a", Hê" Û "ên" digel cînavkên kesane yên 
tewandî; "min", "te", "wÎ/wê", "me", "we", "wan", cînavkên 
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şanîdanê "vî", "vê", "van", cînavka "xwe", cînavkên bcrbihev in; "hev û 
êk" tên û cînavkên xwedîtiyê pêk tînin: 
amin, a te, awî/wê, ame, awe, awan 
Ev pirtûk amin e. 
Ev lênûsk a te ye. 
Ev mal a me ye. 
Pênûs a we ye. 
Dara sêvê ya wan e. 
aVÎ, avê, avan 
Dara gûzê ya vî ye. 
Sêva sor a vê ye. 
Mala mezin avan e. 
êmin, ê te, ê wî/wê, ême, êwe, ê wan Ev xanî yê me ye. 
Xaniyê bilind ê te ye. 
Goştê hêrandi yê wVwê ye. 
Ev tevir ê we ye. 
Deriyê vekirî yê wan e. 
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ê vî, ê vê, ê van 
Tevir ê vî ye. 
Ev derî yê vê ye. Ev hesp ê van e. 
ên min, ên te, ên wî/wê, ên me, ên we, ên wan Ev dest ên min În. 
Ev gûz ên te ne. 
Pênûs ên wî/wê ne. 
Kanî yên me ne. 
Daristan ên we ne. 
Darên mişmişan ên we ne. ên vÎ, ên vê, ên van 
Ev dar ên vî ne. 
Ev gul ên vê ne. 
Baxçe yên van in. 
Nişe: veqetandekên binavkiri "ê ", "a ". "ên" dema kil peyva berî IVan li 
dengdêrê hi yek dibin "y 'e ", "va ", IÎ "yên" 
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Di kurmancî de cînavka vegerok "xwe" ji ber ku ji her alî ve nêtar e, bi qasî 
cinavkên din nikare ligel veqetandekan cînavkên xwedîtiyê pêk bîne. Di 
soranî de ew tişt pêkan e, ji ber ku cînavka xo bi cînavkên qertafi tê 
kesandin, wekî "xom ". "xo! ". "xoy", "xoman ". "xotan ". "xoyan ". Dîsa jî 
hin caran cînavkên xwedîtiyê pêk tîne û hin caran jî wateya xwedîtiyê ya 
cînavkên din xurt dike. Vê yekê jî bi alîkariya daçeka "bi" dike. 
Mînak: 
Ev pirtûk a min bi xwe ye. Dara gûzê ya me bi xwe ye. Pirsgirêk ên me bi 
xwe ne. 
Gelo te deynê "rwe neda? Min ê xwe da. Te hevala xwe neanî? Min a xwe 
anî. 
Min navê xwe jê re got, lê wî yê xwe ji min re negot. 
Min solên xwe ji piyê xwe kirin, wê yên xwe ji piyê xwe nekirin. 
Di kurmanciya berê de ji bo nîşandana xwedîtiyê daçeka "di" 
hatiye bikaranîn. 
Mînak: 
mala di min gundê di me hevalên di wan 
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Ev daçek niha bi tenê di hin devokan de digel veqetandeka pirji-marî tê 
bikaranîn. 
Her wekî 
Malêd me, di hin devokan de bûye malêt me. Zarokêd me yan jî zarokêt 
me. 
Di zaravayê dimilkî de jî ev "di" ya ku em qalê dikin, hin earan 
digel cînavk û hokeran derdikeve pêşberî mirov. 
Mînak: 
Dey (di ey) vat. (Wî got.) 
Nameyê daye (di aye) çik o? (Navê wê çi yer) "Di her" bûye dot (ali). 
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Cinavkên girêkî 
Cînavkên girêkî du hevokan bi hev ve girê didin. Ev cînavk komekên 
hevokên hevedudanî digihînin hev. Bo nimûne: "Min mirovek dit. Ew 
mirov birayê hevalê min bû. " Mirov dikare van her du hevokan bi 
alîkariya cînavkên girêkî "ê ku", "a ku" bi hev ve girê bide: "Mirovê ku min 
dit, birayê hevalê min bû. "Heke pirjimar be, her wekî "Te ji min re tiştin 
gotin. Ew tişt rast derketin." Îcar divê em cînavka "ên ku" bi kar bînin û 
bibêjin, "Tiştên ku te ji min re gotin, rast derketin. " 
Heta niha "ku" tena serê xwe wekî cînavk dihate binavkirin, Celadet 
Bedirxan û gelek kesan jî wisa kiriye. Min bi xwe jî di çapa yekem de wisa 
bi nav kir, lê piştî nîqaş û lêhûrbûnan ez gihaştim wê baweriyê ku "ku" bi 
tena serê xwe nabe cînavk, ew jî wekî cînavkên xwedîtiyê wateya xwe ya 
cînavkiyê ji veqetandekan werdigire, lewre jî divê mirov "ku"yê bi tenê 
wekî cînavk bi nav neke, wê tevî veqetandekên "ê ", "a", "ên" wekî "ê 
ku", "a ku", "ên ku" hilgire dest. Dema ku mirov wisa lê dinêre, 
cînavkbûna wê zelaltir x we dide dest. 
Mînak: 
Ê ku hat, birayê min e. 
A ku te dit, jinbira min e. Ên ku vegeriyan, êdî neçûn. 
Cînavka girêkî hin caran dibe kirde, hin caran jî dibe bireser. 
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Mîna, di hevoka "Kesê ku ez dîtime, giliyê min kiriye" de kirde, di hevoka 
"Keçika ku te dît, ji gundê me ye" de bireser pêk aniye .. Wekî encam em 
dikarin çend mînakên din rêz bikin: 
Dersa ku min xwend, dijwar bû. 
Şagirtê ku beşdari pêşbaziyê bû, bi ser ket. Mirovê ku hat dostê min bû. 
Kesê ku xerabiyê bike, xerabiyê dibine. Kesê ku dixebite, bi ser dikeve. 
Xaniyê ku te kirî, li taxa me ye. 
Darên ku we birîn. ên me bûn. 
Di bikaranîna cînavka girêkî de du şaşiyên sereke balê dikêşin. 
Hinek nivîskar "ku"yê wekî bargiraniyckê dibînin û dixwazin jê riz- 
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gar bibin. Lewre jî li cihê pêwîst "ku"yê bi kar naynin. Bi baweriya me ew 
kes li şûna ku kil bikin kor dikin. Ji ber ku bêyî "ku"yê mirov nikare tu 
hevokên hevedudanî bi hev ve girê bide. 
Lê em rastî hevokên wiha tên: 
Mirovê hat xalê min e. 
Gundê hatiye şewitandin ê xalanê min e. 
Bi baweriya me ev hevok şikestî ne û divê bi vî rengî bin: 
Mirovê ku hat, xalê min e. 
Gundê ku hatiye şewitandin ê xa/anê min e. 
Şaşiya duyemîn jî ji ber wergerandinaji zimanê tirkî tê, di zimanê tirkî de 
bi alîkariya paşgirên mîna "-ip" û "-en" mirov dikare hevokên gelek dirêj 
ava bike, lê di kurmancî de ev derfet nîn e, hevokên dirêj, fêmbariya wê 
dikujin. Di hevokekê de "ku" çi qas zêde bin, ew qas sext û dijwar dibe. 
Lewre jî li şûna ku mirov bibêje, "Doza parlamenterên berê yên DEP 'ê 
yên ku ji nû ve têne darizandin, bi sedema ku parlementer tevli rûniştinê 
nebûn, hate paşvexistin. ", çêtir e ku mirov bibêje, "Doza parlamenterên 
DEP 'ê hate taloqkirin. Parlamenterên ku ji nû ve dihatin darizandin 
beşdarî danişînê nebûn, lewre jî dan iş în hate taloqkirin. " 
Cînavkên jimarîn 
Jimarnav jî gelek caran cihê navdêran digirin û bi vê yekê jî dibin cînavkên 
j imarîn. Cinavkên jimarîn bi eslê xwe j imarnav in, lê rola ku pêk tînin, 
rola cînavkan e. Ji bilî hejmara "yek" hemû hejmar dibin cînavkên jimarîn, 
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hejmara "yek" cînavka nebinavkirî ye. Tewanga cînav kên jimarîn jî wekî 
jimamavan e. Yanê ji 2'yan heta 19'an bi "-an"ê ditewin. Piştî wê bi "-f'yê 
ditewin. Di hejmarên duxaneyî de tewang li gorî hejmara dawîn e. 
-Gelo çendan ev karê xerab kiriye? 
-Çaran kiriye, çaran jî lê temaşe kiriye. 
Di vê diyalogê de hejmarên "çar" cînavk in. Pêncan gotiye em naçin ser 
karti). 
Sisiyan karê xwe baş kiriye, lê diduyan baş nekiriye. ÇilÎ kiriye, çaran 
xwariye. 
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PenGÎ hatine, his! û pêncan xwe amade kiriye, lê bîst LÎ pênc ne amade 
ne. 
Cinavkên pirsyarî 
Cînavkên pirsyarî di nav hevokê de pirsa cînavkên din dikin û bi vî awayî 
wan bi me didin nasîn. Ango, mirov bi alîkariya pirsên ku arasteyî lêkera 
hevokê bike, dikare cînavkan nas bike. 
Heke kirde û biresera hevokê bi xwe cînavk bin, mirov dikare bi alîkariya 
wan pirsan cînavkên din jî nas bike. Cînavkên me yên pirsyarî her yek 
cureyekî cînavkê bi me dide nasîn. 
Kî / kê: Cînavkên ku pirsa kesan dikin ev her du ne. Yek ji wan xwerû ya 
din jî tewandî ye. Cînavka xwerû "kî" pirsa peyva xwerû dike, ya tewandî 
"kê" jî pirsa peyva tewandî dike. Yanê dema yek bibêje; "KÎ dixwe?", dê 
bersiva wê jî navdêr an jî cînavkeke xwerû be; "Zozan dixwe", an jî "Ew 
dixwe" . 
Dema cînavka me ya pirsyarî tewandî be, yanê pirsa "Kê xwar? " be, dê 
bersiva wê jî cînavk an jî navdêreke tewandî be. Li gorî pirsa jorîn dê 
bersiv wiha be: "Zozanê xwar" an jî "Wê xwar" be. 
Ev her du cînavk li hin deran dibin kirde, li hin deran jî dibin bireser. Bo 
nimûne, dema ku em bibêjin, "Ki kê dibîne?" di vê he-vokê de "ki' kirde, 
"kê" bireser e. An jî "kî" pirsa kirde, "kê" jî pirsa bircserê dike. Heke em 
bibêjin, "Kê ki dît?" îcar, "kê" dibe kirde, "kî" dibe bireser. Li ser van her 
du cînavkên pirsyarî çend mînak: 
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Kî kê dibîne? ElÎ Zozanê dibîne. Yanê ew wê dibîne. Kî çi dixwe? Zozan 
nên dixwe. Ew wî dixwe. 
Kî ji kê sêvan distîne? Gulçinji Zînê distîne. Ewji wê distîne. Kî hat? Ez 
hatim. 
Kê got? SÎdê,. got. Wî got. 
Çi: Cînavka "çi" pirsa tiştan dike ango heke kirde yan ji biresera hevokekê 
ne kesek lê tiştek be, wê demê bi "çi" pirsa wî/wê tê kirin. Cînavka "çi" 
cînavkeke nêtar e, hem pirsa kirde hem jî ya bireserê dike. 
154 
Mînak: 
Eyşanê pirtûk xwend. Eyşanê çi xwend? Pirtûk xwend. 
Gundiyan dar birîn. Çi bi A ? 
1 tnn, 
Dar birin. 
ÇijirÎ? Eylofirî. 
Te ji dukanê çi kirî? Min kîloyek şekir kiri. 
Her çi qas tewandina van cînavkan ne tiştekî asayî be jî, li hin cihan 
tewandina wan pêkan e. Mirov dikare çend mînakan jî bide: 
Wekî; Çiyê hêk kir? Mirîşkê hêk kir. Çiyê ceh xwar? Kerê xwar. Kîjan: 
Cînavka "kijan ", ji aliyê peyvsaziyê ve hevedudanî ye. 
Ji çend hêmanan pêk hatiye, wekî "kî-ji-wan". Taybetiyeke vê CÎ-navkê ya 
din jî tewangbariya wê ye. Ev cînavk, qertafên tewangê digire û li gorî 
zayend û mêjerê diguhere. 
Mînak: 
KÎjanê got! KÎjanî got? Kîjanan got? 
(mê, yekjimar) (nêr, yekjimar) (Pif jimar) 
Ev cînavk jî dikare bibe kirde yan jî bireser. Wekî nimûne, di he-voka, 
"KÎjanê kîjan dîtiye?" de, "kijanê' kirde û . 'kîjan " jî bireser 
1. Cînavka "kîjan" pirsa cinavkên şanî danê dike. 
Mînak: 
Kîjan hal? Ev hat. 
Kîjan dibêje'! Ewa han dibêje. 
155 
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Kijanê kirî. 
Vê ya hanê kirî. 
Kîjanî got? 
VÎ got. 
Kijanê got? 
Vê got. 
KÎjanan dît? Van dît. 
Kîjanî nedît? Wî nedit. 
Kîjanê nekir. Wê nekir. 
Çend: Cînavka "çend" pirsa cînavkên jimarîn dike. Wekî nimûne, 
- Çend çûn, çend man? 
- Çar çûn, şeş man. 
Cînavka "çend' jî cînavkeke hevedudanî ye. Ji du hêmanan "çi" ("1 "hendê 
pêk hatiye. Ev peyva "hend' îro zêdetir wekî "hind' tê bikaranîn û di 
wateya "evqas" de ye. Ev cînavk di bingeha xwe de pirjimar e. Lewre jî 
mirov nikare bibêje "çend hat?" divê mirov bibêje; "Çend hatin?" Ew li 
gorî rnêjerê ditewe, lê li gorî zayendê natewe. Ew jî dikare di nav hevokê 
de hem pirsa kirdeyê, hem jî pirsa bireserê bike. Mirov dikare peywira ku 
ew digire ser xwe û rêgeza tewandina wê di nav van hevokan de 
destnîşan bike: 
Çend çendan dibînin? Çar sisiyan dibînin. 
Çendan çend dîtin? Çaran du dîtin. 
Di hevoka yekemîn de ji ber ku dema niha ye, "kirde" (çend) xwerû maye, 
"bireser" (çend) tewiyaye. Di hevoka duyemîn de jî, "kirde" (çendan) 
tewiyaye, lê "bireser" (çend) wekî xwe maye. Her wekî j i bersivan jî xuya 
ye, cînavka çend pirsa jimarnavan dike. 
156 
Bo nimûne: 
Çendan dît? Çaran dît. 
Çendan xwar? Dehan xwar. 
Çendan kirî? Pêncan kirî. 
Çendan ev kar kir? Çilî ev kar kir. 
Di cînavkan de neyînî 
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Di cînavkan de jî neyînî her wekî navdêr û rengdêran bi alîkariya daçeka 
/ne/ tê nîşandan. Ew daçek tê pêşiya cînavkan û ncyînîbûna wan nîşan 
dide. 
Mînak: 
Kesê ku tu qalê dikî ne ez im. Ew ê ku min dit ne tu bûyî. 
Kesê ku ez li hêviyê me, ne ewe. Daxwaza min nejî we ye. 
Derdê min ne hûn in. 
Birayê min ne çar in. sisê ne. Gotinên min neji we re ne. Axaftina min ne 
ji bo yekî tenê ye. Sonda wî neji bo hinekan e. 
157 
HEVALNAV 
Her wekî ji nav jî diyar e, "hevalnav" tê ber navdêran û reng, dirûv û 
teşeya wan vedibêje; hin caran hejmar û mêjera wan vedibêje. Celadet 
Bedirxan bi mebesta ku rengê navdêrekê didêre jê re gotiye "rengdêr ". 
Gelek kesan jê re "hevalnav" gotiye. Di zaravayê soranî de jî jê re 
"awelnaw" dibêjin ku tê wateya "hevalnav''ê. Bi baweriya mejî peyva 
"hevalnav" zêdetir di cihê xwe de ye. Ji ber ku ew hevaltiya navdêrê dike, 
navdêrê j i gelek aliyan ve bi mirov dide nasîn. 
Hevalnav ji aliyê wateyê ve du bir in; "hevalnavên çawaniyê" û 
"hevalnavên diyarkirinê ". Hevalnavên ku di binyata xwe de heval-nav in, 
ew reng, dirûv û teşeyên navdêran didêrin û yên ku di binyata xwe de 
tiştekî din in, lê dema dikevin beriya navdêrê hinek taybetiyên navdêrê ji 
me re vedibêjin, ew jî hevalnavên diyarkirinê ne. 
Bo nimûne, gava em dibêjin; "reş ", "kinik", "çavşîn" tiştek tê ber çavên 
mirov. Yanê ev peyv kesekê/î yan jî tiştekî bi mirov didin nasîn, wekî; 
"kera reş ". "lawikê kinik ", "keçika çavşîn " ... Ev giş hevalnavên çawaniyê 
ne. 
Hevalnavên diyarkirinê çendanî û mêjcra tiştan bi awayekî teqez an jî ne 
teqez nîşan didin. 
MÎnak: 
Ev mirov haf. 
Wê keçikê nan xwest. Hinek mirovan gazî me kir. Çar avahiyên wÎ hene. 
Kijan zilamî got! 
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Çend berxik hene? 
159 
Ji cureyên hevalnavan bi tenê hevalnavên çawan iyê yên resen in, ew 
cure hevalnav ji bilî qertafên payeyê tu qertafan wernagirin û di nav 
hevokê de nayên guhartin. 
Lê hevalnavên diyarkirinê di bingeha xwe de cînavk fl jimarnav in, wekî 
hevalnavên şanîdanê,jimarîn û nebinavkirî guherbar in. Ew cure cînavk 
ditewin, heta navdêran jî bi xwe re ditewînin. 
Minak: 
Vi mirovi got. Vê keçikê nvest. Van daran bîne. 
Ji hêla peyvsaziyê ve hevalnav 
Ji aliyê peyvsaziyê ve hevalnav jî wekî cureyên din ên bêjeyan dibin du 
birên sereke; "xwerû" fl "nexwerû" yên nexwerû jî dibin du cure: 
"hevedudanî", "pêkhatî", 
Hevalnavên xwerû, hêmanekê tenê di nava xwe de dihewînin. 
Wekî; na. tûj, reş, spî, kesk, jîr; berz, xweş, şor, kal, pir, qenc, pak, zer, 
bilind, belek, baş, çê. heja, kesk. ... 
Dema ku mirov wan hevalnavan parçe bike, tiştekî watedar ji wan 
demakeve. 
Hevalnavên hevedudanî 
Hevalnavên hevedudanî ji çend hêmanên serbixwe hatine pê. 
Peyvên ku wan pêk tînin jî bi serê xwe xwediyê wateyekê ne, lê heval 
nava nû wateyeke nû digire. Her wekîji mînakan jî diyar dibe, yek ji wan 
peyvan ku ev hevalnav pêk anîne bi serê xwe xwediyê wateyekê ne. Bo 
nimûne di heval nava "pozbilind" de hem "poz" hem jî "bilind" watedar 
in 
Hevalnavên hevedudanî bi çend awayan pêk tên: 
1- Navdêrek tê ber hcvalnavekê û hevalnaveke nû pêk tîne: 
Hevalnavên hevedudanî bi piranî bi vê rêbazê pêk hatine. 
Minak: çavreş. cangiran, destsivik, pozbilind, payeherz, navno, porspî, 
porkej. devçepel, guhbel, serşûnik, diranpîj, meşwerdek, parîmezin ... 
160 
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2- Her wiha hin earan jî hevalnav berî navdêrê tê û bi vî awayî 
hevalnaveke nû pêk tê. 
Mînak: kêmxwê, pirbêj, têrxwê, têrtijî, kêmaqil, xweşmêr, bilind-war, 
kalemêi; pîrejin. .. 
3- Hin earan jî du navdêr têne ber hev û hevalnavekê pêk tînin. Mînak: 
serteşî, gerdenbilûr, bejnrihan, devgirêz, devşikeft, pozberan, devşorbe, 
ziktêr, destgopal, diranpîj, çavxezal, cegerxwîn. .. 
4- Hin earan daçekek tê ber navdêrekê yan jî dikeve navbera du navdêran 
û hevalnavekê pêk tîne. 
Mînak: likar, jîp iya, lirê, nelirê, jidil, devliken, devbixwîn, rûbi-mast, 
dilbikul, çavligoşt, bejnlihev, dilbiêş, babidev. çavlirê, destodev ... 
Hevalnavên pêkhatî û qertafên ku wan pêk tînin 
Hevalnavên pêkhatî bi alîkariya peyveke watedar û qertefan pêk tên. 
Wekî mînak; "tirsonek n, "gundi", "jîrek ". "bengî", "navdar ". "watedar " 
... 
Her wekî ji mînakan jî diyar e, peyvên "tirs ", "gund", "jîr ", "beng", "nav" 
bi xwe bêjeyên watedar in, lê qertafên "<onek", " ek", "<î", "<dar" 
wateyên nû dane wan. 
Pêşgir 
Hin paşgir û pêşgir hene ku hevalnavan pêk tînin, pir kêm in. Em ê çend 
hebên ku bi piranî têne bikaranîn, hildin dest. Em pêşî bala xwe bidin 
pêşgiran: 
Iho-/: ji rayeka lêkeran a dema niha hevalnavan çêdike. Mînak: hozan, 
hogir, honas, hoker, hodar. .. 
Izir-/: Mezinbûn û resenbûna taybetiyeke neyînî nîşan dide. Mînak: zirker 
(kerê rastîn), zirdîn ... 
Ikele-/ digel navdêran hin hevalnavan jî çêdike, Mînak: kelepir (vanê ne 
pîr), kelejin, ke/emê}: .. 
/qeş-/: Ev di bingeha xwe de ji bêjeya qaşo tê lê wekî pêşgir jî cih girtiye. 
Mînak: qeşmer. .. 
161 
Daçekên "bi-" û "bê-" û hokerên mîna "ser-", "bin-", "ber-" tên ber 
navdêran û pê hevalnav çêdibin. 
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Ibi-/: binav, bibext, bihêvî, bimirûz, dilbikul, biceger. bişans, bikeser; bijan 
... 
/bê-/: bêbext, bêhêvî, bêqidûm, bêceger, bêbawer, bêteşe, bêaqil, 
bêşans ... 
Bi hokerên cih ên mîna "ser", "bin" û "ber" jî gelek hevalnav 
pêk tên. 
Mînak: serdest, bindest, berdest ... 
lçele-I ji hevalnav ekê hevalnaveke din pêk tîne. Mînak: çelexwar, çelewîç 
Daçeka neyiniyê Ine-I li vê derê rola pêşgirê bi cih tîne. Mînak: nezan, 
nexweş, nemir, neçar, newêrek .. 
Hevalnava Ibed-I jî di kurdî de êdî rengê pêşgirekê wergirtiye. Mînak: 
bedbext, bedbîn, bedawaz, bednav ... 
Paşgir 
Di kurdî de wekî navdêran, hevalnavên pêkhatî jî bi alîkariya paşgiran 
têne dariştin. 
I-î/: Ji lêkeran hevalnavan çêdike. Ji van hevalnavan re lêkerên di rewşa 
raweya çêbiwar de tê gotin. 
Mînak: ketî (ketin), lewitî (lew itîn) , peritî (peritin), xwestî (xwestin) ... 
Her wiha I-î/yeke din heye, mensûbiyetê nîşan dide ew jî heval- 
navan çêdike. 
Mînak: gundî, bajarî, xerzî, botî, mirdêsî, reşî, silivî ... I-al ji rayeka lêkerê 
ya dema niha heval navê çêdike. MÎnak: beza (bezîn), zana (zanîn) ... 
/-gînl digel navdêran hevalnavan jî çêdike. Mînak: lezgîn, xemgîn. .. 
I-asa/: ji navan hevalnavan çêdike. Mînak: dêwasa, qerase, hûtasa ... 
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/-awer/: ji navan hevalnavan çêdike. Mînak: cengawer, dilawer, 
giyanewer. .. 
/-ak!: ji navan hevalnavan çêdike. 
Mînak: ronak, sêlak, şilak ... 
/-ane/: ji navan hevalnavan çêdike. Mînak: jinane, mêrane, şêrane, 
aştiyane ... 
/-bar/: ji rayeka lêkeran hevalnavan çêdike. Mînak: dîtbar; xwarbar, 
guherbar, guhêzbar. .. 
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/-dar/: ji navdêran hevalnavan çêdike. Mînak: ma/dar, baldar; watedar: 
.. 
/-mend/: ji navdêran hevalnavan pêk tîne. Mînak: bawermend, 
hunermend, aqilmend. .. 
/-e/: ji lêkeran hevalnavan çêdike. 
Mînak: xwende, bende, bijarte ... 
/-ek!: Ji navdêr û hevalnavckê, hevalnaveke nû çêdike. Mînak: ZÎrek, 
dizek, çi/ek, kulek, tirek, fisek, ... 
/-În/ ji navdêran hevalnavan çêdike. 
Mînak: zivîn. zêrîn, darin, şirîn, germîn, sarîn. .. 
/-ok!: Ev paşgir hin caran navdêran hin caran jî hevalnavan 
çêdike. 
Mînak: şermok, tirsok, qerfok, kenok, revok. .. 
/-nakl ji navdêran hevalnavan çêdike. Mînak: tirsnak, xeternak, derdnak, 
xemnak ... 
/-onekl ji navdêran hevalnavan pêk tîne. Mînak: tirsonek, bizdonek ... 
/-yar/ ji navdêran hevalnavan çêdike. Mînak: hişyar, bextyar, bihizyar. 
zanyar. .. 
/-ele/: ji navdêran hevalnavan çêdike. Mînak: rewtele, çenge/e ... 
/-ezar/: ji navan hevalnavan çêdike. Mînak: şermezar, tengezar, 
dexesezar. .. 
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I-ar/: Ev paşgir digel navdêran hevalnavan jî pêk tîne. Mînak: mirar, 
xewar, kevnar. .. 
Hin paşgirên din ku hevalnavan çê~ikin: 
                I-ûdl şerûd. .. I-col nîvco ... I-ganl bazirgan ... I-ijl paqij, 
lavij           1- 
                azl tolaz ... I-werl hunewer, serwer. .. l-oxJ dayox, çûndox, 
kirox               1- 
oyîl şermoyî, germoyî.: 
I-êr/: ji navdêran hevalnavan çêdike. Mînak: dilêr, gelêr. .. 
I-ik/: digel navdêran wateya biçûk û delalokiyê dide hevalnavan. Mînak: 
kinik, reşik, xweşik. .. 
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Rayeka dema niha ya hin lêkeran ji wekî paşgir hevalnavan pêk tînin. 
I-kuj/: mêrkuj, hêvîkuj, mirovkuj.. I-mêj/: xwînmêj. şîrmêj. .. 
I-rêj/: xwînrêj, avrêj, xwêdanrêj. .. I-ker/: zêrker, derewker; hêsanker. .. 
l-revÎn/: xemrevîn, dilrevin ... 
I-xwaz/: xêrxwaz, aştîxwaz, azadîxwaz, şerxwaz, dilxwaz ... I-bir/: rêbir, 
hêvîbir .. 
I-xur/: kedxur, kurtêlxur, bertîlxur, malxur, mîratxur. .. I-avêj/: peravêj, 
dûravêj, kurtavêj. .. 
I-bêj/: plrbêj, xweşbêj. .. 
I-bîn/: dûrbîn, çakbîn, hûrbîn, bedbîn, tengbîn ... I-gir/: alîgir, piştgir, 
destgir. .. 
                I-firoş/: we!atfiroş, aqilfiroş, xwefiroş, 
agahifiroş                              . 
                I-kêş/: şûrkêş, balkêş, zehmetkêş, tîrkêş, xemkêş            . 
I-xenêq/: gurxenêq, pezxenêq ... 
Divê neyê jibîrkirin ku gelek qertafên bêjesaz ku hevalnavan çêdikin, di 
heman katê de navdêran jî çêdikin. Lewre hinek qertafan di her du cihan 
de jî cih girt. 
Hevalnavên kompleks 
Di pêkanîna hevalnavan de carinan hinek rêbazên cuda jî tên bikaranîn. 
Gelek hevalnavên nexwerû hem hevedudanî hem jî pêkhatî ne. Hin caran 
du bêjeyên hevedudanî têne ba hev heval- 
164 
naveke nû pêk tînin, her wekî peyva "serîhildayî" hin caran heval-naveke 
hevedudanî qertafekê werdigire û dibe hevalnaveke nû. Bo nimûne, 
"sergewezî", Ji bilî vê yekê jî hinek rêz û rêzikên pêkanîna hevalnavan 
hene. 
1- Carinan jî bi dubarekirina hevalnavan bi guherîna gihaneka "û" bi 
awayê "0" û bi cihkirina tîpa "m" li destpêka peyva duyemîn, hevalnavcke 
nû tê çêkirin. 
Mînak: soromoro, xwaromaro, şaşomaşo, kevnomevno, şînomîno, 
reşomeşo ... 
2- Bi dubarekirina navdêrê û alîkariya paşgira "-î" jî hevalnav têne çêkirin. 
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Mînak: gulgulî, qulqulî, kerkerî, xelekxelekî, gincirginciri, xalxalî, 
parçeparçeyî .... 
3- Hinek rêbazên din hene ku wateya heval navê xurt dikin. Mînak: 
çiksayî, çîlspî, sorgevez, sipsor; kip kes k, ripreş ... 
Cureyên hevalnavan 
Hevalnav dibin çend celeb. Mirov dikare bi awayekî giştî di bin 
van sernavan de wan ji hev cuda bike: 
1)            Hevalnavên çawan iyê (wesfin) 
2)            Hevalnavên şanîdanê 
3)            Hevalnavên pirsyariyê 
4)            Hevalnavên nebinavkirî 
5)            Hevalnavên jimarîn 
Hevalnavên çawaniyê 
Hevalnavên çawaniyê her wekî ji navê wan jî diyar e, çawaniya navdêrê 
nîşan didin. Ev hevalnav bi du awayan bi navdêrê re têkildar dibin; bi 
alîkariya veqetandekê wekî "mirovê baş ", "keçika bedew ", "xortê jêhatî 
". "kesê qure ". "zaroka şûm ". "dara hişk ", "xaniyên kevirî ... "û bi 
alîkariya lêkera "bûn" mîna "Ev dar hişk e. ", "Xaniyê me.fireh e. ", 
"Hevalên min jêhatî ne. ", "Birayê min serhişk e. Il 
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Mirov dikare ji mînakan jî fêm bike ku hevalnavên çawaniyê hevalnavên 
resen in. Ew di nava hevokê de ji bilî qertafên payeyê tu qertafan nagirin 
û di wan de tu guherîn çênabe. Ew ji aliyê zayend û rnêjerê ve neguhêrbar 
in. Ew qertafên tcwangê nagirin, veqe-tandekên ku piştî hevalnavan tên 
jî jixwe ne veqctandekên hevalna-van in, ew veqetandckên navdêran 
dubare dikin, zayend û mêjera navdêra wê nîşan didin. Lewre jî divê ji 
hevalnavên çawaniyê cuda bên nivîsandin. Bo nimûne, gava em dibêjin; 
"Heva/a di/geş a jîrek." Veqetandeka "a" ne veqetandeka hevalnava 
"di/geş" e, lê veqe-tandeka "heval" e. 
Hinek kes dema du hevalnavên li pey hev rêz dikin, veqetandeka duyemîn 
dikin "<î", yanê dibêjin: "hevala çeleng Î delal". Ev bikaranîn çewt e, jiber 
ku "-f' veqetandeka navdêrên nêr e, lewma jî mirov nikare li pey 
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navdêrên mê bi kar bîne. Qertafa "-,' cihê "-ê" digire, lê tu car nikare cihê 
"-a"yê bigire. 
Jixwe di hin devokan de li şûna veqetandeka "-ê" qertafa "-1" tê 
bikaranîn. Mînak, li cihê ku bibêjin "Bavê min got.", dibêjin; "Bavî min got. 
" Ji ber vê egerê mirov dikare bibêje; "Hevalê delal Î ciwan-mêr haf. ", lê 
nikare bibêje, "hevala delal Î xweşik", divê mirov bibêje, "hevala delal a 
xweşik", carinan jî "a" dibe "e"ev hevok bi rengê, "hevala delal e xweşik" 
derdikeve pêşberî mirov. 
Mînak: 
Hevala min a çeleng baş dixebite. Birayên min delal in. 
Dayika niştîman li ber dilê min ezîz e. Dara gûzê ya bilind sî daye dora 
xwe. Karika biçûk winda bûye. 
Birayên min ên mezin /i dor xwarinê civiyane. Xwişka min a çavşîn çûye 
gund. 
Warê xweş warê me ye. 
Mirovê pîr hurmetkar e. 
Hespê spî xweş dibeze. 
Erdê hişk, asîmanê dûr. 
Min yek ji rindikan dît. 
Di hevalnavên çawaniyê de mijarek jî neyînîkirina wan e. 
Neyînikirina hevalnavan bi alîkariya hokera "ne" tê kirin. Ew berî 
hevalnavan tê û neyîniyê nîşan dide. 
166 
Mînak: 
Ev xwarin ne xweş e. Ew gotin ne hêja ye. 
Ev zilam ne qenc bû. Ev keçik ne bedew e. Ev kes ne ciwan e. 
Ev welat ne pir sar e. Zarokên we ne biçûk in. Ew mirov ne camêr e. 
Di zimanê devkî de li şûna "ne" piştî hevalnavê "nîn" an jî "nin"tê 
bikaranîn, her wekî "Ev welat pir sar nîn e. ", "Ev çiya bilind nîn e. " lê bi 
baweriya min ev aloziyê pêk tîne, ji ber ku "nîn" nîşaneya nebûn û 
tunebûnê ye. Lewre jî divê ev form di zimanê nivîskî de neyê bikaranîn. 
Di hevalnavan de paye 
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Di hevalnavên resen ango hevalnavên çawaniyê de paye heye. Ji ber vê 
yekê me mijara payeyê piştî hevalnavên çawan iyê danî. Paye asta navdêr 
û rewşa wan a li hemberî navdêrên din nîşan dide. Di kurrnanciyê de sê 
payeyên bingehîn hene: ''payeya asayî", "payeya hevrûkirinê" Û "payeya 
berztirîn ". 
Em dikarin bi mînakekê mijarê rave bikin. Peyva "bilind" heval-naveke di 
payeya asayî de ye. Dema em bibêjin; "Dara gûzê bilind e" ev li ser 
pîvanên bilindiyê tu tiştî nabêje, tê zanîn ku li gorî pî-vanên giştî ew 
dareke bilind e. Lê dema dareke din hebe, mirov wan her du daran bide 
ber hev, wê gavê mirov ji yekê re dibêje "Ev dar ji ya din bilindtir e. " Heke 
dareke j i hemû darên beyî bilindtir li holê hebe, wê gavê divê mirov 
bibêje; "Ev darji hemûyan bilindtir e ", "Dara herî bilind eve". 
Ji bill van şêweyan mirov dikare bi awayê "Dara bilindtirin ev e." jî bibêje. 
Ev şêweyê dawîn her çi qas ji zaravayê kurmanciya jêrîn (soranî) hatibe 
wergirtin jî, niha di zimanê nivîskî de bi berfirehî tê bikaranîn. 
167 
Payeya asayî: 
Di vê payedariyê de rewşa asayî ya hevalnavê heye. Hevalnav li 
vê derê qertafan wernagire û tu bêje nayên ber hevalnavê. 
hevalê baş 
gundê xweş 
mala fireh 
xaniyê textîn 
keçika çavreş 
Ev heval haş e. 
Ev xanî fireh e. 
Ev avsar e. 
Di rewşa asayî de paye bi gelemperî tê nîşandan. Dema me got, "mirovê 
baş" em qala başiyeke asayî dikin. 
Payeya hevrûkirinê: 
Di vir de çend tişt bi hev re têne hevrûkirin. Du tişt an dê mîna hev bin û 
bi qasî hev bin an jî yek j i wan dê bi taybetiyeke xwe jiya din kêm an jî 
zêdetir be. Hevrûkirina tiştên dişibin hev bi alîkariya hinek hokerên pileyî 
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yên mîna, "bi qasî hev, hindi hev, wekî hev, mina hev" tê kirin. 
Hevrûkirina tiştên ji hev cudatir jî carinan bi alîkariya hokerên pileyî yên 
mîna "hinekî, gelekî, piçekî. .. Il û bi pi-ranî jî bi alîkariya paşgira "-tir" pêk 
tê. Em pêşî ji bo tiştên dişibin hev hin mînakan bidin: 
Mînak: 
Ew bi qasi te mezin e. 
Bi zimandirêjiya xwe wekî hev in. Bejna we hindî heve. 
Pênûsa te ne ewende sor e. Çîroka wî pir xweş bû. 
Bejna wî zêde bilind hû. 
Şîva êvarî ecêb xweş bû. 
Bi awayekî gelemperî payedariya hevrûkirinê bi paşgira ">tir" tê 
nîşandan. 
Ew ji te biçûktir e. Sêvji hêjîrê xweştir e. 
168 
Beybûnji Sosinê ciwantir e. Ga ji bizinê girantir e. 
Payeya berztirîn: 
Payeya berztirîn di kurmanciya gelêrî de bi alîkariya hokcrên pi-leyî "herî 
û tewrî" pêk tê. Lê di zimanê nivîskî de ligel van hokeran paşgira ">tirîn" 
jî tê bikaranîn. Ev paşgir di zaravayê kurmanciya jêrîn de û di zimanê farisî 
de heye, lê hê nû ketiye kurmancî. 
Mînak: 
Gûzên herî xweş li Gûzereşê hene. Temenê dirêjtirîn li welatên pêşketî 
ye. Şêvên tewrî xweş li Xelatê bi dest dikevin. Darên herî bilind li ber avê 
ne. 
Mirovên kiniktirîn li Çînê ne. 
Em çend mînakan jî ji her sê payeyan bidin: 
Birayê min biçûk e. Ez jê mezintir im. 
Kekê min mezintirînê me ye. 
Tirî xweş e. lê sêv ji tirî xweştir e. Fêkiya xweşiktirîn xox e. 
Îsotên aliyê me tûj in. Lê yên Mêrdînê tûjtir in. Îsotên herî tûj li Rihayê 
peyda dibin. 
Divê bê zanîn ku radeya payeya hevalnavan bi xwe jî heye û ew pîvan bi 
hejmaran û bi hevalnavên nebinavkirî têne nîşandan. 
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Mînak: 
Piçekî mezin e. Hinekî mezin e. Gelekî mezin e. Pir mezin e. 
Pir û pir mezin e. 
Çar salan ji te mezintir e. Du bihostanji te dirêjtir e. 
Sê gavan ji zeviya mefirehtir e. Heta tu bêjî bes mezin e. 
169 
Ew ji gelekan mezintir e. 
Ewji hemûyan mezintir e 
Ew geleki ji ya din mezintir e. Bi qasî serê derziyê ne girÎng e. 
Carinan diyarkirina payeya herî zêde bi awayekî din jî pêk tê. 
Qertafa dengê pêşîn ê rengdêrê tê pêşiya qertafa "-ip"ê bi vî awayî 
xurtbûna radeya rengê hevalnnavê tê nîşandan. 
Mînak: nipnû, rip reş , sipsar. kipkesk, hiphişk, xipxweş, sipsor; zipzer. 
çipçê ... 
Dema mirov dibêje, "nipnû" wisa tê zanîn ku pir nû ye. Ev yek ji bo 
mînakên din jî wisa ye, di hin bêjeyan de ew "<ip" bi awayên din jî 
derdikeve pêşberî mirov, her wekî "vitûvala ", "vikûvala" û "virtûvala ", lê 
forma bi gelemperî bi "ip"ê tê çêkirin. 
Hevalnavên şanîdanê 
Ev hevalnav, bi xwe cînavkên şanidanê ne. Cînavkên me yên şanîdanê 
"ev", "ew" dema ku ev dikevin ber navdêran wan nîşanî mirov didin, dibin 
hevalnavên şanidanê. Gava em bibêjin, di hevoka "Ev çû mala xwe. 1/ de 
"ev" cînavk e, lewre cihê kesekî girtiye, wî nîşanî mirov dide, lê dema ku 
mirov heman hevokê bi şêweyê "Ev heval çû mala ,nve. n saz bike, wê 
demê "ev" dibe hevalnav. Heval-navên"ev" û "ew" hevalnavên xwerû ne 
û tên ber navdêrên xweru. 
Mînak: 
Ev gundî duh ji bajêr hatin. 
Ev heval ji min re navê xwe nabêje. Ev malji mala me xweşik/il' e. 
Ev kurik xwarziyê min e. 
Ew kurik şagirtê min e. 
Ev re: ê bavê min e. 
Ew re: ê bavê min e. 
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Her wekî ji mînakan jî diyar e, hevalnava "ev" navdêrên nêzîk, "ew" jî yên 
dûr nîşan dide. Pirjimariya wan jî bi alîkariya lêkerê û cinavkên kesandinê 
tê zanîn. 
170 
Mînak: 
Ev pêlav baş e. Ew pêlav haş in. Ev sêv sar e. 
Ew sêv sor in. Ev çakêt nû ye. Ew kinc nû ne. Ev gore kevn in. Ev kum kevn 
e. Min ev sêv xwm: 
Te ew sêv xwarin. 
Ev mirov diçin bajêr. 
Ev keçik diçe dibistanê. Ev keçik diçin dibistanê. 
Her wekî me di mijara cînavkan de jî dabû xuyakirin di zimanê gelêrî de 
"eve/eva" û "ewe/ewa" tê gotin, ji bo yên pirjimar jî "evana/evene" û 
"ewana/ewene" tê gotin. Dema ku ev cure cînavk dibin rengdêr ew 
qertaf derbasî navdêrên piştî xwe dikin. Dema ku mirov bala xwe dide 
cînavkên zaravayên din mirov dibîne ku ev formeke kevnare ye. Bo 
nimûne di soranî de jî cînavka şanîdanê "eme" ye. Lê vê formê di zimanê 
nivîskî de cih negirtiye, ji ber ku ew paşgir wekî bargiranî hatine dîtin, ji 
holê rabûne. 
Mînak: 
Ev mirove/ev mirova diçe. 
Ev mirovana/mirovene diçin. Ev tişte/ev tişta baş e. 
Ev tiştana/tiştene baş in. 
Ew kesana/kesene diçin ku derê? 
Ew gundana/gundene bi destê kê hatin wêrankirin? 
Di hin devokan de pirjimariya hevalnavan bi veqetandekan jî tê nîşandan. 
Mînak: 
Ev mirov yê baş e. Ev pêlav yên baş in. Ev sêv ya baş e. 
171 
Tewanga hevalnavên şanîdanê 
Ev hevalnav, her wekî di mijara cînavkên şanîdanê de hate gotin, ditewin; 
qertafên tewangê "-P', "-ê" II "<an" digirin 0 "ev" dibe; "evi" (nêzîk-nêr), 
"evê" (nêzîk-mê), "evan" (nêzîk- pirjimar). 
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Ew jî dibe; "ewî" (dûr-nêr), "ewê" (dûr-mê), "ewan" (dûr-pir-jimar). Di 
zimanê nivîskî de "e"ya destpêkê dikeve, ew jî dibin; 
Ev cure hevalnav navdêrên tewandî nîşanî mirov didin. Tay-betiyeke 
hevalnavên şanidanê yên tewandî ev e ku bi xwe re navdêrên li pey xwe 
jî ditewînin. 
Mînak: 
Min ji wî hevalî re got. Wê hevalê ji min re negot. 
Wan hevalan li mala me nan xwm~ Vê keçikê ez nedîtim. 
vî lawikî têr nan nexwar Van rebenan çi digot? 
Rêgeza giştî ya ji bo tewangê ji bo hevalnavên şanîdanê jî derbas dibe. 
Yanê di lêkerên gerguhêz de, di demên borî de kirde, di demên niha û bê 
de jî bireser ditewe. 
Mînak: 
Min ev heval dit. Wî hevalî ez dîtim. 
Ez van hevalan dibînim. Ew heval min dibînin. Vê keçikê nan ani. 
Ev keçik pirtûkan tîne. 
Hevalnavên şanîdanê yên şibandinê 
Celebeke din a hevalnavên şanîdanê heye ku mirov dikare wekî 
"hevalnavên şanîdanê yên şibandinê" bi nav bike. Her wekî; "wiha ", 
"wisan ", "wilo ", "halo ", "werê ", "hani", "weta " ... 
172 
Ev eure hevalnav mirov dixin tengasiyê ji ber ku bi hinek tay-betiyên xwe 
ew dişibin hevalnavên nebinavkirî jî. Her wiha ji ber ku hevalnava pirsyarî 
"çawa" pirsa van hevalnavan dike, mirov dibêje qey hevalnavên 
çawaniyê ne. Lê çawaniya ku ew nîşan didin nebinavkirî ye. 
Di encamê de dema ku mirov baş bala xwe dide wan, mirov dibîne ku 
aliyê nîşandanê girantir e. Ji ber vê yekê me navê heval-navên şanîdanê 
yên şibandinê lê kir, lewre taybetiya wan li gorî tiştê ku tê şibandin diyar 
dibe. Li aliyê din, ji aliyê peyv saziyê ve ev hevalnav balkêş in. Dema ku 
mirov ji aliyê peyvsaziyê ve bi hûrbînî li wan dinêre mirov dibîne ku ew jî 
ne xwerû ne, bi alîkariya heval-navên şanîdanê pêk hatine. 
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"Ewê ha" bûye "ewha" û paşê jî bûye "wiha" "Ew san" bûye "ewsan" û 
paşê jî bûye "wisan" "Ew lewn " bûye "ewlo" û paşê jî bûye, "wilo" "Ew 
tewr" Bûye ewtewr tÎ paşê jî bûye "weta" 
Ji ber ku guherîn ji mêj ve pêk hatiye, bingeha wan hevalnavan hatiye 
jibîrkirin. Ev hevalnav dema ku hevaltiya navdêran dikin, hevalnav in, lê 
dema ku tên ber lêkeran û awayê kar nîşan didin, heval kar ango hoker 
in. 
Mînak: 
Ez mirovekî wiha nas nakim. Te tiştekî wisa gotiye? 
Zîn tiştekî wiha nake. 
Zarokên wilo li serê mirov dibin bela. 
Culeke wilo da min, kuleke halo di dilê min de çêkir. 
Hevalnavên jirnarîn 
Jimarnav dema tên ber navdêran, dibin hevalnavên j imarîn. Ji ber ku 
navdêran ji hêla jimarê ve bi me didin nasîn. Weki mînak; dema em 
bibêjin "Çar gundiyan nan xwar", hejmara "çar", taybetiyeke gundiyan 
ango hejmara wan bi me dide nasîn. Lewre jî dibe hevalnav. Mirov dikare 
bi çend mînakan mijarê zelaltir bike: 
173 
Mînak: 
Çar xwişkên wî hene. 
Du pismamên wî hatin. Pênc hevalên wî pê re çûn. Çil keziyên xwe şeh 
kirin. Du mihan hikire. 
Heft riyan bide ber x\Ve. Çaryek nanî bixwe. 
Ji pêncan yekê xwarinê min xwar. Du gîskan bifiroşe. 
Hevalnavên jimarin li gorî taybetiyên jimarnavan ji hev cuda dibin. 
1- Bi jimamavên bingehîn hevalnav: 
Mînak: 
Çar hevalên min hatin alikariya min. Du bûkên mala apê min hene. 
Pênc xwarziyên min bi hev re dixebitin. Bi tîrekê du nîşan hildan. 
Ciwanan li ber dibistanê bîst dar çandin. Di tewleyê de sed mehîn û pêncî 
hesp hene. 
KÎ dikare şazdeb qesr û qonaxan di deh salan de ava bike? 
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2- Jimamavên rêzin berevajî jimarnavên bingehîn piştî navdêran 
tên û bi veqetandekan rêza navdêran nîşan didin. 
Mînak: 
Di salnameya kurdî de meha yekê (yekemîn) adar e. Di dersa çaran 
(çaremîn) de mamoste nexweş ket. 
Min gava pêncan (pêncemîn) avêt, ez gihîştim ber dêrî. Di hejmara sedî 
(sedemin) de min xwe ji bîr kir. 
Ez negihîştim hevalê sihî (sihemîn) da ku wî hişyar hikim. 
3- Bi hejmarên şikestî ango dabeşkirinê hevalnavên jimarîn Mînak: 
Min du nan û nîv anîn malê. Bozên çaryek kîlo goşt kirî. 
Ji sisiyan duyê xwarinê wi xwar. 
174 
Hevalnavên nebinavkirî 
Cînavkên nebinavkirî dema ku têne ber navdêran dibin hevalnav. Mînak, 
gava em bibêjin, "Hinek mirov hatin vir. ", tête zanîn ku mirovin hatine, 
lê hejmara wan ne diyar e ango nebinavkirî ye. Her wiha dema ku em 
bibêjin, "Min piçek xwarin xwar" jî dîsa mîqdara xwarinê ne diyar e. Ji 
hevalnavên wiha re nebinavkirî hatiye gotin. 
Mînak: 
Hin berx li mêrgê diçêrin. Gelek kar hatin kirin. 
Her zarokek bi aliyekî ve reviya. Filan hevalî ji min re got. 
Tu mirov bêyî welat nikare bijî. Hemû gundî ji hozekê ne. Çend heval 
hatin mala me. Birek mirov li wir in. 
Hevalnavên pirsyariyê 
Ev cure hevalnav tên ber navdêran û ji wan pirsa hevalnavan dikin, ji ber 
vê yekê ev nav li wan hatiye kirin. Her yek ji hevalnavên pirsyarî pirsa 
cureyeke hevalnavan dike. 
Hevalnava pirsyarî ku pirsa hevalnavên çawaniyê dike "çawa" ye. Di 
hevoka "Zozan hevaleke baş e " de ji bo naskirina heval navê divê em 
pirsa "çawa" arasteyî navdêrê bikin. Yanê em bibêjin; "Zozan hevaleke 
çawa ye?" Bersiva wê dê jixweber "baş" be. Her wekî tê zanîn "baş" li vê 
derê heval nava çawaniyê ye. 



Rêzimana kurdî | 3279  

 

Di kurmancî de ji bilî peyva çawa gelek peyvên ku xwediyê heman wateyê 
ne, hene. Wekî; "çito ", "çilo ", "çerê ". I Jer wekî çawa em di mijara 
hevalnavên şanîdanê yên şibandinê de jî li ser rawestiyabûn, bêje 
hevedudanî ne. Ew ji bêjeya "çi" û peyvên "awan, lewn û tehr" pêk 
hatine. Her çi qas di zimanê devkî de ev peyv giş bên bikaranîn jî, di 
zimanê nivîskî de bi giranî "çawa tê bikaranîn. 
175 
Mînak: 
Li bajêr bihayê nên giran e. Bihayê nên çawa ye? Giran e. 
Zinar hevalekî qenc e. 
Zinar hevalekî çawa ye? Qenc e. 
Dara gûzê bilind e? 
Dara gûzê çawa ye? Bilind e. 
Her weki ji mînakên li jor jî diyar e, heval nava çawa yeke xwerû ye û 
natewe. Jixwe hevalnavên ku pirsa "çawa"yê dikin jî xwerû ne, ji ber ku 
ew ji aliyê mêjer û zayendê ve ne guherbar in. 
Hevalnava pirsyarî ya ku pirsa hevalnavên nîşandanê dike "kîjan" 
e. 
Mînak: 
Ev hevalji gund nû hatiye. Kîjan hevalji gund nû hatiye? Ev heval. 
Vî hevalîji min re navê xwe negot. Kîjan hevalî ji te re navê xwe negot? Vî 
hevalî. 
Wan kûçikan nanê şivên xwm: 
Kîjan kûçikan nanê şivên xwar? Wan kûçikan. 
Ew mirov cihê xwe nizanin. Kîjan mirov cihê xwe nizanin? Ew mirov. 
Hevalnava pirsyarî "kîjan" navdêra li dûv xwe ditewîne. Bo nimûne: 
Kîjan hevalî got? Wî hevalî got. 
176 
Kîjan mirovan rexne li we girt? Wan mirovan rexne li me girt. 
Kîjan keçikê navê xwe negot? Wê keçikê navê xwe negot. 
Pirsa hevalnavên şanîdanê yên şibandinî jî bi hevalnava "çawa" û hinek 
hemwate yên wê tê kirin. Ew jî hevalnavên mîna; "wiha ". "wisan ". "wilo 
", "halo n ... ne. 
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Mînak: 
Ez hevalekî wiha me. Hevalekî çawa? Hevalekî wiha me. 
Xebata me her roj wisa ye. Xebata me çawa ye? Wisan e. 
Ew nanê halo naxwe. Nanê çilo naxwe? Nanê halo. 
Bajarî mirovên wilo ne. Bajarî mirovên çilo ne? Mi ro vên wilo ne. 
Hevalnava ku pirsa hevalnavên jimarîn dike "çend" e. Mirov bi alîkariya 
"çend"ê hejmara tiştekî hîn dibin. 
Mînak: 
Du sed karker ji kar hatin avêtin. Çend karker ji kar hatin avêtin? Du sed 
karker. 
Du bira bi hev re ketin şer. Çend bira bi hev re ketin şer? Du bira. 
Pênc zevî hatin avdan. Çend zevî hatin avdan? Pênc zevî. 
177 
Çar hezar gund hatin valakirin. Çend gund hatin valakirin? Çar hezar 
gund. 
Hevalnava "çend' jî wekî "kijan"ê navdêrê ditewîne. Ji ber ku çend pirsa 
tiştên pirjimar dike, mirov bi riya tewanga çendê mêjera navdêrê hîn 
dibe. 
MÎnak: 
Çend zi/aman simbêlên xwe kur kirin? Tu çend gavan diavêjî? 
Ez sê gavan diavêjim. 
Ew çend nanan dixwazin? Ew sê nanan dixwazin. 
Ji hevalnavên pirsyarî "çi qas" pirsa hevalnavên kuji aliyê mêjerê ve nayên 
hejmartin dike. Hevalnavên nebinavkirî yên ku hejmara wan ne teqez e 
bi "çi qas "ê tên pirsîn. Çend mînak ji bo vê hevalnava pirsyarî: 
Çi qas xwarin ma? Piçek xwarin ma. 
Çi qas karê me hate kirin? Hinek karê me hate kirin. 
Her wiha hin caran hevalnavên j imarin jî bi çiqasê tên pirsîn. MÎnak: 
Çi qas dar hatin birîn? Sed dar hatin birin. 
Çi qas mirov gihîştin cihê kar? Du sed mirov gihîştinê. 
1 [er wiha bi hevalnava çiqasê asta payeya heval navê jî tê pirsîn. MÎnak: 
Çi qas mezin e? Pir mezin e. 
Çi qas dirêj e? Piçekî dirêj e. 
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Tewanga çiqasê derbasî navdêrê dibe. Minak: 
Çi qas goşti bikirim? Çi qas avê vedixwi? 
Nîşe: Tiştê ku xuya dike peyva "qas" ji "qiyas "a erebî hatiye, bêjeya 
xwerû bi kurdi "çend" e, ewjî ji peyvên "çi" û "hend'tê pêk hatiye. "Hend" 
Îro hi gelemperî bi dirûvê "hind" tê bikaranîn, bêjeya hevrûkirinê ya kurdî 
ewe. Ji bilî "çend'tê, di peyva "ewende" de JÎ heman mantiq heye. Peyv ji 
"ew" û "hende" pêk hatiye. Cinavkên neblnavkirî "hin ", "hinek" û qertafa 
nebinavkirinê "-in "]! ji heman peyvê tên. 
179 
HOKER 
Bêjeyên ku wateya lêker, hevalnav, hokerên wekî xwe ji aliyê dem, cih, 
bergeh, rewş, sedem, rêje û hejmarê ve temam dikin "hoker" in. Bi tenê 
bêjeyên kuji binyadî hoker in peywira hokeriyê bi cih naynin. Digel wan 
navdêr, hevalnav, komek, ravek jî carinan peywira hokeriyê bi kar tînin. 
Ji ber ku hoker bi gelemperî hevaltiya lêkerê ango "kar" dike jê re 
"hevalkar" jî tê gotin. 
Peyvsaziya hokeran 
Hoker jî mîna bêjeyên din di nav xwe dibin du cure; "xweru u 
"hevedudanî". Ji ber ku hoker bi piranî di bingeha xwe de hevalnav û 
navdêr in, zêde cudatî di navbera wan û navdêr û hevalnavan de jî nîn e. 
Bo nimûne, hokerên cih bi piranî navê cihekî ne. Her wiha hokerên demê 
jî navekî demekê ne. Li aliyê din hokerên çawaniyê jî bi piranî hevalnav 
in. Digel vê yekê jî hinek xweseriyên peyvsaziya hokeran jî hene. Hoker jî 
mîna bêjeyên din dibin du eure; hokerên xwerû û hokerên nexwerû. 
Xwerû: zû, hêdî. duh, niha, pêr, par, paş. pêş, dor. hîn. vir, wir, pir. .. 
Nexwerû: Îro. Îşev. bi şev. bi roj, nîvro. befir pêr, şeva din, roja çûyî, bi vir 
de, bi wir de, wê de, beri nîvro, piştî nîvro, serêvarki, êvarî, berbanga sibê 
... 
Hoker bi çend awayan pêk tên; bi alîkariya daçekan û bi alîkariya pêşgir 
û paşgiran. Divê neyê jibîrkirin ku di hokerên hevedudanî de her peyv bi 
serê xwe tê nivîsandin. 
181 
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1- Bi alîkariya daçekan: 
Mînak: bi şev, bi roj.]i niha ve, ji niha û bi şûn de,.Ji Îro pê ve, di malê de. 
di nav re, di ser re.]i bin ve, mîna canik û camêran, fena keran ... 
2- Bi paşgir û pêşgiran Mînak: 
Pêşgir: 
IÎ-/: îşev, îro, Îsal ... paşgir: 
lkîJ: serêvarki, nîvrokî, binfiskî. tireki, serserkî, paşpêki, citikî. ... I-ka/: 
hêdîka, zûzûka, hêjka ... 
I-ane/: mêrane, jinane, şêrane ... 
Cureyên hokeran 
1)            Hokerên çawaniyê 
2)            Hokerên demê 
3)            Hokerên cih û berekê 
4)            Hokerên pirsyariyê 
5)            Ilokerên şanîdanê 
6)            Hokerên çendaniyê 
Hokerên çawaniyê 
Hokerên çawan iyê, bi piranî hevalnav in, lê çawaniya lêkerê nîşan didin. 
Bo nimûne. dema ku mirov dibêje; "Hevala xweşik zû dimeşe. ", li vê derê 
"xweşik" her weki berê jî hatibû diyarkirin, tay-betiya "heval'lê bi me dide 
nasîn, ji ber vê yekê jî hevalnav e. Lê dema ku em bibêjin: "Hevala me 
xweşik dimeşe", Li vê derê "xweşik" çawatiya meşê bi me dide nasîn, 
lewre ji hoker e. Hinek hokerên ku têkildarî demê CI awayê pêkanîna kar 
in, di bingeha xwe de jî hoker in. 
Minak: zû, dereng, hêdî, bi lez, rasterast, nerasterast, çarmêrkî, paşpêki, 
citiki, zûzûka. hêdîka, bi dizîka, qestîlka, bi zanayî. bi nezanî ... 
182 
Ji bo zelalkirina mijarê em çend hevokên bi hokerên çawaniyê pêşkêş 
bikin. 
Mînak: 
Tu mîna keran xebiti LÎ wan jî mîna guran xwm: 
Min mîna şêran fi ber xwe da. Pismamê te wekî qralan dijî. 
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Şîva .nve xwar û zûzûka ji malê derket. Şivan paşpêkî li kerê siwar bûye. 
Zarok citikî li erdê kel. 
Bozan hi dizîka çûye bajêr. 
Hevalek çarmêrkî rûniştibû. 
Ez bi çarlepkî çûm. 
Çivîk bilind firiya. 
Heval karê xwe bi rêk û pêk dike. Birayê min navê xwe zû dibêje. 
Pirsgirêkê nerasterast bibêje. 
Ez bi lez ji vir dûr ketim. Kalemêr hêdî dimeşin. 
Ew heval pir tûj xeber dide. 
Hema wê gotinên xwe rasterast li nav çavên wî dan. Vê sibehê em hi 
derengî çûne km: 
Hokerên şanidanê 
Hokerên sanidanê bi nîşandana karekî awayê pêkhatina wî karî vedibêjin. 
Ev hoker du cure ne, hinek ji wan karên diyar û nêzîk, hinek jî karên dûr 
û nediyar nîşan didin. 
Hokerên şanîdanê yên ku karên nediyar û dûr nîşan didin ev in: "wisa ", 
lI'i lo .', "werê " ... 
Hokerên şanîdanê yên ku karên diyar û nêzîk nîşan didin jî ev in: "wiha", 
"halo", "henî" ... Di mijara hevalnavan de em li ser peyv saziya wan 
rawestiyabûn, lewre jî cm ê heman tiştî dubare nekin. Niha em dixwazin 
çend mînakan bidin. 
183 
Mînak: 
Min ji te re wisa negot. Wiha kir û wiha xwar. Tu jÎ li min halo meke. Te 
werê gotibû min. Çawa bir, wisa ji anî. Çawa kir, wilo jî xwar. 
Te çilo got, min wilo jê re dubare kir. 
Divê bê gotin ku di zimanê nivîskî de ji wan hokeran "wiha" û "wisa" herî 
zêde têne bikaranîn, ên din kêmtir têne bikaranîn. 
Hokerên demê 
Her wekî ji nav jî diyar e, ev cure hoker dema kar nîşan didin. 
Mirov ji van hokeran derdixe ku ev kar kengê çêbûye. Dema ku mirov 
bibêje "Îro ezji gund hatim", "îro" di vê hevokê de hokera demê ye. Hinek 
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hokerên demê ev in: duh, îro, nîvro, serê sibê, piştî nîvro, serêvarkî, ber 
bi êvarî, ji sibê heta êvarî, pêr, par, isal, Îşev. .. 
Mînak: 
Duh hevalê min hate vir. 
Sibe ez ê herim ba hevalê xwe. Di meha gulanê de ez ê bêm Berêvarkî 
were cem min. 
Roj bi roj doz geştir dibe. 
Her gav tiştekî derdixe. 
Sal bi sal karê me ber bi başiyê ve diçe. Roja duşemê ev bûyer qewimî. 
Serê sibehê diçe kar, piştî nîvro vedigere. Ez pêr çûm bajêr, ez duh 
vegeriyam. 
Par zewicî, îsal kurek jê re çêbû. 
Ez ê serêvarkî ji kar vegerim. 
Ew ê îşev werin mala me. 
Hokerên cih û berekê 
Navê vî cureyî ji taybetiya wî dide dest. Yanê ev cure hoker, cih 
184 
Û bergeha karê ku tê kirin, nîşan dide. Bo nimûne, gava yek bibêje, "Ez 
ber bi malê ve diçim" li vê derê "ber bi ... ve" berek kar nîşan dide û "maf' 
jî cih nîşan dide, lewre jî "ber bi ... ve" hokera bcrekê û "mal" jî hokera cih 
e. 
Hinek hokerên cih ev in: derve, hundir, li dûv, bi ser de, bi pêş ve, bi şûn 
ve, bi wir de, wê de, ji hundir, li derve, ji dûr ve, li nêzîk, li gelî û zozanan 
.... Her wiha divê bê gotin ku hemû navên cihan ligel daçekan dikarin 
bibin hokerên cih. 
Mînak: 
Ez bi wir de çûm. 
Ew diçe gundê me. Mamoste ji dibistanê tê. 
Ew stranan li tomargehê tomar dike. TuF were hundir. 
Ew derket derve. 
Hinekî bi wir de here. 
Me çend kevir danîne ser hev. Zozan û Sorgul li nik hev rûniştin. Tu hatî 
nêzîkî min. 
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Ew Îro naçe dibistanê, dê here seyrangehê. Zarok kete xwarê. 
Xoce li dûv kerê dimeşiya. 
Hokerên çendanî û hevrûkirinê 
Ev cure hoker mêjer û radeya karê ku tê kirin nîşan didin. Mesela, di 
hevoka "Karmend gelekî meşiyan" de "gelekî" hokera mêjerê, miqdara 
"meşînê" ango karê ku tê kirin, nîşan dide. Em ji wê fêm dikin ku ew kar 
heta kîjan radeyê çêbûye. 
Lê di vir de tiştekî ji sedî sed diyar tune ye. Di hevoka "Ez zêde kar dikim" 
de pîvana "zêde" ne diyar e, belkî ligorî meşa her rojê zêde be, yanjî li 
gorî meşa hinekên din zêde be. Çend hokerên çendaniyê: "kêm, zêde, pir, 
hindik, gelek, ecêb, pir kêm, herî kêm. heri zêde. zehftirîn, zêde zêde. 
heta radeyekê, piçekî, kêmtir. qet, pir pir hindik ... " 
185 
Mînak: 
Ev heval kêm dipeyive, lê yê din pir dipeyive .. Bi qasi hûteki dixwe. 
Dehe deh gûzan dixe {ûran. Karker pir dixebitin. 
Hûn ji me zêdetir xwarinê dixwin. Herî zû ew diçin. 
Te gelekî ez êşandim. We zêde zêde xwar. Herî kêm ew xebitiye. Hûn qet 
nexebitîne. 
Car caran bi min re xwarinê dixwe. 
Hokerên pirsyariyê 
Ev hoker jî pirsa hokerên din dikin. Hokerên pirsyariyê ev in: "çawa. çi. 
kengê. çi wext, li ku. ji ku, bi ku ve, çi qas, weki' çi ... " 
J Ier wekî xuya ye her yekji wan, pirsa cureyekî hokerê dike. Bo nimûne 
hokera "çawa" pirsa hokera çawan iyê dike. Dema cm bibêjin, "Çûk çawa 
difire]" bersiva wê hokereke çawaniyê dide dest. Ew jî dikare hokereke 
wekî "nizm ", "bilind" û hwd. be. Yanê "Çûk bilind difire" yan jî " Çûk nizim 
difire." 
Nimûneyên din,' 
Tu ji ku têyî? Ezji malê têm. 
Tu bi ku ve diçî? Ez ber bi dibistanê ve diçim. Kendal bi çi dizane? Ew bi 
gelek tiştan dizane. Mala we li ku ye? Mala me li Ruhayê ye. Xwişka te ji 
kijan hêla bajêr tê'! Ji bakur tê. 
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Ew çi wext ji gund derketiye? Ewparji gund derketiye. Kalikê le kengê hale 
malê? Îro serê sibê hate malê. 
TII ji kengê vir de li vir î? Ji duh êvarê vir de, li vir im. Şêrko mîna çi direve'! 
Ew mîna kêrguhan direve. Zozan çawa dimeşe? Baş dimeşe. 
Te çawa nîşanî min da, min jî wisa kil: 
186 
DAÇEK 
Daçek ji cureyên bêjeyan ên erkî ne. Daçekên xweru bi xwe ne xwediyê 
tu wateyê ne, lê di nav hevokê de beşên din ên peyvê ji aliyê wateyê ve 
sergihayî dikin. Dîsa daçek ji aliyê wateyê ve iwekhevi, dijberî, sedem, cih 
û bergek) di navbera peyvan de têkiliya wateyî pêk tînin. Daçek ne ji ber 
wateya xwe, lê ji ber peywira ku bi eih tînin, wekî peyv tên hesibandin. 
Bo nimûne, bêjeya "Ii" bi serê xwe ne xwediyê tu wateyê ye, lê bêyî wê 
mirov nikare eih û pozîsyona heyberan diyar bike. 
Peyv saziya daçekan 
Daçek, her wekî çawa dikarin bi serê xwe di nav hevokê de eih bigirin, 
dikarin digel hoker û gihanek û hwd. daçekên nû pêk bînin. Daçekên 
resen bi piranî xweru ne û daçekên din jî bi alîkariya wan têne 
bidestxistin. Her wiha bi alîkariya daçekan jî hin cînavk, rengdêr, hoker û 
lêkerên biwêji têne pêkanîn. Her wekî ji gotinên me yên heta niha jî tê 
fêmkirin daçek jî du cure ne: ".nverû" û "hevedudanî". Daçekên resen, ên 
xwerû ne. 
Daçekên xwerû 
Daçekên xwerû hinek ji hêrnanekê pêk hatine û berî navdêrê tên, hinek 
ji wan ji du hêmanan pêk hatine; ji pêşdaçek II paşdaçekan, ev her du 
hêman bêjeyê digirin nav xwe. Daçek rewş II pozîsyona navdêrê diyar 
dikin. 
MÎnak: li, ji, hi, ji, bê, di ... de, di ... re, ji ... re, ji ... de, hi ... re, bi ... de, hi 
'" ve û hwd. 
187 
Daçekên hevedudanî 
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Daçekên hevedudanî bi piranî j i daçekekê ûji bêjeyeke ku cih û pozîsyonê 
nîşan didin pêk hatine. Her daçekeke resen komek daçekên hevedudanî 
çêdike. 
Iii!: li paş, li ser, li bin, li dor, li ber, li nav, li kelekê, li pey, li dûv, li pişt, li 
jêr; li jor; li pêşberî, li şûna, li xwarê, li raserî, li cem, li nik, li hinda, li dij, 
li hemberî, li gel... 
Minak: 
Ez li ber malê rûniştim. Ew li dûv min hat. 
Em li paş te rawestiyan. 
Hinek li dor mala me digerin. Li kêleka wî .yekî porspî hebû. Li pişt mala 
wan qesrek heye. Li pey xwe menihêre. 
Ew ligel me haf. 
Pirtûk li ser maseyê ye. Hesen li kêleka wî rûnişt. 
Ibi!: bi dûv, bi pêş, bi bin, bi sel; bi dor, bi rex, bijar; bi pişt, bi ber. .. Minak: 
Lingê wî bi ber kevirekî ket. Bi dûv min meke ve. 
Hevind di vê lîstikê de bi bin avê ketiye. Ez bi nav wan neyaran ketim. 
Bi ser avê ket û soberi kir. 
Bi jor ket û hat. 
Bi min ew kar naçe sêrî. 
Iji!: ji pêş, ji paş, ji ber, ji dor, ji aliyê ... , ji nêzîk, ji dûr, ji pişt, ji bin, ji ser, 
ji bo, ji bilî ... , ji dêl ve, ji nav, ji kêleka ... , ji cem, ji navbera ... , ji pêşberî 
.... , ji hember. ji dijî .. 
Ji ber erebeyê xwe da ali. Ji pişt wi dermekeve. 
Ji aliyê wî bayekî xurt tê. 
188 
Ji kêleka wî rabe. Ji dor wan vekişin. 
Ji paş Çiyayê Qaf derket. Ji hêla çepê ve lê xist. 
ldi .... del: di ber de, di bin de, di nav de, di pêşiyê de, di kêlekê de, di ser 
de ... 
ldi .... re/: di ber re, di ser re, di bin re, di dor re, di nav re, di kêlekê re, di 
paş re, di pêş re, di jor re, di jêr re ... 
Mînak: 
Zozan di ber xaltîka xwe re derhas bû. Xwarin di ber min de ma. 
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Ez di ser pirê re derbas bûm. Di nav gund de nesekinî. 
Di pêşiyê de dimeşiya. 
Gund di bin berfê de mabû. Ez di kêlekê de rûniştim. 
Hinek daçekên din 
                kê ib di A" kî.:"," A           "" 1 "".{',              " 
açe en ŞI an me: we /... , mina ... , no a... , Jena .... 
Ev daçek bi riya şibandinê têkiliyê di navbera du tiştan de pêk tîne. Mînak: 
Ev zarok wekî mirovekî mezin xeber dide. Ava Çilçaviyê mîna qeşayê sar 
bû. 
E;:, nola te tevnagerim. 
Ew fena guran êrîşî mirov dike. 
Daçekên sedemîn: "ji bo", ')'i her" 
Mînak: 
Ji her baranê min nekarî biçim kar. Jinek ji bo serdana lawê xwe çû bajêr. 
Em vê çalakiyê ji ho mirovahiyê dikin. 
189 
D 
Daçekên agahdariyê: "der barê ... de". "der heqê ... de", "li ser" 
Mînak: 
Tu der barê vê mijarê de çi difikirî? 
Agirî der heqêjiyana Cegerxwin de agahiyên berfireh dan. Li ser vê mijarê 
bîr LÎ baweriya min zelal e. 
Daçekên hevrûkirin: "bi qasî", "li gorî", "bi tenê" ... 
Ev daçek bi riya qiyas û hevrûkirinê têkiliyê di navbera du tiştan de 
datînin. 
Mînak: 
Ev zarok bi qasî Şakiro xweş stranan dihêje. Kes bi qasî wÎ ne jÎr LÎ jêhati 
bû. 
Li gorî baweriya min ev kar şaş e. 
Ev gotin ne li gorî devê te .ve. 
VÎ karî bi tenê tu dikarî bibî sêrî. 
Taybetiyên daçekan 
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Her wekî me di destpêkê de jî got, di kurmancî de daçekên bingehîn 
daçekên mîna: "li", "bi", "ji", "di", "bê", '~jf" ne, yên din jî bi alîkariya wan 
pêk hatine. Ji wan hinek daçek bi serê xwe, hinek hem bi serê xwe hem 
digel paşdaçekên xwe û hinek jî bi tenê digel paşdaçekên xwe têne 
bikaranîn. 
Bo nimûne "li" her tim bi serê xwe tê bikaranîn, lê "ji" û "bi" hem bi tena 
serê xwe hem jî digel paşdaçekên mîna "ve", "re", "de" tên bikaranîn û 
"di" çend rewşên awarte ne tê de, her tim bi paşdaçekên mîna "de" û 
"re" tê bikaranîn. 
Mînak: 
Evîn bi balafirê diçe mala apê xwe. Serdar li wir namîne, dê here malê. 
Sînemxan ji bajêr tê. 
Bozo kevirek di diz wer kir. 
Heke tu bi min re werî, ez ê kêfxweş bibim. Bi min ev gotina te ne rast e. 
190 
Rista daçekên bingehîn 
/bt/: Bi gelek peywiran radibe û divê em wan yek bi yek destnîşan bikin. 
Ev daçek beranberî "ile"ya tirkî û "with", "by"a îngilîzî ye. Daçeka "bi" 
dema ku bi tena serê xwe be bi van peywiran radibe: 
1- Tê ber navgîna ku kar pê tê kirin û wê sergihayî dike. Karek bi çi tê kirin 
wê nîşan dide. Ango ew cihê "ile" ya tirkî û "by" a îngilîzî digire. 
Mînak: 
Ez bi erebeyê çûm bajêr. Min bi koling erd kola. 
Wî bi bivir darên hişk birin. 
Min bi keviran xaniyek ji xwe re çêkir: 
Balinde bi baskan difirin. 
2- Alî û berek nîşanî mirov dide. Tê ber hinek hokerên cih û tevgera ber 
bi wî alî ve nîşan dide. 
Mînak: 
Ez bi ser avê ketim. 
Hozan bi bin avê ket û hewjê derket. Ew bi paş ket. 
Xebat bi pêş dikeve. 
Em bi dûv hinekan ketine. 
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3- Daçcka"bi" dikeve navbera du hejmaran û wateya dabeşbûna 
kom bi kom dide wan. 
Mînak: 
Zarok du hi du dimeşin. Kew refbi ref diçin. 
Mirov kom bi kom li sûk« digerin. 
Daçeka "bi" digel hin paşdaçekan jî tê û bi gelek karan radibe. fbi ... ref: 
Ev daçek pêrebûnê nîşan didc. Ev beranberî "be- 
raber"a tirkî û "together"a îngilîzî ye. 
Mînak: 
Ew bi min re xeber nade. Hûn bi hev re herin bajêr. Em hi wan re karekî 
bikin. 
191 
fbi ... ve/: Tevgereke ber bi aliyekî ve nîşan dide. Mînak: 
Mem bi wir ve hilkişiya. Tu bi ku ve diçî? 
Bi wir ve hat ûji ber çavan winda bû. 
Her wiha "bi ... ve" digel lêkera "kirin" lêkera biwêjî "pê ve kirin" 
û ligel hokera "ser' dîsa lêkera biwêjî "bi ser ve bûn" pêk tîne 
Mînak: 
Kincên xwe bi hi/ço ve kirin. Min wêneyek bi dîwêr ve kir. Ez bi ser ve 
nebûm. 
Tasek av bi ser xwe ve kir û vexwar. 
                fbi           del: Tevgera ber bi cihekî nîşan dide. Ji aliyê wateyê ve 
                nêzî "bi                 ve" ye, lê cudatiyek di navbera her duyan de 
heye. Di "bi 
... de" de tevger ber bi cihekî diyar c. Lê di daçeka "bi ... ve" de tevger ber 
bi aliyekî ve ye, cih ne diyar e. 
Mînak: 
Xanî bi ser de ket. 
Ew hat, lê tu bi ser de neçûyî. Xwarinê bi ser de nekî. 
Bi aliyê me de hat. 
/ji/: Ev daçek wateya jêbûnê dide gotinê. Di tirkî de jê re "ismin -den hali' 
tê gotin û di îngilîzî de li şûna wê daçeka 'from" tê bikaranîn. 
Mînak: 



Rêzimana kurdî | 3291  

 

Hogir ji gund derket. Av ji kaniyê tê. Xwinji birina wÎ diçe. Pez ji çêrê tê. 
jji ... ref: Karê ji bo yekî/ê tê kirin û gotinê arasteyî yekî dike. Mînak: 
Zozanê ji Zinêr re tu tişt negot. Ji min re tiştekî bîne. 
192 
Jj wî re xwarinê amade bike. Ji me re çîroka xwe vebêje. 
Jji ... ve/: Tevger ji cihekî derdikeve û heta cihekî din diçe. Bi tirkî "<den 
beri", "<den itibaren" tê gotin, di îngilîzî de beranberî wê "since" tê 
bikaranîn. 
Mînak: 
Xani ji binî ve hilweşiya, êdî bi kêrî tiştekî nayê. Ji seri ve dest bi çîrokê 
bike. 
Ev kar ji aliyê wi ve hate kirin. 
Ji niha ve te ,Dve amade kiriye. 
Ji duh ve te guhji me birin. 
IIi!: Ev daçek tu paşdaçekan nagire û cih fl warekî nîşan dide. Ci-hekî ku 
"li" nîşan dide, cihekî gelemperî ye, sînorên wir ne diyarkirî ne. Di tirkî de 
jê re "ismin -de hali'' tê gotin û di îngilîzî de beranberî wê daçeka "al" tê. 
Mînak: 
Apê min li bajêr dijî. 
Zarok li dibistanê ne. Karker li kargehê namînin. Li gundan jiyan xweş e. 
Li daristanan her cure gil û giha peyda dibin. 
Idi/: Ev daçek ji bilî çend biwêjan bi tena serê xwe nayê bikaranîn. Di wan 
biwêjan de jî bi îhtimaleke mezin paşdaçeka "de" bi domana demê re ji 
navê rabûye. 
Mînak: 
Ew belaya xwe di min dide. 
Tiştekî pîs di pantorê min geriyaye. Di zinêr wer bû. 
Min kevirek di wê firand. 
ldi ... del: Nava cihekî ku sînorên wî diyarkirî ne nîşan dide. Pey-wira nêzî 
peywira "in na îngilîzî ye. Bi tirkî jê re "ismin -de hali" tê gotin. Divê bê 
gotin ku "ismin -de hati" peywira "li "ya kurmancî jî digire nava xwe. 
193 
Mînak: 
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Kesên weki wî di cihê xwe de nasekinin. Di nav mafê de rûnişt. 
Di gund deji min jêhatîtir kes nîn e. Di te de hal nemaye. 
Di bajêr de gelek mal hene ... 
ldi ... re/: 
Tevgera li ser şopeke destnîşankirî û dorgirtî nîşan dide. Di tirkî de ji bo 
wê bêje û dacekek nîn c. Lê di îngilîzî de daçeka "through" peywira wê 
pêk tîne. Lê "through " bi tenê tevgera di nav re nîşan dide. Daçeka me 
ldi ... rel cihê "around'', "abo ve " û "under "a îngilîzî jî digire. 
Mînak: 
Av di hin qeşayê re diherike. Di nav malan re bihurî. 
Di daristanê re derbas hû. Av di ser re çû. 
Ew di dêrî re derket. 
Daçek û tewang 
Taybetiyeke daçekan ev e ku peyvên piştî xwe ditewînin. Peyva guherbar 
di kîjan demê de li pey daçekekê bê, ditewe. Bo nimûne, gava em bibêjin: 
"Zozanê Zîn dît" di vê hevokê de "Zozan" kirde, "Zîn" bireser e û ji ber ku 
bûyer di dema borî de qewimiye, kirde (Zozan) tewiyaye, bireser (Zîn) 
wekî xwe maye. Lê dema ku em daçekekê bînin ber bireserê, dê wê jî bi 
xwe re bitewine. Ji bo zelalkirina mijarê mirov dikare hevoka "Zozanê li 
Zînê nihêrî" bide; di vê hevokê de jî "Zozan" kirde û "Zîn" bireser e, lê ji 
ber egera ku me li jor da xuyakirin, "Zîn" jî tewiyaye bûye "Zînê". 
Mînak 
Hevala min ji wî re got. Gundiyan li Bozên da. 
Kes li Robêr (Robarî) nanihêre. Di dibistanê de mamoste tune. Li malê 
xwarin nema. 
Ji Bêrîvanê re tiştekî nabêje. Bizinê tîne da ku li bajêr bifiroşe. Ez bi Zelalê 
re axivim. 
194 
GJHANEK 
Her wekî ji navê wê jî diyar e, gihanek bi serê xwe ne xwediyê tu wateyê 
ne, lê bêjeyan, komek û hevokan bi hev ve girê didin, an jî peyvekê, 
kornekekê bi hevokekê ve girê didin. Bo nimûne, dema em dibêjin; "Hogir 
û Evîn xwişk û birayê hevin.", "û" li vê derê gihanek c û her du navan 
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digihîne hev. Dîsa gava ku em bibêjin; "Piling çû malê. Iê Zarîfe li ba! 
xaltîka xwe ma." îcar peyva "lê" dibe gihanek û her du hevokan (Piling çû 
malê - Zarîfe li bal xaltîka xwe ma) digihîne hev, wan bi hev ve dibestîne. 
Dema ku em baş bala xwe bidinê em ê bibînin ku di warê wateyî de di 
navbera gihaneka "û" û gihaneka "lê" de cudatiyek heye. Gi-haneka "û" 
ji aliyê wateyî ve tu bandorê li hevokê nake, lê belê gî-haneka "lê" balê 
dikêşe ser nakokiyekê. Bî piranî gihan ek bi tenê peyv û hevokan bi hev 
ve girê nadin, pê re ji aliyê wateyî ve jî wan tekûztir dikin. Çend heb 
gihanekên sereke yên di kurmancî de ev in: bes, çawa ... wisa.jî, her çend. 
.. ew çend, çi qas , .. ew qas, lewre. dibe ku, heke na, nexwe, dema ku, 
heta ku, hew, mixabin, di ser de jî, ji ber ku, lê, lê belê, û, qet nebe, yan 
... yan jî, ango, çi. .. çi, hem ... hem jî û hwd. 
Mînak 
Tu kengê têyi tu bi kêfa xwe yî, bes tu were. 
Tu çi bixwazî, ez ê bidim te, hew zêde galegalê bike. Tu here. dibe ku ew 
jî li pey te were. 
Her çend zêde bin, dê ew çend kar bikin. 
Divê tu zû vegerî, heke na ez ê giliyê te bikim. Şêr şêr e çi{ in çi jî mêr e. 
195 
Dema ku tu çûyî, ji min re nameyan bişîne. Ew çû malê, lê belê kes bi xwe 
re nebir. Piştî ku hat, nema çû. 
Min tu dîtî, lê mixabin te ez nedîtim. 
WÎ li min xist di ser de ji giliya min li bal bavê min kir. Dayika min ji ber ku 
karê wê hebû, nehat. 
Wan agahî nedan me, lewre jî em ketin kemîna neyaran. Tu nehatî lewma 
ez F neçûm. 
Te mala me xera kir, qet nebe dev ji me berde. Tu ji vir diçî, nexwe tu yê 
heri dibistaneke din. An Zerîn an jî Ferzende divê bên alîkariya min. 
Dimilkî ango zazakî zaraveyekî kurdî ye. 
Carinan ew tê bal me, carinan jî em diçin serdana wan. Tu hem tişteki 
nadî mirov hem ji fortan dikî. 
Tu çawa hati, wisa jî biçe. 
Her çend te goljf, min ji te bawer nekir. 
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Xalê min çû bajêr, her wiha birayê min jî pê re çû. Çima ku min alikariya 
wî kir ji min xeyidî. 
Çer ku hat, pirsa te kir. 
Hate malê, da ku karê xwe bike. 
Heta ku tu neyêyî, ez dev ji te naqerim. Geh ew tê geh ez diçim. 
Ne ew dixwaze ne jî ez diçim. 
Her wekî min got, Îsal çandinî ne baş bû. Ku zû were, dê bigihêje min. 
Xwest were, lê belê karê wî zehf bû. Hey tu hatiye, Îşev li vir be. 
Çend caran got ez ê werim, dîsa jî nehat. 
196 
BANEŞAN 
Mirov hestên xwe yên germ û gur bi alîkariya baneşanan dide der. Ew 
hest dibe ku gir û kîn an jî kêfxweşiyeke jidil be. Hin baneşan di binyata 
xwe de baneşan in mîna: axl, waxl, heyf, 10/, hey lol, lê.', erikl, ey!, oxl, 
oxweşl, hey wax.', de.' û hwd. 
Mînak 
Ax dilo, wiha meke! Wax kurê min wax! Hey lo hevalo! 
Oxweşl Dijminên me rasti belayê hatine. Hey waxl Felekê te çima li me 
wiha kir?! Wî! Kurê min tu çima wiha dikî?' 
De! Em vegerin gundê xwe. 
Ha ho! De werin li vê ecêba giran binêrin. Of! Tu zanî ez çi qas tengav 
bûme?! 
Hoştl Segê heram, biqeşite here ji vir! 
Ço, ço! Kera reş em li pey heval û hogiran man. 
Hindek peyvên ferman, hişyarî û hestên tund dema ku bi dengekî 
bilind û bi awayekî tund hate gotin, dibin bancşan. 
Kuro rabe! Xêr e te xwe li erdê dirêj kiriye.' 
Bira wiha nabe! Divê em rabin ser xwe û tê bikoşin. Bavo zû were.' 
Geli hevalan, guh bidin min! Xwedêyo, mala te ava be! Dayê. tu meke 
melezîne! 
197 
Her wiha hinek peyvên ji dengên siruştî û teqlîdî jî wekî baneşan têne 
pejirandin. 
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Mînak: vizzl, gurm!, teeeq!, virrrl, gurrr!, ringl, çirîngl, tirîngl, pissl, zing! 
... 
Rewşa banglêkirinê 
Çawa ku me berê jî diyar kiribû, di kurdî de ligel rewşa xwerû û tewandî 
ya navdêran, rewşa banglêkirinê ya navdêran jî heye. Di rewşa 
banglêkirinê de navdêrên ku qertafên banglêkirinê digirin dibin baneşan. 
Qertafên ku ew digirin li gorî zayend û mêjerê ji hev vediqetin. Navdêrên 
nêr qertafa "-0" digirin, navdêrên mê "_ê" û navdêrên pirjimar jî "<ino" 
digirin. 
Dema ku em dibêjin; "Hevalê.' ", em qala hevaleke keç, dema dibêjin, 
"Hevalo!" em çêlî hevalekî xort li dema cm dibêjin, "Hevalino!' jî em çêlî 
çend hevalan dikin. Bi şêweyekî din afirandina baneşanên pirjimar bi 
alîkariya peyva "gelî" û bi qerta fa tewangê ya pirjimariyê "-an"ê çêdibe. 
Wekî mînak: "Gelî hevalan!" 
Mînak 
Birako te çi zû xwe da dest/ Bavo wisa nabe! 
Keko rabe.' Mala te hilweşiya. 
Lo dengbêjo, dengê xwe bilind bike.' 
Keçê.' Te xêr e, tu çiji me dixwazî"! Hevalê, bêyî le xebat nameşe.' 
Birano! Dev ji xebatê bermedin! 
Zarokino! Hûn li hêviya me ne. 
Gundino, guh medin cehş û nokeran! 
Gelî hevalan! Zû em ji vir dûr bikevin! Gelî karkeran! Roja giran û girÎng 
hatiye. Gelî aqilmendan! Aqilê xvve bidin serê xIve. 
198 
JIMARNAV 
Jimamav her wekî ji navê wan jî diyar e, qesta navê hejmaran dike. 
Jimamav çar cure ne: 
1- Navên hejmarên hingehin 
2- Navên hejmarên dabeşkirinê 3- Navên hejmarên rêzkirinê 
4- Navên hejmarên hokerîn (hejmarên ritmik) 
Navên hejmarên bingehîn: yek, du. sê, çar, pênc. şeş, heft, heşt, neh, deh, 
yazdeh, dozdeh, sêzdeh, çardeh. pazdeh, şazdeh, hevdeh, hejdeh, 



Rêzimana kurdî | 3296  

 

nozdeh, hist, sih, çil, pêncî, şêst, heftê, heştê, nod, sed, du sed, sê sed, 
çar sed, pênc sed, şeş sed, heft sed, heşt sed, neh sed, hezar, du hezar, 
sê hezm; milyonek. du milyon, deh milyon. milyar. .. 
Mînak: 
Sih û yek heval rabûn govendê. Me bist û pênc xanî ava kirin. 
Di sala hezar û neh sed û çil û pêncan de hate cihanê. 
Wi di mehekê de milyonek û neh sed hezar fira qazanc kirin. 
Hejmarên dabeşkirinê: niv, çaryek, didu û niv, yek û niv, ji sisiyan 
yek, ji çaran sê.]i pêncan du, ji dehan şeş, ji sedî pazdeh. ji sedî Ust. ji 
hezari pênc.]i deh milyonî yek.]i milyarekê milyonek. .. 
Mînak: 
Diya min nîv nani dixwaze. Ez bi yek û nîvê têr naxwim. 
199 
Çaryek nan xwar. 
Ji dehan yekê gundiyan vegeriyan. Ji sedî çil qediya ma ji sedî şêşt. 
Ji hezarî yek vi karî nake. 
Navên hejmarên rêzkirinê: Di kurmancî de hejmarên rêzkirinê bi du 
awayan çêdibe; bi alîkariya tewangê û bi qertafên "<em", "<emin". 
1- Bi tewangê: yekê, diduyan, sisiyan, çaran, pêncan, şeşan, heftan, 
heştan, nehan, dehan, yazdeh an, dozdehan, sêzdehan, çardehem, 
pazdehan, şazdehan, hevdehan, hejdehan, nozdehan, bîstî, sihî, çilî, 
penceyi, şêstî, heftêyî, heştêyî, nodî, sedî, hezarî ... 
Mînak: 
Kesê çaran nasê min bû. 
Di rêza pêncan de ez hebûm. 
Ew li ber deriyê dehan rawestiya û li dêrî da. Di hejmara çilî de xwe ji bîr 
kir. 
2- Bi qertafê "-em" û "emîn: Ev qertaf ji kurmanciya başûr derbasî: 
kurmanciya bakur bûne, yekemin, duyemin, sêyemîn, çaremîn, 
pêncemîn, şeşemîn, heftemîn, heştemîn, nehemîn, de-hemin, yazdehem 
în. dozdehemîn, sêzdehemîn, çardehemîn, pazdehemîn, şazdehemîn, 
hevdehemîn, hejdehem în, nozdehemîn, bîstemîn ... 
Di bazdanê de kesa yekemîn ew bû. 
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Di rêza duyemîn de kesên nexweş dabûn sekinandin. Di pêşbaziyê de bû 
sêyemîn, lê tu xelat wernegirt. 
Di dorê de li pêş wî bîst û sê kes hebûn, ew yê bîst û çaremîn bû. 
200 
HEJMARÊN HOKERÎN 
Ev cure hejmar hokeran pêk tînin, awayê pêkanîna karekî nîşan didin. Di 
zimanên din de ji wan re hejmarên rîtmîk tê gotin. Ew bi alîkariya daçeka 
"bi" û qertafa "0" pê re jî bi dubarekirina hejmarekê tên bidestxistin. Her 
wekî: yek bi yek, du bi du, yeko yeko, deh hi deh, pênc hi penc, sed bi 
sed, şeşo şeşo, histo bîsto ... 
Her wiha bi awayê "yeke yek", "dehe deh","Msfe bîst", "sede sed' ... jî tê 
gotin. 
Mînak: 
Kesên ku çûbûn bajêr yeko yeko vegeriyan. Me gûz deh hi deh li hev 
parve kirin. 
Ew çar bi çar, em şeş bi şeş digeriyan. Mamoste şagirt pênce pêncji hev 
veqedandin. 
Tewanga jimarnavan 
Tewanga jimarnavan her çi qas li gorî devokan biguhere jî di zi-manê 
niviskî de bi vî rengî ye; hejmara yek mê ye û lewre jî tewanga wê bi "_ê" 
pêk tê. Lê dema ku ew cînavka nebinavkirî be nêtar e û zayenda ku 
dinimîne digire. 
Mînak: 
Di rêza yekê de ez hebûm. (jimarnava rêzkirinê) 
Yekiji min re got, .. Vê yekê bi min meke H. (CÎnavka nebinavkirî) 
Hejmarên din ji diduyan heta 19'an bi qertafa tewangê ya pirji- 
mariyê "-an" tên tewandin. 
201 
Mînak: 
Dehan ev kar kiribe ji sêyan qebûl nekir. Di wê rêzê de mala çaran a me 
ye. 
Di dorê de ez yê bîstî bûm. 
Hejmarên din bi "-Î"yê ditewin. 
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Mînak: 
Çilî kir, sihî xwm: 
Ji sedî bîstan bide min. Ji hezarî dehan bîne. 
Şêstî pejirand, çilî nepejirand. 
.J i sedî heftêyî ev armanc daye ber xwe. Pênc sed kesi piştevaniya min 
kir. 
Di hejmarên pirxaneyî de tewanga hejmara dawîn diyarker e. Mînak: 
Di sala hezar û neh sed LÎ bîst LÎ pêncan de. 
Du sedî ev doz meşand, lê du hezar LÎ du sed û bist û pêncanjî lê temaşe 
kil: 
Hejmarên mîna milyon û milyar ku ji zimanên biyanî ketine zimanê kurdî, 
Ji gorî hejmara berî xwe têne tewandin. 
Mînak: 
Milyonekê bide min, ez ê dil milyonan li te vegerînim. Bi bîst milyarî bikire 
LÎ sed milyarî bifiroşe. 
Her wiha hejmarên şikestî ango dabeşkirinê jî li gorî hejmara berî xwe 
ditewin. 
Mînak: 
Ew ê sê kîlo tî nîvan bikire. 
Nîvekî bide min. ez du nîvan bidim te. Kîlo tÎ nîvekî bide min. 
Her wekî ji hinek mînakên li jor jî diyar dibe, jimarnav dema ku 
dibin hevalnav, tewanga wan derbasî navdêra piştî wan dibe. 
Mînak: 
Mirovek nikare sê karan bi hev re bike. Sed mirovî heman çîrok ji min re 
gotiye. 
202 
Tewanga hejmarên şikestî li gorî hejmara berî wê pêk tê. Mînak: 
Nîvekî bide min. 
Du çaryekan jê bistîne. 
Heke ev hejmar rengdêrên jimarîn bin li gorî navdêra berî xwe ditewin. Ji 
aliyê tewangê ve ev cure jimarnav bandorê li navdêrê nakin. 
Mînak: 
Niv sêvê bide min. 
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Goşt xist nava çaryek nanî. 
Her wekî me di destpêka mijarê de jî da zanîn, di hin hevokan de tewanga 
jimarnavan cuda ye. Bo nimûne di devoka Culemêrgê de hemû hejmar bi 
"-ê" têne tewandin. Wekî: yekê, duyê, sêyê, çarê, pêncê, şeşê, heftê, 
heştê ... 
Raveka jimarnavan 
Raveka jimarnavan li gorî rola ku ew jimamav pêk tînin diguhere. Bo 
nimûne, heke ew jimamav cinavkên jimarîn bin, raveka wan jî wekî ya 
navdêra ku cihê wê girtiye pêk tê. 
Mînak: yeke çeleng, yeki haş, duyên qeşmer, pêncên hêja, çi/ên pêwîst, 
dehên mayî, heftên te ... 
Di diyarkirina mêjûyê de raveka hejmaran her tim nêr tê, ango dibe "_ê". 
Her çi qas hejmara "yek" wekî hejmareke mê were peji-randin jî ew jî 
veqetandeka "_ê" digire. Lewre jî divê mirov vê yekê wekî tiştekî awarte 
yan jî xeletiyeke bicihbûyi bipejirîne. 
Mînak: 
Dehê meha adarê hewa pir germ bû. Pêncê gulana par ez li Berlînê bûm. 
Yekê pûşpera sê salan berî niha bavê min ji girtîgehê derketibû. Dozdehê 
vê mehê ez ê werim Amedê. 
203 
LÊKER 
Lêker ew cureyê bêjeyê ye ku bi awayekî rêzimanî hêmana sereke ya 
pêveberê ye û bizavekê yan rewşekê nîşan dide. Di gelek zimanan de bi 
mebesta pêkanîna ahenga bi kirdeyê re li gorî dem, rawe, avanî ci rewşê 
tê kişandin. 
Di ferhengan de "lêker" bi awayê ku me li jor da, hatiye ravekirin. 
Di kurdî de navlêka "lêker" bi xwe girîngiya wê li ber çavan radixe. Di nav 
cureyên bêjeyan de ya heri giring ci berfireh "lêker" e. Celadet Bedirxan 
dema ku ev nav li vê têgihê kiriye, giringiya wê li ber çavan girtiye. Lewre 
peyva "lêker", j i "lêkirin'tê tê. Lêkirin, her wekî xuya ye wateya 
"avakirin''ê dide. Her çi qas gelek wateyên wê yên din jî hebin, li vê derê 
di wateya "avakirin''ê de ye. Çawa ku "dîwar lêkirin" tê gotin. Hevok li ser 
lêkerê tê avakirin, bêyî wê hevok ava nabe. Heke mirov bi awayekî din 
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bibêje, tu hevok bêyî "lêker'ê naçe serî. Hevokeke bêlêker, hevokeke 
nîvçe ye. Bo nimûne, dema ku mirov bibêje: "Amed duh ji pirtûkxaneyê 
pirtûkek kirî" mirov hêmanên vê hevokê yek bi yek jê derîne, heke lêker 
bi tena serê xwe jî bimîne, hevok dîsa dimîne, lê heke lêker jê were 
derxistin, hevok nîvçe dimîne. 
Mînak: 
Amed duh ji pirtûkxaneyê pirtûkek kirî. Amed duh pirtûkek kirî. 
Amed pirtûkek kirî. 
Amed kirî. 
Kiri. 
205 
Taybetiyên sereke yên lêkeran 
Di hevoka dawî de lêker (kirîn) bi serê xwe ma, lê disa ji hevok ji hevoktiyê 
neket. Lewre dema ku mirov dibêje "kiri' di nava wê de kirde û bireserekc 
veşarî heye. Mirov dizane ku "yekî tiştek kiriye". Ev yekjî têrî sazkirina 
hevokekê dike. Lê dema ku di heman hevokê de lêker ango peyva "kirî" 
bê xistin, li holê hevok namîne. Kî dikare çi ji van peyvên ku li pey hev rêz 
bûne fêm bike: "Amed duh ji pirtûkxaneyê pirtûkek ... " 
Dema ku mirov bi awayekî gelemperî bala xwe dide lêkeran hinek 
taybetiyên wê balê dikêşin. Wekî nimûne "teker" dema ku nehatibin 
kişandin, wekî navê lêkeran ango wekî "rader" derdikevin pêşberî mirov. 
Lêker di nav hevokê de bi riya kêşanê rist û peywira xwe bi cih tînin. Di 
dema kêsanê de reng û dirûvê lêkerê diguhere. Di dema kêsanê de 
rayekên lêkerê derdikevin holê û lêker hinek qertafên dem, kes û 
raweyan werdigirin. Berî ku em bala xwe bidin peyv saziya lêkeran, em ê 
hinek qala van taybetiyên bingehîn bikin. 
Rader 
Di kurdî de lêker di dirûvê raderîn de wekî navdêr derdikevin pêşberî 
mirov. Lêkera raderîn lêkera ku nehatiye kişandin e. Lêker bi dirûvê 
raderin navdêr in. Ew jî wekî navdêran ditewin û veqe-tandekan digirin. 
Mînak: 
kirin, gotin, hatin, xwestin, birin, şûştin, kişandin, avêtin .... Lêkerên 
raderîn ango navên lêkeran ji aliyê zayendê ve mê ne. 
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Her wekî tê zanîn di kurdî de zayenda bêjeyan di dema ravek û tewangê 
de diyar dibe. Dema ku em bi lêkereke raderin ravekê pêk bînin an jî wê 
bitewînin, em ê bibînin ku raderên kurdî giş mê ne. 
Mînak: 
Ez bi dftina te kêfxweş bûm. 
Ev gotina wê li xweşa min neçû. Ew dîtineke şaş e. 
206 
Her wiha di dema tewangê de jî zayenda wê diyar dibe. MÎnak: 
Ez bi vê gotinê xemgîn bûm. 
Bi xwestinê mirov hi ser nakeve. 
Gerguhêzî û negerguhêzî 
Her wekî berê jî em li serê rawestiyabûn, di lêkeran de gerguhêzî û 
negerguhêzî li gorî "bireser"ê diyar dibe. Heke lêkerek bi "bireser" be, ew 
lêker gerguhêz e, lê heke "bireser"a wê nîn be ne gerguhêz e. Di kurmancî 
de gerguhêzî gelekî girîng e, lewre zar-avayê kurmancî nîv-ergatîv e, ji ber 
vê yekê jî lêkerên gerguhêz û negerguhêz ji hev cuda têne kişandin. 
Lêkerên gerguhêz di demên bê û niha de li gorî kirdeyê, di demên borî de 
li gorî bireserê têne kişandin. Jj ber vê yekê di lêkerên gerguhêz de di 
demên bê û niha de kirde xwerû, bireser tewandî ye, di demên borî de 
kirde tewandî bireser xwerû ye. Ji ber heman sedemê di kurmancî de 
peyv ditewin û du kom cînavk (xweru û tewandî) hene. Di kurmancî de 
kirde û bireser bi riya tewangê ji hev têne veqetandin. Lewre jî di 
kurmancî de gerguhêzî û negerguhêziya lêkeran pir girîng e. 
Nexwe em ê çawa fêm bikin ku kîjan lêker gerguhêz c, kîjan ne gerguhêz 
e? Em di hevokê de li rewşa lêkerê binêrin. Di hevokê de dema ku mirov 
ji lêkerekê pirsa "çi Oi bo tiştan)", "kî/kê Oi bo kesan)" bike, heke bersiv 
ji kirdeyê cudatir be, ew lêker gerguhêz e, heke bersiv dîsa li kirdeyê 
vegere, ew lêker ne gerguhêz e. 
Mînak: 
Xwarin 
Me şîv xwar. 
Pirs: 
Kê çi xwar! 
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Bersiv: 
Me şîv xwar. 
Ji vê yekê jî diyar dibe ku lêkera xwarin gerguhêz e. Em mî-nakeke din 
bidin. 
207 
Hatin 
Bêrîvanji dibistanê hat. KÎ ji dibistanê hat? Bêrîvan hat. 
Çi hat? 
Bersiv dîsa "Bêrîvan" e. 
Lewre jî ew lêker negerguhêz e. Li gorî heman rêbazê em dikarin 
çend mînakên din jî bidin. 
Mînak: 
Hozên stranek got. Kê çi got? Hozên stranek got. Gundî zevîfirot. Kê çi 
firot? Gundî zevî firot. 
Me êzing sotin. Kê çi sot? Me êzing sotin. 
Me çar kes bijartin. Kê kî bijart? Me çar kes bijartin. 
Ez ê hevalekî xwe bibînim. KÎ dê kê bibîne?Ez ê hevalekî xwe bibînim. 
Ev lêker giş gerguhêz in, lê dema ku em dibêjin; Çûk firiya. Çijiriya? 
Çûfiriya. 
Lehî hat. Çi hat? Lehî hal. 
Zarok ji darê ket. KÎ ket? Zarok ket. 
Dilan çû bajêr. Kî çû bajêr? Dîlan çû bajêr. Kulîlk vebûn. Çi vebûn? Kulîlk 
vebûn. 
Mirov dikare gerguhêziya lêkerên xwerû bi vî awayî destnîşan bike. Ji 
lêkerên hevedudanî yên ku bi lêkera "kirin" pêk hatine, ger-guhêz in, ên 
ku bi lêkera "bûn"ê pêk hatine, negerguhêz in. Ji bilî van her du lêkeran, 
hinek lêkerên mîna "ketin", "man" û "şikestin''ê ku hene ku lêkerên 
negerguhêz çêdikin, hinek lêkerên mîna "dan", "xistin", "anîn", "birin" û 
"girtin"ê hene ku lêkerên gerguhêz çêdikin. 
Mînak: 
Ez ji bo kar amade bûm. Ki ji bo kar amade bû? Ez amade bûm. Wê lawik 
amade kir. Kê ki amade kir? Wê lawik amade kil: 
Ezfêrî xwendinê bûm. Kifêr bû? Ezfêr bûm. 
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Min Gulan/erf xwendinê kir. Kê kî fêr kir? Min Gulan fêr kir. 
208 
Di lêkerên pêkhatî de paşgira "-fn" lêkerên negerguhêz, paşgira ">andin" 
jî lêkerên gerguhêz pêk tîne. Her wiha paşgirên ">ijîn", "-isln" lêkerên 
negerguhêz, paşgirên ">ijandin" û ">isandin" jî lêkerên gerguhêz pêk 
tînin. 
Lêkerên mîna "firîn, şewitîn, êşîn, pelixîn, qelişîn, tengijîn û tepisîn ... " 
negerguhêz in. 
Lêkerên mîna, "firandin, şewitandin, êşandin, pelixandin, qelişandin. 
tengijandin, repisandin.. " jî gerguhêz in. 
Divê em bi bîr bixin ku hinek lêkerên awarte yên mîna "birîn", "kirin", 
"nivisîn" her çi qas bi "-În"ê diqedin jî lêkerên gerguhêz in. Her wiha kesên 
ku ji zikmakî kurdî nizanin divê ji bo gerguhêzî/ negcrguhêziya lêkerên 
xweru li ferhengan binêrin. Ji bilî wê hinek lêkerên mîna "lîstin'îê hene ku 
di warê gerguhêziyê de nîqaş li ser heye. 
Gerguhêziya lêkerên hevedudanî û biwêjî li gorî lêkera bingehîn diyar 
dibe. Bo nimûne, lêkera "lihevkirin" ji ber lêkera "kirin"ê ger-guhêz e, 
"lihevhatin" ji ber lêkera "hatin"ê negerguhêz e. Di van lêkeran de 
biresera yekser nîn e, biresera neyekser ango têrker heye, lê dîsa jî ji ber 
lêkera bingehîn lêkerên wekî gerguhêz têne dîtin. 
Kêşana lêkeran 
Lêkerên kurdî guherbar in, li gorî kes, dem, rawe û avaniyê tên kişandin. 
Di zimanzaniyê de ji vê taybetiya lêkeran re tewang jî tê gotin. Di kurdî 
de lêker li gorî kes, dem, rawe û avaniyê hinek qertafan digirin an jî di 
wan de hinek guhartin pêk tên. Dem û rawe li ser "rayekên lêkerê" ava 
dibin. Di kurdî de du rayek hene; "rayeka dema borî" û "rayeka dema 
niha". 
Rayeka dema borî 
Rayeka dema borî ya lêkeran, dema ku ji lêkeran qertafên raderîn "-in" û 
"-n" têne avêtin, tê bidestxistin. Rayeka dema borî ya lêkeran dema 
boriya têdeyî nîşan dide. Rayeka dema borî ya lêkerekê kesê sêyemîn ê 
yekjimar nîşan dide. Bo nimûne, "kirin" awayê raderî yê lêkerê ye, di vê 
lêkerê de "-in" qertafa raderî ye. Gava ku ev qertaf 
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209 
bê avêtin rayeka lêkerê "kir" dimîne. Ev rayek jî her wekî diyar e, dema 
borî ya têde yî pêk tîne. Ji ber vê yekê, ji vê rayckê re rayeka dema borî 
tê gotin. 
Rayeka dema horî ya lêkerên xwerû 
Rader    Rayeka dema borî 
alastin   alast 
angaştin               angaşt 
anîn       anÎ 
aşka/tin                aşkaft 
avêtin   avê! 
awartin                 awart 
axaftin axaft 
bihîstin                 bihîst 
bijartin bijart 
biraştin                 hiraşt 
birin       bir 
bişkaftin               bişkaft 
buhartin               buhart 
bûn        hû 
cûtin      cût 
çûn         çû 
[eşartin                feşart 
firotin    firot 
gestin    gest 
gihaştin                gihaşt 
girtin      girt 
gotin      got 
guhartin               guhart 
guhastin               guhast 
guvaştin               guvaşt 
hatin      hat 
hejmartin            hejmar! 
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heraftin                heraft 
heristin                 herist 
hinartin                hinart 
deristin                 derist 
210 
hingaftin              hingaft 
hiştin     hişt 
jentin    jen! 
kê/an    kêla 
keliştin ke liş f 
kenîştin                kenîşt 
kera/Un               keraft 
kesaxtin               kesaxt 
kêşan    kêşa 
ketin      ket 
kevaştin               kevaşt 
kirin       kir 
kaş tin   koşt 
ko/an    kola 
kuştin    kuşt 
kutan    kuta 
lîstin       list 
malaştin               malaşt 
mêtin    mêt 
mirin      mir 
nihartin                nihan 
nivîstin nivist 
nixamtin              nixamt 
pişaftin                 pişaft 
qelaştin                qelaşt 
parastin                parast 
pelaxtin                pelaxt 
pêçan    pêça 



Rêzimana kurdî | 3306  

 

perastin               perast 
peristin                 perist 
peristin                 perişt 
qevastin               qevast 
rêtin      rêt 
sotin      sot 
spartin spart 
stran      stra 
xistin     xist 
xwarin xwar 
xwestin                xwest 
                211 
Rayeka dema borî ya lêkerên pêkhatî 
Ji lêkerên ku bi "-in" û "-an"ê diqedin de, bi tenê "-n" tê avêtin û li holê 
rayeka dema borî dimîne. 
Lêker     Rayeka dema borî 
mijîn      mijf 
kişîn       kişî (ya) 
dirfn      dirî (ya) 
firîn        firî (va) 
kelijin    keliji 
tepisîn tepisî 
revîn      revî (Ya) 
tewîn    (ewî (ya) 
êş În      êşî (ya) 
kêşan    kêşa 
westan                 westa 
hêran    hêra 
teqîn     feqî (ya) 
Di lêkerên ku bi "<andin" hatine pêkanîn de jî bi tenê "<in" tê avêtin. 
Mînak: 
Lêker 
Rayeka dema borî kişand 
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êşand 
şewitand 
gerand 
keland 
xurand 
dirand 
nivîsand 
qelişand 
pelişand 
ceriband 
qurifand 
kişandin êşandin şewitandin gerandin kelandin xurandin dirandin 
nivîsandin qelişandin pelişandin ceribandin qurifandin 
212 
Rayeka dema niha 
Ji bilî vê rayeka dema borî, rayck dema niha jî heye. Ew li gorî her lêkerê 
diguhere. Ew jî di dema niha de bi dest dikeve. Piştî ku lêkerek li gorî 
dema niha hate kişandin û qertafên dem û kesan hatin je avêtin, tiştê ku 
li holê dimîne rayeka dema niha ye. 
Wekî mînak em dîsa bala xwe bidine lêkera "kirin "ê. Lêkera "kirin" di 
dema niha de ji bo kesê yekemîn dibe "dikim ". Li vir "di-" daçeka dema 
niha ye,"-im" jî cînavka kesandinê ya kesê yekemîn e. Dema ku ev qertaf 
bêne avêtin li holê tîpa"k" dimîne. Nexwe rayek dema niha ya lêkera 
"kirin "ê bi tenê tîpek ango "k" ye. Di mijara peyvsaziyê de em bi berfirehî 
li ser vê mijarê rawestiyan lê dîsa jî wekî lîste em hinek lêkeran rêz bikin. 
Lêkerên xwerû 
Rader    Rayeka dema niha 
alastin   di-alês-e 
angaştin               di-angêş-e 
anin       di-hîn-e                (tîne) 
aşkaftin                di-aşkêv-e 
avêtin   di-avêj-e 
awartin                 di-awêr-e 
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axaftin di-axêv-e 
bihîstin                 di-bihîz-e 
bijartin di-bijêr-e 
biraştin                 di-birêj-e 
birin       di-b-e 
bişkaftin               di-bişkêv-e 
bihar/in                di-bihêr-e 
bûn        di-b-e 
cûtin      di-cû 
çûn         di-ç-e 
dîtin       di-bîn-e 
feşartin                di-feşêr- e 
firoştin di-firoş-e 
ges/in   di-gez-e 
gihaştin                di-gihêj-e 
deristin                 di- deriz - e 
                213 
girtin      di-gir-e 
gotin      di-bêj-e 
guhartin               di-guhêr-e 
guh as tin             di-guhêz-e 
guvaştin               di-guvêş-e 
hatin      di-hê (tê) 
hejmartin            di-hejmêr-e 
heraftin                di-herêv-e 
heristin                 di-heriz-e 
hinartin                di-hinêr-e 
hingaftin              di-hingêv-e 
hiştin     di-hêl-e 
jentin    di-jen-e 
kel iş tin                di-keliş-e 
kenîştin                di-kenîj-e 
keraftin                di-kerêv-e 
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kesaxtin               di-kesêx-e 
kêşan    di-kêş-e 
kef tin   di-kev-e 
ke vaş tin             di-kevêj-e 
kirin       di-k-e 
koştin    di-koj-e 
ko/an    di-kol-e 
kuştin    di-kuj-e 
lîstin       di-lîz-e 
malaştin               di-malêş-e 
mêtin    di-mêj-e 
mirin      di-mir-e 
nihartin                di-nihêr-e 
nivîstin di-nivîs-e 
nixamtin              di-nixêm-e 
pişaftin                 di-pişêv-e 
qelaştin                di-qelêş-e 
parastin                di-parêz-e 
pelaxtin                di-petêx-e 
peristin                 di-periz-e 
periştin                 di-periş-e 
qevastin               di-qevêz-e 
214 
rêtin sotin spartin xistin xwarin xwestin 
di-rêj-e di-soj-e di-spêr-e di-x-e di-xw-e di-xwaz-e 
Lêkerên pêkhatî 
Di lêkerên ku bi paşgira "-în" pêk hatine de rayeka dema niha morfema 
(navdêr, hevalnav, rayeka lêkera xwerû) ku lêkerê pêk tîne bi xwe yc. Her 
wekî "rev-În" "di-rev-im". Gava ku mirov ji van lêkeran "-în"ê bavêje, li 
holê rayeka dema niha dimîne. Em di vî warî de çend mînakan bidin. 
Rader    Rayeka dema niha 
gerîn      di-ger-e 
meşîn    di-meş-e 
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êş În      di-êş-e 
kenîn     di-ken-e 
nivîsin   di-nivîs-e 
rij În       di-rij-e 
mijîn      di-mij-e 
elimin    di-elim-e 
xeyidîn                 di-xeyid-e 
kelîn      di-ke/-e 
şewitîn                 di-şewit-e 
çirfn       di-çir-e 
zûrîn      di-zûr-e 
firîn        di-fir-e 
dirin       di-dir-e 
barin      di-bar-e 
reş în     di-reş-e 
Di lêkerên gerguhêz de ku bi paşgira "-andin"ê hatine pêkanîn rewşeke 
cuda derdikeve pêşberî mirov. Rayeka dema niha ya van lêkeran awayê 
negerguhêz ê van lêkeran e. Em îcar jî lêkera "revandin"ê wekî mînak 
bidin, 'di-revîn-e', Her wekî xuya ye lêkera "revîn" îcar bû ye rayck a dema 
niha ye lêkera "revandin"ê. 
215 
Rader 
Rayek dema niha 
gerandin meşandin êşandin kenandin nivisandin rijandin mijandin 
elimandin xeyidandin kelandin şewitandin çirandin zûrandin firandin 
dirandin barandin 
di-gerîn-e di-meşîn-e di-êşîn-e 
di-kenîn-e di-nivîsîn-e di-rijîn-e di-mijîn-e di-elimîn-e di-xeyidîn-e di-
ketîn-e dl-şewitîn-e di-çirîn-e di-zûrîn-e di-firîn-e di-dirîn-e di-barîn-e 
Lêkerên ku bi "-an"ê diqedin bi gelemperî li ser rayeka dema niha ya 
lêkereke xweru ava bûne. Lewre jî forma rayeka dema niha ya lêkera 
xwerû hatiye parastin. Her wekî "hêrtin" û "hêran", hinek ji wan lêkeran 
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jî forma wan a xwerû hatiye jibîrkirin. Ji van lêkeran jî dema ku mirov "-
an"ê bavêje, li holê rayeka dema niha dimîne. 
Mînak: 
Ral/er 
kêlan kutan pêçan westan kêşan 
di-kêl-e di-kut-e di-pêç-e di-west-e di-kêş-e 
Rayekên ku dibin morfemên bêjesaz 
Rayeka dema niha ya hin lêkeran wekî wekî morfemên bêjesaz bi kêr tên. 
Hin caran ew morfem wekî paşgir têne bikaranîn û bi alîkariya wan hinek 
bêjeyên nû têne dariştin. 
216 
Mînak: 
I-alês/:ftraqalês, rûnalês ... I-avêj/: tîravêj, peravêj, dûravêj. .. 
                I-kêş/: pêşkêş, şûrkêş, esrarkêş, serkêş, 
renckêş                              . 
                I-kuj/: agirkuj, êşkuj, mirovkuj, birakuj, xwekuj                 . 
I-ger/: tevger, têger; şevger; bager. .. 
I-koj/: hestîkoj, darkoj. .. 
I-kut/: mîrkut, dankut. serkut.. 
I-xur/: kurtêlxur, bertîlxur, nanxur. .. 
I-bêj/: çîrokbêj. stranbêj, goranîbêj, qewlbê ... I-pêj/: nanpêj, aşpêj. .. 
I-bihêr/: zûbihêr; şevbihêrk, bihêrbar .. /-bijêr/: hûrbijêr. hilbijêr, berbijêr 
.. I-rêj/: xwînrêj, avrêj, rondikrêj. .. I-gir/: avgir, alîgir, destgir. kefgir. .. 
I-guhêz/: gerguhêz, ma!guhêz, wêneguhêz, dîmenguhêz ... /-hingêv/: 
derhingêv, şûnhingêv. desthingêv. ... 
I-jen/: bilûrjen, neyjen, pembûjen .... 
l-nivÎs/: çîroknivîs, helbestnivîs, dîroknivîs, bûyernivîs ... I-kêl/: dewkêl, 
têkilî ... 
I-pêç/: dorpêç, derpêç ... 
/-koU: erdko/, dirankolk. .. 
I-bir/: cawbir, bivir (bibir), tevir (tebir), darbir; çu/bir, rêbir I-firoş/: 
nanfiroş, agahîfiroş, darfiroş, rojname firoş, tilyakfiroş, 
xwefiroş, we Iatfiroş , çekfiroş ... 
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Hin earan jî berî hin paşgiran tên 0 bêjeyên nû pêk tînin. 
Mînak: bêje, kujer, bêjing, ko ling, pêjen firoşkar; gerok, pêçek.: 
Her wiha bi alîkariya paşgira "-k" ji van rayên bêjeyan navdêr têne çêkirin. 
Mînak: dirankolk, serşok, destşok, rojnivîsk. .. 
Mijareke ku divê em li ser rawestin jî di hin lêkeran de pevguherîna 
dengan e. Hin lêkerên xweru di dema kêşanê de ditewin ango di wan de 
dengek li dengekî dadigere. Di lêkerên kurmancî de hem dengdêr hem jî 
dengdar di dema kêşanê de diguherin. Ji dengdêran dengê "a" li dengê 
"ê" dadigere. Ji dengdêran jî dengên nefizekî "ş, s, f, p" li dengên fizekî 
(sewtanî) "i. z, v, b" dadigerin. 
217 
Di hin lêkeran de              "ş" dibe "j". 
Mînak: 
kuştin    dikuje 
biraştin                 dibirêje 
koştin    dikoje 
gihaştin                digihêje 
Di hin lêkeran de              "f' dibe "v". 
Mînak: 
pişaftin                 dipişêve 
kera/tin                dikerêve 
pişkaftin               dipiş kêve 
Di hin lêkeran de              "s" dibe "z". 
Mînak: 
guhastin               diguhêze 
lîstin       dilîze 
bihîstin                 dibihize 
xwestin                dixwaze 
parastin                diparêze 
gestin    digeze 
Di hin lêkeran de              "p" dibe "b". 
Mînak: 
Qulaptin               diqulêbe 
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Her wekî ji mînakan jî diyar dibe, dengê "a" li "ê"yê dadigere. Mînak: 
guhastin parastin axaftin guvaştin 
diguhêze diparêze diaxêve diguvêşe 
Di hin lêkeran de hinek deng ketine, lê di dema niha de ew dengji nû ve 
derdikevin holê. 
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Mînak: 
ke(f)tin                 dikeve 
avêtş) tin             davêje 
firo (ş) tin            difiroşe 
dotş{ tin               didoşe 
rê(ş) tin                dirêje 
Di hin lêkeran de jî rayeka dema borî ya kevnare wekî paşgir tê bikaranîn, 
wekî ji kerdinê "<ker", ji berdinê "-ber". 
Mînak: 
/-ker/: zîvker; karker, zêrker: .. /-ber/: rêveber. rêber, rêncher. .. 
Di devoka Serhedê de forma nûjen a rayek dema borî wekî paşgir tê 
bikaranîn. 
Mînak: 
/kir/: ma/kir, zarkir; karkir. .. 
Her wekî j i mînakan jî diyar e, rayeka dema niha û ya dema borî ya hin 
lêkeran gelekî dûrî hev in. Ev lêkerên nerêzikî ne. Lêkerên mîna "hiştin ", 
"pehtin ", "gotin ", "dîtin 'Iê lêkerên bi vî rengî ne. 
Lêker     rayek dema borî               rayek dema niha 
gotin      got         bêj 
pehtin   peht      pêj 
dîtin       dît           bîn 
hiştin     hişt         hêl 
Ji aliyê peyvsaziyê ve lêker 
Piştî van agahiyên destpêkê êdî em dikarin derbasî taybet-mendiyên 
lêkerê bibin. Pêşî divê mirov ji hêla kêsim û teşeyê ve lêkeran hilde dest. 
Her wekî peyvên din, lêker jî di nav xwe de parve dibin ser du cureyên; 
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"xwerû" û "nexwerû ". Her wiha lêkerên "nexwerû" jî di nav xwe dibin du 
bir; "hevedudanî" û "pêkhatî". 
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Lêkerên xwerû 
Ev cure lêker, her wekî ku ji navê wanjî diyar e, di binyata xwe de lêker in 
ûji hêmanekê tenê pêk hatine. Gava ku lêker li gor] dem û kesan neyên 
kişandin, qertafên raderan (masder) digirin. Lêker bi gelemperî ji lêkerên 
xwerû pêk tên. Hejmara lêkerên xwerû kêm e, lê ev cure lêker bingeha 
piraniya lêkerên kurmancî pêk tînin. Her wihaji rayeka dema niha ya van 
lêkeran morfemên serbixwe bi dest dikevin, ew morfem carinan dibin 
paşgirên ku kirdenavan saz dikin û hin caran jî bingeha peyvên nû pêk 
tînin. Ji bilî vê yekê ji wan lêkeran hinek navdêr bi dest dikevin. 
Gelek ji van lêkeran hatine jibîrkirin, hinekan ji wan karîgeriya xwe ji dest 
daye. Îro em li şûna wan hinek lêkerên pêkhatî, hevedudanî yanjî lêkerên 
biyanî bi kar tînin. Heke ev lêker ji nû ve karîger bibin dê hêza derbirînê 
ya zimanê kurdî zêdetir bibe. Em dixwazin li vê derê bîr û têbîniyên xwe 
der barê wan de bibêjin. 
ajotin (ajo) 
Lêkereke karîger a xwerû ye. Ev lêkera gerguhêz îro jî tê bikaranîn. Her 
wiha rayeka dema niha ya vê lêkerê "ajo" wekî mor-femekê tê bikaranîn 
û bi alîkariya wê gelek peyv bi dest dikevin. Bo nimûne, "ajo, pêvajo, dû 
vajo, ajokar, ajodar ... " 
ajûtin (ajû) 
Ev lêker niha zêde nayê bikaranîn, li şûna wê lêkera hevedudanî "qirkirin" 
û lêkera pêkhatî "qîrandin" tên bikaranin. Wekî lêkereke negerguhêz jî 
"qîrîn" tê bikaranîn. 
alastin (alês) 
Ev lêkereke gerguhêz e. Rayeka dema niha ya vê lekerê wekî paşgir tê 
bikaranin. Ji bo kesên ku tiştekî dialêsin mirov dikare bi kar bîne. Her wekî 
"destalês, kasa/ês, solalês", ller wiha ev lêker pêşgira "da-" werdigire û 
jê lêkera "daalastin" derdikeve holê. 
arastin (arêz): xemilandin, rayekandin 
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Ev jî lêkereke gerguhêz e, lê hatiye jibîrkirin. Li şûna wê lêkera pêkhatî 
"xemilandin" tê bikaranîn. Mirov dikare rayeka dema niha ya vê lekêrê 
"arêz''ê jî wekî paşgir bi kar bîne. 
Mînak: xanî arêz, bûkarêz ... 
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aşartin (aşêr): îtirafkirin 
Lêkera "aşartin" lêkereke gerguhêz e. Ev lêker bi tenê di peyva "veşartin" 
de maye. Lêkera "aşartin" bi alîkariya pêşgira lêkersaz "ve-" wateya xwe 
guhartiye û wateyeke dijber wergirtiye. Lê belê lêkera "aşartin" di zimanê 
nivîskî de zêde nayê bikaranîn. 
aşkartin (aşkêr): 1. derbirîn, beyankirin 2. aşkerakirin 3. teyîd-kirin 4. 
peyitandin 
Ev lêkera xwerû lêkereke gerguhêz e. Lêkera "aşkartin" di zi-manê îroyîn 
de hatiye jibîrkirin, li şûna wê peyva "aşkera" ku ji wê lêkerê bi dest ketiye 
bi alîkariya lêkera "kirin" bûye "aşkerakirin" ango bûye lêkereke 
hevedudanî. 
aşka/tin (aşkêv) 
Ev lêker jî gerguhêz e û bi lêkera "aşkartin" re hemwate ye. Ew jî zêde 
nayê bikaranîn. Ev lêker bi rengê "şika/fin" jî derdikeve pêşberî mirov. 
Dibe ku têkiliya wê bi lêkera "pişkaftin"ê re jî hebe. Reng e ku ew "bi-
şkaftin" be. Heke ev lêker di zimên de çalak û karîger bibe dê di warê 
wateyê de valahiyekê dagire. 
avêtin / avêştin (avêj) 
Lêkera "avêtin" lêkereke karîger c. Ew jî lêkereke gerguhêz c û rayeka 
dema niha ya vê lêkerê "avê]" wekî paşgir tê bikaranîn. Nimûne: tîravêj, 
rimavêj . ... 
awartin (awêr): cudakirin, vederkirin 
Ev lêker tenê di peyva "awarte" de wekî rengdêr derdikeve pêşber) 
mirov. Lê di hin berhemên berê de wekî lêker jî derdikeve pêşberî mirov. 
Îro li şûna wê hinek lêkerên ji zimanê biyanî û lêkera hevedudanî 
"cudakirin" tên bikaranîn. Heke ev lêker karîger bibe, dikare valahiyeke 
berbiçav dagire, her wiha mirov dikare rayeka dema niha ya vê lekêrê 
"awêr" jî wekî paşgir bi kar bîne. 
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axaftin (axêv) 
Ev lêker negerguhêz e. Li hin herêman tê bikaranîn, rayeka dema niha ya 
vê lêkerê "axêv" jî wekî paşgir tê bikaranîn. Bo nîmûne, "kurmancîaxêv" 
"tirkîaxêv" û hwd. 
baristin (bariz): ji ber germbûnê fireh bûn 
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Ev lêker zêde nayê bikaranîn, lê heke karîger bibe di warê zanistî de 
dikare valahiyekê dagire. 
heraftin (berêv): f. sivikkirin 2. gotûbêjkirin, hevditinkirin 
Ev lêker di du ferhengên cuda de bi du wateyên cuda derket pêşberî me. 
Lê Îro di her du wateyan de jî zêde nayê bikaranîn. Bi taybetî di wateya 
duyemîn de bikaranîna wê dê valahiyeke berbiçav dagire. Ji ber ku di 
kurmanciya nivîskî de li şûna vê lêkerê hinek lêkerên biwêjî tên bikaranîn. 
beristin (beriz): hurmetkirin 
Ev lêker îro zêde nayê bikaranîn, lê dibe ku bi peyva "rêz" re têkildar be. 
Her wiha wisa xuya dike ku têkiliya wê bi lêkera "peristin" re jî heye. Em 
dizanin ku dengê "p" û "b" di gelek peyvan de cihê xwe didin hev. Her 
wekî "bişaftin" û "pişaftin", 
bêjtin (bêj): bêjandin, bêjingkirin. 
Ev lêkereke gerguhêz e, di zimanê gelêrî de tê bikaranîn, lê di jiyana 
bajaran de zêde nayê bikaranîn. Peyva "bêjing (bêj+ing)" li ser bingeha 
rayeka dema niha ya vê lêkerê hatiye dariştin. 
bihartin (bihêl) 
Ev jî lêkereke gerguhêz e. Bihartin Îro jî lêkereke karîger e. Her wiha 
lêkerên borîn û borandin, li ser bingeha vê lêkerê hatine dariştin. Rayeka 
dema niha ya vê lêkerê "bihêr" wekî morfemeke serbixwe, hin caran jî 
wekî paşgir tê bikaranîn. Peyvên mîna; "bi-hêrk", "şevbihêrk", 
"dembihêrk", "serblhêrk", "binbihêrk" ji vê raye kê bi dest dikevin. 
bihîstin (bihîz) 
Ev jî yek ji lêkerên xwerû yên karîger c. Bihîstin lêkereke ger-guhê? C li li 
gorî rêzikê tê kişandin. Rayeka dema niha ya lêkerê wekî morfemeke 
serbixwe û wekî paşgir jî tê bikaranîn. Ji rayeka dema niha "bihîz"ê mirov 
dikare peyvên mîna "bihîzer", "dûrbihîz" bi dest bixe. Lêkera bihîstin bi 
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tenê pêşgira "ra-" digire û jê peyva "rabihîstin (hîskirin, hestpêkirin)" tê 
bidestxistin. 
bijartin (bijêr) 
Lêkera "bijartin" jî lêkereke karîger a kurdî ye. Ew jî lêkereke 
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gerguhêz e. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "bijêr" jî morfemeke serbixwe 
ye. Ji wê peyvên mîna "hûrbijêr", "berbljêr", "hilbijêr" hwd. bi dest 
dikevin. Her wiha ji lêkera "bijartin", lêkerên "hi/bijartin", "vebijartin" 
hatine dariştin. Ji wan jî peyvên mina "hilbijêr", "vebijêr", "vebijêrk" bi 
dest dikevin. 
biraştin (birêj) 
Lêkera biraştin lêkereke xwerû ya karîger e. Rayeka dema niha ya vê 
lêkerê jî wekî paşgir tê bikaranîn. Her wekî goştbirêj .... 
birûstin (birûs): biriqîn 
Ev lêker di zimanê rojane de tê bikaranîn, lê zêde ne karîger e. 
Peyva "birûsk (birûs+k) " bingeha xwe ji rayeka dema niha ya vê lêkerê 
digire. Ev lêkereke negerguhêz e. Her wiha forma lêkera pêkhatî ya 
"birûsîn" ji heman bingehê tê. 
birin (b) 
Lêkera "birin" lêkereke gerguhêz e. Dema ku mirov bala xwe dide rayeka 
dema niha ya vê lêkerê mirov dibîne ku ew lêker jî bi domana demê re 
kun bûye. Her wiha dirûvê vê lêkerê yê di Laravayên din ên kurdî de jî vê 
rastiyê dipeyitîne. Di kurmanciya jêrin de "birdin' di kirmanckî de 
"berdene't ti: bikaranîn. Di hin devokên kurmancî de jî di raweya fermanî 
de li şûna "bibe" "here" tê gotin. Her wiha di peyva pêkhatî "rêber" de jî 
rayeka dema niha wekî "ber" derdikeve pêşberî mirov. Ew jî nîşan dide 
ku rayeka dema niha ya vê lêkerê, berê "ber" bûye, lê niha kurt bûye û 
wekî "b" maye. 
bişaftin / pişaftin (bişêv/ pişêv): helandin 
Lêkereke gerguhêz e, bi wateya di tiştê şilemenî (avî) de helan-dina tiştê 
hişk e û di zimanê gelêrî de "pişaftin" ji bo pel û titûna hişk tê bikaranîn. 
Van demên dawîn beranberî peyva "asîmilasyorî'ê tê bikaranîn. Rayeka 
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dema niha ya vê lekcrê "pişêv" jî wekî morfemeke bêjesaz bi kêr tê. If er 
wekî "xwepişêv", "çandpişêv" ... 
bizaftin {hizêv): tevgerîn 
Lêkera "bizaftin" di kurmanciya Bakur de zêde nayê bikaranîn, lê di 
kurmanciya jêrîn de wekî "bizawtin" tê bikaranîn. Di kurmancî 
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de lêkera pêkhatî "tevgerîn" cihê wê girtiye. "Bizaftin" lêkereke 
negerguhêz e. Aliyê balkêş ê vê lêkerê ev e kuji wê navdêra "bizav" bi 
dest dikeve. Her wiha mirov dikare rayeka dema niha ya vê lêkerê "bizêv" 
jî wekî morfemeke serbixwe bi kar bîne. Wekî mînak mirov dikare peyvên 
mîna"/ezbizêv", "bizêvok' darêje. 
bizûtin (bizû): 1. bizaftin 2. lihevgerîn, tevgerîn (mecazî) Lêkera "bizûtin" 
lêkereke negerguhêz e. Der barê bikaranîna wê de agahiyên berfireh bi 
dest neketin. 
bûn (b) 
Lêkera "bûn" lêkereke negerguhêz e. Di kurdî de xwediyê du wateyan e, 
ev lêker beranberî "bûden" û "şoden"a farisî, "to be" û "to become" a 
îngilîzî tê bikaranîn. Wisa xuya dike ku ev lêker bi domana demê re gelekî 
guheriye, lewre jî rayeka dema niha ya vê lêkerê daketiye yek dengî ango 
bi tenê "b" maye. Dema ku mirov bala xwe dide forma vê lêkerê ya 
"bûden" ê Û dirûvê di hin devokên kurmancî de mirov dikare bibêje dibe 
ku forma kevnare ya vê lêkerê "bûndin" be. 
cûtin (cû) 
Lêkera "cûtin" gerguhêz e, di kurmancî de tê bikaranîn. Li ser bingeha 
peyva rayeka dema niha ya vê lêkerê bêjeya "cûm" bi dest dikeve. Bo 
nimûne "cûmek benişt" tê gotin. Bi vê peyvê re paşgireke bêjesaz "-m" 
diyar dibe. Ev paşgir, di zimanê nivîskî de zêde nayê zanîn, ji rayeka dema 
niha ya lêkeran navdêran çêdike. 
çêştin (ç~JJ: fehmkirin 
Ev lêkereke gerguhêz e, di kurmanciya Bakur de zêde nayê bikaranîn, lê 
di kurmanciya jêrîn de tê bikaranîn. Di kurmanciya Bakur de li şûna wê 
peyva erebî "fehm" rayeka dema niha ya vê lêkerê "çêj" tê bikaranîn. Her 
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wiha di kurmanciya jêrîn de li şûna "xwaringeh'tê jî "çêştxane" tê 
bikaranîn 
çûn (ç) 
Ev lêkera negerguhêz di kurdî de lêkereke bingehîn e. Ev jî wekî lêkera 
"jJ1În"ê gelekî guheriye û rayeka dema niha ya vê lêkerê wekî dengê "ç" 
maye. Ev lêker di nava gel de wekî "çûndin" jî tê bikaranîn, dibe ku forma 
kevnare "çûndin" be. 
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dan (d) 
Lêkera "dan" lêkereke gerguhêz c û ev jî wekî lêkerên "bûn" û "çûn" 
lêkereke bingehîn c. Ev jî wekî lêkerên navborî gelek guheriye û rayeka 
dema niha ya vê lêkerê wekî dengê "d maye. Di zimanê farisî de beranberî 
vê lêkerê "daden" tê bikaranîn, ne dûr c dirûvê kevnare yê lêkera "dan" 
jî "dan tin" be. Ji lêkera "dan" bi alîkariya qertafên lêkersaz lêkerên 
pêkhatî yên mîna "vedan", "berdan", "werdan", "hi/dan", "dadan", 
"radan", ... tên dariştin. 
dawîtin (dawî): bêjtin 
Ev lêkereke gerguhêz e, lê zêde nayê bikaranîn, ji wê zêdetir hemwateya 
wê "bêjtin" tê bikaranîn. 
deristin (deriz) 
Ev lêkereke gerguhêze, ev forma xweru zêde nayê zanîn, li şûna wê forma 
pêkhatî "derizîn" forma gerguhêz "derizandin" tên bikaranîn. 
dirûtin (dirû) 
Ev lêker jî gerguhêz e, di kurmancî de bi berfirehî tê bikaranîn. 
Du wateyên vê lêkerê hene: 1. dirûtina cil û bergan 2. dirûtina giha. Her 
wiha rayeka dema niha ya lêkerê "didi" wekî paşgira bêjesaz tê bikaranîn. 
Bo nimûne, "cildirû", "soldirû". 
dîtin (hîn) 
Ev lêkereke nerêzikî ye. Rayeka dema niha ya lêkerê ji dirûvê raderîn û 
rayeka dema borî cudatir e. Rayeka dema niha ya vê lêk-erê "bîn" 
morfemeke karîger e. Ji wê gelek peyv têne dariştin, her wekî "bînahî", 
"çakbîn", "dûrbîn", "bîner", "pêşbînî" hwd ... Li ser bingeha rayeka dema 
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borî ya vê lêkerê jî hinek peyvên mîna, "dît-barî", "dimen" hatine dariştin, 
lê ev rayek ji vê hêlê ve zêde ne karîger e. 
dotin (doş) 
Lêkereke gerguhêz e. Di dema niha de dengê "ş" derdikeve holê. 
Ji ber vê yekê dibe ku awayê kevn ê lêkerê "dostin" be. Di zimanê farisî 
de ji bo vî karî lêkera "doşîden" tê bikaranîn. Li gorî rêzika guherîna 
dengan a kêşana lêkeran diviya dengê "ş" bibûya ''j'', lê tiştekî wiha pêk 
nayê. Mirov dikare rayeka dema niha ya vê lêkerê jî wekî morfemcke 
bêjesaz bi kar bîne. Bo nimûne, ji bo kesên ku çêlekan didoşe "çêlekdoş" 
tê gotin. 
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dûtin (dû) 
Lêkera "dûrin" di zimanê gundiyan de pir dihat bikaranîn, lê îro li şûna wê 
lêkera hevedudanî "siwaxkirin" jî tê bikaranîn. Di hin de-vokan de ev lêker 
kurt bûye û wekî "dûn" tê bikaranîn. Mirov dikare rayeka dema niha ya 
vê lêkera gerguhêz "dû" wekî paşgir bi kar bîne. 
efsartin (evsêr): efsirîn 
Ev lêkereke negerguhêz e, lêkereke kevnare ye, lê îro kêm tê bikaranîn, li 
şûna wê forma pêkhatî "efsirîn" tê bikaranîn. 
engaştin (engêj): xeyalkirin 
Ev lêker gerguhêz e û di kurmanciya jorîn zêde nayê zanîn. Li şûna wê 
peyva erebî "xeyal" tê bikaranîn. Di kurdî de peyveke hemwateya vê 
"nîgaş" heye, her wiha bi forma "nîgaşkirin" wekî lêkera hevedudanî jî tê 
bikaranîn, dibe ku binyata wan yek be. Bikaranîna vê lêkerê dê di 
kurmancî de dikare valahiyeke berbiçav dagire. 
firotin (firoş) 
Di vê lêkerê de jî di dema niha de dengê "ş" derdikeve holê, lewre dirûvê 
wê yê kevnare wekî "flroştin" tê zanîn. Lê di farisî de beranberî wê bêjeya 
"firûxten" tê bikaranîn, ev yek der barê forma "firoştinê de şik û gumanê 
bi mirov re çêdike. Rayeka dema niha ya vê lêkerê wekî morfemckê tê 
bikaranîn û gelek bêjeyên nû jê têne dariştin. Mînak: kincfiroş.firoşkar; 
agahifiroş, xwefiroş, welatfiroş ... 
gestin (gez) 
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Lêkera "gestin" lêkereke gerguhêz e. Rayeka dema niha ya vê lêkerê ne 
wekî paşgireke ku kirde navan çêdike, lê belê wekî navdêr tê bikaranîn. 
Her wekî "Gezek nan bi dest min nakeve", "Min gezek li sêvê xist." Li ser 
bingeha rayeka dema niha lêkera hevedudanî "gezkirin" hatiye çêkirin. 
gihaştin (gihêj) 
Lêkera "gihaştin" lêkereke negerguhêz e, niha di zimanê nivîskî de tê 
bikaranîn, lê ne pir zêde. Li şûna wê forma gerguhêz "gihê-jandin, 
gihandin" li ser bingeha rayeka dema niha ya vê lêkerê 
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hatiye çêkirin û forma "gihan" her wekî hemwateya "gihaştin'tê. li ser 
heman bingehê hatiye dariştin. Li ser bingeha lêkera "gihandin" jî bi 
alîkariya pêşgira "ra-" lêkera "ragihandin" hatin dariştin. 
girtin (gir) 
Lêkera "girtin" lêkereke xwerû ya resen e. Ev jî lêkereke ger-guhêz e. Di 
dirûvê vê lêkerê de zêde guhartin pêk nehatiye. Ji ber vê yekê mirov 
dikare rayeka dema niha ya vê lêkerê li gorî rêzikê bi hêsanî bi dest bixe. 
Dema ku mirov qertafa raderê ji lêkerê diavêje, rayeka dema borî "girt" 
ci dema ku mirov "t"yê jî diavêje îcar rayeka dema niha "gir" bi dest 
dikeve. Rayeka dema niha ya lêkerê gelekî karîger c. Wekî paşgir tê 
dawiya gelek bêjeyan ci kirdenavan çêdike, her wekî "kefgir, çepgir, alîgir 
.. " Ji lêkera "girtin"ê bi alîkariya qertafên lêkersaz gelek bêjeyên nû tên 
dariştin. 
Mînak: vegirtin, dagirtin, hilgirtin, wergirtin, ragirtin ... Aliyekî din ê vê 
lêkerê jî ev e ku bi domana demê re qada wateyî ya vê lêkerê berfireh 
bûye, vê lêkerê cihê gelek lêkerên mîna "radan, qefaltin û hingaftin" ê jî 
dagir kiriye. 
gotin (bêj) 
Lêkera "gotin" lêkereke gerguhêz, lê ew lêkereke nerêziki ye. 
Forma raderî û rayeka dema niha ji hev cuda nc. Dema ku mirov bala xwe 
dide forma vê lêkerê ya kirmanckî "vaten" mirov dibîne ku di raweya 
fermanî de dibe "vaje", Ev yek di warê dirûvê kevnare yê lêkera "gotin" 
de ramaneke cuda bi mirov re çêdike. Wisa xuya dike ku lêkera "gotin" 
têkildarî lêkera farisî "goften" e. Di farisî de rayeka dema niha ya lêkerê 
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"go" ye. Li gorî rêzikê diviya rayeka dema niha ya lêkera "gotin" jî "go" 
bûya. Lê ne wisa ye, nexwe rayeka dema niha ya lêkera kurdî "bê)" 
têkildarî "va)" a kirmanckî ye. Dibe ku di kurmancî de lêkereke cuda ya bi 
rengê "bêjtin" an jî "baş/in" hebe. Lêkera "gotin" bi xwe bi tenê pêşgira 
"ve-" digire û jê lêkera "vegotin" derdikeve holê. Lê belê rayeka dema 
niha ya vê lêkerê "bê)" wekî morfernekê bingeha gelek peyvan pêk tîne. 
Mînak: de ngbêj, çîrokbêj, bêje, bêjer. .. 
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guhartin (guhêt) 
Lêkera guhartin lêkereke gerguhêz e û lêkereke rêziki ye. Lê belê ji ber ku 
forma wê ya negerguhêz nîn e, li ser rayeka dema niha "guhêr"ê lêkera 
"guherîn" hatiye dariştin û li ser heman bingehê lêkera pêkhatî 
"guherandin" hatiye afirandin. Îro lêkera "guherandin" ji lêkera resen 
"guhartin''i: zêdetir tê bikaranin. Ji lêkera "guhartin"ê bi alîkariya pêşgira 
"ve-" lêkera "veguhertin" hatiye dariştin, her wiha ji bo forma 
negerguhêz jî "veguherîn" hatiye çêkirin. Rayeka dema niha ya vê lêkerê 
"guh êr" îro wekî morfemekê nayê bikaranîn, lê mirov dikare wê ji bo 
kirdenavên têkildarî "guhartin"ê bi kar bîne. 
Mînak: dirûvguhêr. helwestguhêr. dengguhêr. rengguhêr.: guhastin 
(guhêz) 
Lêkera "guhastin" jî lêkereke xwerû û resen a kurdî ye. Ew jî lêkereke 
gerguhêz e. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "guhêz" wekî morfemeke 
karîger tê bikaranîn. Her wekî di peyvên "barguhêz, dîmenguhêz, 
guhêzer. .. " de tê dîtin. Ji bilî vê yekê, bi alîkariya pêşgiran lêkerên 
"raguhastin" û "veguhastin" jî hatine dariştin. 
guvaştin (guvêş) 
Ev lêkereke gerguhêz e. Di vê lêkerê de tiştê ku balê dikêşe neguherîna 
dengê "Ş"yê ye. Li gorî rêzika guherîna dengan a kêşana lêkeran diviya 
dengê "ş" dageriya "j"yê, lê tiştekî wisa pêk nehatiye. Ji bilî wê jî ji ber ku 
forma wê ya negerguhêz nin e, ew bi alîkariya paşgira "În" wekî "guvişîn" 
hatiye çêkirin û li ser wê bingehê jî lêkera hemwate ya pêkhatî 
"guvişandin" hatiye dariştin. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "guvêş" her 
çi qas wekî morfemeke bêjesaz nehatiye bikaranîn jî, mirov dikare pê 
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kirdenavên têkildarî guvaştinê pêk bîne. Her wekî "tirîguvêş", "fêkîguvêş 
... '' 
hatin (hê) 
Lêkera hatin lêkereke negerguhêz e. Lêkereke rêziki ye, zêde tiştekî ku 
mirov li serê bibêje nîn e. 
hejmartin (hejmêr) 
Ev lêker wekî "hemcartin"; "jimartin" jî derdikeve pêşberî mirov. 
Lêkereke gurhêz e. Rayeka dema niha ya lêkerê wekî morfemeke bêjesaz 
tê bikaranîn. Her wekî "demjimêr. xêvjimêr. .. " 
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hêrtin (hêr): hêran 
Lêkera "hêrtin" lêkereke gerguhêz e . .Ji forma wê ya xweru zêdetir 
formên "hêran" û "hêrandin" tên bikaranîn. Rayeka dema niha ya vê 
lêkerê wekî bêje û qertaf nayê bikaranîn, lê mirov dikare wisa jî bi kar 
bîne û pê hinek peyvên mîna "genimhêr" bi dest bixe. 
hêvotin (hêvoj) 
Lêkereke gerguhêz û resen a kurdî ye, lê kêm tê zanîn. Li şûna wê lêkera 
"perwerdekirin" tê bikaranîn. Di rayeka dema niha ya vê lekerê de jî 
dengê "j" derdikeve holê, lewre dibe ku lêker bi xwe "hêvoştin" be. Wekî 
Lêkereke resen di zimanê gelêrî de heye, di nav gel de "Filan kes di mala 
xwe de hêvotî ye." tê gotin. Mirov dikare rayeka dema niha ya vê lêkerê 
"hêvoj''ê jî wekî paşgireke bêjcsaz bi kar bîne, her wekî "zarokhêvoj", 
"qenchêvoj." 
hinartin (hiner) 
Ev lêker di kurdî de lêkereke karîger e. Her çi qas niha kurmancî lêkera 
pêkhatî "şandin" di gelek waran de şûna wê girtibe jî, lê dîsa ev lêker jî tê 
bikaranîn. Ji vê lêkerê morfema "hinar" bi dest ketiye û ji wê jî bêjeya 
"hinarde" hatiye dariştin. Her wiha rayeka dema niha ya vê lêkerê "hinêr" 
wekî paşgireke bêjesaz tê bikaranîn, her wekî "peyamhinêr" 
hingaftin (hingêv): lêdan. li armancê dan 
Ev lêker berê pir karîger bûye, lê niha zêde nayê bikaranîn. 
Lêkereke gerguhêz e, rayeka dema niha ya vê lêkerê wekî paşgira bêjesaz 
tê bikaranîn. Bo nimûne, "şûrhingêv", "derhingêv." 
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hiştin (hêj! hêl) 
Lêkera "hiştin" lêkereke gerguhêz e. Ev lêker bi du dirûvan derdikeve 
pêşberî mirov; "hiştin" û "hêlan"; her wiha forma "heliştin" jî di hin 
devokên kurmancî de hebûna xwe parastiye. Dibe ku forma kevnare 
"he/hiştin" be û li ser vê bingehê du lêkerên cuda derketibin holê. Tiştê 
balkêş di dema borî de bi giranî forma "hiştin" tê bikaranîn, lê di demên 
din de forma "hêlan" tê bikaranîn. 
Mînak: Min pirtûk li cihê dibistanê hişt. Wê pirtûkê li wir bihêle. Lê belê 
di lêkera pêkhatî "rahiştin'îê de rayeka dema niha wekî "ra+hêj" 
derdikeve holê. Her wekî; rahêje wê pirtûkê û ji min re bine. 
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Di heman demê de ew lêker wekî "rahêlan" jî tê bikaranîn, wê demê 
rayeka dema niha ya lêkerê dibe "rahêl" û hevoka lijor jî dibe; rahêle wê 
pirtûkê ûji min re bîne. 
hî: va tin (hîzvê): bi hûnandinê pînekirin 
Ev lêker berê di karê malê û karê çilagiyê de dihat bikaranîn. 
Mirov dikare îro di karê tekstîlê de wê bi kar bîne. Lewre jî vejiyan-dina 
wê ji bo kurdî pir girîng e. Ev lêker lêkereke gerguhêz e. 
jentin (jen): lêdan 
Lêkera "jentin' jî lêkereke xwerû ya gerguhêz e. Wisa xuya dike ku berê 
di kurmancî de zêde hatiye bikaranîn, lê îro pir kêm tê bikaranîn. Niha li 
şûna wê lêkerên ku ji hev dibin "lêdan" û "lêxistin" têne bikaranîn. Di 
farisî de beranberî vê lêkerê "zeden" tê bikaranîn. Lê rayeka dema niha 
ya vê lêkerê "zen" e. Peyva "neyzcn" ji wir tê. Di kurdî de rayeka dema 
niha ya vê lêkerê peyvên mîna, "kevanjen, libûjen, avjen" hatine dariştin. 
Her wiha dîsa li ser heman bingehê lêkera dariştî "jenandin" pêk hatiye. 
ke/tin (kev) 
Lêkera "kef tin" îro bi gelemperî wekî "ketin" tê bikaranîn. Ew lêkereke 
negerguhêz e. Ji ber vê yekê jî rayeka dema niha ya vê lêkerê "kev" wekî 
morfemeke serbixwe nayê bikaranîn. 
Ev lêker hinek pêşgirên mîna "ra", "hir, "da" "ve" û "der" digire û lêkerên 
mîna "raketin", "hilke/in", "daketin", "veketin", "derketin" têne 
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bidestxistin. Her wiha lêkerên biwêjî "biserketin" û "bibinketin" ji vê 
lêkerê têne bidestxistin. 
keiaştin / qelaştin (ke/êş / qelêş) 
Ev lêkereke gerguhêz e,ji her du formên li jorê, forma "qelaştin" zêdetir 
tê bikaranîn. Rayeka dema niha ya vê lêkerê bi serê xwe nayê bikaranîn, 
lê mirov dikare ji bo pêkanîna hinek kirdenavan bi kar bîne. Her weki 
"darqelêş", "tarîqelêş" û hwd. 
kelistin / keliştin (ke!iz / kelij): raçavkirin, cavnêrîkirln, dîqkirin Ev her du 
lêker jî du lêkerên resen in û hatine jibîrkirin. Niha li şûna van her du 
lêkeran hinek lêkerên pêkhatî têne bikaranîn. Lê heke ev lêker ji nû ve di 
nava zimên de çalak û karîger bibin dê di warê wateyî de valahiyeke 
berbiçav dagirin. 
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keloştin (keloj): şikandin (hi diranan) 
Ev lêker ji bo şikandina bi diranan a tiştên mîna gûzan tê bikaranîn. Wekî 
mînak "Tovka dikelojî." 
kenîştin (kenîj): beşişîn, bişirîn 
Ev lêker îro zêde nayê bikaranîn, li şûna wê lêkerên "beşişîn. bişirîn, 
besimîn" tên bikaranîn. Dema ku mirov bala xwe dide vê lêkera 
negerguhêz, mirov têki 1 iya wê ya bi lêkera "kenîn'tê re dibîne. Her wekî 
tê zanîn lêkera "kenîn" lêkereke pêkhatî ye, îro bêjeya "ken" wekî navdêr 
tê bikaranîn û li ser wê bingehê lêkera "ken+în" û "ken+andin" hatine 
dariştin. Lê dema ku mirov bala xwe dide lêkera farisî "xenden" û lêkera 
kirmanckî "hiwa/ene" ne dûr e ku dirûvê berê yê "kenÎn"ê jî "kenîştin" 
be. 
keraftin (kerêv): ziqimîn, kerifîn 
Ev lêkereke negerguhêz e. Niha zêdetir wekî nifirckê tê bikaranîn. Ji wê 
lêkerê navdêra "kerafî hatiye bidestxistin. Her wiha forma pêkhatî ya vê 
lêkerê jî "kerifîn" e. Wateya wê ya niha wateyeke mecazî ye. Dibe ku 
"keraftin" berê di şûna jehrîbûnê de hatibe bikaranîn. 
kesaxtin (kesêx): dapeştin 
Kesaxtin lêkereke gerguhêz e. Di jiyana çandiniyê de hê jî tê bi-karanîn. 
Rayeka dema niha ya vê lêkerê "kes êx" di zimanê gelêrî de wekî 
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morfemekê nayê bikaranîn, lê mirov dikare ji bo pêkanîna kirdenavên 
têkildarî "kesaxtinê (ho nimûne darkesêx) ji wê bi dest bixe. 
kirin (k) 
Lêkera "kirin" lêkereke qedîm û resen a gerguhêz e. Ji ber kcvnarebûna 
xwe rayeka dema niha ya vê lêkerê pir kurt bûye, bi tenê dengê "k" maye. 
Lê belê dema ku mirov bala xwe dide dirûvê lêkera "kirin"ê ya di 
zaravayên din ên kurdî de, mirov guherîna pêkhatî baştir dibîne, Di 
kurmanciya jêrîn (soranî) de ev lêker dibe "kirdin", di kirmanckî de 
"kerdene" û di zimanê farisî de jî "kerden" e. Heke mirov li gorî rêzikê lê 
binêre divê di kurmanciya jêrîn de rayeka dema niha ya vê lêkerê "kir" û 
di kirmanckî de jî "ker" be. Lê di hemûyan de jî rayeka dema niha wekî 
"k" tê bikaranîn. Forma" "biketin" û "dikerm" di zimanê hin hereman de 
bi ber çavan diheve. Rayeka "ker" di hinek peyvên mîna "karker; lavaker" 
de wekî paşgir derdikeve pêşberî mirov. 
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koştin (koj) / kevaştin (kevêş) 
Lêkera "koştin' jî lêkereke xwerû ya gerguhêz e. Di jiyana siruştî ya kurdî 
de lêkereke karîger bû, lê di jiyana bajarî de zêde nayê bikaranîn. Rayeka 
dema niha ya vê lêkerê "ko)" jî wekî morfemekê tê bikaranîn, her wekî di 
peyva "kojer", "hestîkoj", "eyarkoj" de. Hemwateya vê lêkerê "kevaştin" 
heye, lê ew zêde nayê bikaranîn. 
kuştin (kuj) 
Lêkereke din a qedîm û karîger a xweru ye. Kuştin jî lêkereke gerguhêz e. 
Rayekên vê lêkerê bi awayekî rêzikî bi dest dikevin. Rayeka dema niha ya 
vê lêkerê "kuj' wekî morfemeke serbixwe tê bikaranîn. Her wekî, agirkuj, 
bikuj, kujer, xwekuj ... Bi alîkariya pêşgira "ve" ya lêkersaz lêkera 
"vekuştin" tê bidestxistin. 
lîstin (lîz) 
Lêkera "lîstin" j i aliyê gerguhêziyê ve lêkereke nakok e. Di hinek devokên 
kurmanCÎ de wekî gerguhêz, di hinekan de jî wekî negerguhêz tê 
bikaranîn. Bo nimûne di hinek devokên kurmancî de "e: lîs tim" , di 
hinekan de jî "min lîst" tê gotin. Lê di zimanê nivîskî de wekî gerguhêz tê 
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bikaranîn. Lêkera "lîstin" bi alîkariya daçeka "bi" biresera nerasterast 
werdigire, her wekî "bi tiştekî lîstin", 
MÎnak: Zelal bi radyoyê melîze! 
Rayeka dema niha ya vê lêkerê "lîz" morfemeke serbixwe ye. 
Ew bi xwe wekî navdêr tê bikaranîn û bi alîkariya wê peyva "lîzok", 
"goglîz" hatine dariştin. Mirov dikare jibo pêkanîna kirdenavên têk-ildarî 
"Iislin"ê jî bi kar bîne. Her wekî "xweşlîz", "lîzer" û hwd. Her wiha li ser 
bingeha lêkera "lîstin" lêkera "velîstin" hatiye dariştin. Rayeka dema borî 
ya vê lêkerê "lîst" jî wekî morfernekê tê bikaranîn. Peyva "lîstik", 
"pêlîstok" li ser vê bingehê pêk hatine. 
malaştin (malêj) 
Lêkera "malaştin" jî lêkereke xwerû ya resen e. Ligel forma "malaştin'îê 
forma "maliştin" jî tê bikaranîn. Her wiha Îro dirûvên wê yên pêkhatî yên 
mîna "malan", "malîn" têne bikaranîn. Bi alîkariya hinek pêşgirên 
lêkersaz lêkerên mîna "ramaliştin", "vemalaştin", "damalaştin' hatine 
bidestxistin. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "malê}" wekî morfernekê 
nayê bikaranîn, lê mirov 
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dikare ji bo pêkanîna kirdenavên têkildarî "malaştinê bi kar bînc. Her wekî 
"xweşmalêj", "qadmalêj", "kuçemalêj" ... 
man (mîn) 
Lêkera "man" jî di kurmancî de lêkereke karîger c. Ev lêker ne-gerguhêz 
e. Dirûvê îroyîn ê vê lêkerê wekî dirûvekî kurtbûyî xuya dike. Di rewşa 
îroyîn de rayeka dema niha bi guhartina dengdêra nî-vekê "a"yê bi dest 
dikeve. Di zimanê nivîskî de rayeka dema niha wekî "mîn" tê pejirandin. 
Ew jî rayeka dema niha ya lêkerên ku bi paşgira ">andin" pêk hatine tîne 
bîra mirov. Heke wisa bûya, diviya wekî "mandin" bihata bikaranîn. Heke 
wisa be, ew lêkereke pêkhatî ye. Her wiha di zaravayê kirmanckî de 
beranberî vê lêkerê "men-dene" û di zimane farisî de jî "manden" tê 
bikaranîn. Lê di devoka toriyan de rayeka dema niha wekî "mên" tê 
bikaranîn. Lewre jî ji bo zelalkirina dirûvê resen ê vê lêkerê, lêkolîneke 
berfireh pêwîst e. 
mêştin (mêj) mêtin 
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Ev lêkereke negerguhêz e. Jiber ku lêkereke qedîm e, ew jî tûşî gelek 
guherînan bûye. Niha formên wê yên pekhatî "mêjin / mijîn" CI li ser wê 
bingehê forma gerguhêz "mêjandin / mijandin" hatine dariştin CI bi 
gelemperî ew têne bikaranîn. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "mêj" jî bi 
domana demê re guheriye û bûye "mij." Rayeka dema niha "mêj" û 
dirûvê wê yê nû "mij" wekî morfem serbixwe têne bikaranîn û bi alîkariya 
wan gelek peyvên nû bi dest dikevin. 
Mînak: mijok, xwînmij, mêjok ... mezaxtin (mezêx): xerckirin 
Lêkereke karîger a ku niha zêde nayê bikaranîn jî "mezaxtin" e. 
Ew lêkereke gerguhêz e. Heke ev lêker di jiyana rojane de karîger bibe, 
dê di warê wateyi de valahiyeke berbiçav dagire. Her wiha rayeka dema 
niha ya vê lêkerê "mezêx" jî wekî morfcmekê bi kar tê û li ser wê bingehê 
peyva "mezêxer" hatiye dariştin. Ji bilî wê jî mirov dikare gelek peyvên 
têkildarî "mezaxtin'tê darêjc. 
Minak: pirmezêx, xwemezêx ... 
mirin (mir) 
Lêkera "mirin" lêkereke negerguhêz e. Ji ber ku forma gerguhêz a vê 
lêkerê "kuştin" heye, di lêkerê de guherîneke zêde pêk nehatiye. 
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Lê dîsa jî dema ku mirov bala xwe dide forma vê lêkerê ya di zaravayên 
din ên kurdî de mirov dibîne ku forma kurmancî kurt bûye. Di kurmanciya 
jêrîn de dirûvê vê lêkerê "mirdin" e, di kir-manckî de jî "merdene" ye. Ev 
jî nîşan dide ku dirûvê kevnare yê lêkera me "mirtin" e. Di vê lêkerê de 
aliyekî din î balkêş raye kên wê ne. Ji ber kurtbûnê her du rayekên lêkerê 
jî bûne "mir". Lê di rastiya xwe de rayeka dema borî divê "mirt" û rayeka 
dema niha jî "mir" be. Bi alîkariya rayekên vê lêkerê "mir"ê gelek peyv bi 
dest dikevin, her wekî; mirî, mirdar, mêrmirî, jinmirî, gamirî ... Li aliyê din 
lêkerên pêkhatî yên mîna "vemirîn", "vemirandin" ji vê raye kê bi dest 
ketine. 
mîstin (mîz) 
Ev lêker lêkereke xwerû ya kevnare ye, lê belê ji dirûvê xweru zêdetir 
forma hevedudanî "mîzkirin" tê bikaranîn. "Mîstin" lêkereke gcrguhêze, 
forma wê ya hevedudanî "mîzkirin" e. Di vê lêkerê de aliyê balkêş ev e ku 
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rayeka dema niha ya lêkerê "miz" wekî navdêr tê bikaranîn, li ser bingeha 
vê raye kê gelek peyv hatine dariştin. 
Mînak: mîzkêş, mîzdank, mizandin, mîzo ... mistin (mis) rîtin 
Ev lêkereke gerguhêz c. lê zêde nayê bikaranîn. Lewre der barê wê de 
tiştekî ku mirov bibêje nîn e. Li şûna wê peyva "rîtin' tê bikaranîn. 
naştin (nêj): çalkirin. definkirin 
Lêkera "nastin" jî lêkereke gerguhêz e. Îro zêde nayê bikaranîn, li şûna 
wê lêkerên mîna "definkirin", "binaxkirin" tên bikaranîn. Lê jivan lêkeran 
yek j i peyveke erebî bi alîkariya lêkera "kirin" hatiye bidestxistin û ya din 
jî lêkereke biwêjî ye. Lewre bikaranîna lêkera "nastin" dê ji aliyê wateyî 
ve valahiyekê dagire. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "nêj" wekî 
morfemekê nayê bikaranîn, lê heke mirov bixwaze dikare hinek peyvên 
mîna "mirînê}", "nêjer" darêje. 
nehiftin (nehiv): veşartin 
Ev lêker jî zêde nayê bikaranîn û lêkereke gerguhêz e. îro li şûna vê lêkerê, 
lêkera pêkhatî "veşartin" tê bikaranîn. 
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nimartin (nimêr): nimandin, xuyakirin 
Lêkera "nimartin" jî lêkereke gerguhêz e, kêm tê zanîn. Li şûna wê lêkera 
pêkhatî "nimandin" zêdetir tê bikaranîn. Heke lêker karîger bibe, mirov 
dikare bi alîkariya rayeka dema niha ya lêkerê 'nimêr''i: jî hinek peyvan 
pêk bîne. 
Minak.xwcnimêr, rastinimêr.; nimûtin (nimû): xuyabûn 
Ev lêkereke negerguhêz e. Ligel ku pêdivî pê heye jî ev lêker pir kêm tê 
bikaranîn, li şûna wê lêkera hevedudanî "xuyabûn" tê bikaranîn. Balkêş 
e, forma gerguhêz a vê lêkerê "nimartin" jî zêde nayê zanîn, li şûna wê jî 
forma pêkhatî "nimandin" pir tê bikaranîn. Wisa xuya dike ku peyvên 
"nimûne" û "nimûş" têkildarî vê lêkerê ne. Di peyva "nimûş'tê de heke 
"ş" ne paşgir be, dibe ku rayeka dema niha ya lêkerê "nimûş" fl radera 
lêkerê bi xwe jî "nimûştin" be. 
nîştin (nîş): qewirandin 
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Lêkera "nîştin" jî lêkerek e ku kêm tê zanîn. Ew lêkereke ger-guhêz c, di 
dewsa wê de lêkerên pêkhatî "qewirandin" û "qewi-randin" tên 
bikaranîn. 
niştin (niş) 
Lêkera "niştin' lêkereke xweru ye. Ev lêkera negerguhêz bingeha gelek 
lêkerên pêkhatî yên mîna "veniştin, daniştin û riiniştin'li: pêk tîne. Her 
wiha forma gerguhêz a lêkera "rûniştin" ango "rûniştandin" jî li ser 
heman bingehê pêk hatiye. 
nivistin (niv): razan. raketin 
Lêkera "nivis/in" lêkereke xwerû ya kevnare ye. Ew lêkereke negerguhêz 
c. Di zimanê îroyîn de zêde nayê bikaranîn, li şûna wê lêkerên mîna 
"razan, raketin, ramedîn" tên bikaranîn. Li gorî rêzikê diviya rayeka dema 
niha ya vê lêkerê "niviz" bûya, lê ew kurt bûye, wekî "niv" maye. Li ser 
bingeha vê rayekê peyvên "nivîn, "nivan"" pêk hatine. 
nivîstin (nivîs): nivîsandin 
Lêkera "nivîstin" lêkereke gerguhêz e. Forma wê ya xwerû zêde nayê 
bikaranîn, li şema wê formên pêkhatî "nivîsîn" û "nivîsandin" tên 
bikaranîn. Divê cm bibêjin ku rayeka dema niha ya vê lêkerê 
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"nivîs" wekî navdêr tê bikaranîn. Peyvên mîna "nivîsar; ntvtser; nivîskar. 
destnivîs, dîroknivîs ... " li ser vê bingehê hatine dariştin. Rayeka dema 
borî ya vê lêkerê "nivist" di peyva "nivişt" de derdikeve pêşberî mirov. Di 
kirmanckî de beranberî vê lêkerê "nuştene" tê bikanin, ew jî nîşan dide 
ku forma berê ya vê lêkerê dibe ku "nivistin" be. 
nîgartin (nîgêr) : wênekirin, nîgarkirin, neqişandin 
Lêkera "nîgartin" jî lêkereke xwerû ya gerguhêz e, lê zêde nayê bikaranîn. 
Li şûna wê forma hevedudanî "nîgarkirin" tê bikaranîn. Ji vê lêkerê 
navdêra "nîgar" bi dest dikeve, ji wê peyva "nîgare" hatiye dariştin. Mirov 
dikare rayeka dema niha ya vê lêkerê "ni'gêr"ê jî wekî paşgira kirdenavên 
têkildarî "nîgartinê bi kar bîne. 
nixaftin (nixêv): parkirin, nixamtin. poştin 
Ev jî lêkereke gerguhêz e, lê zêde nayê zanîn. Hemwateya wê "nixamtin" 
û forma wê ya pêkhatî "niximandin" zêdetir tên bikaranîn. Rayeka dema 
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niha ya vê lêkerê "nixêv" di wateya devik û devang de tê bikaranîn. Mirov 
dikare wê rayekê wekî morfemeke serbixwe jî bi kar bîne û pê hinek 
peyvan darêje. 
nixamtim (nixêm) 
Lêkera "nixamtin" bi lêkera nixaftin û poştin re hemwate ye. Ew di 
zimanê rojane de ji wan peyvan zêdetir tê bikaranîn. Ligel wê peyvê 
forma wê ya hevedudanî "niximandin" jî tê bikaranîn. 
noştin (noş): vexwarin 
Lêkera "noştin' lêkereke gerguhêz a xwerû ye, lê kêm tê bikaranîn, li şûna 
wê lêkera pêkhatî "vexwarin" tê bikaranîn. Rayeka dema niha ya vê 
lêkerê "noş"di dema vexwarina alkolê de tê bikaranîn. Ev lêker di hinek 
berhemên klasîk ên kurdî de jî heye. 
nûriştin (nûrij): avêtin, virvirandin 
Ev lêker gerguhêz e ku îro zêde nayê bikaranîn, li şûna wê hinek lêkerên 
din ên pêkhatî tên bikaranîn. Heke ew j i nû ve karîger bibe dê di zimên 
de valahiyekê dagire. 
palaftin (palêv): palandin, parzinandin, dawerivandin 
Lêkera "palaftin" lêkereke xwerû ya kurdî ye. Di kurrnanciyajêrîn 
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de beranberî vê lêkerê "palawtin" tê bikaranîn. Her wiha rayeka dema 
niha ya vê lêkerê jî wekî paşgir tê bikaranîn, peyva "çay palêw" li ser vê 
bingehê hatiye dariştin. Mirov dikare di kurmancî de jî ji bo dariştina 
kirdenavên têkildarî "palaftirî'i: paşgira "palêv" bi kar bîne. Her wiha îro 
di kurmancî de ji bo fîltreyê "palavk" tê bikaranîn. 
parastin (parêz) 
Lêkera "parastin" lêkereke karîger a xwerû ye. Ev lêkera gerguhêz îro jî bi 
berfirehî tê bikaranîn. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "parêz" jî wekî 
morfcmeke serbixwe tê bikaranîn û bi alîkariya wê gelek peyvên mîna 
"parêzer, parêzgeh, welatparêz ... " hatine dariştin. 
pehtin (pêj) 
Lêkera "pehtin" lêkereke kevnare ya kurdî ye ku ev lêkera ger-guhêz Îro 
jî di kurmancî de tê bikaranîn. Her wiha rayeka dema niha ya vê lêkerê 
"pê]" wekî morfemeke serbixwe tê bikaranîn. Peyvên mîna "nanpêj. 
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aşpêj. pêjer" li ser bingeha vê rayekê hatine dariştin. Lêkerên pêkhatî 
"pijîn" û "pijandin" jî li ser bingeha lêkera "pehtin"ê hatine dariştin. 
pe/aştin (pelêş): hi/weşandin, rûxandin, kavi/kirin 
Lêkereke din a xwerû ya ku kêm tê zanîn "pelaştin" e. Ev lêkera gerguhêz 
jî bûye bingeha du lêkerên pêkhatî "pelişîn't« negerguhêz û 
''pelişandin''a gerguhêz. Ji vê lêkerê morfema "pe/aş" wekî navdêr tê 
bikaranîn. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "pe/êş" her çi qas îro wekî 
morfemekê nayê bikaranîn jî mirov dikare ji bo dariştina peyvên têkildarî 
"pelaştin'T: wê bi kar bîne. 
pelaxtin (pe/êx) 
Ev lêker hinekî dişibe lêkera "pelaştin"ê, di vê lêkerê de jî mor-fema 
"pe/ax" wekî navdêr tê bikaranîn, mirov dikare rayeka dema niha ya vê 
lêkerê "pelêx"ê jî wekî morfcmekê bi kar bîne û pê peyvên mîna "serf 
pe/êx, pe/êxer ... " bi dest bixe. 
perçiftin (perçiv): werimîn 
Ev lêkereke xwerû û negerguhêz e. "Perçiftin"ku lêkereke xwerû ye lê j i 
forma wê ya xwerû zêdetir forma pêkhatî "perçivîn" û forma wê ya 
gerguhêz "perçivandin' tên bikaranîn. Ji ber ku kêm tê bikaranîn, zêde 
tiştekî ku mirov li serê bibêje nîn e. 
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peristin (periz) 
Ev lêker zêdetir bi rayeka xwe ya dema borî "peres!" wekî paşgirekê di 
zimên de maye, forma wê ya lê kerî "peristin/ peres tin" kêm tê 
bikaranîn. Lêkera "peristin" lêkereke gerguhêz e. Li ser bingeha rayeka 
dema niha "peri="ê forma negerguhêz "perisîn" û paşê jî hemwateya 
"peristitî'ê "perisandin" pêk hatiye. 
periştin (pcrij): teftîşkirin 
Lêkereke xwerû ya ku kêm tê zanîn e. Li şûna wê hinek lêkerên nexwerû 
tên bikaranîn. "Peristin" lêkereke gerguhêz e. Ji rayeka dema borî 
"perişî'ê peyva "serperişt" hatiye dariştin. Rayeka dema niha ya vê lêkerê 
"perij" wekî rnorfem nayê bikaranîn, lê heke ev lêker ji nû ve karîger bibe 
mirov dikare bi vê rayekê gelek peyvan darêje. 
pesartin (pesêr): piştevanîkirin, paldan 
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Lêkera "pesartin' lêkereke gerguhêz e. Di kurmancî de peyva "pesar (pal, 
berwar)" heye, dibe ku têkiliya wê bi lêkera "pesartin"ê re hebe. Rayeka 
dema niha ya vê lêkerê "pesêr" wekî morfcmekê nayê bikaranîn, lê mirov 
dikare wê wekî morfernekê bi kar bîne û pê hinek peyvan darêje. 
pestin (pes): guvaştin 
Ev lêker gerguhêz e, lê wekî lêker pir kêm tê bikaranîn. Rayeka dema borî 
ya vê lêkerê "pest" wekî navdêr tê bikaranîn, her wekî "pest û pêkutî", 
"pestlêkirin", ji wê jî lêkera pêkhatî "pestandin" hatiye dariştin. 
peyiftin (peyv): axaftin, qisekirin, şitexilîn 
Ev lêkera xwerû lêkereke negerguhêz e. Rayeka dema niha ya vê lêkerê 
"peyv" wekî navdêr tê bikaranîn. Li ser bingeha vê rayekê lêkerên 
"peyivîn" û forma gerguhêz a lêkerê "peyivandin" hatine bidestx istin. 
piraştin (pirêj): dariştin 
Ev lêker jî kêm tê zanîn, lêkereke gerguhêz e. Karîgerbûna vê lêkerê di 
zimanê kurdî de dê di warê wateyî de valahiyekê dagire. Her wiha mirov 
dikare rayeka dema niha ya vê lêkerê "pir~j"ê jî wekî morfemekê bi kar 
bîne. 
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poniştin (ponij): ponijîn, kûrfikirîn 
Lêkera "poniştin" jî lêkereke kevnare ya kurdî ye. Ev lêkera negerguhêz, 
bi formên xwe yên pêkhatî "ponijîn" û "ponijandin" zêdetir bi ber çavan 
dikeve. 
poştin (poş): nixamtin 
Ev lêkera negerguhêz Îro di kurmancî de zêde nayê bikaranîn, lê rayeka 
dema niha ya vê lêkerê wekî paşgir di kurdî de tê bikaranîn, her wekî 
peyvên "reşp oş " , "se/paş", "rûpoş" "poşak" ... tê dîtin. 
qefaltin (qefêl): girtin, zeftkirin 
Lêkera navborî gerguhêz e. Der barê wê zêde tiştekî ku were gotin nîn e, 
rayeka dema niha ya lêkerê "qefêl" wekî morfemeke serbixwe nayê 
bikaranîn, lê mirov dikare di dariştina kirdenavên mîna "dizqefêl, 
rastîqefêl ... " de bi kar bine. Divê em bi bîr bixin ku lêkera "girtin" bi 
domana demê re cihê vê lêkerê jî vegirtiye, lewre jî ev lêker kêm tê 
bikaranîn Forma vê lêkerê ya bi rengê "qufaltin" jî heye. 
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qelaptin (qelêb) I qulaptin (qulêb): wergerandin 
Lêkera "qelaptin" û hemwateya wê "qulaptin" her du jî lêkerên gerguhêz 
in. Ev her du lêker di zimanê gelêrî de hê jî zindî û karîger in, lê belê di 
zimanê nivîskî de zêde nayên bikaranîn. Rayekên dema niha ya van 
lêkeran "qulêb" û "qelêb" wekî morfcmekê nayên bikaranîn, lê dirûvê 
wan ê teşeguheri "qelib" tl "qulib" bûne bingeha lêkerên pêkhatî 
"qulibîn" û "qulibandin", "qelibîn" û "qelibandin". Heke mirov bixwaze 
mirov dikare "qelêb" û "qulêb" jî wekî paşgir bi kar bîne, her wekî 
"darqelêb", "zimanqulêb" ... 
qelastin (qe/êz): çizirîn 
Ev lêkera xwerû jî kêm tê bikaranîn, lê heke di zimên de karîger bibe, dê 
hêza xwebêja zimên zêde bike. Bi taybetî di lîteratûra leşkerî de pêdivî bi 
vê lêkerê heye. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "qelêz" niha wekî 
morfemeke serbixwe nayê bikaranîn, lê mirov dikare di pêkanîna hinek 
kirdenavan de bi kar bîne. 
qerastin (qerêz): 1. kîsihîn 2. hewldana rakirina tiştekî 3. vehiştin, 
derengxistin 
Ev lêkera ku xwediyê sê wateyên euda ye, îro di zimanê rojane de zêde 
nayê bikaranîn, lê di nav gel de heye. Ji bo naskirina vê lêkerê pêdivî bi 
xebatên qadî heye. 
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qeşartln (qeşêr): qeşkirin, qaşkirin, qeşûrkirin 
Ev jî lêkereke kevnare û resen a kurdî ye. Lêkera "qeşartin" lêk-ereke 
gerguhêz e, ligel vê lêkera xwerû, lêkera pêkhatî "qeşkirin" û lêkera 
mecazî "spîkirin' jî tên bikaranîn. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "qeşêr" 
wekî morfemekê nayê bikaranîn, lê mirov dikare ji bo pêkanîna 
kirdenavên têkildarî qcşartinê yên mîna "darqeşêr; sêvqeşêr" bi kar bîne. 
Forma negerguhêz ya lêkera "qeşartin" "qeşiftin (qeşiv) " e. 
qevastin (qevêz) 
Lêkera "qevastin" lêkereke karîger a xwerû ye. Ev lêkereke ger-guhêz e. 
Rayeka dema niha ya vê lêkerê "qevêz" wekî morfemeke serbixwe nayê 
bikaranîn, lê forma wê teşeguhcri "qeviz" bûye bingeha lêkerên pêkhatî 
"qevizîn" û "qevizandin", Mirov dikare rayeka dema niha wekî paşgira 
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hinek kirdcnavan bi kar bîne. Her wiha ji vê lêkerê navdêra "qevaz" jî bi 
dest ketiye û li ser bingeha wê jî lêkera "qevazdan" hatiye dariştin. 
qewartin (qewêr): 1. nava tiştekî bi tiştekî serîtûj kolan 2. qe-witandin 
Ev lêkera xwerû gerguhêz e, lê zêde nayê bikaranîn, li şûna forma xwerû 
forma pêkhatî "qewirandin" zêdetir tê bikaranîn. Rayeka dema niha ya 
vê lêkerê "qewêr" wekî paşgir tê bikaranîn, her wekî "balafirqewêr", 
"darqewêr" ... 
quncartin (quncêr): quncirandin 
Ev lêker di jiyana gelêrî de pir dihat bikaranîn, lê îro zêde nayê bikaranîn. 
Li şûna wê forma pêkhatî "quncirandin" zêdetir tê bikaranîn. Lewre jî 
tiştekî ku zêde li serê were gotin nîn e. 
quraftin (qurêf) 1. berhevkirin 2. bi badanê şikandin 
Lêkera "quraftin" lêkereke gerguhêz e. Her çi qas lêkereke kevnare be jî 
ji ber ku têkildarî jiyana siruştî ye, îro zêde nayê bikaranîn. Rayeka dema 
niha ya lêkerê "qurêf" wekî morfemekê nayê bikaranîn, lê mirov dikare ji 
bo pêkanîna kirdenavên mîna "gulqurêf, darqurêf" bi kar bîne. Heke di 
zimên de karîger bibe, di warê wateyî dê valahiyekê berbiçav dagire. 
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rihoştin (rihoj): revaştin, ka/an 
Lêkera "rihoştin" lêkereke xwerû ya gerguhêz e. Ev lêker jî di jiyana 
kurdewarî ya siruştî de digel hemwateyên xwe "revaştin" an jî "rewatin" 
ê zêde dihat bikaranîn, lê niha kêm tê zanîn. Rayeka dema niha ya vê 
lêkerê "rihoj" ji bo pêkanîna kirdenavan bi kêr tê. 
rêstin (rês) 
Ev jî lêkereke resen a xwerû ye. Lêkereke gerguhêz e. Ji vê lêkerê lêkera 
pêkhatî "vêrêstin" hatiye bidestxistin. Rayeka dema niha ya lêkerê "rês" 
wekî navdêr tê bikaranîn. Her wiha li ser wê bingehê peyvên mîna, 
"verês, rêsî, hevrêsîn" hatine dariştin. Ev lêker bi dirûva "ristin" jî 
derdikeve pêşberî mirov, ji wê jî peyva "ristik" hatiye dariştin. 
rehistin (rehiz): şînbûn, şaxvedan 
Ev lêker di klasîkên kurdî de, nemaze jî di berhemên Ehmedê Xanî de balê 
dikêşe. Bo nimûne, di şahkara Ehmedê Xanî "Mem û Zîn"ê de "rehistin" 
wiha derbas dibe: 
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"Sorgulji we ra li ser rehistî Sunbul bi xwe pêva daheristin 
Îro li şûna wê lêkerên hevedudanî "şînbûn, şax vedan" tên bikaranîn. 
Heke ev lêker ji nû ve çalak bibe dê di warê wateyî de valahiyekê dagire. 
rêtin (rêj) 
Ev lêker lêkereke kevnare ya xwerû ye û gerguhêz c, ji ber ku kevnare ye, 
tûşî hinek guhartinan bûye, li ser bingeha wê hinek lê-kerên pêkhatî yên 
mîna "rijîn, rijandin, verê tin, darêtin ... " bi dest ketine. Rayeka dema 
niha ya vê lêkerê "rê)" wekî morfemekê tê bi-karanîn fl peyvên mîna 
"verêj, rêje, xwînrêj. .. " ji wê bi dest ketine. 
revaştin (revêj) koştin 
Ev lêker gerguhêz e, hemwateya wê "koştin" e. Ev lêker jî kêm tê zanîn, 
mirov dikare rayeka dema niha ya vê lêkerê "ravê)" jî wekî morfemeke 
serbixwe bi kar bîne fl pê peyvên mîna "revêjok, hes-tîrevêj" darêje. 
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rewastin (rewês): di ber re derbas hûn, di ser re lêketin. 
M~~:~0~~~~~~wru~û. 
Ev jî lêkereke gerguhêz a xweru ye. Lê ji forma xwerû zêdetir forma wê 
ya pêkhatî "rewisandin" tê bikaranîn. Her wiha forma wê ya negerguhêz 
"rewisîn", jî pêkhatî ye. Ji ber ku forma wê ya xwerû kêm tê bikaranîn, 
rayeka dema niha ya vê lêkerê "rew~s" wekî mor-temeke serbixwe nayê 
bikaranîn. Lê mirov dikare ji bo dariştina peyvên têkildarî "rewastin"ê bi 
kar bîne. 
rêwiştin (rêwij) meşîn, birêveçûn 
Lêkera "rêwiştin" lêkereke kevnare ye, lê îro hatiye jibîrkirin. Li şûna vê 
lêkera negerguhêz lêkera pêkhatî "meşîn" tê bikaranin. Li ser bingeha 
peyva "meş" a erebî lêkerên "meş" û "meşandin" hatine çêkirin. 
rûtin (rût) 
Ev lêkera xwerû jî zêde nayê zanîn. Lêkera "rûtin" lêkereke negerguhêz 
e. Rayeka dema niha ya lêkerê "rût" wekî rengdêr tê bikaranîn. Her wiha 
lêkerên hevedudanî "rûtbûn" û "rûtkirin" jî têk-ildarî vê peyvê ne. Forma 
vê lêkerê ya gerguhêz "rûtandin" e, hemwateya wê jî "rûçikandin" e. 
satin (sê): helizandin. kewitandin 
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Lêkera "salin" lêkereke gerguhêz e, îro di zimanê rojane de zêde nayê 
bikaranîn. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "sê" mirov dikare wekî 
morfemckc bêjesaz bikar bîne. 
sotin (soj) şewitandin 
Lêkera "sotin" lêkereke kevnare ya xweru ye. Ev lêker jî ger-guhêz e. 
Forma wê ya negerguhêz nîn e. Wekî lêkereke gerguhêz lêkera "şewitîn" 
li wekî hemwateya wê lêkerê zêdetir jî lêkera "şewitandin" tê bikaranîn. 
Îro kêm be jî lêkera "sotin" tê bikaranîn, lê di berhemên wêjeya klasîk de 
zêdetir bi ber çavan dikeve. Her wiha rayeka dema niha ya vê lêkerê "su)" 
wekî morfemeke serbixwe tê bikaranîn. Li ser wê bingehê peyvên mîna 
"sojet; dilsoj, sînesoj" hatine dariştin. 
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spartin (spêr) 
Ev lêkera kevnare îro jî tê bikaranîn. Li gorî pêdiviya dema nû wateya wê 
berfireh dibe. Ev lêker jî yeke gerguhêz e, rayeka dema niha ya vê lêkerê 
"spêr" jî wekî morfemekê tê bikaranîn. Peyva "spêre" ji wir hatiye 
bidestxistin. Her wiha ji rayeka dema borî ya wê lêkerê "spart" jî dibe 
bingeha pêkanîna hinek peyvên mîna "sparde", "spartî" ... Ji vê lêkerê bi 
alîkariya pêşgira "ra-" lêkera "raspartin" hatiye bidestxistin. 
su/tin (suv): qulkirin, kunkirin 
Ev lêker zêdetir ji hêla soldirû û koşkaran ve dihat bikaranîn. 
Lêkereke gerguhêz c. Di roja Îroyîn de zêde nayê bikaranîn, li şûna wê 
lêkerên hevedudanî "qulkirin", "kunkirin" tên bikaranîn. 
sûtin (sû): tûjkirin 
Lêkera "sûtin" lêkereke kevnare ye, bi taybetî ji bo tûjkirina tiştên bibir 
tê bikaranîn. Her wekî "Pale kelendiyê disû. ", "Qesab kêrê disû" Lêkereke 
gerguhêz c. Di jiyana gundewarî de zêdetir dihat bikaranîn, îro kêmtir tê 
bikaranîn. 
şikestin (şikê) 
Lêkera "şikestin" lêkereke xwerû ya kevnare ye. Ji ber vê yekê jî ew jî tûşî 
hinek guherînan bûye. Ji ber ku negerguhêz e, li ser bingeha rayeka dema 
niha forma gerguhêz, "şikênandin" û li ser heman bingehê îcar 
hemwateya "şikestinê "şikîn" û ji wê bingehê jî formeke din a gerguhêz 
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"şikandin" pêk hatiye. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "şikê" heke li gorî 
rêzikê pêk bihata diviya "şikêz" bûya, lê niha ev form li tu deveran bi ber 
çavan nakeve. Hebûna dengê "ê" di rayckê de nîşan dide ku forma berê 
"şikastin" e, lê niha di tu devokên kurmancî de mirov rastî forma 
"şikastin"ê jî nayê. 
şûştin (şo) 
Ev lêker lêkereke kevnare û karîger e. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "şa" 
wekî morfemeke serbixwe derdikeve pêşberî mirov. Bi alîkariya vê 
morfernê hinek kirdenavên mîna "berşo, mirîşo, cilşo, firaqşo" û hin 
navdêrên mîna "serşok, destşok, xweşok" hatine bidestxistin. Pêwîst e 
cm bibêjin ku rayeka dema niha ya vê lêkerê li gorî rêzikê diviya "şûş" an 
jî "ŞI!/' bûya, lê "ş"ya dawiyê ketiye û wekî "şo" maye. 
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xepartin (xepêr): vekolan, tevrikkirin 
Lêkera "xepartin" lêkereke gerguhêz e. Li ser bingeha vê lêkerê, lêkerên 
pêkhatî "hi/xepartin" CI "vexepartin" hatine dariştin. Her wekî, "Min dil 
heye, hinekî vê mijarê vexepêrim." Her wiha forma pêkhatî ya vê lêkerê 
"xepirandin" jî heye. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "xepêr" her çi qas 
niha wekî morfemeke bêjesaz nayê bikara nîn jî cm dikarin bi vê mebestê 
bi kar bînin û jê hinek peyvên mîna "zevixepêr", "kûrxepêr" bi dest bixin. 
xewtin (xew) 
Lêkera "xewtin" lêkereke negerguhêz e. Îro ev lêker zêde nayê bikaranîn, 
li şûna wê lêkerên "razan, raketin" tên bikaranîn. Lê dîsa jî li hin herêman 
hê jî tê bikaranîn. Aliyekî balkêş ê vê lêkerê ev e ku ji rayeka dema niha 
ya vê lêkerê navdêra "xew" bi dest dikeve. Lêkera ku ji aliyê wateyê ve 
nêzî "xewtin"ê ye, lêkera "nivistin" e. 
xistin (x) 
Lêkera "xistin" lêkereke gerguhêz e, îro jî lêkereke karîger e. Li hin 
herêman wekî "êxistin" jî tê bikaranîn. Rayeka dema niha ya vê lêkerê 
kurt bûye, bi tenê wekî "x" maye. Li gorî rêzikê diviya rayeka wê "xiz" an 
jî "xis" bûya, lê ne wisa ye. Hin earan rayeka dema niha wekî "xîn" her 
wekî "di-xîn-im" jî derdikeve pêşberî mirov, li gorî wê divê radera wê 
"xiyandin" be, lê formeke wisa jî nîn e. Ev jî rewşeke balkêş e. Ji vê lêkerê 
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bi alîkariya hinek pêşgiran lêkerên "raxistin, daxistin" CI bi alîkariya 
cînavkên lihevxisti lêkerên "lêxistin, vêxistin" bi alîkariya hokera "der"a 
ku êdî rengê pêşgirekê wergirtiye lêkera "derxistin" bi dest dikeve. Her 
wiha hinek lêkerên biwêjî yên mîna "biserxistin", " bibinxistin" li 
"biberxistin" pêk tên. 
xunaftin (xunêv): ferikandin, mehandin, gewirandin 
Ev jî lêkereke resen a kurdî ye ku niha zêde nayê bikaranîn. Li şûna wê 
hinek lêkerên pêkhatî yên mîna "ferikandin, mehandin, gewirandin" têne 
bikaranîn. Lêkereke gerguhêz e. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "xunêv" 
wekî morfemeke serbixwe nayê bikaranîn. 
xwarin (XH') 
Ev lêker bi domana demê re guheriye, lewre jî rayeka dema niha ya lêkerê 
karîgeriya xwe ji dest daye. Li şûna wê rayeka dema borî 
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ya lêkerê "xwar" wekî paşgir tê bikaranîn. Her wekî kedxwar, xwînxwar 
... Lê belê dema ku mirov bala xwe dide forma vê lêkerê ya di soranî û 
kirmanckî de ango "xwardin" û "werdene", mirov dibîne ku lêker di 
bingeha xwe de "xwardin" e. Wê gavê rayeka dema borî ya lêkerê dibe 
"xward" û rayeka dema niha jî dibe "xwar". Îro jî di hin devokên kurmancî 
de forma "xwardin" di hin biwêjan de tê bikaranîn. Paşgira "xur" ya di 
peyvên "goş txur" , "giyaxur" de ji lêkera "xwarin"ê tê. 
xwendin (xwîn) 
Her çi qas ev lêker rengê lêkereke xwerû bide jî dibe ku lêkereke pêkhatî 
be, lewre lêker li gorî rêz û rêzikên lêkerên ku bi "-andin"ê pêk hatine tê 
kişandin. Lêkera xwendin jî pêşgira "ve-" digire û lêk-era "vexwendin 
(dawetkirin)" pêk tê. Peyvên mîna; "quranxwîn" û "helbestxwîn" jê 
çêbûne. 
xwestin (xwaz) 
Lêkereke gerguhêz e. Rayeka dema niha ya vê lêkerê jî wekî paşgir tê 
bikaranîn. Nimûne: xêrxwaz, aştîxwaz, azadîxwaz ... Her wiha hin earan 
wekî morfemeke serbixwe hinek paşgir û pêşgiran digire û peyvên nû pêk 
tîne. Mînak: daxwaz, xwazgin ... Lêkera xwestin pêşgira "ve-" digire û jê 
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lêkera "vexwestin" bi dest dikeve. Her wiha lêkera xwestin pêşgira "ra-' 
jî digire û peyva "raxwestin" tê dariştin. 
zanistin (zan) zanîn 
Ev forma lêkerê hatiye jibîrkirin. Bi tenê di peyva "zanist" de derdikeve 
pêşberî mirov. Forma "zanîn" ji rayeka dema niha ya lêk-era "zan"ê 
hatiye bidestxistin. Di warê gerguhêziyê de lêkereke tevliheve. Lê bi 
gelemperî wekî gerguhêz tê qebûlkirin. Rayeka dema niha ya vê lêkerê 
"zan" wekî paşgir tê bikaranîn. Her wekî "zimanzan ", "rêzan" ... 
zivartin (zivêr): zivirandin, vegerandin, qulaptin 
Lêkera "zivartin" lêkereke gerguhêz e. Ji forma wê ya xweru zêdetir, 
forrna wê ya pêkhatî "zivirandin" tê bikaranîn. Fonna negerguhêz a vê 
lêkerê "zivirîn" e. Rayeka dema niha ya vê lêkerê "zivêr" wekî peyvekê tê 
bikaranîn û ji wê jî lêkerên hevedudanî "zivêrbûn" û "zivêrkirin" hatine 
bidestxistin. 
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zitln (zîr): ristin 
Ev lêker kêm tê zanîn, lêkera hemwateya wê "ristin" zêdetir tê zanîn. Ev 
jî lêkereke gerguhêz e. 
Lêkerên nexwerû 
Lêkerên "nexwerû", ji lêkerên xwerû, navdêr û hevalnavan bi alîkariya 
qertaf, daçek û lêkerên din têne bidestxistin. Lêkerên "nexwerû" jî dibin 
du cure: "hevedudanî" û "pêkhatî,' 
Lêkerên "hevedudanî" ji çend hêmanên serbixwe pêk hatine. 
Dema ku mirov wan hêmanan ji hev cuda bike, her yek ji wan xwediyê 
wateyeke serbixwe ye. 
MÎnak: olandan, diyarkirin, danzanîn, başbûn, dela/bûn, bilind-hûn, 
hêvîşikestin, bawerkirin, hûrkirin, xerakirin, parkirin, şopgerandin, 
topavêtin, sorkirin, nexweşketin, di/man, bidestketin, amadebûn, 
bergirtin, berxwarin, agirdadan, agirxweşkirin, aram-gir/in, arizîkirin, 
avisman, ba/kêşan, bêhnvedan, biryardan, ci-hêrengîkirin, dabînkirin zÎ 
hwd. 
Piraniya wan lêkeran bi alîkariya lêkerên mîna "kirin ", "bûn" ji hinek 
navdêr û hevalnavan têne bidestxistin. Bi alîkariya lêkera "kirin" lêkerên 
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hevedudanî yên gerguhêz û bi lêkera "bûn" jî lêkerên hevedudanî yên 
negerguhêz têne bidestxistin. ] i bi lî wan jî lêkerên mîna "anîn ", "birin ", 
"mayin ", "hiştin ", "girtin ". "şikestin ". "danîn" û hwd. lêkerên 
hevedudanî têne bidestxistin. Dîsa tê dîtin ku hinek ji wan lêkeran wekî; 
"hêvîşikestin ", "di/mayin ". "bîrbirin " lêkerên biwêji ne. 
Lêkerên pêkhatî û qertafên lêkersaz 
Mijara heri berfireh mijara lêkerên pêkhatî ye. Lêker di kurmancî de bi 
alîkariya paşgir û pêşgiran têne pê. Qertaf çi pêşgir çi jî paşgir bi serê xwe, 
ne xwediyê tu wateyê ne, lê dema ku bi lêker, navdêr an jî hevalnavekê 
ve dibin, wateyeke nû didin wê. Divê em ji bîr nekin ku gelek bêjeyên 
watedar jî bi domana demê re bûne qertafên bêjesaz. Ilinek peyvan bi 
demê re wateya xwe winda kiriye ûji bê-jeyên ferhengî (lexical words) 
dageriyane bêjeyên erki (functional 
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words), hinek jî ketine vê qonaxê lê hê wateya wan tê zanîn. Her wiha 
hinek morfernên din hene ku di bingeha xwe de daçek in, lê niha wekî 
qertafên bêjesaz tên bikaranîn. 
Di kurmancî de hejmara lêkerên xwerû gelekî kêm e, bi giranî lêkerên 
pêkhatî, hevedudanî û hin earan lêkerên biwêjî tên bikaranîn. Ji ber ku 
rêz û rêzikên lêkerên pêkhatî diyarkirî û hêsantir in, meyla zimên ber bi 
wan ve ye. Ji ber vê sedemê gelek lêkerên xwerû dageriyane ser formeke 
pêkhatî. 
Di vê yekê de mijara gerguhêzî û negerguhêziyê jî bandor li lêkeran kiriye. 
Di lêkerên xwerû de kêm caran formên gerguhêz û negerguhêz ligel hev 
peyda dibin. Pirî caran formek ji van di nav lêkerên xwerû de peyda nabe, 
lewre jî li ser bingeha rayeka dema niha forma din pêk tê. Piştre jî li ser 
bingeha forma pêkhatî, hemwateya lêkera xweru ya heyî jî tê dariştin. 
Paşgirên lêkersaz 
Di kurmancî de paşgirên ku bi alîkariya wan lêkerên pêkhatî çêdi-bin, ne 
gelek in, yên herî zêde tên bikaranîn paşgirên ">în", ">andin" in. Ev her 
du paşgir ji navdêr û rengdêran lêkeran çêdikin. Ji wan "în" lêkerên 
negerguhêz (têneper), "<andin" jî yên gerguhêz çêdike. Hinek lêkerên 
mîna "kirîn, birîn û girîn" hene ku ji aliyê teşeyê ve dişibin lêkerên 
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negerguhêz ên pêkhatî, lê dema ku mirov bala xwe dide wan diyar dibe 
ku lêkerên gerguhêz in. Ev jî diyar dike ku forma kevnare ya van lêkeran 
euda ye. Her çi qas ji aliyê teşeyê ve bişibin lêkerên bi "-În"ê pêkhatî jî, ji 
aliyê wateyê ve ji wan cudatir in. 
MÎnak: belişandin, belişîn, berisîn, berisandin, berizandin, ber-sivandin, 
bihurandin, bihurîn, kavilandin, kefandin, kelandin, keli-şandin, ke/mijîn, 
kezixandin, kerixandin, kulandin, kulîn, kumişandin, jehrandin.jenandin, 
mijandin, malandin, malişandin, mehandin, mehilandin, mehitandin, 
nalîn, nalandin, napirandin, nasandin ... 
rayek     negerguhêz        gerguhêz 
rev         revîn      revandin 
fir            firîn        lîrandin 
bez         bezîn     bezandin 
                                247 
êş 
kel 
cemed elm heyv kew xap germ ger sor kesk 
xweş 
şop 
êşîn kelîn cemidîn elimîn hewîn kewin xapîn 
gerîn 
xweşin 
êşandin kelan din cemidandin elimandin hewandin kewandin xapandin 
germandin gerandin sorandin keskandin xweşa n din şopandin 
Ji bilî van çend heb paşgirên dinjî hene, wekî ">ijîn", ">ijandin", "-isÎn", "-
isandin". 
Bo nimûne: 
germ     germijîn               germijandin 
kel          kelijîn    kelijandin 
tam        tamijîn tam ijandin 
lep          tep is în                tepisandin 
rep         repisîn rep is andin 



Rêzimana kurdî | 3343  

 

Divê bê gotin ku ev paşgir ne tenê ji navdêr, rengdêr û peyvên biyanî 
lêkeran çêdikin, her wekî me li jorê jî nîşan da gelek lêkerên me yên resen 
jî guherîne û ketine dirûvê van lêkerên pêkhatî. Ji ber ku hejmara lêkerên 
resen gelekî kêm in. Ew lêker bi alîkariya pêşgir û paşgiran zêde bûne. 
Mînak: 
lêkera xwerû     negerguhêz        gerguhêz 
angaştin                               angêşandin 
axaftin axivîn    axivandin 
bihîstin                                 bihfstandin 
blşkaftin               bişkuvin               bişkuvandin 
bihartin                bihurîn bihurandin 
geztin    gezin     gezandin 
248 
gihaştin guhartin hêrtin heraftin heristin jentin ketin lîstin mêtin mirin 
nihartin nivistin nixamtin pişaftin qelaştin pelaxtin peristin rêtin sotin 
gihîn guherîn hêrîn 
herifîn herisîn jenîn 
mijîn 
nihêrîn nivîsîn nixumîn pişêvîn 
qelişîn pelixîn perisîn rijîn sojin 
gihandin guherandin hêrandin herifandin herisandin jenandin ketandin 
lîstandin mijandin mirandin nihêrandin nivîsandin nixumandin 
pişêvandin 
qelişandin pelixandin perisandin rijandin sojandin 
Li ser sedema vê guherînê pêdivî bi ravekirinê heye. Her wekî me di 
destpêka mijarê de jî diyar kir, hinek ji van lêkerên xweru gerguhêz in, 
hinek jî negerguhêz in. Ji lêkerên negerguhêz bi alîkariya "-andin"ê 
lêkerên gerguhêz û ji lêkerên gerguhêz jî bi alîkariya "În"ê lêkerên 
negerguhêz hatine bidestxistin. 
"Axaftin" lêkereke negerguhêz e û bi paşgira "-andin"ê jî forma dançêker 
"axivan din " pêk hatiye û piştre jî bi alîkariya paşgira "-în" hemwateya 
axaftinê "axivîn" pêk hatiye. 
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Dîsa ji lêkera gerguhêz "bihîstin''ê, forma dançêker "bihîstandin" hatiye 
bidestxistin. 
Ji lêkera gerguhêz "bişkaftin '1 forma negerguhêz "b işku vîn " bi "-
andin"ê jî dîsa forma gerguhêz "bişkuvandin" tê pêkanîn. 
Lêkera "buhartin " a gerguhêz forma negerguhêz "bihurîn ", ji wê jî dîsa 
bi paşgira ">andin" avaniya gerguhêz "bihurandin" hatiye bidestxistin. 
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Her wiha "gestin" lêkereke gerguhêz e, ji wê lêkera hemwate "gezandin" 
hatiye dariştin. 
Lêkera gerguhêz "guhartin" bi "-În"ê bûye negerguhêz û dirûvê "guherîn' 
wergirtiye, li ser heman bingehê forma avaniya gerguhêz "guherandin" 
hatiye pêkanîn. 
Ji lêkera gerguhêz "heraftin" avaniya negerguhêz "herifîn" li ji wê jî forma 
avahiya gerguhêz "herifandin" pêk hatiye. 
Lêkera gerguhêz "jentin " bi paşgira "-În" bûye 'jenîn ", piştre jî li ser 
heman bingehê îcar bi alîkariya paşgira ">andin" "jenandin" pêk hatiye. 
lIer sê lêker jî gerguhêz in ûji aliyê wateyê ve tu cudatî di navbera wan de 
nîn e. 
Lêkera "lîstin" bi alîkariya paşgira ">andin" bûye "lîstandin " ketiye rewşa 
lêkereke dançêker. 
Ji rayeka dema niha ya lêkera gerguhêz "mêtin"ê ku "mêj" e, bi alîkariya 
paşgira "-În" forma avaniya negerguhêz "mijîn" ûji heman bingehê îcar jî 
avaniya dançêker "mijandin" hatiye bidestxistin. 
Ji rayeka dema niha ya lêkera "nihartin " a gerguhêz hemwateya wê 
"nihêrîn" û ji heman bingehê îcar forma avaniya dançêker "ni-hêrandin" 
hatiye çêkirin. 
Lêkera "nixamtin ", bi alîkariya paşgira "-În" ketiye rewşa negerguhêz û 
bûye "nixumîn " û piştre jî bi "-andin"ê îcar hemwateya wê "nixumandin" 
hatiye pêkanîn. 
Rayeka dema niha ya "pişaftin "ê bi alîkariya paşgira "-În" bûye "pişêvîn 
", bûye negerguhêz û li ser heman bingehê hemwateya lêk-era pişaftin 
"pişêvandin " hatiye pêkanîn. 
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Lêkera "qelaştin" a xwerû jî bi alîkariya "-În"ê bûye "qelişîn" û piştre jî 
hemwateya wê "qelişandin" pêk hatiye. 
"Pelaxtin " jî bi alîkariya paşgira ">în" bûye negerguhêz û dirûvê "pelixîn" 
wergirtiye û bi alikariya "<andin" jî hemwateya pelaxtinê "pelixandin" 
hatiye dariştin. 
Lêkera "rêtin' jî tûşî heman guherînê bûye, rayeka dema niha ya "rêtint: 
"rêj" bi alîkariya paşgira ">în" dirûvê lêkerên negerguhêz wergirtiye û 
bûye "rijîn ", her wiha li ser heman bingehê hemwateya lêkera" rêtin" ê 
. 'rijandin " pêk hatiye. 
250 
Lêkerên bi paşgira "-an" 
Paşgireke din ku lêkeran pêk tîne "-an" e. Lêkerên ku bi paşgira "-an"ê 
pêk hatine, rasterast li ser rayeka dema niha ya lêkerê pêk hatine. Di 
rayeka dema niha ya lêkera xwerû de zêde guhartin çênebûye. Her wekî 
"kêşan (kêş)", "guran (gur)", "kêlan (kêl)", "kolan (kol)", "pîvan (pîv)", 
"westan (wesf)", "hêran (hêr)", "hinan (hin)" ... .Ji van lêkeran hinekên 
awarte hene, herwekî "man (mîn)", "pan (pê)", "zan (zê)". Di van lêkeran 
de her çi qas forma wê ya raderî guherîbe jî rayeka dema niha di forma 
lêkera xwerû de maye. Di soranî de radera lêkera "manî'ê "mandin", di 
kirmanckî de "mendene " tê bikaranîn. Di kirmanckî de li şûna lêkera 
"pan"ê "pawitene" tê bikaranîn, lêkera "zan" jî di farisî de "zaden" e. 
Mirov dikare bibêje ku forma raderî ya van lêkeran di kurmancî de jî nêzî 
van lêkeran bûye. Ji van lêkeran lêkera "zan" hêjayî nirxandineke 
berfirehtir e. Lêkera "razan" ji vê lêkerê hatiye bidestxistin. Her wiha 
rayeka dema niha ya vê lêkerê hinekî bi arîşe ye, di dema kêşanê de wekî 
"zê" xuya dike, lê di hinek peyvan de wekî "za" jî derdikeve pêşberî mirov. 
"Zê" û "za" wekî morfemekê tên bikaranîn û bi alîkariya wan peyvên mîna 
"avzêm. zêde.biraza/birazê, xwarza / xwarzê" hatine dariştin. 
Ev lêkerên ku bi "-an"ê pêk hatine, carinan bi qertafa "-in" û "-andin"ê jî 
derdikevin pêşberî mirov. 
Mînak: 
pêçan    pêçîn     pêçandin 
kêlan     kêlîn      kêlandin 
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kêşan    kişîn       kişandin 
kolan     kolîn      kolandin 
kutan                    kutandin 
westan                 westîn westandin 
Pêşgirên lêkersaz 
Di kurmanci de lêker ne tenê bi alîkariya paşgiran, belkî ji wê zêdetir bi 
alîkariya pêşgiran tên dariştin. Hinek qertaf têne ber lêk-eran û wateyeke 
nû li wan bar dikin, ango lêkereke nû pêk tînin. Bo 
251 
nimûne dema ku mirov dibêje, "kirin", tiştek tê bira mirov, lê dema 
"rakirin" hate gotin, tiştekî din tê bîra mirov. Li vir qertafa "ra-" pêş gir e. 
Pêşgirên "lêkersaz " ku bi berfirehî tên bikaranîn ev in: 
"wer-", "da-", "ra-", "ve-", uhil-". 
Mirov dikare ji wan pêşgiran çend mînakan bide. 
"wer-": Ev pêşgir bi piranî wateya tevgera scrûbinobûnê dide lêkerê ... 
gerîn gerandin girtin kirin 
dan pêçan jirandin guhartin guhastin ketin kutan pekandin 
wergerîn wergerandin wergirtin werkirin werdan 
wer pêçan werfirandin werguhartin werguhastin werketin werkutan 
werpekandin 
"da-": Ev pêşgir bi piranî tevgera ber bi jêr ve ango sernivîş nîşan dide. 
dan 
ketin 
gerîn 
xistin 
girtin weşandin kişandin belandin berandin beristin beşandin binartin 
çikandin çilmisandin hatin 
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dadan daketin dagerîn 
daxistin dagirtin 
da weşandin dakişandin dabe/andin daberandin daberistin daheşandin 
dabinartin daçikandin daçilmisandin dahatin 
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"ra-": Ev pêşgir bi piranî tevgerên ji jêr ber bi jor û ji jor ber bi jêr bi hev 
re nîşan dide. 
kirin       rakirin 
borîn     raborîn 
bûn        rabûn 
xistin     raxistin 
buhartin               rabuhartin 
fizirîn     rafizirîn 
çandin   raçandin 
halin      rahatin 
hiştin     rahiştin 
kenandin             rakenandin 
guhastin               raguhastin 
kişandin               rakişandin 
hejandin              rahejandin 
gihandin               ragihandin 
perîn     raperin 
dan        radan 
girtin      ragirtin 
bezin     rabezîn 
"ve-": Ev pêşgir tevgera dubarebûnê û jêkvebûnê dide lêkerê. 
dan        vedan 
bûn        vebûn 
kirin       vekirin 
girtin      vegirtin 
niştin     veniştin 
mirandin              vemirandin 
lîstin       velîstin 
hatin      vehatin 
gotin      vegotin 
kuştin    vekuştin 
şûştin    veşûştin 
xwarin vexwarin 
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man       veman 
                253 
Mirov dikare Ji ser pêşgira "ve-"çend tiştan bibêje. Di devoka Behdînan 
de ev pêşgir bi dawiya lêkeran ve dibe, wekî "xwarine ve " (vexwarin). Di 
zaravayê soranî de jî ew pêşgir dibe "-ewe" û bi dawiya lêkeran ve dibe 
ango dibe paşgir wekî "çûnewe" (vegerin), "kirdinewe" (vekirin). Di 
zaravayê kirmanckî de weki kurmancî ye. II in caran tê pêşiya lêkerê wekî 
"wekerdin " (vêxistin), "weriştin" (rabûn). Di hin devokan de tê dawiyê û 
bi serê .xwe tê nivîsandin, wekî; "Mi adir kerd we ". 
"hil-": Ev pêşgir bizaveke ber bi jor ve dide lêkerê. 
kirin       hilkirin 
bûn        hilbûn 
antn       hilanîn 
bijartin hilbijartin 
pekîn     hilpekîn 
weşandin            hilweşandin 
hatin      hilhatin 
girtin      hilgirtin 
ketin      hi/ketin 
dan        hildan 
borin     hilborîn 
germ     hilgerîn 
avêtin   hi/avêtin 
sengandin           hilsengandin 
çtntn     h ilç În in 
Ji bilî van pêşgiran du pêşgirên din hene ku zêde nayên bikaranîn. 
Ew jî "1'0-" û "çê-" ne. Ew pêşgir bi tenê di çend mînakan de derdikevin 
pêşberî mirov. 
MÎnak: 
kirin niştin kirin hûn 
rokirin rûniştin çêkirin çêhûn 
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Lêkerên bidaçek 
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Di kurmancî de ji bilî lêkerên hevedudanî û pêkhatî hinek cureyên din jî 
hene. Cureyek ji van lêkerên bi daçek in. Ev cure lêker bi alikariya daçekan 
sergihayî dibin, bêyî daçek nayên kişandin. Bo nimûne, em bala xwe bidin 
lêkera "nihartin" ev lêker bi tena serê xwe nayê bikaranîn, divê tevî 
daçeka "li" were bikaranîn. Lewre jî forma rastîn a vê lêkerê "Iê nihartin" 
e. Dema yek bibêje, "Min tu nihanî" kes tiştekî jê fêm nake, lewre di 
kurmancî de formeke wiha nîn e, divê li şûna wê mirov bibêje, "Min li te 
nihart," Her wekî ji mînakê jî diyar c, ev lêker ji gelek aliyan ve ji lêkerên 
din eudatir e. Bo nimûne her çi qas lêker gerguhêz be jî, tê de biresera 
rasterast nîn e. Di dema borî de hem kirde hem jî bireser tewandî ne. Ji 
bilî wê lêker ne li gorî kirdeyê, ne jî li gorî bireserê hatiye kişandin. Ji aliyê 
ergatîviyê ve li holê rewşeke awarte xuya dike. Ji bo zelalkirina mijarê em 
dikarin mînakeke din bidin, "Me li nûçeyan temaşe kir." Her wekî diyar e, 
hem "kirde" hem jî "bireser" pirjimar in, lê belê lêker yekjimar e. 
Divê em diyar bikin ku gelek ji van lêkeran, lêkerên biwêji ne, di hinekan 
de jî cînavkên 1ihevxistî "Iê, tê, pê, jê" bûne parçeyekî peyvê, lewre jî di 
hin pirtûkên rêzimanî de ew wekî qertafên bêjesaz hatine destnîşankirin, 
di hinek bêjeyên mîna "jêkirin" û "lêkirin" û "têgihîştin" de peywira 
pêşgiran bi cih tînin, lê dîsa jî ew di bingeha xwe de cînavkên lihcvxisti ne. 
Ji bo van lêkeran çend mînak: têdan, bicihbûn / bicihkirin, pêde 
çûn.fêhezkirin.fêkirin/jêbûn. têhilatin, têwerbûn /kirin, têde kirin, 
têrekirin, têreçûn. têfirandin , têgerîn/ lêgerandin, têkoşîn, têki-landin, 
têwerdan, pêhesîn, pêkenîn, pêzanin, pêketin, pêvekirin, lê nihartin, 
lêxistin, lêkirin, lêdan, lêborîn, lêsiwarbûn, lêvenan.lêsi-warkirin, lê germ, 
lêkolîn, lêguncîn / guncandin. lêguhdarîkirin, lêanîn, lêhatin, 
bawerîpêanin, pêdaketin, pêbilîbûn, pêdeçûn, bidûrket in/ xistin, pê 
lîstin, têgerîn, têgihîştin ... 
Her wekî ji mînakan jî diyar e, gelek ji van lêkeran, lêkerên biwêji ne. Di 
hinekan de daçek hebûna xwe diparêzin, dema ku navdêr tê cihê cînavka 
"ê", daçek jî derdikeve holê. Her wekî mînak, "jê hez kirin". Dema ku em 
dibêjin, "Ez ji kulîlkan hez dikim" lêkera "ji" derdikeve holê. 
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Minak: 
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Em li filmekî xweşik temaşe dikin. Wan li hev nedihart. 
Wî lawikî bi xeletî li hevalê xwe xist. Ew bi tiştekî nizane. 
Ez bi te dizanim. 
Dema ku we bi tiştekî girt, hûn bernadin. Kê li te daye lawo ji min re 
bibêje? 
Lê di hinek mînakan de ev yek pêk nayê. Bo nimûne di lêkera "jêkirin" de 
cînavka lihevxistî "jê" wekî hemanekê cihê xwe girtiye û daçek û cînavkji 
hev cuda nabin. Em dikarin ji bo zelalkirina mijarê çend mînakên din jî 
bidin. 
Mînak: 
Te çima guliyê vê darê jêkir? Min xaniyek lêkir. 
Her wiha hin caran hokerên cih ên mîna "ber" û "der" roleke nêzî 
pêşgiran hilgirin ser xwe. Bi alîkariya wan jî hinek lêkerên pêkhatî tên 
dariştin. Her wiha hin navdêrên mîna "dergûş", "derpê" jî bi "der'c pêk 
hatine, lewre jî mirov dikare wan hokeran wekî pêşgir bibîne. 
Mînak: berdan, beran in, derxistin, deranîn, derkirin, beravêtin ... 
DI LÊKARAN DE RAWE 
Rawe teşeya lêkeran nîşanî me didin. Zimanzan û rêzimanzan bi awayê 
cur bi cur nêzî mijara raweyan bûne, bi awayên cuda ew dabeş kirine. Bo 
nimûne hinekan neyînî, hinekan pirs wekî raweyekc bi serê xwe 
destnîşan kiriye. Her wiha der barê raweya fermanî de jî helwestên ji hev 
cuda derketine holê. Gelekan raweya fermanî di nav raweyên daxwazî de 
daye, hinekan jî ji her duyan cudatir, wekî tiştekî bi serê xwe nîşan daye. 
Her çi qas bi hinek taybetiyên xwe raweya fermanî ji raweyên daxwazî 
cudatir be jî, em ê wê jî di nav raweyên daxwazî de nîşan bidin. Lewre jî 
em dikarin bibêjin ku di kurmancî de "raweyên pêş kerî " û "raweyên 
daxwazî hene. 
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Raweyên pêşkerî dema karekî nîşan didin, em ji wan tê digihêjin ku tiştek 
dê pêk bê, pêk tê yan jî pêk hatiye. Li aliyê din raweyên daxwazî karekî 
aşopî yê ku tê nîgaşkirin dinimînin; hin caran jî daxwazekê nîşan didin. 
Berî ku em der barê dem û raweyan de agahiyên kitekit bidin, em bi 
nêrîneke giştî li ser avaniya wan çend tiştan bibêjin. Hemû demên borî û 
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hinek raweyên xwestekî li ser bingeha rayeka dema borî ava dibin. Dema 
niha, dema bê, raweya fermanî û hinek raweyên xwestekîjî li ser bingeha 
rayeka dema niha ava dibin. Li gorî pêkhatin û avaniyê. lêkerên kurdî bi 
çend dirûvan derdikevin pêşberî mirov. 
Raweyên pêş kerî 
Ev rawe di hevokê de deman nîşan didin. Divê em bidin zanîn ku di warê 
navlêkên deman de, nemaze jî di warê navlêkirina demên borî de di nav 
zimanzanên kurd de aloziyeke mezin heye. Her çi qas Celadet Bedirxan 
hîmê rêzimana kurmancî danibe jî, di warê lêkeran de xebateke bi kurdî 
nehiştiye. Ji lew re jî her lêkolînerê nûhatî li gorî xwe ev mijar hildaye dest 
û li gorî xwe navek li deman kiriye. IIeta ku ji destê me hat, me cih da 
navlêkên ku ji aliyê gelek kesan ve hatine bikaranîn. Her wiha me li vê 
derê cih neda hinek demên ku zêde nayên bikaranîn. Mirov dikare demên 
ku di kurmancî de bi berfirehî têne bikaranîn wiha rêz bike: 
1)            Dema niha 
2)            Dema bê 
3)            Çîrokiya dema bê 
4)            Dema bê ya nêzîk 
5)            Çîrokiya dema hê ya nêzîk 
6)            Demên borî 
1. a) Dema boriya têdeyî (diyar) 
2. b) Çîrokiya dema boriya têdeyi 
3. c) Dema boriya dûdar (nediyar) ç) Çîrokiya dema boriya dû dar d) 
Dema boriya berdest 
257 
Dema Niha 
Heke karek di dema têdeyi bê kirin, dema vî karî wekî dema niha tê 
binavkirin. Dema niha bi alîkariya qertafa "di-" û rayeka dema niha ya 
lêkerê pêk tê. Bo nimûne di mijara rayekan de hatibû gotin ku rayeka 
dema niha ya lêkera "kirin"ê "k" ye. Niha heke em li gorî vê rêgezê biçin 
û em qertafa "di-" bidin ber rayeka dema niha "k" ê "dik" derdikeve holê, 
li gorî kesê ku wî karî dike heke em cînavkeke kesandinê jî bi dûv wê bixin, 
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dê lêkereke dema niha derkeve holê. Iler wekî "dikim, dikî, dike, dikin. .. 
" Çend nimûne dê têgihîştina mijarê hêsantir bikin . 
.Ji bo lêkerên gerguhêz 
Kirin (xwerû) Ez dikim. 
Vegirtin (pêkhatî) 
Tu dikî. Ew dike. Em dikin. Hûn dikin. Ew dikin. 
Ez vedigirim. Tu vedigirî. 
Ew vedigire. Em vedigirin. Hûn vedigirin. Ew vedigirin. 
Ji bo lêkerên negerguhêz 
                Çûn (xwerû)       Dahatin (pêkhatî) 
Ez diçim. TlI diçi. 
Ew diçe. Em diçin. Hûn diçin. Ew diçin. 
Ez datêm (dadihêm). Tu datêyî (dadihêyi). Ew datê (dadihê). Em datên 
(dadihên). Hûn datên (dadihên). Ew datên (dadihên). 
Di dema niha de neyînî 
Neyiniya dema niha bi alîkariya qertafa neyiniyê ya dema niha "na-"ê pêk 
tê. Ev qertaf tê şûna qertafa dema niha "di-"yê û wateya neyiniyê dide 
lêkerê. 
Ji bo lêkerên gerguhêz 
Kirin (xwerû) Ez nakim. 
TlI nakî. 
vegirtin (pêkhatî) Ez venagirim. 
Tu venagiri. 
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Ew nake. Em nakin. Hûn nakin. Ew nakin. 
Ew venagire. Em venagirin. Hûn venagirin. Ew venagirin. 
Ji bo lêkerên negerguhêz Çûn (xwerû) 
Ez naçim. Tu naçî. 
Ew naçe. Em naçin. Hûn naçin. Ew naçin. 
dahatin (pêkhatî) Ez danayêm. 
Tu danayêyî. 
Ew danayê. 
Em danayên. H1În danayên. 
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Ew danavên. 
Her wekî ji mînakan jî diyar c, di lêkerên pêkhatî de qertafa dema niha 
"di-" fl qertafa neyiniyê "na-" dikevin navbera pêşgir fl lêkera bingehîn. 
Mînak: 
Ez avê vedixwim. Ew avê venaxwe. 
Dema niha û dema fireh 
Di zimanê nivîskî de dema niha û dema fireh bi heman rengî ne. 
Her du dem bi alîkariya hokeran ji hev cuda dibin. Ji bo dema niha 
hokerên mîna "niha, a niha, va ye ", ji bo dema fireh hokerên mîna "tim, 
her gav, her tim, carinan, hin carinan" tên bikaranîn. 
Mînak: (Dema niha) 
Vaye ez têm. 
Ez niha kincan dişom. 
Ew 0 niha pirtûkê dixwîne. 
(Dema fireh) 
Ez her roj serê sibê zû radibim. Ew carinan tê mala me. 
Hevind her tim heman stranê dibêje. Xezal gelek caran diçe Stenbolê. 
259 
Di devokên kurdi de dema niha 
Li hin herêman, her wekî tirkî, dema niha û ya fireh ji hev cuda ne. Dema 
niha ya di zimanê nivîskî de li van herêman wekî "dema fireh" tê 
bikaranîn. Ango gava ku li wan deveran, "ez diherim" tê gotin, "ez her tim 
diherim" tê fêmkirin. Li wan herêman ji bo pêkanîna dema niha "e"yekê 
bi dûv forma "demafireh" dixin û dibêjin "e: diherime ". Ev deng wateya 
domdariyê dide lêkerê. Ji bo zelalbûna mijarê em dikarin lêkera 
"xwendin''ê li gorî vê demê bikişînin. 
Ez dixwînime. Tu dixwîniye . Ew dixwîne (ye). Em dixwînine . Hûn 
dixwînine. Ew dixwînine .. 
Di kovara Enstîtuya Kurdî ya Parîsê Kurmancî hejmara 12'an de di 
nivîseke bi navê "Kişandin û navlêkirina deman" de j i bo vê demê "dema 
niha ya domdar" hatiye gotin. Her wekî di mînaka jorîn de .iÎ diyar c, ev 
dem di kişandina lêkerê ya li gorî kesê sêyemîn ê yekjimar de bi arîşe ye. 
Ji ber ku cînavka kesandinê ya kesê sêyemîn ê yekjimar jî "e"ye. Ji ber vê 
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yekê jî ev dem di kişandina lêkeran ali gorî kesê sêyemîn ê yekjimar de 
pêk nayê. Lê ev tevlihevî di hinek demên din de jî derdikeve pêşberî 
mirov. Bo nimûne di dema boriya dûdar de tevlihevî di navbera kesê 
sêyemîn û duyemîn de pêk tê. 
Di pirtûka Sadiq Bahadin Amêdî ya "Rêzimana Kurdî" de du demên niha 
hatine destnîşankirin. Li ser mijarê wiha hatiye gotin: 
"Di zarê kurmancî de demê niho ji layê sixê ve du cor in: 
Dema niha ya berbiçav 
Li pêşiyê cînavka kes koma yekem, dûre "ê" ya sixa dema niha berçav a 
bi serveçûyi, paşê nîşana demê niha "di-", paşê jî rayeka dema niha ya 
"kirin"ê "le' û nîşana kesandinê têt. 
Mînak: 
Ez ê dikim, tu yê dikî, ew ê dikit, em ê dikîn, hûn ê dikin, ew ê dikin ... 
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Dema niha ya neberbiçav Mînak: 
Ez dikim, tu dikî, ew dikit, em dikîn, hûn dikin, ew dikin ... 
Dema bê 
Her wekî ji navê wê jî diyar e, ev rawe jibo karekî ku hîn pêk nehatiye, lê 
bikaranîn. Dema bê, bi alîkariya amraza dema bê "dê" û "ê"yê pêk tê. 
Qcrtafa "bi-" tê ber "rayeka dema niha" ya lêkerê. Bi vî awayî dirûvê 
dema bê ya lêkerê bi dest dikeve. 
Mînak: 
Xwarin (xwerû) Ez ê bixwim. 
Tu yê bixwî. 
Ew ê bixwe. 
Em ê bixwin. Hûn ê bixwin. Ew ê bixwin. 
Vexwarin (pêkhatî) 
Ez ê vexwim. Tu yê vexwÎ. Ew ê vexwe. Em ê vexwin. Ilûn ê vexwin. Ew ê 
vexwin. 
Ketina pêşgira "bi-"yê 
Her wekî ji mînakan diyar e qertafa raweya fermanî "bi-" di lêkerên 
pêkhatî de ji holê radibe. 
Mînak: 
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Ez ê vexwim. 
Ez ê daxim. 
Ez ê dakevim. Ez ê hilgirim. Ew ê wergerine. Em ê hilweşînin. 
Di dema bê de neyînî 
Qertafa neyiniyê ya dema bê "ne-" ye. Ev qertaf cihê qertafa raweya 
fermanî "bi-"yê digire. Di lêkerên pêkhatî de dikeve navbera pêşgirê û 
lêkera resen. 
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Mînak: 
Girtin (xwerû) 
Hilgirtin (pêkhatî) Ez ê hilnegirim 
Tu yê hilnegirt 
Ew ê hilnegire. 
Em ê hi/negirin. Hûn ê hi/negirin. Ew ê hi/negirin. 
Ez ê negirim. Tl! yê negirî. Ew ê negire. Em ê negirin. Ilûn ê negirin. Ew ê 
negirin. 
Çirokiya dema bê 
Di vê demê de lêker di forma lêkerên xwest ekî de ye, bes piştî kirdeyê 
amraza dema bê "ê / dê" heye. Dema ku pêkanîna karekî hatibe plankirin, 
lê ew pêk nehatibe û dem di ser re derbas bûbe, ev rawe tê bikaranîn. 
Birin (gerguhêz) 
Ketin (negerguhêz) 
j\1i17 ê bibira. 
Te Yl:' hibira. Wî/wê yê bibira. Me yê bibira. We yê bibira. 
Ez ê biketama. 
Tu yê biketayî. 
Ew ê biketa. 
Em ê biketana. Hûn ê biketana. Ew biketana. 
Çîrokiya dema bê (bi daxwazî - dema borî) 
Wan ê hibira. 
Di vê rawcyê de lêkera di forma "daxwazî-dema borî" de amraza 
dema bê "êldê' werdigire. 
Mînak: 
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Ew ê hatibe Wan ê gotibe 
Hinekan dêji 'wan xwestibe 
Dema bê ya nêzîk 
Ev dem jî ",'ekî dema bê ye, lê di cihê daçeka "dê" de lêkera alîkar "kirin" 
heye. Cudatiya wê ji dema bê ew e ku lêkera alîkar "kirin" jî wekî lêkera 
bingehîn ligorî dem û kesan tê kişandin. Yanê her du lêker jî cinavkên 
kesandinê werdigirin. 
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Ez dikim nên bixwim. 
Tu dikî derivê malê veke. Ew dike nameyekê binivîse. Em dikin daran av 
bidin. Hûn dikin malekê bikirin. Ev.' dikin pirtûkê bixwînin. 
Neyiniya dema bê ya nêzîk 
Ncyîniya vê demê bi neyînîkirina lêkera bingehîn pêk tê. Lêkera bingehîn 
qertafa ncyiniyê "-ne"yê digire. Lêkera alîkar "kirin" her wekî xwe dimîne. 
Mînak: 
Çûn 
Ez dikim neçim. Tu dikî neçi. 
Ew' dike neçe. Em dikin neçin. llûn dikin neçin. Ew dikin neçin. 
Girtin 
Ez dikim negirim. Tu dikî negirî. 
Ew dike negire. Em dikin negirin. Ilûn dikin negirin. Ew dikin negirin. 
Çîrokiya dema bê (bi daxwazî dema boriya dûr) 
Li vir bi tenê dirûvê lêkerê diguhêre, wekî din tu guhartin pêk nayê. Lêker 
di forma raweya daxwazî ya "çîrokiva dema boriya têdeyî" de ye, amraza 
dema bê "ê" tê ber lêkera kişandî. 
Birin (gerguhêz) 
erênî 
Min ê b iribû va. 
Te y(~ biribûya. WÎ/yvê ye biribûya. A1e vê biribûya. We yê biribûya. Wan 
ê biribûya. 
neyînî 
Min ê nebiribûya. Te yê nebiribûya. WÎ :vê nebiribûya. Me yê neblribûya. 
We yê nebiribûva. Wc1l1 ê nebiribûya. 
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Ketin (negerguhêz) 
erênî 
Ez ê ketibûma. Tu yê ketibûyayi. Ew ê ketibûya. Em ê ketibûna. Hûn ê 
ketlbûna. Ew ê ketibûna. 
neyînî 
Ez ê neketibû ma. Tu yê neketibûyayî. Ew ê neketibûya. Em ê neketibûna. 
Hûn ê neketibû na. Ew ê neketibûna. 
Çîrokiya dema bê ya nêzîk 
Ev rawe jî dişibe çîrokiya dema bê, lê di eihê daçeka dema bê de lêkera 
alîkar "kirin" heye. Di vê raw eyê de ev lêkera alîkar "kirin" di dirûvê dema 
boriya berdest de ye tl qertafa raweya daxwazî "-a" yê jî werdigire dawiya 
xwe û dibe "dikira". J ler wiha lêkera bingehîn jî di dirûvê dema borî ya 
raweya daxwazî de ye. Bo nimûne, hevoka "Ez dikim biçim malê." di 
dirûvê dema bê ya nêzîk de ye. Dema ku em wê bixin dirûvê "çîrokiya 
dema bê ya nêzîk" a hevokê dibe "Ez dikira biçûma malê. "Di vê raweyê 
de jî lêkerên gerguhêz û negerguguhez ji hev euda têne kişandin. 
Mînak: 
Negerguhêz 
Ez dikira biketama. Ew dikira bihata. 
Ew dikira ji kêfan bifiriya. 
Neyînî 
Ncyîniya vê demê her wekî dema bê ya nêzîk dîsa bi alîkariya lêkera 
bingehîn pêk tê. Yanî lêkera bingehîn qertafa neyînî "ne-"yê werdigire. 
Gerguhêz 
Min dikira kevir biavêta. Kemêl dikira nan bixwara. Wan dikira ew bidîta. 
Mînak: 
Xwestin (xwerû) 
Min dikira nexwesta. Te dikira nexwes ta. WU}vê dikira nexwesta. 
Vekirin (pêkhatî) 
Min dikira venekira. Te dikira venekira. WÎ/wê dikira venekira. 
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Me dikira nexwesta. We dikira nexwesta. Wan dikira nexwesta. 
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Me dikira venekira. We dikira venekira. Wan dikira venekira. 
Demên borî 
Ev rawe çêlî karekî ku berî niha hatiye kirin dike. Demên borî giş bi 
alîkariya rayeka dema borî ya lêkeran lt hinek qertafan derdikeve holê. Bi 
taybetî di navlêkirina demên borî de tevliheviyek heye. Li vir heta ji me 
hat, me hewl da xwe ku em navlekên ku pir têne zanîn, bi kar bînin. Her 
wiha me cih neda hinek demên ku zêde nayên bikaranîn. 
Dema boriya têdeyî 
l linck kes ji vê demê re "dema boriya diyar" jî dibêjin. Rêşidê Kurd jê re 
"nêzbuhêr ,. gotiye. Dema ku bûyerek di demeke diyar de pêk hatibe, ev 
dem tê bikaranîn. Di tirkî de jê re "gorûlen geçmiş zaman", di îngilîzî de 
"simple past tense" lt di farisî de jî "maziyê mutleq" dibêjin. Berê hatibû 
gotin ku dema paşgirên raderîn ji lêk-erên resen bêne avêtin, li holê 
rayeka dema borî dimîne. 
Rayeka dema borî bi xwe dema boriya têde yî nîşan dide. Wekî nimûne, 
dema ku ji lêkera "çûn "ê paşgira raderî "-n" bê avêtin, li holê "çû" dimîne. 
Ew jî dema boriya têdeyi li gorî kesê yekjimar ê sêyemîn nîşan dide. Dema 
bûyerek di demeke diyar de pêk hatibe, dema boriya têdeyi tê bikaranîn. 
Ji ber vê yekê di nûçeyan de dema boriya têdeyî tê bikaranîn. 
Ji ber ku di demên borî de lêkerên gerguhêz cinavkên kesandinê yên 
bircserê digirin ango li gorî birescrê (obje) têne kişandin, di demên borî 
de rewşa lêkerên gerguhêz û negerguhêz jihev cuda ye. Lewre jî divê 
mirov mînakên wan ji hev cuda bide. 
Mînak: 
Ji ho lêkerên negerguhêz 
Ez ketim. Tu ketî. 
Daketin (pêkhatî) Ez daketim. 
Tu daketî. 
Ketin (xwerû) 
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Ew daket. Em daketin. Hûn daketin. Ew daketin. 
Ew kel. Em ketin. Hûn ketin. Ew ketin. 
Ji bo lêkerên gerguhêz 
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Di van lêkeran de kirde navdêr û cînavkên tewandî ne, lêker li 
gor! bireserê têne kişandin. 
DÎtin (xwerû) Min tu dîti. 
Te ez dîtim. WF ew dît. 
Me hûn dîtin. Hi(J em dîtin. Wan ew dît. 
Vexwarin (pêkhutî) 
Min îskanek çay vexwar. 
Te îskanek çay veXW(l!~ WÎ/wê dII Îskan ç'a)' vexwarin. Me tasek av 
vexwar. 
We çay l'exww: 
Wan şîr vexww~ 
Neyiniya dema boriya têdeyî 
Di dema boriya têdeyi de her wekî demên borî yên din lêker qertafa 
neyîniyê "ne-"yê digirin. 
Mînak: 
Şûştin (xwerû) 
Min kinc neşûştin. Te kinc neşûştin. Wi/wê kinc neşûştin. Me kinc 
neşûştin. We kinc neşûştin. Wan kinc neşûştin. 
Dîtin (xwerû) 
Min lu nedîtî. 
Te ez nedîtim. WÎhrc cm nedîtin. Me ew nedil. 
We em nedîtin. 
Wan ez nedîtim. 
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Vegotin (pêkhatî} 
Min vcnegot, Te venegot. WÎ/wê venegot. Me venegot. We venegot. 
Wan venegot. 
Di kesandina kesê sêyem ê yekjimar de taybetiyek balê dikêşe. 
Gelek caran cînavka kesandinê "-el' di vê demê de jî derdikeve pêş-berî 
mirov. Her wekî çawa "Ew haf bajêr" lê gotin, "Ew hate bajêr" jî tê gotin. 
MÎnak: 
Zozan hate male. Evîn kete xwarê. 
Min destê .nve xiste nava avê. Ew gihîşte gund. 



Rêzimana kurdî | 3360  

 

Dema boriya dûdar 
Ev dem bi alîkariya qertafa "-el' Û rayeka dema borî pêk tê; di lêkerên ku 
bi dengdêrê diqedin de ev qertaf dibe "-iye". Ji bo vê demê jî cm lêkera 
"ketin "ê hildin dest. Gava qertafa "<iye" bi dûv rayek dema borî "ket "ê 
bê xistin. dirûvê dema boriya dûdar a lêkera ketin: "ketiye" bi dest 
dikeve. 
Ji aliyê wateyê ve ev dem qala bûyerekê dike ku berî niha di de-meke 
nediyar de pêk hatiye. Her wiha dema ku bandora bûyera ku di dema borî 
de pêk hatiye li ser dema niha hebe, an jî encama wê bûyerê li ber çavan 
be, ev dem tê bikaranîn. Bo nimûne dema ku em werin malê CI bibînin 
ku derî vekirî ye, em bibêjin, "Derî vekirî maye" Lê heke em piştî ji malê 
derketin, were bîra me ku derî vekirî maye. em bibêjin, "Derî vekirî ma." 
MÎnak: 
Ji bo lêkerên gerguhêz 
Wê kinc şûştine IÎ raxistine. 
Te heval dîtiye, lê jê re negotiye. Wi/wê mirov girtine, piş/rejî berdane. 
Va ye min nan kiriye. 
We hemûfêkîfirotine, tiştek li holê nemaye. 
Wan xanî rûxandiye, li şûna Ivê avahiyeke nû lêkiriye. Wan dar bir/ne, 
cihê wan kiriye zevî. 
Ji bu lêkerên negerguhêz 
Binêre. ez hilkişiyame ser darê, hejîran berhev dikim. 
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Xweziya min hi te, tu gihaştiye armanca xwe, Ew bi lez meşiyaye, lewma 
zû hatiye. 
Bihara Îsal hat, lewma kulîlk zû vebûne. Mirovek ketiye erdê, divê em wîji 
erdê rakin. 
Neyiniya dema boriya dûdar 
Awayê neyîniya vê demê jî wekî ya dema boriya têdeyî ye. Minak: 
Hatin (xwerû) E:: nehatime. Tu nehatiye. Ew nehatiye. Em nehatine. Hûn 
nehatine. Ew nehatine. 
Vegerandin (pêkhatî) 
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Min ew venegerandiye. Te ew venegerandine. Wê tu venegerandiye. Me 
ew venegerandiye. We em venegerandine. Wan ez venegerandime. 
Hin caran jî dema ku karek bêhemdî hatibe kirin, an jî mirov ji hinekên 
din hîn bûbe, ev dem tê bikaranîn. Nemaze di nûçeyan de dema ji bo 
bûyerên ku mirov ji devê yekî din veguhêze ev dem tê bikaranîn. 
Bo nimûne: 
Li gorî agahiyên ku bi dest ketine, li Pirtûkxaneya Neteweyî ya Îranê 
destnivîseke kurdî derketiye holê. 
Di vê hevokê de dema boriya dûdar di her du komekan de ji xwediyê 
wateyên euda ye. Di komeka yekem de agahî me ber hev kirine, lewre 
em niha li ser encamên wê dipeyivin. Di komeka duyemîn de em qala 
bûyereke ku me nedîtiye, agahiyên wê ji hinekan standine, dipeyivin. 
Di dema boriya dûdar de aloziyek 
Wekî têbîniyeke divê em balê bikêşin ser mijarekê. Her wekî ji mînaka 
"ketin"ê jî tê fêmkirin, di hin lêkeran ên ku bi dengdêran diqedin ên mîna 
"ketin, hatin, şûştin, avêtin nê de jî qertafa dema boriya dûdar wekî "-
iye"yê dimîne. Ew jî girêdayî formeke dema 
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boriya têdeyî ye. Her wekî tê zanîn ligel forma "hal, ket, avê! "ê ji bo kesê 
sêyemîn "hate, avête, kete" jî tê gotin. Ziman ji bo ku xwe ji tevlihevî û 
aloziyê rizgar bike, di lêkerên bi vî rengî de qertafa dema boriya dûdar 
wekî "-iye" dihêle. 
Dema boriya têdeyî Ew hat/e mafê. 
Ew kelle xwarê. 
Ew avêtle erdê. 
Ew xist/e hundir. 
Dema boriya dûdar Ew hatiye malê. 
Ew ketiye xwarê. Ew avêtiye erdê. 
Ew xistiye hundir. 
Her wiha di vê demê de di kişandina kesê duyemîn ê yekjimar de jî alozî 
û dijwariyek heye. Li gorî rêzikê rayeka boriya têdeyî ya lêkerê, piştre 
qertafa kesandinê ">î", piştre jî qertafa boriya dûdar "e" tê. Dengê alîkar 
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"y" dikeve navbera du dengdêran û "f''ya berî "y"ê jî nerm dibe, dibe "i", 
Li gorî vê rêzikê divê dirûvê lêkera kişandî wiha be: 
Rader dîtin 
Forma dema boriya dûdar Zozanê tu dîtiyiye. 
                avêtin   xwediyê kar tu jê avêtiyiye. 
                xwarin Ma guran tu xwariyiye? 
Lê belê di zimên de formeke wisa nîn e, li şûna wê lêker bi dirûvê "kiriye", 
"ketiye", "avêtiye", "dîtiye" derdikeve pêşberî mirov. Bi vê yekê re jî kesê 
duyem ê yekjimar û kesê sêyem ê yekjimar dibin yek. 
Mînak: 
kesê duyem 
Tu hatiye. 
Tu ketiye. 
Zozanê tu dîtiye. Hevalan tu neditiye. Kesî tu negirtiye. 
kesê sêyem 
Ew hatiye. 
Ew ketiye. 
Zozanê ew dîtiye. Hevalan ew dîtiye. Kesî ew negirtiye. 
NÎŞe: Di hin devokan deforma êtu hativî" tê bikaranîn. 
Çîrokiya dema boriya têdeyî 
Ev dem, demeke hevedudanî ye. Wekî "dema borî ya çîrokî' jî tê 
binavkirin. Digel rayeka dema borî, bi alîkariya lêkera "bûn"ê pêk tê. 
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Wekî mînak em rayeka lêkera "ketin"ê "ke/"ê bigirin, dîsa rayeka dema 
borî ya lêkera "bûnê; "bû"yê bînin dawiya wan dê dirûvê dema boriya 
çîrokî ya lêkera "kelin"ê "ketibû" derkeve holê. Her wekî berê jî hatibû 
gotin, li vê derê "i' wekî dengê alîkar dikeve navbera du dengdaran. Li 
gorî kesê ku di bin bandora wî karî de dimîne ango "bireserê mirov dikare 
cînavka kesandinê bîne dawiya wê. 
MÎnak: 
Ji bo lêkerên gerguhêz Min nan xwaribû. 
Te kevir avêtibû binê bîrê. Wê ez biribûm zozanan. 
Me kulîlk danîbûn ser gorê. We dar birîbûn. 
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Wan erd kolabû . 
.Ji bo lêkerên negerguhêz Ew heta sûkê meşiyabû. Ez hatibûm mala \;I'e. 
Hûn çûbûn bajêr. 
Balafir pir bilindflriyabû. Pelgên daran weşiyabûn. 
Neyîniya çîrokiya dema boriya têdeyî 
Kirin (xwerû) Min nekiribû. Te nekiribû. Wî/wê nekiribû. Me nekiribû. We 
nekiribû. Wan nekiribû. 
Vekirin (pêkhutî) Min venekiribû. Te venekiribû. Wi/wê venekiribû. Me 
venekiribû. We venekiribû. Wan venekiribû. 
Awayê neyîniyê ya vê demê jî wekî demên din e, lêker qertafa neyîniyê 
"ne-"yê werdigire. 
Piştî van agahiyên der barê pêkhatina vê demê de îcar em dikarin der 
barê wate û cihê vê demê de çend tiştan bibêjin. Ev dem ji bo bûyereke 
ku beri bûyereke din a dema borî pêk hatiye, tê bikaranîn. 
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Bo nimûne, 
Dema kil ew hat me taştê xwaribû. Li vê derê du bûyer qewimîne: "yek 
hatiye", ben ku ew were, "wan" taştê xwariye. Ji bo zelalkirinê em dikarin 
çend mînakên din jî bidin. 
Mînak. 
Roja ku min dest hi kar kil; ew ji kar derketibû. Duh ez çûm fîlmê ku me 
here li serê xeber dabû. Pirtûka ku min ji le standibû, hinekan ji min dizî. 
Hin kes vê demê weki tirkî dinirxînin û ji ber vê yekê wekî çîrokiya dema 
boriya dûdar bi nav dikin, lê ev yek şaş c.ji ber ku ev dem li ser bingeha 
dema boriya têdeyi ava dibe. Heçî dema tirkî ye, li ser bingeha dema 
boriya dûdar ava dibe, ev dem di îngilîzî de wekî "pas! perfect tense" tê 
binavkirin. Ew jî tê wateya "boriya borî". 
Çirokiya dema boriya dûdar 
Dema ku qertafa "e" tê dawiya "çîrokiya dema boriya têdayî" ev dem bi 
dest dikeve. Bo nimûne, çîrokiya dema boriya têdeyî ji bo lêkera "xwarin" 
"xwaribû" ye. "Çîrokiya dema boriya dûdar" a vê lckerê dibe "xwaribûye 
''. Ev dem pir zêde nayê bikaranîn. Dema mirov qewimîna tiştekî ji 
hinekan bibihîze yan jî mirov bêhemdî tiştek kiribe, tê bikaranîn. 
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Mînak: 
Ji bo lêkerên gerguhêz 
Min ev pirtûk xwendibûye, lê nehatiye bîra wÎ. Heval ez dîtibûme.]i min 
re negotiye. 
Wi diyariyek anîbûye, lê nedaye min. 
Me hûn êşandibûne, we qet dengê xwe nekiriye. Wan har kişandibûye, 
haya meji nebûye. 
Ji bo lêkerên negerguhêz 
Tuj; welêt hatibûye. 
Em ber bi wan beziyabûne. Ew j; her dijmin reviyabûye. Gund şewitîbûne. 
Serheng zû çûbûye. 
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Neyîniya çirokiya dema boriya dûdar 
Neyîniya vê demê jî wekî demên din ên borî ye. Di neyîniya vê demê de 
jî lêker qerta fa neyîniyê "ne-" werdigire. 
Mînak: 
Min pirtûkek nexwendibûye. Hevêl ez nedîtibûme. 
We werîs bernedabûve. 
Me hûn neêşandibûne. 
Wan har nekişandibûye. 
Tu ji welêt nehatibûye. 
Em her bi wan nebeziyabûne. 
Wîji her dijmin xwe ranegirtibûye. Gund neşewitîbûne. 
Serheng zû neçûbûye. 
Dema boriya berdest 
Ev dem bi alîkariya qertafa dema niha "di-" û rayeka dema borî pêk tê. 
Dema ku mirov qertafa dema niha bide ber rayeka dema borî ya lêkerekê 
dê dirûvê wê yê "dema boriya berdest" derkeve holê. Hindek wê wekî 
"çîrokiya dema niha" jî bi nav dikin. Bo nimûne, dema ku cm qertafa 
dema niha "di-"yê bidin ber rayeka dema borî ya lêkera "çûn nê, dê 
dirûvê dema boriya berdest a vê lêkerê "diçû" derkeve holê. Dema ku 
bûyerek di dema borî de bi domdarî hatibe kirin, ev dem tê bikaranîn. Di 
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îngilîzî de ji vê demê re "post conti-nous tense" tê gotin. Ev jî tê wateya 
"dema boriya domdar". 
Mînak: 
Ji bo lêkerên gerguhêz ElÎ mala xwe dişûşt. 
Remezan rojiya Remezanê digirt. Dînekî kevirek diavêt hinê birekê. Wanji 
erebeyê gelek tişt datanîn. ZÎnê hevala xwe nedidît. 
Zozanê gul diçinîn. 
Remo nisk li zeviyê diçandin? 
272 
Ji bo lêkerên negerguhêz Ewji cihê xwe nediliviya. Hûn ji gund diçûn 
bajêr. 
Hinek mirov ber bi me ve dihatin. Ew li ber qeraxê çêm radiwestiyan. Kes 
bi wan ewle nedibû. 
Daran pelgên xwe diweşandin. 
Di dawiya vê mijarê de divê em li ser taybetiyeke lêkerên ku ji pêşgiran 
pêk hatine, rawestin. Her wekî berê jî hate diyarkirin di vê demê de 
qertafa neyîniyê "ne-" piştî pêşgirê û berî qertafa dema niha"di-"yê tê 
bikaranîn. Em dikarin çend mînakan li ser vê yekê jî bidin. 
Min av venedixwar. WÎ ez ranedikirim. Ew hilnedikişiyan. Em 
ranediwestiyan. 
Min kakilê mijarê venedigot. 
Awarteyên neyîniyê 
Dirûvê qertafên neyîniyê her wekî me berê jî dabû xuyakirin, li gorî 
deman diguhere. Lê hin lêkerên awarte hene ku qertafên wan ên 
neyîniyê li gorî demê naguherin. Mirov dikare,ji bo wan lêkerên awarte 
ku hejmara wan gelekî kêm e, lêkerên mîna "karin/kanîn ", "zanîn", 
"şiyan û "wêrîn Hê bide. 
Qertafa neyîniyê ya lêkerên "karîn" fl "zanîn'ê "ni-" ye. Ez nikarim werim. 
Min nikaribû bibêjim. 
Em nizanin kar bikin. 
Hûn ê nizanibin bixwînin. 
Di dema boriya têdeyî û dûdar de qertafa neyînî ya van lêkeran "ne-" ye. 
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Min nekarî çareser bikim. Min nezanî ku eV!' wisa ye. WÎ nekariye xwe 
bigihîne te. Wan riya mala we nezaniye .. 
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Qertafa neyîniyê ya lêkerên "werin" û "şiyan" jî her tim "ne-" ye. 
Mînak: 
Ez neşêm bibêjim. Neşiya were. 
WÎ newêribû bigire. Ew newêre here. Ew ê newêre higire. 
Raweyên daxwazî 
Di raweyên daxwazî de karekî ku tê nîgaşkirin heye. Raweyên daxwazî 
qala karekî pêknehatî yan jî pêkanîna wê tê xwestin dike. Hin caran ji bo 
pêkanîna wê hê derfet hene, hin caran jî dem di ser re derbas bûye, lewre 
jî pêkanîna wî karî êdî ne pêkan e. 
Di van raweyan de hin caran jibo pêkhatina wî karî hinek merc pêwîst in. 
Raweyên daxwazî li ser du hêmanan ava dibin, aliyekî wan form û dirûvên 
lêkerê ne, ew bingeha raw eyê pêk tînin, hêmana duyemîn jî amrazên 
raweyi ne, ew amraz wate û peywira raweyê zelaltir dikin 
Di raweyên daxwazî de dirûvên lêkeran 
Di raweyên daxwazî de lêker bi van dirûvan derdikevin pêşberî mirov: 
Dema niha 
Di vê raw eyê de daxwaz û pêşniyaz heye. Bûyer hê pêk nehatiye, derfeta 
pêkanînê heye. 
Mînak: 
Ez karê xwe hikim. TII karê xwe bikî. Ew karê xwe bike. Em karê nve bikin. 
Hûn karê xwe bikin. Ew karê xwe bikin. 
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Dema borî 
Ev rawe qala tiştekî pêkhatî dike, tê de merc, daxwaz û dibetî heye. Di vê 
raweyê de rayeka dema niha ya lêkera "bûn"ê "b" tê dawiya rayeka dema 
borî ya lêkerê. 
Mînak: 
Gerguhêz 
Min çîrok gotibe. Te çirok gotibe. 
WÎ / wê çîrok gotibe. Me çîrok gotibe. 
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We çirok gotibe. Wan çirok gotibe. 
Neyînî 
Di neyiniya vê raweyê de jiqertafa "ne" tê ber lêkera kişandî. 
Negerguhêz 
Ez ji darê ketibim. Tuji darê ketibî. 
Ewji dibistanê hatibe. Emji dibistanê hatibin. Hûn ji dibistanê hatibin. Ewji 
dibistanê hatibin. 
MÛ1Qk: 
Heke wî nedîtibe. kê dîtiye? 
Dibe ku .van rasti ji fe re negotibe. 
Pêknehatî 
Di vê raweyê de daxwaza tiştekî pêknehatî heye, êdî derfeta pêk-hatinê 
nîn e. Di vê demê de dirûvê lêkerê bi temamî diguhere. Li ber lêkerê dîsa 
qertafa raweya fermanî heye, lê îcar rayeka dema borî ya lêkerê û li dûv 
wê jî qertafa raweya daxwazî "-a" tê bikaranîn. Bo nimûne, bila lêkera me 
"xwendin" be, rayeka dema borî ya vê lêkerê "xwend" c, dema ku qertafa 
raweya fermanî "bi-" were pêşiya wê, ew dibe "bixwend" û piştî ku 
qertafa daxwaziyê "-a" hate dûv wê, ew dibe "bixwenda ". 
Minak: 
Gerguhêz 
Min el1 bidîta. Te ew bidîta. WÎ/wê ew bidîta. 
Negerguhêz 
Ezji bajêr bihatama. Tl/ji bajêr bihatayi. Ewji bajêr bihata. 
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Me ew bidîta. We ew bidîta. Wan ew bidîta. 
Emji bajêr bihatana. Hûn ji bajêr bihatana. Ew ji bajêr bihatana. 
Neyîniya daxwaziya pêknehatî 
Ncyîniya vê raweyê jî bi alîkariya qcrtafa neyînî "ne-"yê pêk tê. Mînak: 
Xwestin (xwerû) 
Vexwarin [pêkhatî} 
Al/in nexwes ta. Te nexwes ta. Wî/wê nexwes ta. Me nexwes fa. We 
nexwes ta. Wan nexwesta. 
Min venexwara. Te venexwara. 
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WÎ /wê venexwara. .Me venexwara. 
We venexwara. Wan venexwara. 
Dema boriya dûr 
Di vê raweyê de jî tiştekî pêknehatî heye. Ev rawe li ser bingeha "çîrok iya 
dema boriya têdeyt'pêk tê. Qertafa daxwaziyê "<a" tê dawiya lêkera di 
dirûvê çîrokiya dema boriya têdeyî de. Dema ku qertafaxwestekî "-a" bê 
dawiya wan, "daxwazî- dema boriya dûr" pêk tê. Heke lêkera me 
"xwarin" be, dirûvê çîrokiya dema boriya têdeyi ya vê lêkerê "xwaribû" 
ye. Ger em qertafa daxwaziyê "-a" bi dûv vê formê bixin, ew dibe 
"xwaribûya". 
Mînak: 
Gerguhêz 
Min sêv xwaribûya. Te sêv xwaribûya. 
WÎ / wê sêv xwaribûya. Me sêv xwaribûya. 
We sêv xwaribûya. Wan sêv xwaribûya. 
Neyînî 
Neyîniya vê demê ji dîsa bi qertafa "ne-"yê pêk tê. 
Negerguhêz 
Ez ji gund hatibûma. Tuji gund hatibûya yÎ. Ew ji gund hatibûya. Em ji 
gund hatibûna. Hûn ji gund hatibûna. Ewji gund hatibûna. 
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Mînak: 
Kirin (xwerû) Min nekiribûya. Te nekiribûya. Wî/wê nekiribûya. Me 
nekiribûya. We nekiribûya. Wan nekiribûya. 
Vegotin (pêkhatî) Min venegotibûya. Te venegotibûya. Wî/wê 
venegotibûya. Me venegotibûya. We venegotibûya. Wan venegotibûya. 
Raweya fermanî 
Ev rawe bi alîkariya rayeka dema niha ya lêkerê û qertafa raweya fermanî 
"bi"yc dertê holê. Ji ber ku ferman li kesên duyemîn ên yekjimar û 
pirjimar tê kirin, cînavkên kesandinê yên ku tên dawiya vê raweyê jî "_e" 
û "-in" in. Bo nimûne em lêkera "çûn "ê hildin dest. Her wekî berê jî 
hatibû gotin, rayek dema niha ya lêkera "çûn"ê "ç" ye. Dema ku em 
qertafa fermanê "bi-"yê bînin pêşiya vê rayê "hiç" derdikeve holê, piştî 
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cînavkên kesandinê yên fermanê "-e" û "-in"bên dawiya vê peyvê, dirûvê 
raweya fermanî ya lêkera çûn; "biçe/biçin" derdikeve holê. 
Minak: 
Ji bo kesê yekjimar 
bike, bide, bistîne, bixwe, bigire, bigere, bibîne, bikire, biçe, bişo, bibe ... 
Ji bo kesên pirjimar 
bikin, bidin, bistînin, bixwin, bigirin, bigerin, bibînin, bikirin, 
bişon ... 
Di nava hevokê de em çend mînakan bidin: 
Tu nên hixwe. 
Hûn kêvir bavêjin. Hevalê, min bibîne. Zû firaqan bîne. Kuro dêrî veke. 
Raweya fermanî di lêkerên ku bi pêşgiran pêk hatine de qcrtafa raweya 
fermanî "bi-"yê wernagire. Bo nimûne, lêkera "vekirin "ê 
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nabe "vebike ", dibe "veke ". Jibo heman tiştî em dikarin çend mî-nakên 
din jî bidin: 
Hilgire, çêke, rake, wergerîne. dagerîne, derxin, hilkişe, dakeve, rakevin 
... 
Mînak: 
Yekjimar 
Dêrî veke.' Pirtûkê rake! Xwarinê çêke.' Ji malê derkeve.' 
Pirjimar 
Dêrî vekin.' Pirtûkê rakin! Xwarinê çêkin.' Ji malê derkevin! 
Neyîniya raweya fermanî 
Li ser qertafa neyîniyê ya raweya fermanî dubendî heye. Birek zi-
manzanên kurdî didin zanîn ku qertafa neyîniyê ya vê raweyê jî "ne" ye. 
Ji ber ku di nav wan kesan de danerên alfabe û rêzimanê kurdî Celadet 
Bedirxan jî heye, di zimanê nivîskî de bi giranî wisa ji cihê xwe girtiye. 
Lê li gelek deverên Kurdistanê di nav gel de qertafa neyîniyê ya vê raweyê 
wekî "me-" tê bikaranîn. Ji ber vê yekê hinek zimanzan li dijî boçûna 
serdest derdikevin û di nivîsên xwe de wekî qertafa neyiniyê "me-"yê bi 
kar tînin. Li gorî dîtina min jî qertafa neyînî ya raweya fermanî "me-" ye. 
Ji ber ku di nava gel de bi berfirehî "me" tê bikaranîn, di klasîkên kurdî de 
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jî wekî "me-" derbas dibe. Bo nimûne, Melayê Cizîrî di helbesteke xwe de 
wiha gotiye: Goş bi amê mede, terka mudamê meke.' 
Her wiha di zaravayên din ên kurdî (kirmanckî û kunnaneiya jêrîn) de jî 
qertafa neyîniyê ya raweya fermanî "me-" ye, lewmajî heke wekî "me-" 
bê bikaranîn dê çêtir bibe. 
lIeval zû meçe. 
Keko tev medin. 
Hêdî mexwin. 
Heval wisa merêse. 
Lo lawo fu meke, melezînel 
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Fêkiyên ku min anîne mexwin. Derî ji kesî re vemeke! 
Di dawiya vê mijarê de divê em balê bikêşin ser çend lêkerên ku raweya 
wan a fermanî naşibe lêkerên din. Lêkerên bi vî rengî sê heb in: "Hatin ", 
"çûn" û "birin ". Raweya fermanî ya van lêkeran bi du awayan pêk tê. 
Awayê yekemîn weki ya lêkerên din e. Lê awayê duyemîn ji lêkerên din 
cuda ye. Raweya fermanî ya van lêkeran bi vî rengî ye: Were / hê, here / 
biçe, bere / bibe 
Mînak: 
Tu van pirtûkan bere pirtûkxaneyê. Lawo zûji vir here. 
Sibe were mala me. 
Ev her sê dirûvên cuda yên lêkeran bi hin taybetiyên xwe ji hev cuda 
dibin. Bo nimûne dema ku mirov bala xwe bide "were '', mirov dibîne ku 
awayê neyînî yê "were"yê nîn e. Lê ew lêker bi vî awayî di dema bê de jî 
tê bikaranîn. 
Her wekî dê were mala me. 
Li aliyê din neyîniya lêkera "here "yê heye. Mînak: 
Tu mere mala me. 
Divê bê gotin ku ew forma awarte di dema niha de wekî "diherim /narim" 
tê bikaranîn. Her wekî ji mînakan diyar dibe, ew lêker di forma neyinî de 
kurt dibe. Li gorî rêzikên zimanî dirûvên mantiqî "mehere ", "nahere" ne, 
lê di zîmanê îroyîn de kes bi kar nayne, li şûna wan"mere","nare" tên 
bikaranîn. 
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Heçî forma "bere" ye, awayê wê yê neyînî nîn e, lê di dema bê 
de tê bikaranîn .. 
Ez ê berim. Tu yê berî. Ew ê here. Em ê berin. Hûn ê berin. Ew ê berin. 
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Amrazên raweyên daxwazî 
Raweyên daxwazî li ser bingeha form û dirûvên ku me li jorê pêşkêşkirin 
ava dibin. Ji bo zelalkirina cureyên raweyê hinek am-razên demî û raweyi 
yên mîna "xwezî", "ku/heke", "divê", "bila" têne pêşiya lêkerê. Bi 
alîkariya van amrazan raweyên mîna" xwestek?', "hekanî (mercî)', 
"divêt!', "bilanî pêk tên. 
Raweya xwestekî 
Di vê raweyê de lêkerên di formên raweya daxwazî de amraza raweyi 
"xwezî"yê digirin. Ev rawe xwesteka ji bo tiştekî vedibêje. 
Daxwazî - dema niha 
Di vê dema raweya xwestekî de lêker di dirûvê daxwazî - dema niha de 
ye. Her wekî li jor jî hate gotin, ji bo veqetandina vê raweyê ji raweya 
fermanî, mirov dikare peyva "xwed' bi kar bîne. Her wiha di raweya 
fermanî de ferman li kesên duyemîn ên yekjimar û pirjimar tê kirin, lê di 
raweya xwestekî de, jibo hemû kesan lêker tê kişandin. 
Mînak: 
Negerguhêz Xwezî ez biçim. Xwezî tu biçî. Xwezî ew biçe. XweZÎ em biçin. 
XweZÎ hûn biçin. Xwezî ew biçin. 
Gerguhêz 
Xwezî ez bigerînim. Xwezî tu bigerînî. Xwezî ew bigerîne. Xwezî em 
bigerînin. Xwezî hûn bigerînin. XweZÎ ew bigerînin. 
Daxwazî- dema borî 
Di vê dema raweya xwestekî de lêker di dirûvê "daxwazî - dema bad' de 
ye. Ev rawe li ser kesên sêyemîn, kêm caran jî li ser kesên duyemîn pêk 
tê, lewre tê de şik û guman heye. 
Negerguhêz 
Xwezî ew hatibe. Xwezî ew neketibin. 
Gerguhêz 
Xwezi wî nekiribe. Xwezî wan negotibe. 
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280 
Daxwazî - pêknehatî 
Di vê demê de gerguhêzî û negerguhêziya lêkeran girîng e, lewre di 
lêkerên gerguhêz de cînavkên j i koma duyemîn, di yên negerguhêz de jî 
cînavkênji koma yekemîn tên bikaranîn. Dîsa em dikarin peyva "xwezî", 
"xwezilka", "xweziya" bidin ber hevokê. Di vê raweyê de daxwazeke ku 
pêk nehatiye û dema wê derbas bûye, tê vegotin. 
Mînak: 
Gerguhêz 
Xweziya min pirtûk bikiriya. Xweziya te nan bixwara. Xweziya wÎ ez 
bidîtama. Xweziya me tu vexwendayî. Xweziya we birayê min bianiya. 
Xweziya wan kulilk biçandana. 
Ji bo lêkerên negerguhêz XwezIya ez biçûma mala wan. Xwe.:iya tu ji 
gund bihatayî. Xweziya ew ji erdê rabûya. 
Xweziya em bi lez bibezîna (beziyana). Xweziya hûn birevîna (bireviyana). 
Xweziya ew bilind bifirîna (bifiriyana). 
Her wekî ji mînakên "bihatama ". "biçandana" diyar dibe di hinek lêkeran 
de qertafa daxwaziyê "a "yê dengê berî xwe şibandiye xwe. Di rastiya xwe 
de diviya ev lêker wekî "bihatima" û "biçandina" bihatana kişandin. Lê di 
van lêkeran de "şibandina berepaşkî" pêk hatiye. 
281 
Daxwazî - dema boriya dûr 
Amraza raweya xwestekî "xwezî /xweziya" tê ber forma daxwazî ya 
çîrokiya dema boriya têdeyî. Bi vî awayî dema boriya dûr a raweya 
xwestekî pêk tê. 
Mînak: 
Ji bo lêkerên gerguhêz Xweziya min kevir avêtibû ya. Xweziya te ez 
dîtibûma. 
Xweziya wêji min re gotibûya. 
Xweziya me para xwe ji wan standibûya. Xweziya weji me xwestibûya. 
Xweziya wan em dîtibûna. 
Ji bo lêkerên negerguhêz 
Xwez(va ez çûbûma malê. 
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Xweziya tu ketibûyayî erdê. 
Xweziya ew hatibûya gund. 
Xweziya mala zaliman şewltîbûya. Xwezzya çavên dijmin rijiyabûna. 
Xweziya hûn ji cihê xwe liviyabûna. Xweziya ew hinekî westiyabûna. 
Raweya hilanî 
Her wekî tê zanîn ferman li kesên duyemîn tê kirin. Îcar fermana ku li 
kesên sêyem tê kirin jî bi alîkariya raweya bilanî pêk tê. Bêjer vê fermanê 
rasterast li bihizer nake, bi riya wî radigihîne kesên sêyem 
(yekjimar/pirjimar) da ku wê fermanê bi cih bîne. 
Mînak: 
(yekjimar) bila bike, bila biçe, bila bine, bila bixwe .... (pirjimar) bila bikin, 
bila biçin, bila bînin, bila bixwin ... 
Divê em bidin zanîn ku raweya bilanî jî li ber bingeha forma daxwazî ya 
lêkerê pêk tê. Di bilaniyê de fermanaji bo kesê sêyemîn, dcstûrdayîna 
karekî li daxwaz heye. Her wiha bi bilaniyê hevokên hevedudanî jî pêk 
tên. Ji bo zelalkirina mijarê mirov dikare çend mînakan li ser vê raw eyê 
jî bide. 
Mînak: 
Ji wi re bibêje, bila zû were vê derê. 
Ji wan re bibêje, bila zû werin vê derê. 
Di van hevokan de hem destûrdayin li gazîkirin heye, hem jî mirov dikare 
wateya fermana ji bo kesên sêyemîn lê bar bike. 
Hin caran hêvî fl daxwazek bi bilaniyê tê diyarkirin. 
282 
Mînak: 
Bila ezji destê wan rizgar bibim, ez tiştekî din naxwazim. Bila tu bigihêjî 
vê derê, wekî din xema tiştekî nekêşe. 
Her wekî tê dîtin li vir bi alîkariya "bila"yê hevokên hevedudanî pêk 
hatine, "bila"yê jî rista gihanekê girtiye ser xwe. 
Dema borî 
Amraza raweya bilanî "bila" tê ber forma dema borî ya 
daxwaziyê, Ev rawe zêde nayê bikaranîn. 
MÎnak: 
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Bila wî kiribe, xem nake. 
Bila ew hatibin, ez tiştekî din naxwazim. Bila hinekan anîbe, kê anîbe, ne 
girîng e. 
Pêknehatî 
Amraza raweya bilanî "bila" tê ber forma dema borî pêknehatî ya 
daxwaziyê. Di vê raw eyê de hêvî fl daxwazeke pêknehatî tê derbirîn. 
Hatin (negerguhêz) Bila ez bihatama. Bila tu bihataya. Bila ew bihata. 
Bila em bihatana. Bila hûn bihatana. 
Kirin (gerguhêz) 
Bila min ew bidîta, bes bû. Bila pirtûk bixwenda.. 
Bila rastî bigota, le yê bidîta. Bila me zû karê xwe bikira. 
Bila derî vekira, hindurû hûnik dibû. 
                Bila ew bihatana.              Bila wan karê xwe neaniya malê. 
Têbînî: Her wekî ji mînakan jÎ xuya dike, ji bo kesên yekem û duyem, 
raweya bilani zêde nayê bikaranîn. 
Dema boriya dûr 
Li vê derê jî amraza raweya hilanî "bila" tê ber forma raweya daxwazî ya 
dema boriya dûr. Ev form di zimên de zêde nayê bikaranîn. Ji aliyê wateyê 
ve jî ji forma li jor zêde ne cuda ye. 
Bila ez çûbûma, min ê ev kêşe çareser kiribûya. Bila wan xwaribûya, min 
ê tiştek negota. 
283 
Raweya mercî (hekanî) 
Ev rawe ji bo xwe hin mercan divê û yan jî hin mercan datîne ber hinekên 
din. Her wiha bi riya hekaniyê hevokên hevedudanî pêk tên. Di van 
hevokan de "heke" rista gihanekê jî pêk tîne. Hekani hem bi raweyên 
pêşkerî hem jî raweyên daxwazî pêk tê. 
Hekanî bi rawcyên pêşkerî 
Di vî cureyê hekaniyê de amraza mercî "heke" tê ber lêkerên di forma 
raweyên pêşketî de, bi vî awayî wateya mercî di wê demê de pêk tê. 
Dema niha 
Mînak: 



Rêzimana kurdî | 3375  

 

Heke tu min dibînî, xwe nişanî min bide? Heke ew pêz diçêrîne, bila yekî 
din here bajêr. Heke ew dixwazin, hila bên. 
Heke ew::.û tên, bila werin. 
Dema bê 
Gava ku peyva "heke "yê bê serê hevoka dema bê, ew dibe he-voka 
mercê ya dema bê û hevok dirûvê dema bê ya raweya mercê digire. Bo 
zelalbûna mijarê çend mînak: 
Heke ez ê biçim, hewce bi te nîn e. Heke tu yê werî, lez bike. 
Heke ew ê here, çima xênî çêdike? Heke em ê bistînin. ew dibe ku? Heke 
hûn ê bimeşin, zû rabin. Heke ew ê bixwin, hila ew neyên. 
Dema boriya têde yî 
Raweya hekanî ya vê demê dîsa bi peyva "heke "yê ji dirûvê rastîn ê wê 
demê vediqete. Ji bo ronîkirina mijarê çend mînak bes in: 
Heke min got, tu jî bibêje. 
284 
Heke tu hatî, xeberê bide min. 
Heke wi nan xwm; bilafiraqan bişo. Heke me ew dîtin, em êji wan re 
bibêjin. 
Dema boriya dûdar 
Dirûvê vê demê di raweya mercî de jî naguhere, bes "heke" tê 
ber û bi vî awayî ev rawe pêk tê. 
Heke te gotiye. Iê xwedî derkeve. Heke wî li te xistiye, pê re melîze. Heke 
lu çûye Amedê. ji me re bibêje. Heke ew hatine, bila werin. 
Heke çûkfiriyane, dafikê daneyne. Heke hûn reviyane, hûn tirsonek in. 
Dema boriya berdest 
Di vê demê de jî ji bilî peyva "heke"yê tu guhartin di dirûvê he-vokê de 
çênabe. Her çi qas ev dem zêde nayê bikaranîn jî, dîsa jî mirov dikare çend 
mînakan jî jibo vê demê bide: 
Heke I,ve didît, we gazî wan bikira. Heke le hêjîr dixwestin, te bixwara. 
Heke wî ez didîtim, çima nedigot. 
Hekaniya daxwazî 
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Ev rawc li ser bingeha raweyên daxwazî ava dibin, amraza mercî "ku / 
heke" tê ber wan fonnên lêkeran ku raweyên hekaniya daxwazî ango 
merc û dax wazî pêk tê. 
Dema niha 
Di raweyê de amraza mercî "ku / heke" tê ber forma dema niha ya 
raweya daxwazî. Bi vî awayî dema niha ya raweya merc û daxwazî pêk tê. 
Ev rawe di hevokên hevedudanî de tê bikaranîn. 
MÎnak: 
Heke ez biçim, ez ê wi' bibînim. 
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Heke tu niha biçî, tu yê serê sibê bigihêjî wê derê. Heke ew zû biçe, ew ê 
berf me bigihêje wÎJ~ 
Heke em dereng biçin, em ê wÎ nebînin. 
Heke hûn Îro biçin, hûn ê sibê li wir bin. 
Heke ew biçin, ew ê zû bigihêjin wê derê. 
Daxwazî - dema borî 
Raweya daxwazî dema borî bi alîkariya du lêkeran pêk tê, lewma mirov 
dikare jê re daxwazî- hevedudanî jî bibêje. Di vê raweyê de digel lêkera 
bingehîn, rista lêkera "bûn"ê jî heye. Rayek dema borî ya lêkera bingehîn 
û rayeka dema niha ya lêkera "bûn "ê tê bikaranîn. Bo nimûne lêkera 
"birin" di vê raweyê de dibe "biribe ". 
Mînak: 
Firotin (gerguhêz) Erênî 
Heke minfirotibe. Heke tefirotibe. Heke wî/wêfirotibe. Heke me firotibe. 
Heke wefirotibe. Heke wanfirotibe. 
Hatin (negerguhêz) Erênî 
Heke ez hatibim. Heke tu hatibî. Heke ew hatibe. Heke em hatibin. Heke 
hûn hatibin. Heke ew hatibin. 
Mînak: 
Heke e: hatibim, kê dîtiye. Heke le dîtibe, bibêje. 
Heke wê standibe, bila bine. 
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Neyînî 
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Heke min nefirotibe. Heke te ne.firotibe. Heke wf Iwê nefirotibe. Heke 
me nefirotibe. Heke we nefirotibe. Heke wan nefirotibe. 
Neyînî 
Heke e: nehatibim. Heke tu nehatibî. I!eke ew nehatibe. Heke em 
nehatibin. Heke hûn nehatibin. Heke ew nehatibin. 
Heke me gotibe, sûcê me ye. Heke we firotibe, kê kiriye? 
Heke wan şûştibe, çima qirêjî ye! 
Pêknehatî 
Di vî awayê hekaniyê de lêker mîna lêkera xwestekî ye, bi tenê di 
destpêkê de "heke" heye, her wiha bi vî awayî dîsa hevokên 
hevedudanipêk~n. 
Mînak: 
Heke ew ê bihata, te çima negot? 
Heke tu yê biçûyayî, le çima ezjî bi xwe re nebirim? Heke wÎ yê bida, çima 
serhişkî kir? 
Heke wê yê bianiya çima bi derengiyê xist? Heke me yê biçanda, çima te 
pêşî negot? Heke we yê bikola, ka tevir! 
Heke wan ê bim 'êla, we nekiriya. 
Dema boriya dûr 
Her wiha çîrokiya dema boriya têdeyî ya hekaniya merc û daxwaziyê jî 
dîsa wekî daxwazî - dema boriya dûr c, bi tenê di destpêka hevokê de 
amraza mercî "ku / heke" heye. 
Heke e: çûbûma, min ê bidîta. Heke tu çûbûtyîtya, te yê bigota. Heke ew 
çûbûya, wê yê bixwesta. Heke em biçûna, me yê bigirta. Heke hûn 
biçûna, I\'C yê bidîtana. 
Heke CHl biçûna, civ ê bigihiştana ser xwarinê. 
Raweya Divêtî 
Di pêkhatina vê raweyê de tiştê herî girîng lêkera alîkar "viyan" c, ev lêker 
di pêkhatina vê raweyê de roleke sereke dilîze. Lêkera "viyan" li gorî 
dema ku nîşan dide dirûvê xwe diguhêre. 
Dema niha 
Di vê demê de lêkera "viyan" dirûvê dema niha digire lt dibe "divê ''. 
Lêkera bingehîn di dirûvê raweya fermanî de ye. 
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Mînak: 
Divê e= hiç im. 
Divê tu hevalê min bibînî. Divê evv bên. 
Divê em tiştê ku dixwin, pêşî bişon. Divê hûn hejîran bixwin. 
Divê zarok biçin dibistanê. 
Dema borî 
Di vê demê de lêkera bingehîn di forma raweya daxwazî - dema borî de 
ye amraza raweyî "divê" wateya divêtiyê dide hevokê. 
Mînak: 
Divê ez hatibim. 
Divê te hevalê min dîtibe. Divê we serê nve şûştibe. Divê we hejîran 
xwaribin. Divê zarok çûbin dibistanê. 
Pêknehatî 
Di dema borî ya pêknehatî de dirûvê lêkera "viyan "ê jî li gorî demê 
diguhere. Bi awayekî teorîk kişandina lêkera "viyan" li gorî hemû demên 
borî pêkan e, ji bo vê mebestê bi tenê dema boriya berdest tê bikaranîn. 
Di vê demê de jî lêkera "viyan" dirûvê dema boriya berdest "diviya" û 
lêkera bingehîn jî forma raweya bi I anî digire. 
Mînak: 
Diviya min hevalekî xwe bidîta Diviya we ez bidî/ama. 
Diviya me nan bixwara. 
Diviya wan dar av bidana. 
Raweya daxwazî - dema boriya dûr 
Ev dem her çi qas di vê raweyê de pir zêde neyê bikaranîn jî carinan tê 
bikaranîn, ji aliyê wateyê ve nêzî dema li jor, lê cudatiyeke biçûk di 
navbera her duyan de heye. 
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Mînak: 
Diviya çûbûma Amedê, min ew anîbûya. Diviya min ew dîtibûya. 
Diviya me nan xwaribûya. 
Diviya wan dar çandibûna. 
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Ev raweya nû ketiye zimanê nivîskî fl tê de bi cih bûye. Lêkera "viyan" bi 
xwe her wekî me berê jî dabû xuyakirin hemwateya lêkera "xwestin'tê 
yc. Lê li vir rista "pêwistî" II "hewcetî'tyê pêk tîne. Her wiha bêjeya 
"pêwist" a ku ji kurmanciya jêrîn ketiye zaravayê kurmanciya jorîn fl 
bêjeyên "hewce" fl "pêdivî" jî bi heman mebestê têne bikaranîn. 
Hewce ye ez herim. 
Pêwîst e tu ras tiyê ji min re bibêjî. Pêwîst e tu zû herî. 
Pêdivî bi çûna te heye. 
Raweya dibetî 
Bi hinek amrazên mîna "dibe ku", "belkî"; "mimkûn e" jî tên ber 
formên daxwazî yên lêkeran û demên raweya dibetiyê pêk tînin. 
Dema niha 
Dibe ku ew bê. Dibe ku em biçin. 
Belkî ew rastiyê bibêjin. 
Dema borî 
Belkî wan gotibe. 
Dibe kil wan alîkarî xwestibe. Belkî hê kes? nedîtibe. 
Mimkûn e ku hê zarok ji dibistanê venegeriyabin. 
Raweyên bi lêkerên alîkar 
Hinek rawe hene ku di kurdî de hê nehatine binavkirin. Ev rawe bi lêkerên 
alîkar pêk tên. Di van raweyan de hem lêkera alîkar ango lêkera raweyi 
hem jî lêkera bingehîn tên kişandin. Lêkerên ku raweyên bi vî rengî pêk 
tînin ev in: "xwestin", "karin", "zanin" fl "wêrîn". 
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Xwestin: 
Bi alîkariya vê rawcyê daxwaza pêkanîna karekî tê vegotin. 
Pêkanîna vê raweyê dişibe dema bê ya nêzîk, ji al iyê wateyê ve cu-datiya 
wê ji dema bê ya nêzîk ev e ku di vê rawcyê de bi tenê daxwaz heye, ji bo 
pêkanîna daxwazê demeke teqez nîn e. 
Dema niha 
Di vê demê de lêkera "xwestin" di forma dema niha de ye, lêkera 
bingehîn di forma dema niha ya daxwazî de ye. Her du lêker jî piştî rayeka 
dema niha qertafên kesandinê werdigirin. 
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MÎnak: 
Ez dixwazim hevalê HVe h lbîn im. Ew dixwaze were mala me. 
Tu dixwazî vê havînê biçî ku derê? 
Demên borî 
Di demên borî de bi tenê forma lêkera "xwestin" diguhere, her wekî; 
Min xwest te bibînim. Min dixwest te bibînim. WÎ xwestiye min bibîne. 
Di dema borî de hin caran lêkera bingehîn forma dema borî ya raweya 
daxwazî jî werdigire. 
Bo nimûne: 
MÎn dixwest ew bidîta. 
Wê dixwestji keça xwe re çirokek b igo ta. 
Şiyan/karîn: 
Ev her du lêkerên hemwate (sînonîrn) jî hêz û quweta mirova ji bo karekî 
dinimînin. Mirov dikare têrêkirina hêza xwe bi riya van lêkeran diyar bike. 
Di hin zimanan de wekî "raweya têrêkirinê" tê binavkirin. 
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Dema niha 
Dema niha ya vê rawcyê jî dişibe ya lêkera "xwestin"ê. Mînak: 
Ez dişêm ji te zûtir bimeşim. 
Tu neşêyiji min re tiştekî bibêjî. Tu dikarî Îro karê xwe biqedîni. 
Demên borî 
Di dema borî de jî ev lêker wekî lêkera "xwestin"ê ye. Wi karî bersiva xIve 
bide. 
Me karibû ew kar bibira serf 
We yê karibûya a dilê xwe bigota. 
Zanîn: 
Di vê lêkerê de jî rewşeke cuda nîn e. Ev lêker hem di dema niha de hem 
jî di demên borî de dişibe lêkerên din. 
Dema niha Mînak: 
Ez dizanim herim mala I-ve. Hûn dizanin herin bajêr Hûn dizanin vî karî 
bikin. 
Demên borî 
Min zanîbû bi tena serê .xvve biçim bajêr. 
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Wan zanibû hi alîkariya stêrkan riya xwe bibînin. Te zanibû navê wê 
kulî/kê bigota. 
WêrÎn: Lêkera "wêrin" ji yên din ne cudatir e. Dema niha 
Mînak: 
Ez newêrim ji wi re tiştekî bibêjim. 
Faşîst newêrin bela xwe di belavkaran bidin. Bi tenê Serdar diwêre 
şaşiyên wî jê re bibêje. 
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Demên borî 
Kesî newerî nêzîkî wî bibe. 
Bi tenê dayika wi diwerî wîji xewê hişyar bike. Hevalên wÎ nediwêrî li bal 
wî qala jiyana gund bikira. 
Raweya çêbiwar 
Ev rawe bi rayeka dema borî û qertafa "-f'yê pêk tê. Bi vê raweyê mirov 
karekî pêkhatî dide zanîn. Raweya çêbiwar li gorî dem û kesan nayê 
kişandin, ji rawcyckê zêdetir rengê hevalnavan dide. Di îngilîzî de ji vê 
formê re "pas! participle" tê gotin. Rayeka dema borî ya lêkerên ku bi 
paşgira "-f'yê pêk hatine bi xwe di dirûvê "raweya çêbiwar" de ne. 
Lêkera ku di dirûvê raweya çêbiwar de ye, ji ber ku çawaniya tiştekî û 
kesekî nîşan dide, di nava hevokê de dibe hevalnav. Bo nimûne, rayeka 
dema borî ya lêkera "ketirî'ê "kel-" dema qertafa 1- ilyê digire raweya 
çêbiwar a vê lêkerê "ketî" derdikeve holê. 
Em ji lêkerên xwerû hinek mînakan bidin. Mînak: 
lêker      rayek dema borî               raweya çêbiwar 
alastin   alast       alasti 
angaştin               angaşt   angaştî 
aşkaftin                aşkaft    aşkaftî 
avêtin   avêt       avêtî 
awartin                 awar!    awartî 
axaftin axaft      axaftî 
bihîstin                 bihîst     bihîstî 
bijartin bijart     bijartî 
biraştin                 biraşt     biraştî 
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hirÎn       hir           birî 
bişkaftin               bişkaft bişkaftî 
bihar/in                bihart    bihartî 
bûn        bû           bûyî 
cûtin      cût          cûtî 
    çûn     çû           çûyî 
   292 
veşartin                veşart   veşartî 
firotin    firot       firotî 
gestin    gest       gestî 
gihaştin                gihaşt    gihaştî 
girtin      girt         girtî 
gotin      got         gotî 
guhartin               guhart   guhartî 
guhastin               guhast guhastî 
guvaştin               guvaşt   guvaştî 
hatin      hat         hatî 
hejmartin            hejmart                hejmartî 
heraftin                heraft   heraftî 
heristin                 heris!    heristî 
hinartin                hinart    hinartî 
hingaftin              hinga.ft                hingafti 
hiştin     hişt         hiştî 
jentin    jent        jentî 
kêlan     kêla        kê/ayî 
keliştin kelişt     keliştî 
kenîştin                kenîşt    keniştî 
keraftin                keraft    kera/tî 
kesaxtin               kesaxt   kesaxti 
kêşan    kêşa       kêşayî 
ketin      kel          ketî 
kevaştin               kevaşt   kevaştî 
kirin       kir           kirî 
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koştin    koşt       koştî 
kolan     kola        kolayî 
kuştin    kuşt       kuştî 
kutan    kuta       kutayî 
lîstin       lîst          IÎstÎ 
malaştin               malaşt   ma/aştî 
mêtin    mêt        mêtî 
mirin      mir         mirî 
nihartin                nihart    nihartî 
nivistin nivist     nivîstî 
nixamtin              nixamt nixamtî 
                                293 
pişaftin                 pişaft     pişaftî 
pişkaftin               pişkaft pişkaftî 
qelaştin                qelaşt    qe/aştî 
parastin                parast   parastî 
pelaxtin                pelaxt   pelaxtî 
pêçan    pêça      pêçayî 
perastin               perast   perastî 
peristin                 perist    peristî 
qevastin               qevast qevastî 
rêtin      rêt          rêlî 
sotin      sot          sotî 
spartin spart      spartî 
stran      stra        strayî 
westan                 westa    westayî 
xist in    xist         xistî 
xwarin xwar      xwarî 
xwestin                xwest    xwestî 
ller wekî me di destpêkê de diyar kir. rayeka dema borî ya lêkerên ku bi 
"-i'I1"ê diqedin bi xwe di forma raweya çêbiwar de 
ne, 
Mînak: 
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lêker      rayek dema borî               raweya çêbiwar 
mijîn      mijî         mijî (yayî) 
birÎn       hiri'         birî (yayi) 
kirÎn       kirr         kiri (yayi) 
kişîn       kişî          kişi (yayi) 
dirin       dirî          dirî (iyayî) 
[irîn        firi           firityayî) 
kelijÎn    kelijî       kelijî 
lep is În                 tepisî     tepisî 
rcvtn      revî (va)               revîtyayî) 
tewîn    tewitya)               tewî (yavi) 
                eş/il       êşîtya) êşiyayî 
Her wekî me berê jî gotibû raweya çêbiwar dema ku tê ber navdêran 
çawaniya wan nîşan didin û dibin hevalnav, 
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Mînak: 
hevalê dilşikestî xaniyê hi/weşandî dara şînbûyî 
zaroka aşkirî 
destê êşiyayî 
çavên nedîtî pirtûka wergerandî mirovê keti 
Lêkerên alîkar 
Ev cure lêker digel erka xwe ya bingehîn bi erkine din jî radibin. 
Di kurmancî de hin lêkerên alîkar ev in: bûn, kirin, dan, hatin, karîn/şiyan, 
viyan/xwestin, zanîn li wêrîn, ketin, xistin, girtin, xwarin ... 
Bûn: Lêkera "hûn "ê di kurmancî de digel erka xwe ya bingehîn di 
pêkanîna hinek karên din de jî xwedî risteke girîng e. Bo nimûne, di 
pêkanîna lêkerên hevedudanî yên negerguhêz de ew xwedî roleke taybet 
e. Her wiha di pêkanîna hinek dem û raweyan de jî kar digire ser xwe. 
Mirov dikare ristên lêkera "bûn Hê yên alîkar bi çend mî-nakan rêz bike. 
Di pêkanîna lêkerên hevedudanî yên negerguhêz de dibe alîkar. Mînak: 
Ç'av li serî sor bûn. Zarokên me zû mezin bûn. 
Dilê hevalan bi 1'ê peyamê geş bû. Ez hi dîtina we Ji/xweş bûm. 
Dagirker bi karê xwc yên kirêt rûreş bûn. Divê em gelek! bêhnfireh bin. 
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Ev lêker di pêkanîna lêkera pişaftî "he-" de jî xwedî erk e. Ew morfema 
"he" di bingeha xwe de têkildarî "estene" ya kirmanckî ye. Ji bo vê yekê 
jî mirov dikare çend mînakan bide. 
Ez heme. 
Min nanek heye. 
Xweziya hevalên min hebûna. 
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Ez dê hebû ma. Ez ê hebim. 
Lêkera "bûn nê di pêkanîna dema hevedudanî "çîrokiya dema boriya 
têdeyî û dûdar" de dibe alîkar. 
Çîrokiya dema boriya têdeyî Mînak: 
Ez çûbûm. Min dîtibû. Wêfirotibû. We nan kiribû. 
Çîrokiya dema boriya dûdar ez hatibûme. 
Ew reviyabûye. 
Em ketibûne. 
ZÎnê nehatibûye. 
Dîsa di pêkanîna raweya daxwazî dema borî de xwedî erk e. Heke ez 
çûbim. 
Bila ew çûbûya. 
XwezÎ ew hatibûya. 
Wan dê gotibe. 
Ez ê çûbim. 
Ew ê hatibûya ... 
Kirin: Lêkera "kirin"ê jî digel rola xwe ya bingehîn di pêkhatina hinek 
tiştên din de jî dibe alîkar. Mirov dikare wan erkan her yekê bi çend 
mînakan rave bike. 
Dema bê ya nêzîk û çîrok iya wê demê bi alîkariya vê lêkerê 
çêdibe. 
Ez dikim herim ba wi. Tu dikî bi kil de herî? 
ZÎn dike hinek fêkiyanji mamosteya Xlve re bibe. Em dikinji vir herin. 
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Çîrokiya dema bê ya nêzîk 
Min dikira xurîniya xwe bişikanda. WÎ dikira vegeriya. 
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Me dikiraji we bistanda. 
Di pêkanîna lêkerên hevedudanî yên gerguhêz de' jî ev lêker 
derdikeve pêşberî mirov. 
Min ala rengîn berz kir. Wi li me zordarî kir. Teji wan pirs kir. 
Me sohbet xweş kir. 
We govend geş kir. 
Te ez dilxweş kirim. 
Hatin 
lêkera hatin bi taybetî di pêkanîna "avaniya tebatî" de xwedî erkekê ye. 
"Lêkerên lebatî bi alîkariya vê lêkerê dibin "tebatî". 
Bo nimûne: 
Ji min re hate gotin. .Ji wî tê pirsîn. 
Dêji wan were xwestin. Li 'wÎ hatibû xistin. 
Bi navekî din dihat nasin. 
Viyan/xwestin: Lêkera viyan digel peywira xwe ya bingehîn ji 
bo pêkanîna raweya divêtiyê pêwîst e. 
Divê ez werim. Diviya tu biçûyayî. 
lêkera "xwestinrê jî dibe alîkar da ku daxwaza ji bo pêkanîna karekî were 
zimên. 
Ez dixwazim tu heri. 
Min xwest ji fe re tiştekî bibêjim. 
Wan xwestibû karkeran ji kar bavêjin. 
Şiyan/karîn: Ev her du lêkerên hemwate (sînonirn) jî hêz û quweta mirov 
aji bo karekî dinimînin. Mirov dikare têrêkirina hêza xwe bi riya van 
lêkeran diyar bike. Lêkera "karîn" di hin devokên kurmancî de wekî 
"kanin''ê: jî tê bikaranîn. 
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Mînak: 
Ez dişêm wÎ hevalî bi xwe re bibim. Tu dikarîji min re wê çîrokê vebêjî. WF 
şiyabû hevaltiya min bike. 
Me dikaribû bersiva xwe bida. 
We yê karibûya vî karî pêk bînin? 
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Zanîn: Lêkera "zanin''ê di pêkanîna hevokên hevedudanî de dibe alîkar, 
jiber vê yekê jî lêkereke alîkar e. Ew jî mîna "şiyan", "karîn", "xwestin", 
"wêrfn"ê digel lêkera bingehîn li gorî kes fl demê tê kişandin. 
Mînak: 
Ez dizanim herim mala we, Hûn dizanin herin bajêr: 
Ilûn dizanin vi' karî bikin. 
Wêrîn: Lêkera "wêrînt: jî lêkereke alîkar e. Bi vê lêkerê jî her wekî lêkerên 
mîna "karîn", "zanîn", "xwestin" hevokên hevedudanî pêk tên. Di van 
hevokan de hem lêkera "wêrîn" hem jî lêkera binge-hîn li gorî kes û cih 
têne kişandin û kesandin. 
Mîntik: 
E: newêrim bi şev herim li goristanê razêm. Qet kes diwêre bela xwe di 
wÎ bide"! 
Bi tenê Serdar diwêre vi karî bike 
DI LÊ KARAN DE AVANÎ 
Avanî ev tişt e ku avasaziya lêkeran nîşan dide. Ji avaniyê tê zanîn ka kar 
rasterast bi destê yekî pêk tê, yan jî bi awayekî nerastcrê pêk tê, tê de 
bireser heye yan tune ye, kirde kar bi xwe dike yan bi yeki/e din dide kirin. 
Di tirkî de jê re "çatî , di îngilîzî de jê re "voice" tê gotin, di erebî de jî 
beranberî wê peyvê "bîna" tê gotin. Di zaravayê kurmancî de ji aliyê 
avaniyê ve lêker dibin sê bir: "gerguhêz I negerguhêz", "lebatî / tebatî" lî 
"dan çêker". Ji ber ku me mijara gerguhêzî û negerguhêziyê berê hildabû 
dest. cm ê li vê derê bi tenê li ser mijarên mayî rawestin. 
298 
Lebati Û tebatî 
Dema ku yek rasterast karekî bike, avaniya wî karî lebatî ye. Yanê yek 
bibêje "Min nan xwar". Lêkera di forma avaniya "xwarin" lebatî de ye. Tê 
de kirde diyar e. Dema ku mirov pirsa "kê" aresteyî wê lêkerê bike, dê 
bersiva "min" wekî kirde xwe bide dest. Lê dema ku mirov bibêje "Nan 
hale xwarin" di vir de" kirde" ne diyar e. Di vê hevokê de karê ku tê kirin 
ango "bireser" li pêş e. Tiştê ku "tê xwarin", zêdetir derdikeve pêş, lê kesê 
ku wî karî dike diyar nabe, heke diyar bibe jî ne bi awayekî rasterê, lê bi 
awayekî nerasterê diyar dibe. Avaniya "tebatî" bi alîkariya lêkera "hatin 
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"ê tên bidestxistin. Mirov lêkera "hatin "ê li gorî dem li kesan dikişîne û 
lêkera bingehîn jî di forma raderê de dide, avaniya tebatî derdikeve holê. 
Mînak: 
Lebatî: Min (kirde) kevir avêt. 
Tebatî: Kevir (bireser) hate avêtin (ji hêla min ve). Lebatî: 'Lozan (kirde) 
tûyan dadiweşîne. 
Tebatî: T1Î (bireser) têne weşandin (bi destê Zozanê). Lebati: Biro (kirde) 
av vexwarzve. 
Tebatî: Av (bireso) hatiye vexwarin (ji hêla Biro ve). Lebatî: Cerdevanan 
(kirde) dar birîne. 
Tebatî: Dar (bireser) hatine birîn (bi destê cerdevanan). 
Di lêkerên lebatî de tiştekî ku mirov zêde li serê raweste nîn e. Lê di 
lêkerên tebatî de çend xalên giring hene. Avaniya tebatîji lêkerên 
gerguhêz çêdibe. Jiber ku lêkerên bêyî bireser nikarin bibin tebatî. lewre 
di vê avaniyê de rista bireseran li pêş e. Tiştê ku tê serê yekî yan tiştekî. 
derdikeve pêş. Dema ku mirov dibêje "Dar hate avdan" tiştê ku tê sere 
darê girîng e û dar jî bireser e. Lewre mirov nikare bibêje, "Çûk hatefirîn" 
divê mirov pêşî lêkerê bike gerguhêz, piştre bike tebatî. Awayê gerguhêz 
ê "firintê, "firandin" e. Nexwe divê mirov bibêje, "Çûk hatefirandin." 
Mînak: 
Xanî hate hilweşandin. Gund hatiye avakirin. Xwarin tê sarkirin. Mal 
hatibû avakirin. 
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Kar dê bihata birêvebirin. Ditin dihatin gotin. 
Her wiha di avaniya tebatî de neyînî ji lêkera "hatin'T: diyar dibe, 
ango lêkera "hatin" qcrtafên neyiniyê "ne-" C. "na-" werdigire. 
Mînak: 
Goşt hat xwarin. 
Goşt nehat xwarin. 
Goşt tê xwarin. 
Goşt nayê xwarin. 
Goşt dê bê xwarin. 
Goşt dê neyê xwarin. Goşt dihat xwarin 
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Goşt nedihat xwarin. Goşt bihata xwarin. 
Goşt nehata xwarin. Goşt dê hatibe xwarin. Goşt dê nahatibe xwarin. 
Her wekî me di destpêkê de diyar kir, di kurmancî de tebatiya lê-kerên 
negerguhêz çênabe. Di kurmancî de bi tenê tebatiya lêkerên gerguhêz 
çêdibe. Di vî warî de kurdî ji zimanên din ên mîna tirkî cuda dibe. Bo 
nimûne di tirkî de lêkerên negerguhêz jî dibin tebatî. 
Her wekî "gidildi, gelindi, uçuldu, duruldu, dokûldû ... " tê gotin. Lê di 
kurdî de "hate çûn ", "hate hatin ". "hate firin ", "hate rawestîn ", "hate 
weş În " ... nayê gotin. Mirov nikare van lêkeran bike tebatî. Mixabinji ber 
wergera tirkî mirov gelek caran di çapemeniya kurdî de rastî gotinên 
mîna "hate rawestîn", "hate hînbûn" tê. Heke mirov pir xwe mecbûrî 
wergerandina peyva tirkî bibîne, mirov dikare bibêje, "çûyin pêk hat ". 
"firîn pêk hat ", "rawestan pêk hat ". lê li gorî bawerya min wergereke 
wiha ne pêwîst e. 
Jixwe lêkerên mîna "weşîn, şikestin, westan, hejîn, acizbûn, amadebûn, 
belavbûn, berisîn, hest În, heti/În, bişkuvîn, rijin, kenni-tîn, ferisîn, filitin 
.... , xwediyê wateyeke tebatî ne. 
Lewre jî mirov dikare li şûna "diikûldû " bibêje "weşiya ", an jî "rijiya " ... 
L€ hemû lêker heman wateyê nadin. Bi taybetî kesên ku ji tirkî wergerê 
dikin di vî warî de dikevin tengasiyê. Lê divê em bizanin ku her ziman 
xwediyê hinek taybetî CI xisletan e. 
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Avaniya dançêker 
Dema ku mirov karekî bi yekî din bide kirin, divê mirov "avaniya 
dançêker" bi kar bîne. Avaniya dançêker bi alîkariya lêkera "dan"ê pêk tê. 
Dema ku yek bibêje, "E: kincan dişom" ew vî karî bi xwe dike, lê dema ku 
kesekî din li şûna wî kincan bişo, wê demê dê bibêje, "Ez kincan didim 
şûştin," Ji bo pêkanîna avaniya dançêker, cm lêkera "dan"ê li gorî dem û 
kesan dikişînin û tînin ber lêkera bingehîn û lêkera bingehîn wekî rader bi 
lêv dikin. 
MÎnak: 
Bozo xanî da avakirin. 
Eyşo kincên xwe dan şûştin. Remezan miha xwe dide serjêkirin. 
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Dagirker li ser çemên me bendavan didin avakirin. 
Di van hevokan de mirov dikare kesê ku kar dike bi alîkariya 
daçeka "bi" nîşan bide. 
Minak: 
Mamoste karê xwe bi şagirtan dide kirin. Kincên xwe bi hevalên xwe dan 
şûştin. Ezîz xwarina xwe bi xelkê dide çêkirin. Wan doza xwe bi neyaran 
jî da pejirandin. 
Forma neyînî ya avaniya dançêker jî wekî avaniya tebatî pêk tê, di vê 
avaniyê de jî qertafên neyînî berî lêkera "dan"ê tên. 
MÎnak: 
Ew ê wan bide girtin. El'.' ê 'wan nede girtin. Ew wan dide girtin. Ew wan 
nade girtin. WÎ el'\;' da girtin. 
WÎ ew neda girtin. 
Wf ew bidana girtin. WÎ ey\' nedana girtin. 
Her wekî ji mînakan diyar e. avaniya dançêker jî bi alîkariya lêkerên 
gerguhêz pêk tê. Ji ber ku divê di bûyerê de "bikir" û karê 
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ku tê kirinji hev euda bin û "bikir" wî karî bi hinekên din dide kirin. Lewre 
jî ne gengaz e ku mirov bibêje "Hevalê min qesrek da çêbûn"; divê mirov 
bibêje, "Hevalê min qesrek da çêkirin." 
Di zimanê gelêrî de avaniya dançêker bi awayekî dinjî tê çêkirin, ew jî dîsa 
bi alîkariya lêkera "dan"ê pêk tê, li vir daçeka "bi" jî pêwîst e. 
Mînak: 
Wi ez hi girtin dam. Wan ew bi kuştin da. 
Ew kincên xwe bi şûştin dide. Awayê neyînî jî bi wiha ye: 
WÎ ez hi gir/in nedam. Wan em hi kuştin nedan. 
Ew kincên xwe hi şûştin nade. 
Li aliyê din hin lêkerên gerguhêz bi paşgira "-andin"ê dibin dançêker, Bo 
nimûne lêkera "bihîstin" lêkereke gerguhêz e û bi alîkariya paşgira "-
andin"ê dibe "bihîstandin " CI ji aliyê wateyê ve dibe dan çêker. Iler wiha 
lêkerên mîna "axivandin ", "lîstandin ", "mijandin nê bi heman awayî 
bûne dançêker. Jixwe di zimanê farisî de jî paşgira "andin" lêkerên 
negerguhêz dike gerguhêz, lêkerên gerguhêz jî dike dançêker, Lê di kurdî 
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de hemû lêkerên gerguhêz nake dançêker. Dîsajî hinek lêkerên gerguhêz 
bi alîkariya "andirî'ê dibin dancêker. 
Li şûna "Min ew da axaftin. ", "Min ew axivand. ", li şûna "Min ew da 
lîstin. ", "Min ew lîstand. ", li şûna "Min tiştek da bihîstin. ", "Min tiştek 
bihfstand. " ... 
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HEVOKSAZî 
Em bi vê mijarê derbasî hevoksaziya kurdî dibin. Beşa zimanza-niyê ya ku 
awayê pêkhatina hevokan û rêzbûna bêjeyan vedikole û wan şîrove dike, 
sentaks ango hevoksazî ye. Di vî warê zimanzaniyê de zimanzan bala xwe 
didin ser rêz û rêzikên pêkhatina hevokan, li gorî wan rêz û rêzikan 
hevokan analîz dikin. Em ê jî di vê beşê de hevokan rave bikin, ji gelek 
aliyan ve bala xwe bidin an. Her wiha em ê hêman û cureyên hevokê 
şîrove bikin. Serê pêşîn divê em bala xwe bidinê ka hevok çi ye? 
Hevok 
Dema ku çend bêje li gorî rêz û rêzikekê li pey hev rêz bibin û wateyekê 
bidin,ji vê koma bêjeyan re "hevok" tê gotin. Dîtinek, ra-manek û rûdanek 
an jî çend rûdan û raman bi hevokê tên nimandin. Hevokek bi tîpa girdek 
dest pê dike û li gorî wateya xwe bi xal, ba-neşan û xalecotê diqede. 
Hevokek dibe ku ji boçûnekê pêk bê, yan ji çend boçûnên serbixwe, yan 
ji ji boçûneke bingehîn û çend boçû-nên alîkar pêk were. 
Li gorî rêgezên zimanzaniyê ziman ew rêzîleya nîşaneyan e ku liser 
dengan ava bûye. Di vê rêzilcyê de deng di pêpelûka jêrtirîn.de hevok jî 
di pêpelûka jortirîn de cih digire. Hêmanên din ên zimên di nav hevokê 
de watedar dibin. Hêmanên din ên zimanî bi tena serê xwe nabin 
navgînên ragihandinê. Hevok ew yekeya zimanî ye ku rêzîleya dengî diyar 
dike, teşe û wateyê dide wê. Ji aliyê ragihandinê ve hevok pêpelûka herî 
jorîn a zimên e. Ji aliyê avanî fl pêkhatinê ve yekeya herî mezin a zimanî 
hevok e. 
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Jibo hevokeke herî kêm lêkerck pêwîst e. Lêkereke kêşbar têra sazkirina 
hevokekê dike. Dema ku lêkerek li gorî dem û kesan bê kişandin, 
hevokeke biçûk ava dibe. Ev qertafên kêsanê ji aliyê kirde û lêkerê ve 
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hevokê sergihayî dikin. Bi alîkariya hevokeke wiha mirov dikare 
peyamekê ragihîne. 
Mînak: 
Hat. Ketim. Bibêje! 
Der barê navlêkirina kurmancî de jî divê ez çend têbîniyan pêşkêş bikim. 
Peyva "hevok" ji hêla Celadet Bedirxan ve hatiye dariştin û cara pêşîn wî 
bi kar aniye. Lê wî ew peyv di şûna "clause':« îngilîzî de bi kar aniye. Ji bo 
"cumle'tvt: wî peyva "komek" bi kar aniye, lê kesên ku li dûv wî hatine, 
wan "hevok" bi wateya "cwnle"yê bi kar aniye û wisa bi cih bûye. Em jî 
jiber vê egerê peyva "hevok'tê ji bo cumleyê, peyva "komek"ê jî di şûna 
"c1ause"a îngilîzî de bi kar tînin. Her wiha divê em bidin zanîn ku S. B. 
Amêdî jî peyva "hevek" bi kar aniye. Di zaravayê soranî de "riste" tê 
bikaranîn. Li gorî baweriya min peyva herî xweşik û di cihê xwe de "riste" 
ye. Lewre peyv têne ristin û "riste" derdikeve holê. Lê ji ber ku di 
kurmancî de peyva "hevok" cihê xwe girtiye, em ê jî wê bi kar bînin. 
Hêmanên hevokê 
Di hevokê de du hêmanên bingehîn; "kirde .. , "pêveber" û du hêmanên 
alîkar; "bireser" û "têrker" çar birên hevokê hene. Divê em yeko yeko li 
ser van rawestin. 
Kirde 
Karck j i aliyê keseki/kesinan an jî tiştekî/tiştinan ve tê kirin, ew kes CI tişt 
kirde ne. Bo nimûne gava em dibêjin "Seyran çû mafê Ol, li vê derê kesa 
ku wî karî dike "Seyran" e. lewre jî di vê hevokê de "Seyran" kirde ye. 
Mînak: 
Zînê kevir avêt. 
Zelalê rewşa xwe di her çavan re derhas kil: 
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Rohatî destên xwe paqij kirin. Ceng nanê xwe dide hevalan. Kêvir cam 
şikand. 
Êgir mal şewitand. 
Kerê giha xwar. 
Marî bi Zero veda. 
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Di lêkerên negerguhêz de bûyera ku pêk tê dibe kirde. Dema ku mirov ji 
pêveberê pirsa "çi/ki" bike, bersiva wê kirdeyê dide. Her wekî "Çi ve/nî'!" 
Derî vebû. 
Derî vebû. 
Destê wî şikest. Berf bariya. 
Kulîlk çi/misin. Zarokji ser xênî ket. Mala me hctiki. Zozan ji bajêr haf. 
Kêm caran be jî kirde, veşartî ye, bi alîkariya cinavkên kesan dinê 
xwe nîşan dide. 
Hat iî çû riya xwe bi vir nexist. Diçî ku? 
Diçime mala apê xwe. 
Ji ber ku di kurmancî de cînavkên kesandinê di her sê kesên pir-jimar de 
jî "in" e, di pirjimariyê de mirov nikare bêyî cînavkên kesane (em, hûn ew) 
kesan jihev veqetîne, lewre jî kirdeya veşarî pêk nayê. 
Kirde hin caran jî ne tenê ji bêjeyekê, ji ra vekên navdêrî, heval-navî û 
hokeri pêk tên. Carinan jî bi alikariya cînavk û rengdêrên girê kî 
kurtehevokek dibe kirde. 
Mînak: 
Birayê min î xwende duhji dibistanê haf. Keçikajîr a çavşîn bûye gula 
civatê. 
Lawikê porxelek ê ji gundê me dê li Stenbolê bixwîne. Birayê min ê ku li 
Almanyayê dijî, Îro tê gund. 
Birayê min ê ku par hatibû girtin, sibeji girtîgehê derdikeve. 
305 
Hevalekî ku min ji mêj ve nedîtibû, duh rastî min hat. 
Qeşmerê kil me duh bi hev re xwarin dixwar, iro min nas nake. 
Her wekî ji mînakan ji diyar c, di kurdî de kirde bi piranî di dest- 
pêka hevokê de cih digire. 
Pêveber 
Di hevokê de hêmana ku karekî, bûyerekê, rewşekê radigihîne pêveber 
e. Ji bo pêveberê pêwîstî bi lêkereke kişandî heye. Pêveber dibe ku ji 
lêkereke tenê pêk hatibe, her wekî; 
Derî vebû. 
Deste wê şikestiye. 
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Her wiha di hin hevokan de pêveber ji çend peyvan pêk tê. Ev zarok pir 
xweşik û delal e. 
Her wekî têgihên din ên rêzimanî di warê navê vê têgihê de jî tevliheviyek 
heye. Lê me bêjeya di "Kovara Kurmancî" ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê de 
gunean dît û em ê wê bi kar bînin. Di vê kovarê de her wekî Celadet 
Bedirxan, ji bo fiîlê "lêker" hatiye bikaranîn û ji bo "yuklem "a tirkî, 
"predicate"a îngilîzî "pêveber" hatiye bikaranîn. Ji bo zelalkirina mijarê 
em ê çend mînakan bidin: 
Mînak: 
ElÎ mirovek!' haş e. ZÎlan gulan diçine. 
Her wekîji hin mînakên li jor jî diyar e, hin earan bi tenê lêkerek dibe 
pêveber. Hin caran jî rengdêr. navdêrên ku bi alîkariya lêkerên "bûn" û 
"kirin "ê pêk hatine dibin pêveber. 
RZÎyê keçikê li ber tava havînê reş bûye. Çima te rûyê xwe reş kir? 
Hin earan ravekên navdêr, hevalnav û hokeran dibin pêveber, Carinan jî 
bi alîkariya cînavk li rengdêrên girêkî kurtehevokek dibe pêveber. 
Welatê me bi Kulên rengîn dixemile. Ew kurê meta min bû. 
Derdê min barana gur a welatê we ye. 
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Li gorî lêkeran pêveber dibin du cure; pêveberên ku bûyer û kirinekê 
nîşan didin û pêveberên ku rewş fl taybetiyekê nîşan didin. Pêveberên 
hevokê yên ku kar û bûyerekê nîşan didin, bi alîkariya lêkeran pêk tên. 
Mînak: 
Kurê min Azad diçe dibistana seretayî. Di/avan dê biçe nav rêz. 
Serbest dersa xwe dinivîse. 
Bêrîvan çêleka zer didoşe. 
Xunav dê kulîlkan biçine. 
Gulzar çîrokên kurdi berhev dike. Dara li mala me dinive. 
Di hevokên navdêri de lêkera "bûn "ê digel cinavkên kesandinê têne 
bikaranîn lt pê rewşek tê nîşandan. 
Mînak: 
Mamê te mamoste ye. Xwişka wî bêrîvan e. 
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Hevalê min şagirtekî jîr û jêhatî ye. Birayê te dostekî min Î hêja bû. Serdar 
li malê ye. 
Her wekî ji mînakan jî diyar e, pêveber pirî caran lêker e, lê ew kêm caran 
jî dibe navdêr, hevalnav, cînavk, baneşan û daçek, gi-hanek û hoker. 
Mînak: 
Ez mamoste me. (navdêr) 
Ew balindeyek bû. (navdêr) 
Birayê min pir biçûk e. (hevalnav) Xwişka wî çavşîn e. (hevalnav) Hevalê 
kuji bajêr hat tu yî? (cînavk) Belê. ez im. (cînavk) 
Daçekeke bingehîn 'ji" ye. (daçek) 
Daçekeke ku nevîniyê nîşan dide "na" ye. (daçek) Gihanekeke kurmancîjî 
"lê" ye. (gihanck) Qertafa kil wateya derewîn dide "zir-" e. (qertaf) 
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Digel vê yekê ravckên navdêr, hoker û hevalnavan jî dibin pêveber. 
Mînak: 
A ku min duh dît, dotmama Zozanê ye. (rave ka navdêrê) Duh bi şeva li 
mala me diya keçikê bû. (raveka navdêrê) 
Li welatê me Gola Wanê gola herî mezin e. (raveka hcvalnavê) Bazîd 
navçeyeke bi ser bajarê Agirî ve ye. (raveka hokerê) 
Pêve berên veşarî 
H in caran di nava axaftinê de ji bo kurtkirinê pêveber nayê gotin. 
Lê ew bi awayekî ji hêla bêjer û bihizer ve tê zanîn. 
jl1Jnak: 
Navê fe bi xêr? (Bi xêr he, navê te çi ye?) Tu mamoste yÎ? 
Belê. (Belê, e:; mamoste me.) Tu kengê ji bajêr hatî? 
Duh. (Ez duhji bajêr hatim.) Te karê X~i'e qedand? 
Erê. ( Erê, min qedand) 
Têrker 
Têrker ji gelek aliyan ve karê ku tê kirin sergihayî (temam) dikin. 
Ev sergihayîkirin dibe ku ji aliyê demê, yan cih an jî rewşê ve be. 
Her wekî ji ravekirinê jî diyar e, têrker di binyata xwe de hoker û daçek 
in, lewre tiştê ku lêkeran bi me didin nasîn hoker in û tiştê ku wateya 
hevokê diedilînin daçek in. Dê çend mînak têrî zelalkirina mijarê bikin. 
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Gundi li dora gund zivirîn. 
Bajarî serê sibê zû diçin karê xwe. Ez ber bi hevalekî xwe ve meşiyam. Ez 
gelekî westiyam. 
Kakilê gûzê hêdî hêdî pûç dihe. Zahid yekser xwe gihand sel' gir. Bi tenê 
ez ha/im. 
Xwedêgiravî tu ji bo min çûyî. 
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Min mêvan birin jûra mêvanan. Stranbêjê stranek ji me re got. 
Cejna karkeran di J 'ê meha gulanê de tê pîrozkirin. Duh ez çûm mala apê 
xwe. 
Min ji pirtûkfiroş pirtûkeke nû kirî. Koçer havînan diçin zozanan. 
Ez bi balafirê çûm Amedê. 
Xelfetî di bin avê de ma. 
Lawik gelekî ji kar zivêr bûye. 
Min bi tembûrê ji wî re stranek got. Tu çawa diçl bajêr? 
Tu kengê vedigerî malê? 
Nexwe tu naçî malê. 
Belê. em ê zû vegerin. 
Mixabin, ez. nikarim werim. Xwedêgiravî ew jî bi min re dihat. Heke hal, 
bila were. 
Bireser 
Li ser vê bira hevokê em berê jî rawestiyabûn, di hevokên ger-guhêz de 
ew derdikeve pêşberî mirov. Di hevokên ji lêkerên ger-guhêz pêkhatî de 
kes û tiştê ku rasterê di bin bandora tiştê ku tê kirin de dimîne "bireser" 
e. Ji ber vê yekê jê re "têrkera rasterast" jî tê gotin. Wekî mînak, di hevoka 
"Serwerî pez çêrand" de peyva "pez" bireser e. Lewre tiştê ku di bin 
bandora wî karê "çêrandin''ê de dimîne "pez" e. 
Di mijara tewangê de em hinekî li ser vê mijarê rawestiyabûn. 
Nihajî em dikarin bi çend mînakan mijarê ji nû ve bi bîr bixin. 
Hozan stranekê dibêje. Gurgîn kincan didirû. Bivir dar birî. 
Min nanek da yeki. Şêroyî zevî av da. Te ez bextyar kirim. 
Min tuji mêj ve nedîtibûyî. 
309 
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Min duh zarokê biçûk pir zû ji xew rakir. WÎ zeviya xwe ajot. 
Min duh serê sibê hevalek hinarte Amedê. Darvên êzing anîn. 
Şagirtan dersên xwe xwendin. Bêrîvanê çêleka xwe ya zer dot. 
Cureyên hevokan 
Dema ku cm qala cureyên hevokan dikin, divê em ji sê aliyan ve bala xwe 
bidin hevokan: ji aliyê wateyê ve.ji aliyê rewşa pêveberê ve lt ji aliyê 
avasazî lt pêkhatinê ve. Dema ku mirov ji van aliyan ve bala xwe bide 
hevokan gelek cureyên hevokan derdikevin pêşberî mirov. 
Ji aliyê wateyê ve hevok 
Hevok li gorî wateya wê ango peyama ku ji derdikeve tên dabeşkirin. IJer 
wekî hevokên "ragihandin?', "fermanî", "navberî", "erênî / neyînî", 
"pirsyar?', "baneşanî", "divêtî", "bilanî", "karinî" ... Gelek ji van eureyan 
me berê di beşa morfolojiyê de hildane dest, li ser wan nirxandin kirine. 
Li vê derê cm ê hinekên ku me zêde der barê wan de tiştek negotiye, çend 
tiştan bibêjin. 
Hevokên ragihandinî 
Hevokên ku der barê rewş II tevgerckê de agahî lt ramanekê bi riya 
ragihandinê didin, hevokên ragihandinî ne. Hevokên ragihandinî bi 
alîkariya raweyên pêşkeri têne sazkirin. 
MÎnak: 
Hevalê min duh ji Amedê vegeriya. 
Berî sê rojan li vê taxê agir hi sê malan ket. 
Ez ê sibê gazî hevalên xwe yên dibistanê bikim. 
Hevokên fermanî 
Di van hevokan de fermanek heye, ji yekî yan jî ji hinekan pêkanîna karekî 
tê xwestin. 
310 
Mînak: 
Mêvan hatin, derî veke. 
Tiştên min ji te re gotin. ji kesî re mehê je. Zarokên me jf bi xwe re bînin. 
Karê xwe zû biqedîne. 
Berî tu şîvê bixwî destê xwe bişo. Dersa xwe biqedînin û razên. 
Hevokên navberî 
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Ji bo di nava hevokekê de mirov mijarê hê baştir rave bike, peyama xwe 
hê zelaltir ragihîne muxatabê xwe, mirov hinek hevokên biçûk dixe 
navberê, jivan hevokan re hevokên navberî tê gotin. Ev hevok dema ku ji 
nava hevoka mezin bêne derxistin wateya hevokê xera nabe. 
Mînak: 
Xwedê hez ke, ez ê Îsal herim ber Behra Wanê. Dûrî haziran, hevalekî min 
duh qeza kiriye. 
Ehmedê Xanî, Xwedê wî bi bihuşta xwe ya berîn şad bike, bingeha 
hişmendiya neteweyî danî. 
Hevokên erênî 
Hevokên erênî diyar dikin ku karê ku lêker radigihîne hatiye kirin, tê kirin 
an ji dê were kirin. Ev cure hevok bi alîkariya forma erênî ya lêkeran saz 
dibin. 
Mînak: 
Şaredariyê li vê derê avahiyeke xweşik çêkir: 
Hevalên min dê alîkariya me bikin. Ez ê roja yekşemê serê sibê zû rabim. 
Carinan bi alîkariya hin gihanekên mîna "ne ku ", "nema ", 
"hew" neyînî pêk tê. 
Mînak: 
Ne ku min negot, le guh neda min. Ne ku tune ye, heye lê ez nadim te. 
Ew çû malê û nema hat. 
Êdî hew deng ji wan tê, çi bi wan hatiye? 
311 
Hevokên neyîniyê 
Mijara hevokên neyînî me tevî lêkeran rave kiribû. Her wekî me li wir jî 
diyar kiribû neyinîbûna lêkeran bi qertafên neyînî, neyînîbûna rengdêr û 
navdêran jî bi daçekên neyîniyê pêk tê. Ev cure hevok nişan didin ku karê 
ku lêker radigihîne, nehatiye kirin, nayê kirin an jî dê neyê kirin. 
Bo nimûne dema ku em dibêjin "Min heval dîtin" em hevokeke erênî saz 
dikin, lê dema ku cm bibêjin, "Min heval nedîtin" wê gavê em hevokeke 
neyînî saz dikin. Her wiha em dikarin bi alîkariya hin daçek û gihanekan jî 
hevokeke neyînî bikin erênî yan jî ya erênî bikin neyînî. 
Mînak: 
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Ew hevalekî ne baş e. Koçer ne şagirt e. Zîlan keçeke ne jîr e. 
Bi alîkariya gîhaneka "ne ... ne" em hevoka erênî dikin neyînî. Ne min ew 
dîtin, ne jî wan ez dit im. 
Ne te xwest, ne jî min da te. 
Hevokên pirsyariyê 
Ji aliyê wateyê ve cureyekî hevokê jî hevoka pirsê ye. Ev cure hevok bi 
riya pirsê dixwaze agahiyan wergire, şik û gumananji holê rake. Di van 
hevokan de her tim pirsek heye, lewre jî divê li hember yekî ku bersivê 
bide jî hebe. Di kurmancî de hevokên pirsê, dema ku cînavk, hevalnav û 
hokerên pirsê tune bin, bi alîkariya kirpandinê têne sazkirin. Dema ku 
hevok bi awayekî gumanbar bê bilêvkirin, hevoka pirsê derdikeve holê. 
Kirpandina bi guman li ser kîjan peyvê be, tiştê ku tê pirsîn ewe. Ji bo 
xurtkirina gurnanbariyê daçekên wekî ". gelo, ma, qey" jî tenê bikaranîn. 
ilfînak: 
Bi hoker, rengdêr û cînavkan: 
Ki ji darê daket? Çi hate serê te! 
312 
Kurik bi ku de çû? Bozo li ku ma? 
Kîjan hevalî rê nîşanî te da? Çima fe ji min re nego!'! Çend zarokan li te 
xist? Kîjan şagirti ji te stand? 
Bi kirpandin û daçekan: 
Dar hatin kişandin: 
Elijî hat? 
Zozanê heval birin? 
Ma Hecîji malê derket? 
Gelo mizgefta gund temam hû: 
Ma tu duh nehatibûyî vir? 
Her wiha pirsyariya hevokên neyînî jî bi pêşgirên neyîniyê 
çêdibe. 
Mînak: 
Dar nehatin kişandin? 
Wan firavîn nedabû çêkirin? We karê xwe neqedand? 
Tu naçî bajêr? 
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Ji bilî van cureyên hevokan, hevokên xwestekî û hevokên baneşanî jî 
hene, lê ji ber ku em di mijara raweyan û baneşanê de li ser wan 
rawestiyabûn, em ê dubare li ser ranewestin. 
Dîsajî em çend mînakan der barê wan de bidin. 
Hevokên xwesteki 
Xweziya hevala min bihata. 
Xwezila tu neçûyayî wê derê. Xwaziya ciwanî bi dest mirov biketa. 
Hevokên baneşanî 
Çi zarokekî xweşik ef 
Ew gund çi qas dûr bûye! Çi dengekî xweş li ser ef 
313 
Li gorî rewşa pêve berê hevok 
Li gorî pêve beran hevok dibin du bir: Hevokên navdêrî û hevokên lêkerî, 
I ler çi qas di vî warî de zimanzanên kurd ne lihevkirî bin jî li gorî baweriya 
min di kurdî de ji aliyê rewşa pêvcberê ve du cure hevok hene; "hevokên 
navdêrî", "hevokên lêkerî", 
Hevokên navdêrî 
Hevokên ku bi alikariya lêkera "bûn" û cînavkên kesandinê têne sazkirin 
û rewşekê nîşan didin "hevokên navdêrî ne. Her wekî tê zanîn di kurdî de 
lêkera "bûn" xwediyê du wateyan c; ji wan yek rewşê nîşan dide, ya din 
qewimîn û guherînekê nîşan dide, hevokên navdêrî bi alîkariya wê "bûn"a 
ku rewşê nişan dide têne sazkirin. 
Mînak: 
Ez mamoste me. 
Ew' hevalekî pirjîr ûjêhatî ye. 
Em hevalên hev bûn. 
Hevokên Iêkerî 
Hevokên ji bilî lêkera "hûn" a ku rewşê nîşan dide, çêdibin he-vokên lêkcri 
ne. Di van hevokan de heke lêker gerguhêz be, bi kêmanî sê hêman; 
"kirde+bireser+pêveber", heke lêker negerguhêz be bi kêmanî du 
hêman; "kirde+pêveber" peyda dibin. 
Mînak: 
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Kurik duhji darê ketiye. destê xwe şikandiye. Ew berî dil salan bû 
mamoste. 
Mamoste duh nex'weş ketiye, lewmajî nehat dibistan . 
. Ji aliyê avasaziyê ve hevok 
Hevok j i aliyê ava saziyê ve jihev cuda dibin, hinek j i wan hevokên xwerû 
ne, hest û ramaneke tenê vedibêjin. Hinek hevok hene, digel hêmaneke 
bingehîn, çend hêmanên alîkar di nava xwe de dihewinin. Hinek hevok jî 
wekî çend hêmanên serbixwe li pey hev rêz dibin. 
314 
Dema ku em bibêjin; "Bozan çû bajêr", li vir rûdane ke serbixwe heye. 
Gava em bibêjin: "Bozan çû bajêr, hevalê xwe dît, wan li xwaringehê 
firavîn xwar"li vê derê sê tiştên serbixwe hene. Lê dema ku yek bibêje, 
"Ez van daran hûr bikim da ku bînim bavêjim argûni da ku em .\we pê 
germ bikin. /1 li vir sê boçûnên têkildarî hev hene. 
Hevokên xwerû 
Hevokên ku hest û ramaneke tenê rave dikin û bi lêkereke tenê ya kişandî 
têne sazkirin hevokên sakar (sade) ango "hevokên xwerû" ne. 
Mînak: 
Jiyan xweş e. 
VÎ karî ez bextewar kirim. Hewa tarî bûbû. 
Min bi destê hevalê xwe girt. Azad ji dibistanê vedigere. 
Mamoste pirsên ezmûnê amade kirine. Şivên pez aniye cihê mexelê. 
Dê lÎ bavê Zerlnê çûne ser avê. 
Hevokên hevedudanî 
Dema ku mirov nikare hest û ramanên xwe bi hevokeke tenê der-bibe, 
mirov dixwaze hest û ramanên xwe bi çend hevokan vebêje. Ev hevok 
dibe ku hevokên serbixwe bin û bi gihanekan li pey hev rêz bûbin an jî 
dibe ku çend komek bin û pêk ve girêdayî bin, wan bi vî rengî hevokeke 
mezin pêk anîbe. 
Hevokên hevedudanî yên serbixwe 
Her wekî me li jor diyar kir carinan hevokeke tenê têrê nake ku mirov 
hest û ramanên xwe der bibe, ji bo vê yekê çend hevokan li pey hev rêz 
dike, wan hevokan bi hinek gihanekan bi hev ve girê dide. Di van hevokan 
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de her hevok serbixwe ye, bi alîkariya bêhnok û gihaneka "û" bi ev ve 
têne girêdan, bi vî awayî hevoka hevedudanî dibe xwediyê hevgirtineke 
watcyî. Ji ber ku di beşa gihanekan de 
315 
me gihanekên ku hevokên hevedudanî pêk tînin jî pêşkêş kiribûn, em ê li 
vir zêde li ser tiştekî nebêjin, lê dîsa em çend mînakan ji wan bidin. 
Mînak: 
Ez nikarim li vir bijîm, ev der pir sar e. 
Bazên serê xwe dişûşt, Zînê firavîn amade dikir û dayika wan Meyro JÎ li 
benda hevserê xwe Tacdînî bû. 
Zozanê name dixwend û keça wê li televîzyonê temaşe dikir LÎ Serheng li 
odeya din li tembûrê dida. 
Dizan ji dizan dizî, erd û ezman tev lerizî. 
Hevokên hevedudanî yên pevgirêdayî 
Hin hevok hene ku çend hevokan di nava xwe de dihewînin. Di hevokên 
wiha de hêmanekê bingehîn Û yeke alîkar heye. Hêmana alîkar her çi qas 
bi xwe hevokek be jî ji aliyê wateyê ve bi tena serê xwe kêm dimîne. Ji 
ber ku ew ji aliyê wateyî ve girêdayî hêmana bingehîn e. Di kurdî de navê 
van hêmanên hevoka hevedudanî ya pevgirêdayî "komek" e. Ji van 
hêmana bingehîn "şahkomek", hê-mana alîkar jî "komeka alikar" e. 
Ev eure hevok ji aliyê wateyê ve bi alîkariya hinek gihanekan bi hev ve 
hatine girêdan. Hinek gihanekên ku ji bo pêkanîna van hevokan têne 
bikaranîn ev in: "lê", "Iê belê" "hem ... hem (ji)", "ne .... ne (ji)", "(ylan ... 
(y)an (jî)", "belkî ", "dibe ku, " her wekî", "ku". Ji bilî van, gihanekên 
sedemî yên mîna "ji bo ku", ':ji ber ku", "çima ku", "da ku"; gihanekên 
demî yên mîna "dema ku", "gava ku", "piştr ku", "beri ku", "çer ku"; 
amrazên raweyî yên mîna "divê", "hila", "heke" ji bo pêkanîna van 
hevokan têne bikaranîn. 
Jl1inak: 
Ji ber ku tu nehatî. bavê min destûra çûna minjî neda. 
Di vê hevokê de ramana bingehîn beşa duyemîn e, ango "bavê min 
destûra çûna min neda" ye, ramana duyemîn "tu nehatî" alîkar e, her du 
komek bi alîkariya gihaneka sedemîn "ji ber ku" bi hev ve hatine girêdan. 
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Heke te alîkariya min bikira, ez ew qas dereng nedimam. 
Di vê hevokê de ramana bingehîn "Ez ew qas dereng nedimam " e, "Te 
alikariya min bikira" ramana alîkar e û bi gihaneka mercî "heke"yê bi hev 
ve hatine girêdan. 
Min bala xwe dayê ku tu qet baş naxebitî. 
Di vê mînakê de "Min bala xwe dayê" ramana bingehîn, "Tu qe! baş 
naxebitî" jî ramana alîkar e. Di hevoka jorîn de gihaneka "ku"yê ev têkilî 
daniye. Ji bo zelalkirina mijarê cm dişên çend mînakên din jî bidin: 
Çendî min zor dayê JÎ. ji cihê xwe neliviya. 
Ez bi dûv ketim da kujê re mijarê rave bikim, lê wê qet guh neda min. 
Heke tu min bikujî JÎ tu nikarî gotinekêji devê min bigirî. 
Di mînakên li jorê de gihanekên mîna "da ku", "heke'l, "çendî .... ji' wê 
têkiliyê pêk tînin. 
Hin hevok hene ku gelek komekan digirin nava xwe. Hin caran "kirde", 
"bireser", "têrker" û "pêveber"ên wanji komekan pêk tên. 
MÎnak: 
Hevalê min Î kil duh li vir bû.]! bo ku debara ."-.ve bike, sibê diçe 
Almanyayê. 
Di vê hevokê de şahkomek "Hevalê min diçe Almanyayê" ye. Ji bi lî vê 
şahkomekê, du kornekên alîkar hene. Komeka "duh li vir bû" kirdeyê ji 
aliyê cih û demê ve temam dike. Lewre jî parçeyekî kirdcyê ye. Heçî 
komeka 'ji bo ku debara xwe bike" lêkerê ji aliyê sedemê ve temam dike, 
lewre jî parçeyekî pêveberê ye. 
Komek di hevokên hevedudanî yên pevgirêdayî de 
Ev hevok bi alîkariya hin parçeyên hevokî tên sazkirin. Her wekî me li jor 
diyar kir, ji van parçeyên hevokî re di kurdî de "komek" tê gotin. Komek 
ew koma bêjeyan e ku tê de lêkerek heye, di nava hevokeke mezin de cih 
digire û wateya wê sergihayî dike. Di her hevoka hevedudanî ya 
pevgirêdayi de divê bi kêmanî du komek 
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hebin; yek jivan şah parçe ango "şahkomek" e ku peyama bingehîn a 
hevokê radigihîne, ya din jî "komeka alîkar" e ku wateya hevokê tekûztir 
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dike. Kakilê van hevokan di şah komekê de ye. Di kurdî de hevokên bi vî 
rengî bi alîkariya "ku"ya gihanek II cînavkên girêki "ê ku", "a ku", "ên kil" 
pêk tên. 
Şahkomck 
Her wekî me li jor jî diyar kir, "şahkomek" peyama bingehîn a hevokan 
radigihîne. Ew pirî caran rengê hevokeke serbixwe dide. Komekên din 
girêdayî vê komekê ne ûji wê re dibin alîkar. Di he-vokekê de bi tenê yek 
"şahkomek" peyda dibe. 
Min nedizanî ku III bi dergistî yî. Karê ku min gOl bikin. 
Ew xortê ku me duhî dit xwarzayê te ye. 
Komeka alîkar 
Ev komek parçeyekî hevokê ye û şahkomekê ji aliyekî ve sergi-hayî û 
tekûztir dike yan jî bi sînor dike. Komeka alîkar bi tena serê xwe nayê 
bikaranîn. Ew girêdayî şahkornckê ye. 
Mînak: 
E:: ditirsim ku venegere. 
Ew mastê kil duh min kirî tirş bû. 
Ez ê xebata xwe her bikim, heta bigihêjim armanca xwe. 
Cureyên komekên alîkar 
Komeka alîkar a ku hevalnav e: 
Ev komek bi mebesta temamkirin û zelalkirina taybetiyên hê-maneke 
navdêr! ya hevoka hevedudanî têne bikaranîn. Ew bi riya cinavkên girêki 
"ê kill a kul ên ku" bi şah komekê ve têne girêdan. 
Mînak: 
Mirovê ku min li sûkê dîtibû, iro hat vê derê. 
Yekemin ferhenga helbestî ya ku der barê zarokan de hatiye nivîsandin, 
Nûbara Biçûkan e. 
318 
Komeka alîkar a ku gihaneka demê ye: 
Di hinek hevokan de komek dema lêkera şahkomekê nîşan dide. 
Ew bi alîkariya gihanekên "roja kll","dema ku", "gava ku", "çer ku" "berî 
ku", "piştî ku", ... pêk tên. 
Mînak: 
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Dema ku min ew dît, hê nûji kar vegeriyabû. Gava ku derî vebû, ew keçika 
xweşik kete hundir. Roja kil te dest bi kar kir, wî de)! ji kar herda. Çer ku 
ez dîtim, Rûnê wê zer hû. 
Piştî kil ezjî xew rabûm, min taştê XHW: 
Berî ku ew were, ez ê ji malê derkevim. 
Komeka alîkar a ku hokera sedemîn e: 
Ev komek di hevoka hevedudanî de sedema bûyer CI rûdanê nîşan didin. 
Di hevokan de dema ku komeka alîkar sedemê nîşan bide, şahkomek 
encamê diyar dike. Ev komek bi alîkariya gihanekên "ji ber ku", "çima ku" 
tên sazkirin. 
Mînak: 
Ji ber ku te alîkariya min nekir, ezji te xeyidîme. 
Çima kil min guh neda vir lÎ derewên wî, wî li bal xelkê zema min kiriye. 
Komeka alîkar s ku hokera mebestê ye: 
Ev komek mebest û armanca buyera di şahkomekê de nîşan dide. 
Di hevokên xwerû û sakar de armanc bi alîkariya hokerên mebestê têne 
nîşandan, lê di hevokên hevedudanî de mebest bi alîkariya komeka alîkar 
a ku hokera mebestê ye, tê nîşandan. Gihaneka sereke ya ku vê komekê 
pêk tîne "]! ho ku" ye, lê carinan gihaneka "da ku" ji tê bikaranîn. 
Mînak: 
Ji bo ku em te ji zilma dagirkeran biparêzin, em têdikoşin. Ji bo kil te 
bibînim, ez ji wÎ welatê dûr hatime. 
Ew hi dizîka hatibû da ku kes wî nebîne. 
319 
Komeka alîkar a bi peywira mercê 
Bi van kornekan mercên pêkhatina bûyera di hevoka hevedudanî de têne 
nîşandan. Ev komek bi gîhaneka "heke" û "ku" "ger" pêk tên. 
Mînak: 
Heke tu hewl bidî, tu yê bigihêjî armanca xwe. Ku zû were, em ê bigihêjin 
destpêka film. 
Heke tu dixwazî rastiyê bizanî, guh bide gotinên heval li hogi-ran. 
Komeka alîkar a bi peywira dijberiyê 
Ev komek ji aliyê wateyê ve dijberî bûyera di şahkornekê de ne. 
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Bi vî awayî nakokiyê nîşan didin. Ev komek jî bi alîkariya "her çend', "her 
çi qas" , "tevî ku, "raxmî ku" ... pêk tên . 
Mînak: 
Her çi qas karê min hebe jî, ez ê hefa ber malê bi we re werim. Her çend 
mirovekî xwende be jî. zêde ne zana ye. 
Ligel ku ew gelekî xebitî jî, bi ser neket. 
Komeka alîkar a ku hokera rêje û hejmarê ye 
Ev komek di hevoka hevedudanî de rêje, mêjer ci hejmara bûyer ci 
tevgerê diyar dike. Ev cure komekjî bi alîkariya gihanekên "heta ku", "bi 
qasî ku" ... pêk tên. 
Mînak: 
Bi qasî ku min karî, min mijar jê re rave kir. Heta ku ji destê min were, ez 
ê alîkariva te hikim. Heta kil dikarî w[ kevirî dûr biavêje. 
RAVEK 
Ji bo ravekirina tiştekî pêwîstî bi ravekê (izafc) heye. Di kurmancî de her 
wekî berê jî em li ser rawestiyan, ravek bi alîkariya veqetandekan pêk tê. 
Ev veqetandek tiştekî bi taybetiyeke wî ji tiştên din vediqetînin. Di ravekê 
de tiştek "raveker" (tam layan! rnodificr) 
320 
1. tiştek jî "raveber" (tamlananl modified) e. Veqetandek jî dikeve 
navbera her duyan û wan digihîne hev. Bo nimûne dema ku mirov bibêje, 
"bavê Zozanê" li vê derê pênaseya "bav": "Zozan" e. Mirov bi alîkariya 
"Zozan"ê "bav"ê wê nas dike. Veqctandeka "ê" jî wan her du serenavan 
digihîne hev. Ravek bi alîkariya navdêr, hevalnav û CÎ-navkan çêdibe. Her 
wiha hin hoker û hevokên hokerî jî di ravekê de dibin raveker. Di ravekê 
de raveber veqetandekê werdigire, raveker jî heke bêjeyeke guherbar be 
ditew-e. 
Mînak: 
deri vê malê apê lVÎ 
Ravêkên navdêran 
Di raveka navdêran de hem rave ber, hem jî raveker navdêr in. 
Raveker di rewşa tewandî de ye. Bo nimûne di raveka "riya bajêr" de 
navdêra "bajar" navdêra "rê" rave dike û hatiye tewandin. 
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Jl1Înak: 
xalê Zînê dara gûzê mala mêran 
destê hevêl (hevalî) birina dilî 
xwarina zivistanê gewriya mirovan 
Di van mînakên jorîn de navdêrên "raveket", bi piranî tiştekî bi-navkirî ye. 
Dibe ku "ravcker" tiştekî nebinavkirî be jî. 
Mînak: 
dara gundiyekî destên hevalinan lingê hevalekî çavên xezalekê deriyê 
malekê 
321 
Her wiha dibe ku "raveber" ncbinavkirî be. Mînak: 
dareke gundiyan pellne darê gulîne bêxçe destekî zarokan gulî yeke darê 
şaxekî çêm 
Heta dibe ku her du jî nebinavkiri bin. Mînak: 
darine gundiyekî gûzeke zarokekî şagirtine xwendegehekê birayekî 
hevalekê newaline bajarekî pênûsine mamosteyekê 
Raveka hevalnavan 
Di raveka hevalnavan de raveker hevalnav û raveber navdêr e. 
Ji ber ku hevalnavên çawan iyê natewin, di van ravekan de ravek erên ku 
hevalkarên çawaniyê ne nctewiyaye. 
Minak: 
porê reş 
çavên şîn 
pelên hişk 
mala şewitî gundê xopan çavine zer 
dilekî şikestî mal ine wêran gundekî xweşik guhine hel 
mala vî hevalî zeviya vî cot yarî 
322 
xwendina wî bilbilî hatina çar hevalan axaftina çend karkeran xebata du 
destebirakan kena hinekan 
roniya kîjan malê? 
Raveka cînavkan 



Rêzimana kurdî | 3408  

 

Di vê mijarê de tiştek bi alîkariya cînavkan tê ravekirin. Di van ravekan de 
cînavkên tewandî dibin raveker. 
Mînak: 
mala min 
gundê wan 
hevalê te 
xwişka me hevrêya wî 
destê vî 
guhên kê? 
birayê kîjanê? dostê hinekan berxwedana çaran kurên yekî 
Dibe ku raveber nebinavkirî be. Mînak: 
hevalekî min xwişkeke te hevaline me birayine wî gundiyekî me 
Her wekî tê dîtin hemû cînavk ji koma tewandî ne. Raveka hokeran 
Her wekî me pêşî jî got, hin hokerên eihî LI bcrekê jî dibin raveker. 
Hokerên cih dema ku dibin raveker, daçek jî dikeve navbera raveker û 
raveberê. 
323 
Mînak: 
mirovê li aliyê rastê keçika lijor 
hevalê ji Amedê 
birayê min ê ku ji Farqînê hatiye xwişka te ya ku çûbû Germenistanê rezê 
li hemberî gund 
mala li qûntara çiyê 
gula li baxçeyê me 
Di dawiya ve mijarê de tiştekî din î ku divêt em li serê rawestin heye. 
Dema ku hokerên mîna "paş ", ,. pêş ", "piş!", "ber ", "dûr P, ., nêzîk" bi 
navdêran 0 cînavkan ve têne girêdan qertafek derdikeve holê. Ew jî 
qertafa '-t""yê ye. Ew qertaf wan hokeran bi cînavk fl navdêran ve girê 
dide, ango risteke nêzî rista veqetandekê pêk tîne. Dema ku mirov bala 
xwe didê, mirov dibîne ku berê li şûna wê qertafê daçekên "li" LI "F'yê 
hebûne. Nihajî hin caran dîsa "li" cihê "-t""yê digire. 
Mînak: 
forma bi daçek 
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bi qertafa /-ÎI 
nêzîk li min dûrji mala xwe pişt li wan 
tev li te 
nêzîkî min dûrî mala xvve pişt/wan 
tevî te 
Ravekên zincîrîn 
Dema raveka tiştekî bi alîkariya çend tiştan bibe, ravekariya zincîri 
derdikeve holê. Tiştên ku tiştekî din rave dikin, bi alîkariya gihaneka "û"yê 
digihêjin hev. 
Mînak: 
hevala çavşîn û porzer dayika dilşewitî û keserkûr 
Yan jî dibe ku bi alîkariya veqetandekekê pêk were. 
324 
Mînak: 
hevalê bejinzirav ê çavşîn 
destbirakê lezgîn ê bejinkurt ê bi kulû keser keça porzer a destbiçek a li 
serê lat û zinaran dayika biçefi ya li pêş 
fermandarê çavsor ê xwînxwar ê zordest deriyê malê yê mezin ê 
neqişandî 
Divê em bi bîr bixin ku hevalnav bi xwe veqetandekan nagirin, ew 
veqetandekên navdêr û cînavkan dubare dikin. Ango dema ku em dibêjin, 
"Birayê de/al ê payebilind" veqetandeka piştî hevalnava delal "ê" ji peyva 
"bira"yî tê. Li vir du taybetiyên navdêrê bi hev re hatine gotin. Wate, li 
şûna ku em bibêjin, "birayê dela/", "birayê payebilind' me her du bi hev 
ve girê dane. Her wekî ji mînakê jî diyar e, "ê" nîşan dide ku ew navdêr 
nêr e. Lê em dizanin ku zayenda hevalnavên resen nîn e. 
Dema ku navdêr bibe ravekera ravekereke din wê demê qertafa 
veqetandekê diguhêre. 
Mînak: 
birayê xwişka hevsera min kilîla deriyê mala apê min 
pelên dara li ber deriyê xalê Hesenî xebata gundiyên me yên jîrek 
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Di van ravekan de ji bo ku mirov navdêra destpêkê destnîşan bike, divê 
mirov veqetandekê ji ravekera wê cuda binivîse. Heke wisa nebe dê 
wateyeke din derkeve holê. 
Mînak: 
Kurê apê minê /i bajêr hat.- Kurê apê min ê li bajêr hat. 
(Di hevoka pêşîn de kesê li bajêr ap e, di ya duyemîn de kurê apê li bajêr 
e.) 
Partiya Azadiya Ge/- Partiya Azadiyê ya Gel 
( Di van ravekan de jî, di ravcka yekemîn azadî pênaseya gel c. di raveka 
duyemîn de "azadî" pênaseya partiyê ye.) 
325 
Hevalê birayê minê hejinbilindji bajêr hat.- Hevalê birayê min ê bejn 
bilind ji bajêr hat. 
( Di hevoka yekemîn de kesê bejinbilind bira wî ye, di hevoka duyemîn de 
kesê bejinbilind hevalê birayê wî ye.) 
Di hevokê de cih û peywira ravekê 
Hêmanên hevokê carinan ji peyveke tenê pêk tê. Carinan çend peyvên di 
forma ravekê de hêmaneke hevokê pêk tînin. Ew ravek carinan dibe 
kirde, carinan dibe bireser, carinan jî dibe têrker. Kêm caran jî dibe 
pêveber, Ev ravek dibe ku ravekeke navdêrî, ravckcke cînavkî yan jî 
ravekeke hokerî be. 
Ravek weki kirde 
Di hîn hevokan de ravek peywira kirdeyê bi cih tîne. Mînak: 
Bavê min derî li min vekir: 
Hevalekî qenc alikariya min kil: 
Pismamê bavê min mirovekî bîrbir e. 
Ravek wekî bireser 
Di hin hevokan de ravek dibe bireser. Mînak: 
I Iogir hevalê bavê xwe dît. 
Gundiyan qesreke mezin a xweşik li gund ava kir Hevalê min deriyê mala 
xwe dadaye. 
Ravek weki têrker 
Derwêş li her deriyê mala xwe rûniştibû. Zarok ji mala apê xwe nehatin. 
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Şivan keriyê pêz li dora gundê delala her dilê xwe çêrand. 
Ravek wekî pêve ber 
Lozan hevaleke delal e. 
Keledoş xwarineke xweş a kurdî ye. Hogir mirovekî xewar e. 
326 
Di hevokên hevedudanî de ahenga deman 
Di hevokên hevedudanî de mijareke girîng a ku divê cm lê hûr bibin jî 
mijara ahenga deman e. Her wekî tê zanîn hevokên hevedu-danîji çend 
hevokan pêk tên û di navbera her du hevokan de ji aliyê demê ve ahengek 
heye. Hin dem li pey hev tên, hinek li pey hev nayên. Di her du hevokan 
de carinan dem wekî hev in, earinan ji hev cuda ne. Lewre jî cm ê hewl 
bidin ku di vê beşê de hinek rêz û rêzikên di vî warî de destnîşan bikin. 
Pêşî em bala xwe bidinê ka ev.' hevokên hevedudanî çend cure ne. Piştre 
jî em ê bi mînakan ahenga di deman a di navbera hevok li kornekan de 
diyar bikin. 
Hevokên hevedudanî yên serbixwe 
Di van hevokan de, di deman de zêde guhartin pêk nayê. Dema hevoka 
yekem çi be, ya hevoka duyemîn jî ewe. 
MÎnak: 
Em ê her roj serê sibê zû ji xew rabin û em ê biçin dibistanê. 
Em her roj serê sibê ZlI ji xew radibinû em dicin dibistanê. 
(dema niha) 
(dema niha; 
Em her roj serê sibê zû ji xew rabûn û em cûn dibistanê. 
{dema boriva tedevi) 
(denu: boriva têdevl) 
Em her roj serê sibê zû ji xew rabûne û em çûne dibistanê. 
{dema borivu dûdar) 
(dema boriya dûdar) 
Em her roj serê sibê LÛ ji xew radibûnû em diçûn dibistanê. 
tdema bortva berdes 1) 
(dema bonva berdest) 
Em her roj serê sibê LÛ ji xew rabûbûnli çûbûn dibistanê. 
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tçîrok iya dema boriya têdevi) 
Em her roj serê sibê zû ji xew rabûbûne û çûbûne dibistanê. 
(çirokiv« dema boriva dûdar) 
(çirokiva dema boriya dûdar) 
327 
Hevokên hevedudanî yên pevgirêdayî 
Ev cure hevok j i çend hêmanên pevgirêdayî pêk tên. Ew hêman bi 
alîkariya hinek amrazên gihanekî digihê] in hev. 
Hevokên hevedudanî yên bi gihanekên "ku" û "ka"yê 
Yek ji van amrazan gihaneka "ku" ye. Ligel hevokên lêkerên mîna "zanîn", 
"Iê nihêrtin", "hal dan", "lê temaşe kirin"ê li cihê gîhaneka "ku"yê cînavka 
pirsyarî "ka" wekî gihanck tê bikaranîn. 
Mînak: 
Ez dizanim ku tu vê çi bibêjî. 
tdema niha) 
(dema li;') 
Ez dizanim ku (u çi dibêiF. 
(dema niha) 
(dema niha) 
Ez dizanim ku le çi gor. 
(dema ruha) 
tdcmaa boriva tedeyi) 
Ez dizanim ku le çi gotiye. 
(dema niha; 
(dema borivu dûdar) 
Dema ku hevoka bingehîn dema niha be, hevoka alîkar ligorî wateyê bi 
van demên ku me li jorê diyar kirin re tê bikaranin, bi demên mayî 
(çîrokiya dema boriya têdeyî, çîrok iya dema boriya dûdar, çîrokiya dema 
bê el dema boriya berdest) re nayê bikaranîn. 
Min dizanî ku fu vê çi bibêjî. 
Id<'lII(1 1)01'Î) 
(dema hê) 
Min dizanî ku tu ci dibêjî. 
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(dema bori) 
(dema niha) 
Min dizanî ku fe ci gal. 
(dema bO/'ÎI 
Min dizanî ku te çi '!Jolive. 
(dema bori) 
(dema boriya dûdar) 
Min dizanî ku fe çi '!Jolihû. 
(dema borî} 
(çirokiva dema boriva tedevit 
Min dizanî ku tevê ci higo/a. 
Lderna 110/';1 
328 
Dema ku hevoka bingehîn di dema borî de be, hevoka alîkar bi van demên 
ku me li jorê diyar kirin re tê bikaranîn. Her wekî xuya ye dema ku hevoka 
bingehîn di dema borî de be, hevoka duyemîn li gorî wateyê dikeve forma 
hemû deman. Heke gihanek wekî "ku" bimîne, gava ku lêkera bingehîn 
biguhere jî, têkiliya deman naguhere. 
Mînak: 
Min fem kir ku ew ê çi bike. 
(dema boriva têdevi) 
tdemu bê) 
Ez ditirsim ku ew karê ;n've ni'vce hihêle. 
(dema niha) 
(daxwaz: . dema 11111(/1 
Ez ditirsîm ku ew karê xwe nîvçe hihêle. 
(del/la boriva tedevi) 
(daxwazi - dema niha) 
Ez bawer dikim ku ew ê karê xwe nîvçe hihêLin. 
(dema niha) 
(dema In3) 
Min bawer dikir ku ew ê karê xwe nÎvçe bihêlin. 
{dema boriya berdest} 
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(dema hêl 
Wî bawer kiribû ku ez ê karê xwe nÎvçe bihêlim. 
( d"lII(1 boriya çiroki) 
Gava ku gihanck bibe "ka" fl îcar di warê ahenga deman de rewşeke wiha 
derdikeve holê: 
Em bala xwe bidinê ka ew ê çi bike, 
(R. daxwaz! - dema niha) 
(dema hê) 
Em bala xwe bid inê ka ew çi dike. 
(R. dal wazi - dema niha) 
tdema niha) 
Em bala xwe bidinê ka wî çi kiriye. 
(R. daxwazi - dema niluu 
(dema boriva dûdar) 
Bi hevoka bingehîn em "hala xwe bidinê ka" re ev demên ku me li jorê 
rêz kirine tên bikaranîn. Demên mayî (dema boriya têdeyî, dema boriya 
berdest. çîrokiya dema boriya têdeyî, çîrokiya dema boriya dûdar) nayên 
bikaranîn. Dema ku hevoka bingehîn dikeve forma daxwazî, hevoka 
alîkarî jî dibe çîrokiya dema bê. 
329 
Her wekî; 
Me bala xwe bidayê ka wÎ vê ci bikara. 
(R. daxwoz! - dema niha) 
(dema hû) 
Ev rêzika me diyar kir ji bo mînakên din ên li xwarê jî derbas dibe. Em ê 
fêm bikin ka ew ê bi ku de biçe. 
tdcma hê) 
(dema hû) 
Em binêrin ka ew ê <"mva bixebite. 
tdaxwazi - dema Il/ha) 
Em binêrin ka eH' çi dike. 
tdaxwazî dema niha) tdema IIt/W) 
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Her weki ji mînakan jî diyar dibe, dema hevokên bingehin diguhere, lê 
dema hevoka alîkar bi du awayan derdikeve pêşberî mirov; di forma 
daxwazî-dema niha de yan jî di forma dema bê de. Di mînakên "em 
binêrin". "em hala XWE' bidinê" de hevoka alîkar dikeve forma dema niha 
jî. Di her du hevokên dawin de hevoka bingehîn di dema borî de ye, ji 
aliyê wateyî ve mirov tê digihêje ku bikir karê xwe nîvçe nehiştiye, ango 
ev bawerî pûç derxistiye. 
Hevokên hevedudanî yên bi lêkerên alîkar 
Hinek hevok bi lêkerên alîkar pêk tên. Ev lêkerên alîkar ên ku di hevokên 
hevedudanî de derdikevin pêşber! me sê heb in; "xwestin", "karîn" CI 
"kirin". Ji van, lêkera "kirin" dema bê ya nêzîk CI çîrokiya "vê pêk tîne. 
Lêkera "karîn /şiyan" raweya "karÎn"ê pêk tîne. Lêkera "xfi'estin"ê jî 
peywireke nêzî ya lêkerên din bi cih tîne ku mirov dikare wekî raweya 
xwestekî bi nav bike. Di van hevokan de komeka duyemîn bi gelemperî di 
forma dema niha ya raweya daxwaziyê de ye. Bi tenê dema ku lêkera 
"xwestin" li gorî raweya daxwazî-pêknehatî hatibe kişandin, lêkera 
komeka duyemîn dibe raweya daxwazî-dema borî. 
Mînak: 
Xwestin 
Ew ê bixwaze biçe dibistanê. Ew dixwaze biçe dibistanê. 
330 
Wê xwest biçe dibistanê. 
Wê xwestiye biçe dibistanê. Min dixwest biçim dibistanê. WÎ xwestibû 
biçe dibistanê. 
WÎ yê bixwesta biçûya dibistanê. WÎ yê bixwesta biçe dibistanê. 
Karîn 
Ew ê bikare malê ava bike. Ew dikare malê ava bike. Wê karibû malê ava 
bike. 
Me yê karîbûya mal ava bikira. 
Kirin 
F::: dikimji malê derkevim. Min dikiraji malê derketama. 
Di van hevokan de dema hevoka bingehîn diguhere. Iê dema hevoka 
alîkar di forma raweya daxwazî-dema niha de ye. Dema ku hevoka 



Rêzimana kurdî | 3416  

 

bingehîn dikeve forma raweya daxwazî-pêknehatî. hevoka alîkar jî dibe 
raweya daxwazî-pêknehatî. 
Hevokên hevedudanî yên bi cînavkên girêkî 
Hin hevokên hevedudanî yên pevgirêdayî bi alîkariya cînavkên girêkî "ê 
ku", "a ku", "ên ku" pêk tên. Di van hevokan de jî demên her du komekan 
hev û din digirin. Hin earan di hevoka duyemîn de ji bo vegotina bûyereke 
pêknehatî, dema bê tê bikaranîn. 
Lawikê ku niha derhas dibe. biraziyê min e. 
(dema I11ha) 
ulema niha) 
Lawikê ku niha derhas bû. biraziyê min bû. (' biraziyê min e" jî 
tê gotin.)             (dema hu rim têdeyi)     tdema boriya têdcvi) 
Lawikê ku niha derbas dibe. diçe mala me. 
tdema niha) 
tdema niha) 
Lawikê ku niha derbas dibe. dê biçe mala me. 
tdema niha) 
tdema bê) 
331 
Barana ku dê Îsal bibare, dê hi kêrî me were. 
(dema bê) 
Barana kil Îsal dibare, bi kêrî me tê. 
tdema nihat 
t dema nihat 
Barana ku Îsal dibare. dê bi kêrî me were. 
(derna niha) 
idema bê) 
Barana ku Îsal bari, bi kêrî me hat. 
({).R_I~deyil 
Karê ku min heta niha kiriye, beredayî çûye. 
1. B. dûda«) 
(DB dûdar) 
Karêkil wî heta hingê kiribÛ, beredayî cûbû. 
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(D.8 çiraki) 
ro.n. çirokî) 
Barana ku ji hingê bi şlÎn de bibariya dê bi kêrî me nehata. 
Di van hevokan de jî di navbera beşên hevokê de ji aliyê demê ve ahengek 
heye. Bi piranî di beşa pêşîn de çi dem hatibe bikaranîn, di beşa dawin de 
jî heman dem hatiye bikaranîn; ligel dema niha dîsa dema niha, ligel 
demên borî (tedeyî, dûdar, çiroki) dîsa demên borî hatine bikaranîn. Lê 
belê carinan ligel dema niha dema bê hatiye bikaranîn. Her wiha ligel 
raweya daxwazî- pêknehatî jî dîsa daxwazî- pêknehatî hatiye bikaranîn. 
Hevokên demê 
Di van hevokan de komeka alîkar dem li heyamê, têkiliya demî ya her du 
bûyeran nîşan dide. 
Ji bo diyarkirina dem li rêza bûyerê gihanekên mîna "dema ku", "gava 
ku", "piştî kil", "berî ku" ... têne bikaranîn. 
Dema kil ew were ez ê jê re bibêjim. 
tdaxwazi- dema niha} 
Gava ku ew hat, ez ê jê re bibêjim. 
it: fl têdevi) 
(dema he) 
332 
Dema ku ew hat. min jê re got. 
ID.8 harim têdevi) 
(dema bortya trdeyî) 
Gava ku ew bihata. min ê jê re bifota. 
tdaxwazî - pêknehati) tçirokiva dema be) 
Di van hevokan de ahenga deman li gorî rêza pêkhatina bûy-eran e. Kîjan 
bûyer pêşî, kîjan piştre diqewime, dema beşên hevokê jî li gorî wê 
diguhere. Lewre ji carinan hevoka pêşîn raweya daxwazî-dema niha ye, 
beşa duyem a hevokê di forma dema bê de ye. Dî van mînakan de her du 
hevokên pêşîn ji aliyê wateyê ve nêzî hev in û li şûna hev têne bikananîn. 
Di hevokên din de, di her du beşên hevokê de heman dem hatine 
bikaranîn. Di hevoka dawîn de qala tiştekî pêknehatî tê kirin. "Gava ku 
bihata. min ê jê re bigota." Ji vê hevokê ev wate derdikeve. "Ew nehat. 
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min jê re negot." Di hevokên li jor de mînakek heye ku xweseriya kurdî 
nîşan dide, di mînaka duyemîn de her çi qas hevoka bingehîn "ez ê jê re 
bibêjim" dema bê be jî, hevoka alîkar "gava ku hat" di di forma dema 
boriya têdeyî de ye. 
Di hin hevokan de her du bûyer li pey hev tên, yek pêşî diqewime ya din 
jî piştî wê tê. Ev cure hevok hin earan bi "dema ku", "gava ku" pêk tên. 
MÎnak: 
Dema ku ew were. ez ê ji malê derkevim. 
(daxwazî CI. niha) 
(dema hê) 
Dema ku el<i' haf. bÎl'avê wî ji malê derket. 
(JHI tedevi) 
(dema harim têdevi) 
Dema ku e\v hllt. biral'f.~ wî ji malê derdiket. 
fD.B têdevi) 
tclema boriva berdest} 
Dema kil el-\! hat. biravr:.; wÎ ji malê derketibû. 
(cîrokiya dema boriya tedevî) 
Di van mînakan de, di hevoka yekemîn de mereek heye, der-ketinaji malê 
girêdayî hatina wî ye. Di hevokên din de ji aliyê demê ve têkiliyek di 
navbera her du beşên hevokê de heye. Di hevoka 
333 
"hat-derket" de her du bûyer ligel hev pêk tên. Di hevokên "hat-derdiket" 
de dema ku bûyera pêşîn pêk hat, a duyemîn hê dom dikir, di hevoka 
"hat- derketibû" de bûyera derketinê berî bûyera "hafin"ê pêk hatiye. 
Hevokên bi vî rengî bi piranî bi alîkariya gihanekên "berî ku", "piştî ku" 
pêk tên. Bi gîhaneka "berî ku" em hevokên ku bûyera komeka duyemîn 
pêşî, bûyera komeka yekemîn paşê pêk tê, nîşan didin. 
Berî ku ew were rnalê. ez ji malê herim. 
(daxwazî - del/la niha) 
(daxwazi - dema IIi",,) 
Berf ku ew were malê. ez ê ji malê herim. 
(daxwaz! - dema niha) 
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(dema he) 
Berî ku eH! were malê. ez ji malê diherim. 
(daxwaz! - dema niha) 
(dema niha) 
Berî ku evv were malê. ez ii malê cûm. 
tdaxwazî-dcma niha) (dema boriya tedeyî) 
Berî ku ew were malê. ez ji malê çûme. 
(daxwaz- dema niha) (dema boriya dûdar) 
Berî ku ew bihata malê. ez ê ji malê biçûma. 
(daxwazi- pêknehatî} 
(çîrok iya dema be) 
Di van hevokan de beşa pêşîn a hevokê bi gelemperî di forma raweya 
daxwaziyê - dema niha de ye. Dema ku ew dibe raweya daxwazî -
pêknehati, hevoka duyemîn dibe çîrokiya dema bê. Di kur-mancî de cm 
nikarin bibêjin, "Berî ku hat. ez ê ji vir herim. " Formeke wiha di kurmancî 
de nîn e. Hin hevokjî bi gihaneka "piştî ku" pêk tên. Di van hevokan de 
pêşî bûyera komeka yekem, piştre bûyera komeka duyem pêk tê. 
Piştî kil hiravê min were. ez jê re bibêjim. (dw:II'aZÎ - dema niha) (daxwazî 
- dema niha) Piştî ku hirayê min hat. ez,iê re bibêjim. (dema boriya 
têdevi) (daxwazî- dema niha) 
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Piştî ku birayê min hat. ez ê jê re bibêjim. 
(dema hor iya têdeyi) 
(dema hê) 
Piştî ku birayê min hat. ez jê re dibêjim. 
(dema boriya têdeyi) 
(dema niha) 
Piştî ku hirayê min hat. min jê re got. 
m.B. têdevi) 
(D.B. têdeyi) 
Piştî ku hirayê wî hatiye. wî jê re gotiye. 
(D.B. dûdar) 
(D. B dûdar) 
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Piştî ku birayê wî hatibû. wî jê re f(otibû. 
(D.B. çiroki) 
(D. B çîroki) 
Piştî ku bira)/ê wî dihat. wî jê re lligot. 
(D.B. berdest) 
(!J.B berdest) 
Piştî ku birayê min bihata. min ê jê re bigota 
(daxwazî - pêknehatî) 
(çîrokiya dema bê) 
I ler wekî ji mînakan jî diyar dibe, di hevokên wiha de heke bûy-era 
duyemîn pêk hatibe ango di dema borî de be, lêkera berî wê jî di heman 
demê de ye. Lê heke bûyera duyemîn hê pêk nehatibe, dema lêkera pêşî 
li gorî mebesta bikir diguhere. 
Hin caran hevokên alîkar ast û radeyê nîşan didin, ew jî bi alîkariya "heta 
ku", "ta ku" pêk tê. 
IIeta ku birayê min neyê. ez ê ji vir neçim. 
(daxwazi- dema niha) 
(dema hê) 
Heta ku tu werî vir. ez ê jî ji Mêrdînê vef:erim. 
(daxwazî- dema niha) 
(dema bê) 
Heta ku ew ji gund hê. kes ji yir naçe. 
tdaxwazi- dema nihar 
(dema Il iha) 
I Ieta ku tu ji 'i,;und hatÎ, tistek li vîr nema. 
(dema boriya têdevi) 
(Dema boriya têdevî) 
Heta ku ew ji gund hatiye, tistek li vir nemaye. 
(elema boriva dûdar) 
(Dema borivu dûclar} 
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Hela ku ew ji gllnd hatihû. tistek li vir nemabû. 
(deli/il harim çiroki) 
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(Deli/li boriya çimkî) 
Heta ku tll ji fJlmd biha/avî. tistek dê li vir nemava. 
(davwazî- peknehati) 
(çirokiva d('1I111 hê) 
Heta ku berpirsek ber5;iva pirsa min bide. ez ê li vi!' rûnim. 
(daxwazi- dema lIi/IG) 
(dema hê') 
Heta ku berpirsekî bersiva pirsa min bida. ez ê li vi!' rÛnistama. 
(daxwazi- pêknehatî} 
{Ç'Îrokl)'a dema hêj 
Di van hevokan de piştî dema niha ya raweya daxwazî dema bê yan jî 
dema niha tê. Heke lêkera pêşî di forma daxwazî - pêknehatî de be, lêkera 
piştî wê jî dikeve forma çîrokiya dema bê. Dema ku buyera duyemîn di 
dema borî de be, dema beri wê jî di forma heman demê de ye. Heke 
lêkera duyemîn di forma dema niha de be ji, lêkera pêşîn dîsa nakeve 
forma dema niha, li şûna wê raweya daxwazî - dema niha tê bikaranîn. 
Wate, em nikarin bibêj in, "Heta tuji gund têyî, kes li vir namîne." Li şuna 
wê divê em bibêjin, "Heta ku tuji gund hêyî, kes li vir namîne." 
Hevokên diyarkirina armancê 
Ji bo diyarkirina sedem il armancê gihanekên mîna "j! ho ku", "ji ber ku", 
"çima ku", "bi sedema ku" ... tên bikaranîn. Di wan de jî ahenga deman 
bi vî rengî ye. 
Ji bo ku ew hiçe Amedê, ('H' ê li halafirê shi'ar bibe. 
(lIo-,\1'(/::;Î- dema niha) 
(Dema hê) 
Ji bo ku ni' bice Amedê, li halafirê siwar dibe. 
(daxwazi- c!t>I/111 niha) 
(Dema niha) 
Ji bo ku ew biçe Amedê. li balafirê siwar bû. 
(Dema boriva têdevî) 
Ji bo ku eY\! biçe Amedê. li balafirê si~i'ar bûve. 
tdaxwazi- dema niha) 
(Dema boriva dûdar) 
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336 
Ji bo ku ew biçe Amedê. li balafirê siwar bûbû. 
(daxwazî - dema niha) (Çîrokiya dema boriya têdeyi) 
Ji bo ku ew biçÛya Amedê. dê li ba/afirê siwar bibûya. 
[daxwazî- dema niha) 
(Çîrok iya dema boriya têdeyî) 
Ji bo kil ew biçûya Amedê. li balafirê siwar dibû. 
(daxwazî- pêknehati) 
(dema boriya berdest) 
Ji bo ku ew biçLÎva Amedê. li balafirê siwar bûbû. 
(daxwazî- pêknehatî) 
(Çîrokiya dema boriya têdeyî} 
Di van hevokan de hevoka pêşîn her tim di forma raweya daxwazî- dema 
niha de ye, dema hevoka duyemîn li gorî dem CI mebesta "bikir" 
diguhere. Heke lêkera yekemîn bikeve forma raweya daxwazî- pêknehatî, 
lêkera duyemîn dikeve forma çîrok iya dema bê, dema boriya berdest CI 
çîrokiya dema boriya têdeyî. Di hin hevokên scdemin de jî ji armancê 
wêdetir, hincet tê nîşandan. Ev cure hevok bi alîkariya "ji ber ku" tên 
sazkirin. 
Mînak: 
Jj bel' ku ez ê biçim Amedê. ez ê iro biçim balaOn;ehê. 
(dema bê) 
.Ji ber ku e:: ê biçim Amedê. e:: diçim halafirgehê. 
(dema niha) 
Ji ber ku ez diçim Amedê. e::. ê biçim ba/afirgehê. 
(dema nthu) 
Ji her ku ez diçim Amedê. ez diçim balafirgehê. 
tdcma niha) 
tdema niha) 
Ji her ku ez diçÛm Amedê. ez diçÛm balafirgehê. 
                (dema boriva hen/esl)   (dema boriva berdest) 
Ji her ku e:: diçÛm Amedê. e:: ê hiçûma balaf;r~ehê. 
(dema b"";1"<1 berdest) 
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(çirokiva dema hê) 
Ji ber ku e:: ê hicÛma Amedê. ez ê biçÛma balafirgehê. 
337 
Ji ber ku ez ê biçûma Amedê. ez diçûm balafirgehê. 
(çlrokiva "mIG bê) 
(dema boriya berdest) 
Ji ber ku ez diçûm Amedê. ez ê biçûma balafirgehê. 
(dema boriva berdest) 
(Çîrokiva dema 1,,;1 
Di van hevokan de jî di navbera demên her du beşên hevokê de ahengck 
heye. Bi gelemperî her du demên beşên hevokê yek in. Lê hin demên ji 
hev cuda li pey hev tên. Her wekî; dema niha ci dema bê ligel hev têne 
bikaranîn. Her wiha demên borî û çîrokiya dema bê jî ligel hev tên 
bikaranîn. 
E::. ê Îro herim nexweşxanevê. da ku hevalê x{ve bibînim. 
(dema 6,}1 
( daxwazi - dema niha) 
Ez Îro diçim nexweşxaneyê. da ku hevalê xwe bibînim. 
(dema niha) 
Ez Îro çÛm nexweşxaneyê. da ku hevalê .nve bibÎnim. 
I daswazi - dema niha) 
Ez Îro çÛbÛm nexweşxaneyê. da ku hevalê xwe bibînim. 
(Ç lrokiya dema boriya têdeyi) 
( daxwazî - dema niha) 
E::. ê Îro biçÛma nexwesxaneyê. da ku hevalê xwe bihÎnim. 
( daxwaz] - deli/al/iha) 
Di van hevokan de dema hevoka pêşî diguhere, lê dema hevoka duyemîn 
her tîm di forma raweya daxwaziyê- dema niha de ye. 
Hevokên diyarkirina mercê 
Her wekî tê zanîn raweya mercî bi alîkariya amrazên mercî "heke" ci 
"ku"yê lê sazkirin. 
Heke ez biçim Amedê. ez ê wî bibim. 
(mercî - dema niha) 
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(dema be) 
Di vê hevokê de karekî ku dê pêk were heye. Ango di vê hevokê de hckanî 
raweya pêşkerî ye. 
Heke wî ez dWbim. ew ê bibêje. 
                (daxwazî -dema borî)     tdema hê) 
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Heke ew çûbe, divê dîtibe. 
(daxwazî - dema ban] (Daxwazî- dema borî) 
Heke e\V ketibe xewê, dibe ku wÎ deri girtibe 
(daxwaz! -dema borî) 
(daxwazî - dema borit 
Ku em biçûna Amedê, me yê şahiya Newrozê bidÎta 
(daxwazî- pêknehatî) 
(çirokiya dema bê) 
Di vê hevokê de lêker daxwaziya dema borî ye. Di vê hevokê de qala 
karekî ku pêk nehatiye û dem di ser re derbas bûye, tê kirin. 
Ku ew çûbûm Amedê, dê hevalê xwe dîtibÛya. 
(daxwazî- dema hor iya dûr) 
(çirokivu dema bê Il) 
Di kurdî de hevoka veguhastî 
Di hevokên hevedudanî de mijareke din jî mijara "hevokên veguhastî" ye. 
Ev eure hevok zêdetir di nûçeyan de tên bikaranîn. Ev hevok bi alîkariya 
lêkera "gotin"ê tên sazkirin. Lêkera "gotin"ê bi gelemperî di forma demên 
borî: de ye, lê hin caran di forma dema niha de jî derdikeve pêşberî mirov. 
Hevokên veguhastî du cure ne; "hevoka veguhastî ya yekser" û "hevoka 
veguhastî ya neyekser". Hevoka veguhastî ya yekser di nava dunikan de 
tê nîşandan. Ew bûyer ji devê bêjerê/a xwediyê gotinê tê dayîn. 
Mînak: Zozanê got: "Ez ê herim mala apê xwe." Hevoka veg-uhastî ya 
neyekser ji devê bêjerê/a veguhêzer tê nivîsandin. Ev cure hevok bi 
"ku"yê ji hevoka din vediqete. Her wiha di hevoka duyemîn de kes jî 
diguhere. Bo nimûne, Zozanê got, "Ez ê herim mala xwe." "Zozanê got ku 
ew ê here mala xwe." Ji bo zelalkirina mijarê dê çend mînak bes bin. 
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Heke lêkera "gotin"ê di forma dema bê û dema borî de be, hevok wiha 
saz dibin: 
Hevind dibêje, "Ez ê birayê xwe bibînim. " 
(dema niha) 
(dema hê) 
Hevind dibêje ku ew ê birayê xwe bibîne. 
(dema niha) 
(dema hêj 
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Hevind dibêje. "Ez birayê xwe dibînim. " 
(dema niha) 
[dema niha} 
Hevind dibêje ku ew birayê xwe dibîne. 
(dema niha} 
(dema "iha) 
Hevind dibêje. "Min birayê xwe dît. " 
(dema niha) 
(dema boriya têdeyî) 
Hevind dibêjekil wi biravê xwe dilive. 
(dema niha} 
(dema boriva dûdar} 
Hevind dibêjekil wî hirayê xwe didît. 
(dema niha) 
iiletnu harim berdest) 
llevind dihêle ku wî bimvê xwe bidÎta. dê jê re bi~ota. 
(dema niha) 
(cim 11'(1;:; I'U,I/el/luil 
llevind dibêje ku wî bimrê xwe dirihûya. dê jê re gotihûm. 
(dema niha) 
(daxwazi- del/la boriva dûr) 
tçîrokiva dema 1,,;) 
Her wekî ji mînakan jî diyar c di dema borî de, hevoka veguhastî ya 
neyekser ji aliyê demê ve ji hevoka veguhastî ya yekser cuda dibe . .li ber 
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ku veguhêzer bi xwe nedîtiye, nikare dema boriya têdeyî bi kar bîne, li 
şûna wê dema boriya dûdar bi kar tine. 
Heke lêkera "go/in" di forma demên borî de be: 
Di zimanê nûçegihaniyê de bi piranî forma "got", "got ku" tê bikaranîn. 
Dema ku bûyer berî bûyereke din pêk hatibe, îcar ji bo vegotina bûyera 
kevntir çirokiya dema boriya têdcyi "goti/JI?', "gotibû ku" tên bikaranîn. 
Heke bêjer bi xwe nebûbe şahidê bûyerê, wê demê dema boriya dûdar, 
"goliye" CI "gotiye ku" bi kar tîne. 
Lêkera "gotin" di forma dema boriya têdeyi de: 
Hevind; ji Zozanê re eOl,"Ez ê birayê xwe bibînim. ,. 
(dema boriya têdeyîj 
(dema bê) 
1Je\'indi ji Lo::anê re f:0tku ew ê bimrê xwe bibine. 
(dema bortva IJd''l'i) 
tdema bê) 
HevindÎ ji Zozanê re got. "Ez himvê xwe dihÎnim. " 
I dema boriya têdcyi) 
(dema niha) 
340 
HevindÎ ji Zozanê re got ku ew birayê xwe dibîne. 
(dema boriva têdeyi) 
(dema niha) 
JlevindÎ ji Zozanê re got, "Min biravê xwe dît. " 
(dema boriya têdeyi) 
(dema boriya têdcyi) 
Hevindî ji Zozanê re got ku wi birayê xwedîtive. 
(dema boriya têdeyi) 
identa boriya dildar) 
I1evindî ji Zozanê re got. "Min ew bidÎta ez ê kêfxwes bÛbûma. " 
(dema boriya têdeyî) 
(daxwazi - pêknehatî] 
Hevindf ji Zozanê re gO! ku wî ew bidita ew ê kêfxweş hûbûva. 
(dema boriva têdevi) 
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t daxwuzi - pêknehatî) 
HevindÎ ji Zozanê re got. "Min ê birarê TIre bidrta. " 
(dema boriya têdeyi) 
(çirokiya dema bê) 
f levindÎ ji Zozanê re got ku wî yê biravê xwe bidîta. 
(dema boriya têdevi) 
(çîrok iya dema bê) 
Di van mînakan de jî guhartin bi tenê di dema boriya têdeyî û çirokiya 
dema boriya têdcyi de pêk tê. Her wekî mînakên din di vir de jî dema 
boriya têdeyi ya hevoka yekser di hevoka veguhastî de dibe dema boriya 
dûdar. Her wiha çîrokiya dema boriya têdeyî ya hevoka yekser jî di 
hevoka veguhastî de dibe çîrokiya dema boriya dûdar. 
Lêkera "gotin" di forma dema boriya dûdar de 
Bêjerê/a vê bûyerê, bûyer ji hinekên din bihîstiye ango hinekan jê re 
gotiye. Di van mînakan de jî bi tenê dema boriya têdeyi ya di hevoka 
yekser de, di hevoka veguhastî de dibe dema boriya dûdar. Her wiha 
çîrokiya dema boriya têdeyî, di hevoka veguhastî de dibe çîrokiya dema 
boriya dûdar. 
IIogirÎ ji Zozanê re gotiye. "Em ê li ber sÎnemayê hev bibînin. " 
(dema bori ya dûdar I 
(dema bê) 
[{agirt ji Zozanê re gotiye ku ew ê li her sînemayê hev bibînin. 
(dema boriya dûdar) 
(dema bê) 
Hogirî ji Zozanê re f:0tiye. "Em li ber sînemayê hev bibÎnin. " 
(dema borî ya dûdar) 
(raweya daxwazî - dema niha) 
341 
Hogirî ji Zozanê re gotiye ku ew li ber sÎnemayê hev bibfnin. 
(dema boriya dûdar) 
( dax", 371 - dema niha) 
Ho~irf ji Zozanê re gotiye, "Me li ber sînemayê hev dff. " 
(dema boriya dûdar) 
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(dema boriya têdeyi) 
Hogirf ji Zozanê re gotiye ku wan li ber sînemayê hev drtiye. 
(dema boriya dûdar) 
(dema boriya dûdar) 
Hogirf ji Zozanê re f:otiye, "Me li ber sînemayê hev dîtiye. " 
(dema boriya dildar) 
(dema boriya dûdar) 
HOf:irî ji Zozanê re gotiye ku wan li ber sînemavê hev dîtive. 
(dema boriya dûdar) 
(dema bori ya dûdar) 
Her wekî ji mînakê diyar dibe, di vir de dema her du forman dibe yek. 
Hogirî ji Zozanê re gotiye, .. Me li ber sfnemayê hev dîtibû. " 
(dema boriya dûdar) 
(çirokiya dema boriya têdeyî) 
Hogirî ji Zozanê re gotiye ku wan li ber sînemayê hev dîtibûve. 
(dema boriya dûdar) 
(çirokiya dema boriya dûdar) 
HOf:iri ji Zozanê re gotiye, "Me li ber srnemayê hev bidî/a. " 
(dema boriya dûdar) 
(daxwazî- pêknehatî) 
Hogirî ji Zozanê re gotiye ku wan li ber srnemayê hev bidîta. 
(dema boriya dûdar) 
(dax wazî - pêknehatî) 
HOf:irî ji Zozanê re gotiye, "Me li ber sînemayê hev dftibÛya. " 
(dema boriya dûdar) 
(daxwazî - dema boriya dûr) 
Hogirî ji Zozanê re gotiye ku wan li ber sînemayê hev dîtibûya. 
(dema boriya dûdar) 
(daxwazî- dema boriya dûr) 
Dema ku lêkera "gotin" dibe çîrokiya demên borî "gotibû" Tu guherîn di 
komeka duyemîn de çênabe, em dikarin mînakên berê ji bo wê jî bi kar 
bînin. Di mînaka pêşîn de hevoka duyemîn, di forma raweya daxwaziyê 
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dema niha de ye û hevoka mezin ji aliyê wateyî ve nîvçe dimîne, lewre 
hevokeke sêyemîn di forma dema bê de li pey wê tê. 
Hogirî gotibû, "Ez herim ba hevalan, ez ê kêfxweş bibim. " Hogirî gotibû 
ku ew here ba hevalan, ew ê kêfxweş bibe. 
342 
Hogirî gotibû, "Ez ê herim ba hevalan. " Hogirî gotibû ku ew ê here ba 
hevalan. Hogirî gotibû, "Ez diherim ba hevalan. " Hogirî gotibû ku ew 
dihere ba hevalan. Hogirî gotibû, "Ez çûm ba hevalan. " Hogirî gotibû ku 
ew çûye ba hevalan. Hogirî gotibû, "Ez çûbûm ba hevalan. " Hogirî gotibû 
ku ew çûbûye ba hevalan. Hogirî gotibû, "Ez biçûma ba hevalan. " Hogirî 
gotibû ku ew biçûya ba hevalan. Hogirî gotibû, "Ez çûbûma ba hevalan. " 
Hogirî gotibû ku ew çûbûya cem hevalan. 
Lêkera "gotin" di forma çîrokiya dema boriya dûdar de 
Ev form pir kêm tê bikaranîn, dema ku bûyerek di demeke pir kevn de 
hatibe gotin, me ji hinekan bihîstibe, "gotibûye" tê bikaranîn. Her wekî ji 
mînakan jî diyar e, em dikarin beşa duyemîn a hevokê bi hemû deman 
bikişînin. 
Xezalê gotibûye, "Ez werim mala we dê baş bibe. " Xezalê gotibûye ku ew 
were mala me dê baş bibe. Xezalê gotibûye, "Ez ê werim mala we. " 
Xezalê gotibûye ku ew ê were mala me. 
Xezalê gotibûye, "Ez têm mala we. " 
Xezalê gotibûye ku ew tê mala me. 
Xezalê gotibûye, "Ez hatim mala we. " 
Xezalê gotibûye ku ew hatiye mala me. 
Xezalê gotibûye, "Ez hatime mala we. " 
Xezalê gotibûye, ew hatiye mala me. 
Xezalê gotibûye, "E::. hatibûm mala we. 
Xezalê gotibûye ku ew hatihûye mala me. 
Xezalê gotibûye, "Ez dihatim mala we, " 
Xezalê gotibûye ku ew dihate mala me. 
Xezalê gotibûye, "Ez bihatama mala we, min ê tu biditayî. " Xezalê 
gotibûye ku ew bihata mala me, wê yê ez bidîtama. Xezalê gotibûye, "Ez 
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hatibûma mala we, min ê tu dîtibûya. " Xezalê gotibûye ku ew hatibûya 
mala me, wê yê ez dîtibûma. 
343 
Rêzbûna bêjeyan 
Em heta niha li ser cureyên bêjeyan rawestiyan, lê gelo di kurdî de bêje 
çawa rê? dibin? Li ser vê yekê heta niha xebateke berfireh nehatiye kirin. 
Di hevokên kurmancî de bi giranî "kirde" di destpêkê de, "lêket" li dawiyê 
cih digire. Heke bireser hebe, ew dikeve navberê. Lewre jî di kurdî de 
rêzbûna bêjeyan bi gelemperî bi vî rengî "KB!," ye. Lê di hin hevokan de 
"lêker" piştî "kirde"yê tê. He-vokên ku bi lêkerên negerguhêz pêk tên û 
hokerên wan daçekan nagirin hevokên bi vî rengî ne. 
Mînak: 
E:: diçim dibistanê. 
Em hatin mala bavê xwe. 
Hevalê min kete bin barekî giran. Hûn derketin derveyi malê. Lawik 
hilkişiya ser banî. 
Ew dakete jêr. 
Em rûniştin xwarê. 
Lê dema ku daçek bikeve ber hokera cihî, lêker diçe dawiya he-vokê. 
MÎnak: 
Ezji mala bavê xwe têm. Ew dê li malê binive. Hûnji dibistanê derketin. 
Em li xwarê rûniştin. Sorgul ji ser banî daket. 
Evîn di nav daristanê re derbas dibe. Ew bi lez û bezji malê derket. 
IIogir ber hi dibistanê ve diçe. 
Di hevokên bi lêkerên gerguhêz de lêker li dawiya hevokê cih digire. 
Rêzbûna bêjeyan di hevoka xweru (sade) de bi awayê "kirde, bireser LÎ 
lêker "ê rêz dibe. 
Ez xwarinê dixwim. Ez te dibin im. 
Hawar pirtûkê dixwîne. Serdêr ko mp û terek kirî. 
344 
Wi derman XWW~ Zozanê name nivîsand. Xunavê deri vekir: 
Serwer li dersa xwe dixebitî. SÎnemê çîrokek digot. 



Rêzimana kurdî | 3431  

 

Di kurmancî de birên hevokê li gorî rêzanekê rêz dibin, ew rêz jî rêza 
pêkanîna kar û pêkhatina bûyerê ye. Bûyer kengê, li ku bi kê û bi çi dest 
pê dike, heta ku diçe û bandorê li çi dike; di encamê de digihêje ku, çi 
encamê bi xwc re tîne ... Bêjeyên hevokê jî li gorî vê rêzanê rêz dibin. Her 
wekî me di beşa watenasiyê de destnîşan kiribû, di hevokê de hêmanên 
cuda hene. 
Di hevokê de beşên mîna "bikir", "pêkir", "navgîn" û "armanc" hene. Li 
goti vê yekê, dema ku em dibêjin, "Zarokan kevir avêt" lêker di vê hevokê 
de tevgerekê nîşan dide. Dema ku mirov ji aliyê karîgeriya wateyî ve li vê 
hevokê binêre, dibîne ku "zarok" li vir "bikir" in, "kevir" di vê hevokê de 
"pêkir" e. Dema ku em bibêjin, "Zarok kevir bi destê çepê avêt" li vê derê 
"destê çepê" navgîn e. Dema ku di lêkerê de bizaveke çalak nîn be, wê 
demê "jiyer" cihê "bikir" digire. Di hevoka "Xecê deng bihîst" de "Xec" tu 
tiştî nake, bi tenê tiştekî dijî, lewre jî "jiyei" e. Dema ku hêmaneke hevokê 
cih nîşan bide, peywira cih pêk tîne, di hevoka" Pirtûk li ser maseyê ye" 
de "mase" cih c. Heke bûyer ji cihekî ber bi cihekî din ve be, cihê destpêkê 
"jêderk" cihê dawiyê "armanc" e. 
Her wiha di hevoka "Hogir bi balafirêji Amedê çû Tehranê." de "Hogir" 
bikir e, "balafir" navgîn e, "Amed' jêderk e û "Tehran" jî "armanc" e. Li 
gorî vê yekê dema ku mirov li hevoksaziya kurdî bi-nêrc, di kurdî de 
hêmanên hevokê ji '~jêderk"ê ber bi ve "armanc'lê ve rêz dibe. Di 
hevokên kurdî de bêjerêzî ji jêderkê ber bi armancê ve ye. 
Mînak: 
Zozanê xwişka xwe hire dibistanê. 
Di vê hevokê de pêşî "Zozan" heye, piştre "xwişk "a wê tê, piştre karê ku 
tê kirin ango "birin" tê û di dawiyê de jî cihê ku lê kar bi dawî dibe 
"dibistan" tê. Pêşî "bikir" tê, piştre "pêkir", piştre "kar" piştre jî "armanc" 
tê. Heke em li gorî têgihên hevoksaziyê hevokê analîz bikin hevoksazî bi 
vî rengî ye: 
345 
kirde + bireser + pêveber + hokera cih 
Meta min keça xwe şande nav baxçeyê fêkiyan. 
Di van hevokên din de jî heman rêzbûna kirde + bireser + pêve- 
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ber + hokera cihi heye. 
Xwişka min kevirek avêt binê bîrê. SorguLê guhê xwe da ser radyo vê. 
Pismamê min mala xwe anÎ Amedê. 
Di hevokên li xwarê de îcar hokera cihî berî lêkerê hatiye. Bi baweriya me 
dîsa heman rêz û rêzik heye. 
Ciwanên taxê li komeleyê kom bûbûn. 
Pêşî "kirde" paşê "cihê bûyerê" û paşê "lêker" tê. Ji ber ku ji bo kombûnê 
cihek pêwîst e, lewre jî cih berî pêveberê hatiye. Hevokên li xwarê jî li 
gorî heman rêzika "kirde + hokera cihf + pêveber"ê pêk hatine. 
Ez li malê rûdinim. Ew ji malê derneket. 
Ez di ber mala we re derbas bûm. 
Hokerên demê bi piranî piştî "kirde"yê tên, lê hin caran jî di serê 
hevokê de cih digirin. 
Ez her roj zû ji xewê radibim. 
Min duh ew pir zû ji xewê rakir Min sê rojan ew pir zû ji xewê rakir. Duh 
min ew pir zûji xewa kûr rakir. Sibê ez dê wî dereng ji xewê rakim. 
Rêzbûna hokerên cihî jî ji gelemperiyê ber bi taybetiyê ve yanê ji dema 
berfireh û gelemperî ber bi dema teng û spesîfîk ve ye. Divê bê gotin ku 
hokerên çawaniyê her tim nêzî lêkerê ne. Her wiha hokerên cihî ji yan li 
pêş anjî li dûv lêkerê tên. Cihê wan li gorî rêza pêkhatina kar diyar dibe. 
Ez duh piştî nîvro ji xewa giran hişyar bûm. 
Ez duh piştî nîvro ji nişka ve ketim xeweke giran. 
Min duh serê sibê saet di çaran de hevalek hinarte Amedê Duh serê sibê 
bi bangdana dikan re ez ji malê derketim. E:: dê sibê piştî nîvro saet di 
J3:15 'an de werim mala we. 
346 
Di hevokê de kirpandin 
Her wekî diyar e di tu zimanan de hemû birên hevokê wekî hev nayên 
bilêvkirin, hinek peyv bi şid, hinek nerm têne bilêvkirin. Wekî hemû 
zimanan di kurdî de jî rêjeya tundiya peyvê di nava hevokê de gelekî 
giring e. Bo nimûne di kurdî de pirs bi alîkariya kirpandinê jî têne 
diyarkirin. Wekî din jî dema ku kîjan peyv bê kirpandin ew peyv girîngtir 
e. 
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Mînak: 
Zozan duh beri bavê xweji malê derket. 
Di vê hevokê de hemû peyv wekî hev nayên kirpandin, heke tiştê ji bo me 
girîng kîjan be kirpandin li ser wê ye. 
Zozan duh heri bavê xwe ji malê derket. 
Ev hevok dixwaze bide zanîn ew e ku "Zozan" duh berî bavê xwe ji malê 
derketiye, ne yekî yan jî yeka din e. 
Zozan duh berî bavê xwe ji malê derket. 
Di vê hevokê de kirp li ser hokerê ango li ser demê ye. Ew dide zanîn ku 
"duh" Zozan berî bavê xwe ji malê derketiye, ne rojeke din. 
Zozan duh berî bavê xwe ji malê derket. 
Li vir jî kirp li ser hokera demê "berî bavê xwe" ye, bi vê yekê mirov fêm 
dike ku Zozan "berî bavê xwe", ne berî yekî din der-ketiye. 
Zozan duh berî bavê xwe ji malê derket. 
Di vê hevokê de kirp li ser hokera cihî ye, mirov dibîne ku ew "ji malê" 
derketiye, ne ji dibistanê yan jî ji cihekî din. 
Zozan duh beri bavê xweji malê derket. 
Di vê hevokê de îcar kirpandin li ser rêveber ango karê ku pêk hatiye. 
Di her hevokê de li gorî mebesta bêjeri/ê kirpandin li ser hê-maneke 
hevokê ye. Bo nimûne di hevoka jorîn de heke Zozan yeke zexel be, wê 
rojê berî bavê xwe derketibe, dê kirpandin li ser dema derketina ji malê 
be. Ji wan hêmanên hevokê kîjan tiştekî ji adetê der be, dê kirpandin li 
ser wê hêmanê be. 
347 
Dahûrandina hevokê 
Di encama mijara hevokê de me divê ku em hinek hevokan dahûrinin, 
ango ji hev derxin. Hevokekji kîjan hêmanan pêk hatibe, mirov pêşî wan 
hêmanên bingehîn ên hevokê yên mîna "kirde", "pêveber"," têrker" û 
"bireser''ê destnîşan dike, piştre kurtehevok û ravekên di hevokê de 
destnîşan dike. Di dawiyê de jî hemû bêjeyên di hevokê de li gorî cureyên 
wan ji hev têne cudakirin. 
Mînak: 
Zozan duh berî bavê xweji malê derket. 
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Kirdeya vê hevokê "Zozan ", pêvebera wê "derket" e. Jiber ku lêker 
negerguhêz e, bireser nîn e, têrker hene. Ew jî hokera demê "duh to, 
raveka hokerî "heri bavê xwe" hokera eih '~ji malê" ne. Cureyên bêjeyan: 
Zozan (navdêr), duh (hokera demê), ber (hokera demê), bav (navdêr), 
xwe (cînavk), ji (daçek) û mal (navdêr) c. Her wiha veqetandeka "ê", 
veqetandeka "î" ku cihê daçekê girtiye û raveka hokerî pêk aniye li 
qertafa tewangê "ê" jî hene. 
Min li mala apê xwe taştê xWaJ: 
Di vê hevokê de "min" (cînavk) kirde, ",nI/ar" (lêker) pêveber e. Têrkera 
vê hevokê "li mala apê :nve " ye. Di têrkerê de "li mal" hokera cihî ye, her 
wiha "mala apê xwe" raveka zincîrîn e. Di vê têrkerê de "li" daçek, "mar' 
navdêr, "ap" navdêr û "xwe" cînavk e, ew bî veqetandekên "a" û "ê"yê bi 
hev ve hatine girêdan. 
Hevalê min ê ku duh li vir bû, Îsal ji bo qazanceke baş diçe Al-manyayê. 
Di vê hevokê de kirde raveka zincîrîn "hevalê min Î ku duh li vir bû" ye, di 
vê ravekê de "hevalê min" raveka cînavkî ye kurtehevoka "duh li vir bû " 
bi alîkariya cînavka girêkî "ê ku" bi hevokê ve bûye. 
Pêvebera hevokê "diçe" ye. Ji ber ku lêker negerguhêz e, bireser nîn c, du 
têrkerên hevokê "ji bo qazanceke haş" û "Almanya" hene. Di vê hevokê 
de cureyên bêjeyê ev in: Heval (navdêr), min (cînavk), duh (hokera 
demê), li vir (hokera cih), Îsal (hokera demê),ji bo (hokera sedemî) qazanc 
(navdêr), baş (rengdêr), diçe (lêker) li Almanya (hokera cih û navdêr). Her 
wiha divê cm veqetandekên "ê" li '"f'yê, cînavka girêkî "ê ku"yê, daçeka 
"Ii"yê, lêkera "blÎn"ê jî ji bîr nekin. 
348 
RASTNIVîS 
Di zimanekî de rastnivîs hêmaneke bingehîn e CI piştî rêziman û ferhengê 
tê. Di zimanê kurdî de bi taybetî jî di zaravayê kurmancî de rêz û rêzikên 
rastnivîsê bi awayekî tekûz nehatine destnîşankirin CI li ser wê bingehê 
rê nîşana rastnivîsê nehatiye amadekirin. Ji ber vê egerê em pêwîst 
dibinîn ku beşeke li ser vê mijarê li pirtûka xwe zêde bikin. Bi vê yekê em 
dixwazin hinek rêz CI rêzikên rastnivîsa kurmancî destnîşan bikin. 



Rêzimana kurdî | 3435  

 

Rastnivîs her wekî ji navê wê ji diyar c. awayê nivîsîna rast nîşan dide. 
Rastnivîs bingeha xwe ji çend tiştên sereke digire. Yekji wan hêmanên 
bingehîn rêziman e. Di rêzimanê de pergala denganî ban-doreke taybet 
li rêz û rêzikên rastnivîsê dike, ji ber ku guherîn û veguherînên di dengan 
de, têkiliya di navbera dengan de di teşegirtina peyvan de diyarker in. 
Her wiha pcyvsazî jî bandorê li ser rastnivîsê dike. Awayê pêkhatin CI 
dariştina peyvan bandorê li rêz CI rêzikên rastnivîsê dike. Zanîna binyad 
û awayê pêkhatina peyvan di warê neqandina dûrivê bêjeyekê de rê 
nîşanî mirov dide. 
J Iêrnaneke din a rastnivîsê alfabe ye. Alfabeya ku tê bikaranîn ji berê ve 
xwediyê hinek rêz û rêzikan e. Ew rêz û rêzik tevî alfabeyê derbasî nav 
qada rastnivîsa wî zimanî jî dibin. Hinek rêz û rêzik jî toreyî ne. Her ziman 
bi domana demê re hinek rêz û rêzikên nivîsandinê diafirîne. Ev.' rêz û 
rêzikên nivîsandinê yên toreyî jî di nava rêz û rêzikên rastnivîsa wî zimanî 
de cihê xwe digirin. 
Di rastnivîsê de tiştekî din ku divê teqez li ber çavan bê girtin jî têkiliya 
zimanê axaftinê û zimanê nivîskî ye. Guherîna di zimanê axaftinê de bi lez 
û bez e. Liv li lebata di zimanê devkî de ji zimanê 
349 
nivîskî bêhtir e. Ji ber ku zimanê nivîskî ji remz Û sembolan pêk tê, guherîn 
tê de bi hêsanî pêk nayên. Zimanekî ku derbasî ser kaxiz û kompûterê 
bûbe, êdî bi hêsanî nayê guhartin. Ji ber vê yekê jî zi-manê nivîskî bi tu 
awayî bi lez û beza zimanê devkî re nagihêje. Lewre jî dema ku mirov bala 
xwe dide gelên ku ji zû de dest avêtine pênûsê, mirov dibîne ku 
cudatiyeke mezin di navbera zimanê nivîskî û yê devkî de pêk hatiye. Di 
vî warî de mînaka herî berbiçav rewşa îngilîzî ye. Nemaze li Amerîkayê êdî 
gelek kes dixwazin peyvan bi awayê ku bi lêv dikin binivisin. 
Di wan zimanan de ku dereng derbasî ser kaxizê bûne de zimanê nivîskî 
û yê axaftinê nêzî hev in. Lê belê di vî warî de zimanê kurdî xwediyê 
aloziyên mezin e. Ji ber ku gelek zarava û devokên wî hene. Jibo her 
tiştekî çend bêjeyên hemwate hene. Her wiha jî gelek dirûvên heman 
bêjeyê hene. Ew jî aloziyeke mezin derdixe pêşberî mirov. 
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Piştî vê destpêkê em derbasî mijara xwe bibin. Rêz û rêzikên rastnivîsa 
kurmancî çi ne? Em dê li ser rêz û rêzikên zaravayên din tu nirxandinan 
nekin, ji ber ku her wekî ji navê pirtûkê jî diyar e, çarçoveya vê xebatê 
zaravayê kurmancî ye. 
Fonetîka kurdî û rastnivîs 
Her wekî me berî niha jî got, di rêzimanê de tiştê ku herî zêde bandorê li 
rastnivîsê dike, dcngsazî ye. Di dengsaziya kurdî de hin tiştên ku serê 
pêşîn divê bêne zanîn hene. 
Di kurdiya kevn de peyvê bi dengdêrekê dest pê nekiriye. Hê jî peyvên ku 
bi dengdêrên kurt "i" û "u"yê dest pê dikin pir kêm in. Lê bi domana demê 
re dengê "h"yê ku di kurdî de cihê gelek dengên zimanên Îranî girtibû, ji 
holê rabûye. Bi vê yekê re jî gelek peyvên ku bi dengdêran dest pê dikin 
derketine holê. 
MÎnak: 
hanîn havêştin hêrîş herê heger harîkarî 
anîn avêtin êrîş 
erê eger arîkarî 
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Bandora vê yekê ya li ser rastnivîsê gelek e. Ji ber ku bi vê yekê re 
rêzaneke din a kurmancî pêpes bûye. Di kurmancî de du dengdêr nayêne 
ber hev. Lê piştî ku ev qas peyvên ku bi dengdêran dest pê dikin derketine 
holê, êdî ev rêgez guheriye. 
Di hinek dem fl raweyên ku bi dengdêran dest pê dikin de, du dengdêr 
hatin ber hev. 
Mînak: 
Raweya fermanî biaxive 
biavêje 
biêşîne 
Dema niha 
diax il 'e diavêje diêşîne 
Ev forma kurt jî di hin devokan de guheriye û formên mîna "tavêje, têşe 
û taxive' derketine holê. 
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Ziman ji bo kuji vê bargiraniyê rizgar bibe. xwe sivik dike û ew peyv kurt 
dibin. Kurtbûna hinekan cihê xwe girtiye, ya hinekan hîn tam nehatiye 
pejirandin. 
biaxive dibe baxive 
biavêje dibe bavêje 
biêşîne dibe bêşine 
biajo dibe bajo 
Îro her du formên li jor jî têne bikaranîn, di zimanê nivîskî de forma pêşîn 
serwer e, di axaftinê de forma kurt tê bikaranîn .. 
Neyîniya lêkera "axaftin'tê 
Naaxive carinan dibe "naxive ", hinek wekî "n 'axive Il jî dinivîsin. 
Ew rêbaza dabirê ango apostrofê jî pirsgirêkê tam çareser nake. 
Li ser heman mijarê em dikarin hin mînakên din jî bidin. naavêje, neavêje 
(navêje), naêşlne, neêşîne (nêşîne) ... 
Qertafên "bi-" û "bê-"yê 
Qertafên "hi-lO û "hê-"yê yên ku rengdêran pêk tînin jî dihêlin ku du 
dengdêr bêne ber hev . 
. Mînak: biagir. bêagir. biaş LÎ bêaş, biav LÎ bêav bio! û bêol, Niman IÎ 
bêîman ... 
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Ev yek di warê rastnivîsa kurmancî de bi xwe re arîşeyên girîng tîne. Belkî 
formên mîna "têşîne. taxi ve, tavêje" hîn neketine zimanê nivîskî û zêde 
devokî ne, lê ne dûr e ku di rojên pêş de xwe li ser zi-manê nivîskî ferz 
bikin. Jiber ku bêjeyên mîna "tîne, tê" ji niha ve di zimanê nivîskî de bi cih 
bûne. Di hinek peyvan de mirov nikare xwe ji nivîsandina du dengdêrên 
li nik hev bide aliyekî, lê heke awayê kurt ê bêjeyan hebe II di warê 
wateyê de tevliheviyê pêk nayne. divê mirov awayê kurt tercîh bike. 
Guherîn û veguherîna dengan 
Guherîn û veguherîna di dengan de dirûvê peyvan diguhêre, peyvek bi 
çend dirûvan derdikeve pêşberî mirov. Gelek kes dixwazin formên 
herêma xwe derbasî zimanê nivîskî bikin, ev jî bi xwe re hinek aloziyan 
tîne. rê li ber pêkhatina zimanekî yekgirtî digire. 
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Têkildarî vê yekê, ji ber ku guhêrîna di zimanê devkî de bi lez û bez e. di 
warê rastnivîsê de ji bo kurmancan sergêjiyeke mezin pêk hatiye. Xuya 
ye ku guherîn û veguherîna di zimanê devkî de li her cihî ne bi heman 
şêweyî ye. Lewre jî gelek devok derketine holê li vê yekê rewşa zimên 
kambaxtir kiriye. 
Di zaravayê kurmancî de pcvguherina dengan pir zêde ye. As-tengiya herî 
mezin a li ber rastnivîsa kurmancî jî ev yek e. Nemaze dengdêrên kurdî 
gelekî pev diguherin. Li vir ne pêkan û ne pêwîst c ku hemû pevguherînên 
dengan bidin. Lê dîsa jî divê em hinek mî-nakan bidin. 
Guherîna dengan li gorî sedem û bingeha xwe ji hev cuda dibin. 
Hin caran ji du dengên ku cîderka wan yek e. yek tê daqurtandin. An jî 
dengekî din dişibîne xwe; her wekî çawa ku di hin devokan de "se/jêkirin" 
bûye "şe/jêkirin ": "şikestin" bûye "şikestin ". Pevguherîna hin dengan 
bingeha xwe ji demên kevn digire. Dema ku mirov bala xwe dide cudatiya 
di navbera kurdî II farisî de yan jî farisiya kevn û partî de mirov guhartina 
hin dengan dibîne. 
Ev guherîn ji mêjûyê tê, dema ku zimanên Hind-Ewropayê ji hev cuda 
bûne, guherîna van dengan pêk hatiye. Hin deng kurdî ji zi-manên din ên 
îranî cuda dikin. Zanîna vê yekê di pêkanîna rêz û 
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rêzikên rastnivîsê de karê me hêsantir dike. Her çi qas guherîna van 
dengan ne tekûz be jî, di tercîhkirina teşeyên peyvan de divê ew rêz li 
rêzik li ber çavan bêne girtin. Dema ku ev yek bê kirin dê hem yekgirtina 
kurmancl hêsantir bike hem jî kurmancî nêzî zaravayên din bike. 
Hin guhartin jî bingeha xweji zaravayan digirin. Dema ku mirov du 
zaravayan hevrû dike, mirov vê yekê bi awayekî zelaltir dibîne. 
Bo nimûne di fonetîka kurmancî û soranî de hêmaneke sereke ya cuda 
tiyê dengên "v" û "w"yê ye. Di soranî de dengê "v" nîn e. Lê di kurmancî 
heye. 
Peyvên ku ji soranî derbasî kurmancî dibin, bi awayê resen têne 
wergirtin. Ew jî bandorê li rastnivîsê dike. Soran ji bajarê Erbîlê re 
"Hewlêr" dibêjin, kurmanc jî "Hevlêr" dibêjin. Lê ji ber ku ev nav di ser 
soranî re derbasî kurmancî bûye, em peyva "Hewlêr "ê bi kar tînin. 
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Mînak; 
şev IÎ şew av ûaw 
Her wiha di navbera kurmancî û kirmanckî de jî cudatiya hinek dengan 
heye. 
MfV 
Mînak; 
kurmancî kirmanckî 
                nav         nam 
                çav         çim 
                niv          nîm 
                dûv        dim 
Lê hinek peyvên awarte hene, bo nimûne bêjeya "çem" di her du 
zaravayan de heman wateyê dide. 
Z/J 
kurmancî kirmanckî 
                roj          raz 
                jÎ             ZI 
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Divê em diyar bikin ku devokên kirmanckî bi xwe jî di vî walî de ji hev cuda 
dibin. Di hin zaravayan de li şûna bêjeya "roz", "roj" tê gotin. Her wiha 
peyva ku kurmanc jê re "zêde" dibêjin, di hin de-vokên kirmanckî de dibe, 
"jêde", 
Li aliyê din di kurmancî bi xwe de jî guherîna van her du dengan heye. 
Nemaze li hin herêman ev her du deng di peyvan de berevajî piraniyê 
têne bikaranîn. Li derdora Şemzînanê li şûna "v"yê "w" tê bikaranîn. Bo 
nimûne li şûna "veke", "weke" tê gotin. Guhartina di van her du 
dengdêran de herî zêde di paşgira "-van"ê de xwe dide der. Hin kes vê 
paşgirê wekî ">wan" dinivîsîn û ew jî di warê rast-nivîsê de tevliheviyeke 
mezin bi xwe re tîne. Ji ber ku dirûvê hemû peyvên ku bi paşgira "-van"ê 
hatine pêkanîn, diguhere. Nimûne: 
Gavan, naxirvan, şivan, dergevan, go/ikvan, baxçevan, şoreşvan ... 
Mînak: 
xevn nîvîs şev govend ava 



Rêzimana kurdî | 3440  

 

xewn niwîs 
şew gowend awa (şêwe) 
B/P 
Di zimanê nivîskî de awayê reşkirî rast ên din çewt in. 
Ev her du dcngjî di gelek peyvan de cihê xweji hev re dihêlin. 
biçûk bişaftin 
piçûk pişaftin 
BN 
Di van mînakan de her du jî têne bikaranîn. 
Her çiqasî me diyar kiribe ku pevguherîna van her du dengan bingeha 
xwe ji pêşketinên mêjûyî digire jî, ev pevguherîn di nava zaravayê 
kurmancî de jî hîn hebûna xwe diparêze. 
Bo nimûne: 
bah neqeb derbas 
354 
bav neqew derva::: 
J/Z 
Ev pevguherîn jî bingeha xwe ji pêşketineke dîrokî werdigire, lê di nav 
zaravayê kurmancî de bi peyvên mîna "jîrek LÎ ZÎrek ". "jehr LÎ zehr ", 'jeng 
LÎ zeng" hebûna xwe diparêzin. 
N/L 
nivîn      livîn 
nimêj    limêj 
nig          ling 
Li gorî zimanê nivîskî ji van mînakan ên reşkirî rast in û yên mayî şaş in. 
Jixwe peyva ni vîn ji al iyê peyv saziyê ve jî rasttir c, lewre ew ji lêkera 
"nivistinrê tê. Pevya "nimêj" ji aliyê peyvsaziyê veji peyva "limêj" duristtir 
e. Di zimanê farisî de jî "nemaz" e. 
RlL 
Ev her du deng ji ber ku ciderka wan nêzî heve LÛ bi hev diguherin. 
Mînak: 
alîkar zê/û lawir 
arîkar zêrû ra wir 
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Mînakên reşkirî di zimanê nivîskî de zêdetir têne bikaranin. 
Peyva "alîkar" ji hêla peyv saziyê ve jî ji "arîkar" zêdetir di cihê xwe de ye. 
Lewre peyv ji hêmanên "alî" û "kar" pêk hatiye. Wisa xuya dike ku di 
peyva "arîkar" de lixweşibandina berepaşkî heye. 
S/Z 
Ev her du dengjî nêzî hev in, lewre jî bandorê li hev dikin. Di hin lêkeran 
de dengê "s"ya di raderê de, di rayeka dema niha de dibe "z". 
Mînak: 
parastin xwestin gestin bihîstin 
diparêtim dixwazim digezim dibihizim 
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Ji bilî vê yekê jî di hin peyvan de mirov pevguherîna her du den-gan 
dibîne. 
Mînak: 
derbas xinis nas 
derbaz xiniz 
naz 
Q/K 
qurq qetandin qutan qelaştin 
kurk ke1andin kutan kelaştin 
Bêjeyên "qelandin' û "kelandin" her çi qas ji heman bingehê bên jî wateya 
wan ji hev cuda bûye, du peyvên cuda derketine holê. Ji bilî wan bêjeyan 
reşkirî rast in, ên mayî çewt in. 
FN 
Ev her du deng jî nêzî hev in, lewre jî bandorê li hev dikin, cari-nan cihê 
hev digirin. 
Mînak: 
tifing      tiving 
hefdeh                 hevdeh 
defdan                 devdan 
mofik    movik 
miraf     mirov 
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Bêjeyên ku li gorî zimanê nivîskî rast in, ên reşkirî ne. Her wiha ':('ya di 
radera hinek lêkeran de di rayeka dema niha de dibe "v". Ev yek zêde 
bandorê li rastinivîsê nake, lê hin kes vê guherîna deng li ber çavan 
nagirin wê demê formeke çewt derdikeve holê. 
Mînak: 
keftin axa/tin peyiftin 
dikevim diaxivim dipeyivim 
356 
Her wekî me li jorê da zanîn, hinek kes li şûna "diaxlvim'tê "di-axifim" 
dinivîsin, ev yek şaş e. 
H/X 
                hîm        xim 
                hine       xine 
Mixabin ji van mînakan her du jî têne bikaranîn, hinek ji wan kêm, hinek 
jî zêde. 
S/Ş 
Ev her du deng ji geleki bandorê li hev dikin. Mînak: 
Rast 
şikestin pisîk sûravk 
şikestin plşîk 
şoravk 
DIT 
Cîderka van her du dengan jî yek e. lewre jî bandorê li hev dikin. 
Ji ber vê yekê dengê "d"ya qertafa dema niha "di"yê di gelek lêkeran de 
bi domana demê re cihê xwe ji "t"yê re hiştiye. 
dihlnim bûye tinim 
dihêm bûye têm 
Dengê "d"ya daçeka "di"yê di cînavkên lihcvxistî de jî dibe "t", lUînak 
Di hev bûye tev 
Di wî/wê de dibe tê de 
Her wiha mirov dikare hinek mînakên din jî bide. 
egîd xerad Ferad 
egil xeral Ferat 
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Di zimanê nivîskî de her çi qas bêjeyên li jor bi her du awayan bên 
nivîsandin jî yên reşkirî zêdetir têne bikaranîn. 
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T/Ç 
tu            çu 
tîk           çÎk 
têjik       çêjik 
Mixabin di zimanê nivîskî de her du dirûv derdikevin pêşberî mirov, dibe 
ku bi domana demê re yek ji wan ji holê rabe yan ji di warê wate 0 qada 
bikaranînê de her du ji hev cuda bibin. 
Hin guherîn hene ku ji ber zimanên din derbasî zimanê kurdî bûne. 
Zimanê kurdî hin peyvên ji zimanên din li xwe anîne, hinek jî wekî xwe 
hiştine. Heta li hin cihan hatine guhartin, li hin cihan jî wekî xwe mane. 
Ev yek di warê rastnivîsa wan de bûye sedema tevliheviyê. 
Mînak: 
selam LÎ silav Kore û Qare Ankara lÎ Enqere 
zin 
Guherîna di van dengan de jiber du sedeman tê. Sedemek her wekî me 
berê jî gotibû, ev cudatî ji kûrahiya dîrokê tê. Di peyvên li xwarê de 
peyvên bi "z"yê kurdî yên bi "d'yê farisî ne. 
Mînak: 
zerya LÎ derya zava LÎ damad 
Sedem jî dengê "dzat " (~) a erebî ye. Peyvên ku ew deng di wan de heye, 
bi du rengan derbasî zimanê kurdî bûne. Hinekan ew dengê erebî wekî 
"::"yê qebûl kiriye, hinekan jî wekî "d'yê. 
Mînak: 
                qazî        qadî 
                qe::a      qeda 
O-Û-UM' 
                olçe',     welçek 
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ordek    wen/ek 
ûjdan    wijdan 
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olaq       welaq 
ûsa/usa                wisa 
Ji van mînak ên reşkirî di zimanê nivîskî de zêdetir bi cih bûne. Li ser 
pevguherina van her du dengan şîroveyeke rast û durist gelekî dijwar e. 
Lê ji mînakê jî xuya dibe ku kurdî di destpêka peyvê de dcngdêrê napej 
irîne, lewre jî nivdendêrekê ango "w"yê tîne şûna dengdêrê. 
Pevguherîna dengdêran 
Di kurmancî de pevguherîna dengdêran ji pevguhcrîna dengdaran zêdetir 
c û ew jî bandoreke neyînî li ser rastnivîsa kunnanci dihêle, ji ber ku 
peyvek bi gelek dirûvên ji hev cuda derdikeve pêşberî mirov. 
UII 
Ev her du deng gelekî zû bi hev diguherin. Nemaze jî dengê "u"yê bi 
hêsanî dikare cihê xwe ji dengê "j"yê re bihêle. Heta mirov dikare bibêje 
ku gelek peyvên ku di wan de dengê "j"yê heye. berê dengê "u"yê tê de 
hebûye. Dema ku mirov bala xwe dide hinek peyvên devokî, mirov vê 
yekê dibîne. Di kurmancî de ji dengê "u"yê ber bi dengê "j"yê ve herikînek 
heye. Hejmara "du"yê di hin devokan wekî "di" tê bilêvkirin. Her wiha 
peyva "pir" jî di hin devokan de wekî "pur''ê. tê bilêvkirin. Cînavka kesê 
duyem ê yekjimar a xwerû "tu" û peyva di hemwateya hîç "tu" jî di hin 
devokan de wekî "ti"yê têne bilêvkirin. 
ElÊ 
Ev her du deng ji ber ku nêzî hev in. gelekî bi hev diguherin. Minak: 
Rast 
rek meji hejmar 
çewt yêk mêjÎ hêjmar 
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Di vî warî te tiştekî din heye ku divê mirov teqez li serê tiştan bibêje. Ji 
ber ku "ê" di tirkî de nîn e, gelek peyvên kurdî yên ku di wan de dengê 
"ê"yê heye, wekî tirkî bi "e"yê têne bilêvkirin û nivîsandin. Ev cureyekî 
pişaftinê ye, divê mirov li hemberî vê yekê hişyar û serwext be. 
Rast       çewt 
têkoşîn                 tek oş in 
bêrîvan                 berîvan 
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tîrêj        tirej 
E/I 
Ev her du deng jî di gelek peyvan de bi hev guherîne. 
Minak: 
mirov    merov 
wiha      weha 
wisa       wesa 
winda    wenda 
tiji           tejî 
çil            çel 
xirab      xerab 
Ji bilî bêjeya "mirov" di zimanê nivîskî de li ser van mînakan dubendî heye 
û hinek mînakên berevajî yên mîna "hem" jî hene. 
Pirsgirêka "u" û "û"yê 
Pirsgirêkeke din a rastnivîsê jî peyvên ku bi dengdêrên "u"- "û" têne 
nivîsandin derdixin pêşberî mirov. Celadet Bedirxan daye zanîn ku dengê 
"u"yê ji dengên "wi"yê pêk hatiye. Li herêmên ku dengê "û"yê wekî "ii"yê 
bi lêv dikin, li şûna wê dengên "wi"'yê bi kar tînin. 
J leke em vê yekê di zimanê nivîskî de bipejirînin, divê cm digel pevdenga 
"xw"yê qala pevdengên "k1l''',''bJl-V'', "şw"yê jî bikin. Lê belê di kurmancî 
de ji bilî "xw" tu pevdeng nehatine destnîşankirin, Ji ber vê yekê divê 
peyvên bi pevdenga "xw"yê bi pevdengê bêne nivîsandin. 
360 
Mînak: 
Rast       çewt 
xwîn      xûn 
xwişk     xZlşk 
xwi         xû 
xwe       xu 
xweh     xuh 
Yên mayî jî bi "û"yê bêne nivîsandin. 
Rast       çewt 
gûz         gwîz 
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bûk        bwîk 
kûr         kwîr 
şûr          şwîr 
şûn         şwîn 
Her wiha ji ber heman sedemê hin kes bêjeyên ku tê de "u" hebe bi 
pevdengê dinivîsin. Bi baweriya me ew jî şaş e. 
Mînak: 
Rast       çewt 
xur!        xwirt 
xuya      xwiya 
kurt        kwirt 
qul          qwi/ 
Pevguherîna dengdêrên kurt û dirêj 
Dengdêrên kurt ên mîna "i", "u" û "e"yê yên ku dengdara "h"yê li ber wan 
heye, dema ku "h" ji ber wan radibe cihê xwe ji dengdêrên dirêj ên mîna 
"1"", "û", "0" û "a"yê re dihêlin. 
Mînak: 
Awayê dirêj cih 
mih 
rih 
sih 
Awayê kurt 
cÎ mi rÎ 
si 
361 
duh        do 
tirih        tirî 
Buhtan                 Botan 
teht       tat 
suhtin   sotin 
pehtin   patin 
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Di kurmancî de herikîneke bi vî awayî heye. Lê belê hin kes vê rêgeza 
denganî binpê dikin, ev jî bi xwe re şaşiyeke rastnivîsê tîne. Ew jî li ber 
dengdêrên dirêj dengdara "h "yê dinivîsin her weki: 
Rast       çewt 
cih          cih 
mih        mîh 
rih           rih 
sih          sih 
duh        doh 
Ev yek şaş C li kesên ku bi kurmancî dinivîsin divê xwe ji vê yekê bidin alî 
da ku rê li ber aloziyekê bê girtin. 
Her wekî me li jorê jî da xuyakirin di kurmancî de pevguherîna dengan pir 
zêde ye, ev yek jî' di warê rastnivîsê de bi xwe re gelek gelş li gelemşeyan 
tîne. Lê cihê bextewariyê ye ku digel vê yekê jî di kurmancî de hcvgirtina 
zimanê nivîskî ji sedî 85-90 pêk hatiye. Kesên ku bi kurmancî dinivîsin 
piraniya van peyvan wekî hev dinivîsin. 
Ligel vê yekê jî hîn gelek kêşe li arîşeyên rastnivîsi hene. Her weki me berê 
jî diyar kiribu, piraniya van cudatiyan ji ber nebûna pergaleke 
perwerdehiyê ya li ser xîmê zimanê nivîskî tê. Bi pêkhatina pergala 
perwerdehiya bi zimanê kurdî li pê re jî bi pêşketin ci belavbûna zimanê 
nivîskî dê rêz fl rêzikên rastnivîsê di nav civakê de belav bibin ci cihê xwe 
teHIL bikin. Ji ber xebatên weşan li çapemcniyê li bidestketina mafê 
perwerdehiya bi zimanê kurdî dê riya yckgirtinê vebe. Ji bo çareserkirina 
dubendî li pirbendiyên li ser rastnivîsê çend rêbaz hene. Rêbaza herî 
girîng danûstandina xurt a di navbera hemû kurdan de ye. Di warê 
yekgirtinê de pêdivî' bi akademiyeke ziman a neteweyî heye, Divê em 
jibîr nekin ku zimanê 
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nivîskî yê kurdî hê di qonaxa pêkhatinê de ye. Divê zimanê yekgirtî li gorî 
rêz û rêzikên zanistî pêk were. Bo nimûne her peyva ku kurd bi kar tînin 
û ne bi zimanekî din, bi zimanê kurdî ye, divê em wê peyvê bixin zimanê 
nivîskî. 
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Divê hemû peyvên hemwate ango sînonîrn bikevin bazara zimanê nivîskî, 
ew peyv dê bi domana demê re bêne bêjingkirin, hinekji wan dê binbêjing 
bibin, hinek jî dê bimînin. Şansê her peyvê heye ku li ser bêjingê bimîne, 
lewre jî divê em tu peyvê yekser binbêjing nekin. Gelek hêmanên ku 
bandorê li man ci nemana peyvekê dikin hene; firehî ci tengiya herêma 
ku lê tê bikaranîn, newaya peyvê, hêsanî ci dijwariya jiberkirinê, tengî û 
firehiya qada wateyê ya bêjeyê ci hwd. 
Li gorî vê yekê dê hinek peyv bêne jibîrkirin ci hinek jî bimînin. 
Her wiha hinek peyvên hemwate dibe ku di warê wateyê de ji hev cuda 
bibin, an jî di qadên cuda de werin bikaranîn ci pêkan e ku hinek ji wan 
peyvan bibin têgihên warekî taybet. Bo nimûne di kurdî de ji bo peyva 
"keskesor" çend nav hene. her wek; "bûka baranê", "heftreng", "tira 
dawid" ci hwd. Dibe ku yekji wan di wêjeyê de, yek di hunerê de yekjî 
zanistên xwezayî de were bikaranîn. 
Li aliyê dinji peyvên ku bingeha wan yek e ci dirûvê wan piçekî ji hev dûr 
ketiye, bivê nevê em ê yekê bineqînin. Lê biryardayîna li ser vê yekê jî 
divê bi lihevkirineke giştî pêk were. Serê pêşîn divê etî-molojiya peyvê li 
ber çavan bê girtin, lê bê nihartin ka çi guhartin bi serê peyvê de hatine. 
Her wiha herikîn ber bi ku ve ye ci kîjan deng j i peyvê ketine,ji ber çi 
sedemê wisa bûye? Digel vê yekê forma ku herî zêde di nav gel de belav 
bûye kijan be divê ew pêşî bê neqandin, lê yên mayî jî bikevin bazara 
zimên. Em dikarin peyva "kêrguh" wekî mînak bidin. Ev peyv bi gelek 
awayên euda derdikeve pêşberî mirov, her wekî "kêrguh", "kêrgoşk", 
"kêroşk", "kîroşk", "kivroşk". 
Dema ku mirov bala xwe dide peyvê, mirov bi hêsanî pê derdixe ku 
peyveke hevedudanî ye. Peyv ji du hêmanan pêk hatiye, yek "guh" an jî 
"goş" ku her du jî tên heman wateyê. 1 Iêrnana din jî bi rengê "kîr", "kêr", 
"ker" derdikeve pêşberî mirov, mixabin her sê jî ji aliyê şiband inê ve wê 
wateyê didin. Nexwe divê bala xwe bidin zaravayên kurdî, di kirmanckî 
de "wwêş" an jî "hargoş" e. Di zimanê farisî de jî "xergûş" e. Nexwe mijar 
zelal dibe, hêmana ku em 
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lê digerin "ker" e û peyv bi xwe jî "kerguh" an jî "ke/goş" e, lê forma 
duyemîn paşgira "k" wergirtiye û bûye "kerkoşk" mirov dikare van her du 
peyvan "kerguh" û "kergoşk" bi kar bîne. 
Her wiha di zimanê nivîskî de, di klasîkên kurdî de ew peyv çawa hatiye 
bikaranîn. Yanê mirov divê bi lez û bez li gorî dilê xwe tevnegere, heke 
wisa bike dê alozî zêdetir bibin. Pewîst e em bi hestyarî tevnegerin û 
devoka xwe bingeh negirin. Heke her kes devoka xwe bingeh bigire, bi 
rastî jî dê çend zimanên ji hev euda derkevin holê. 
Nîvdengdêr û dengdêrên dirêj 
"î"ya berî "y"ê 
Hin rêz û rêzik hene ku ji taybetiyên wî zimanî bi xwe tên. Têkiliya "F''ya 
berî dengê "y"yê têkiliyeke bi vî rengî ye. Dengê "f'yê dema ku berî "y"ê 
tê, dinermije û ev taybetiyeke denganî ye. Ev rêzika denganî ji hêla teveka 
zimanzanên kurd ve tê pejirandin Ev rêzik bandora xwe li rastnivîsê jî 
dike. Celadet Bedirxan gotiye "î"ya berî "y"yê dinennije û dibe "i", 
bingeha xwe ji vir digire. Gelek zimanzanên kurd vê encama rêzikê 
napejîrin, lewre ew dibêjin, "Peyv wêne ye. divê di peyvê de guhartin pêk 
neyê." 
Her wekî me li jorê got, nîqaş li ser rêzika denganî nîn c, li ser encama wê 
ye. Danerê rêzimana kurmancî Celadet Bedirxan xwestiye ku ev rêzik 
derbasî rastnivîsê bibe û bi wî awayî bê nivîsandin. Ev daxwaz heta 
radeyekê di nava zimanê nivîskî de jî bi cih bûye. Em jî heta ku 
lihevkirineke giştî pêk were, vê biryara Celadet Bedirxan dipejirînin û pêk 
tînin. 
Celadet Bedirxan heman tiştî ji bo tîpa "ê"ya berî dengê "y"yê jî gotibû lê 
vê yekê zêde cihê xwe negirt. Li gorî baweriya min têkiliyeke wiha di 
navbera "ê" û ".y"yê de nîn e, hebe ji nagihêje wê astê ku bikeve nav 
zimanê nivîskî. 
Celadet Bedirxan wekî nimûne, van peyvan dide: 
 .. ê" "Î" 
pê           piyê wÎ                 den'       deri vê me 
dê           diya fe tilÎ           tiliyên min 
rê            riya wan               xanÎ       xaniyê te 
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Her wekî me pêşî got, di telafûza "dêya me ". "rêya me ", "pêyê wan" de 
jî dijwarî nîn e. Di hinek bêjeyan de guherîneke wiha dê aloziyê bi xwe re 
bîne. 
Bo nimûne dema ku mirov dibêje; Ev pisîk mê ye. 
Ew mêrekî çê ye. 
Dîsa di telafûzê de tu zehmetî nayê kişandin. 
Dema ku mirov hevoka "Hesen tê malê. "wekî "Hesen te malê. " binivîse 
kes tiştekî jê rem nake. 
Hejmara "sê" dema ku li gorî vê rêgezê bê guhartin, dê wateya xwe winda 
bike. 
"Sêyan got" dibe "Seyan got" an jî "Siyan got" 
Heke em bi awayê din bibêjin "dara sêyemîn" dê bibe, "dara s evem în " 
an jî "dara siyemîn " ... 
"û"ya berî "w"yê 
Ev her du dengjî bandorê li hev dikin, "w" dengdêra dirêj "û"yê kurt dike. 
Dengdêra kurt a nêzî vê dengdêrê "u" ye, lê Celadet Bedirxan gotiye, "u"jî 
ben "w"yê nayê û diguhere, dibe "i". Li gorî baweriya min ev raman şaş 
e, "u"ya ku berî "w"yê tê û wekî xwe dimîne. Ji ber ku "u" dengdêreke 
kurt e, hê kurtir nabe. 
Her wekî me di mijara pevguherîna dengan de jî nîşan da, dengdêra "u" 
bi xwe dengdêreke zêde lawaz e, bi hêsanî dadigere ser "i"yê. Bi baweriya 
me heke dengê "u"yê bi awayekî siruştî nebûbe "i" divê berî "w"yê 
dengdêra "u"yê bê nivîsandin. 
MÎnak: 
ruwê min duwemîn, 
xweSllwa min (xwesiwa min) 
Dengderên dubare 
Di kurmancî du tîpên dengdêr û dengdarên jihev li nik hev nayên 
nivîsandin. Wate. di kurmancî de tipa dubare (şedde) nîn c. Mijara 
dengdêran me euda nirxandiye, lewre jî em dê tenê li ser dengdaran 
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rawestin. Her wekî me di beşa dengzaniyê de jî diyar kiribû, ew mi-jareke 
aloz e; jê re rêz û rêzikên zelal nehatine danîn. 
Celadet Bedirxan dabû zanîn ku divê du dengdarên ji hev û nêzî hev li dûv 
hev neyêne nivîsandin, di rastnivîsê de jî pêwîst e yek ji wan bê xistin. 
Xuya ye ku di kurmancî de bilêvkirina du dengdêrên ji hev û nêzî hev 
gelekî dijwar e; dema ku mirov bi lêv dike, yek ji wan dikeve. Li ser vê 
yekê jî tu gelemşe û dubendî nîn e. Lê dema ku mesela hat ser rastnivîsê, 
her wekî hin mijarên din, dubendî derdikeve holê. 
Me jî di xebata xwe ya bi navê "Waneyên Rêzimanê Kurmancî" Û çapa 
yekemîn a vê pirtûkê de gotibû ku divê du dengdarên ji hev û nêzî hev bi 
hev re neyêne nivîsandin, ji wan dengdaran yek bê xistin. Heke di 
bêjeyeke hevedudanî û pêkhatî de hatin ber hev û xistina dengekî wateya 
bêjeyê xera bike, divê tîrek bikeve navbera her du dengên ji hev. Lê vê 
rêzika "tir"ê zêde cihê xwe negirt. Jixwe min gotibû, ev "tir" kêşeyê ji binî 
ve çareser nake, lewre ez wê didim aliyekî. 
Li aliyê din heke ji her du dengan yek jixweber ketibe, divê neyê 
nivîsandin. Heçî dengdarên nêzî hev in, her çi qas di telafûzê de yek ji wan 
dikeve jî bi baweriya me pêwîst nake ku di nivîsandinê de bê xistin. Dîsa, 
heke jixweber ketibe, divê wisa bê nivîsandin. 
Di vî warî de dîtineke din heye ku dibêje, şedde di peyvên kurdî yên xwerû 
de nîn e, di peyvên biyanî û hevedudanî de heke du dengên ji hev hatin 
ber hev divê bên nivîsandin. Ev raman her ku diçe zêdetir cihê xwe digire. 
Li vir tiştê ku divê em li serê biryarê bidin eve; gelo em ê peyvê wekî 
"wêne" bipejirînin û nehêlin ku tê de şikestin çêbe yanjî em ê 
"hifêvkirin"ê esas bigirin û nivîsandina xwe nêzî axaftinê bikin? Celadet 
Bedirxan, di gelek waran de bilêvkirin esas girtiye û rêzikên rastnivîsê li 
gorî wê diyar kirine. 
Zimanê nivîskî îro ji vê xetê dûr dikeve, nêzî tercîha din dibe û peyvê wekî 
"wêne" dibîne û dixwaze ku wekî xwe were nivîsandin. Mirov dikare 
riyekê ji van bineqîne, lê pêwîst e em li ser riyekê bimeşin û riya 
neguhêrin. Her wekî gelek warên din ên rastnivîsê de di vî warî de jî pêdivî 
bi lihevkirineke giştî heye. 
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Bi tenê rewşeke awarte heye. Navdêrên bi zimanên ku bi tîpên 
latînî têne nivîsandin divê wekî xwe bimînin. 
Mînak: 
Du dengdarên ji hev serokkomar şerrawestandin 
terk kirin 
xurttir 
kurttir 
denggir 
William 
Du dengdarên nêzî hev bilindtir 
rindtir 
rengker 
cengker 
Rastnivîsa veqatendeka ku cuda tê nivîsandin 
Li ser rastnivîsa veqetandekên ku bi serê xwe tên nivîsîn, divê em 
têbiniyekê daynin. Di nava hevokê de heke peyva berî vcqe-tandekê 
dengdêr be, berî veqetandeka serbixwe "y" tê û ew dibin "yê", "ya", 
"yên". Her wiha gihaneka "an" jî dema ku peyva berî wê bi dcngdêrê 
biqede divê bibe "yan". 
Mînak: 
Hevala min a dibistanê hate mala me. Birayê wî yê biçûk çû. 
Dara gûzê ya li ber dêrî hate birîn. 
Kalikê wan ê 70 salî koça xwe ya dawîn kir. An wî gotiye yanjî birayê wf 
Kurtkirina bêjeyan 
Di zimanê axaftinê de hin bêje têne kurtkirin, bêjeyên ku bi dengdêrên 
"e" û "ê"yê diqedin didema veqctandekê de, qertafa "1'yê digirin an jî 
ditewin, kurt dibin. 
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Mînak: 
Bêje       Kurt       Dirêj 
mase     masek   maseyek 
ne/ewe                netewî neteweyî 
Enqere                 li Enqerê              li Enqereyê 
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perde    perdek                 perdeyek 
Tirkiye   li Tirkiyê                li Tirkiyeyê 
Di zimanê axaftinê de ev tiştekî asayî ye û zêde pirsgirêkan der-naxe, lê 
di zimanê nivîskî de bi xwe re hinek arîşeyan tîne. Ji ber ku rayeka bêjeyê 
kurt dibe, kesên ku bingeha bêjeyê nizanin êdî wê bêjeyê bi awayê 
kurtkirî bi kar tînin. 
Di vî warî de mînaka herî baş bêjeya "netewe" ye, niha gelek kes wê 
bêjeyê wekî "netew" dizanin. Ji bo parastina rayeka bêjeyê divê ev rêbaza 
kurtkirinê di zimanê nivîskî de bi eih nebe, di nivîsandinê de awayê dirêj 
bê tercîhkirin. 
Lê rastiyeke din jî heye ku divê em li xwe mikur werin, heke em di mijara 
''['ya berî 'Y'ê de wêneyê peyvê diguhêrin, em dikarin di vir de jî wêneyê 
peyvê biguhêrin. Li vê derê tiştê balkêş eve, zimanzan pirî caran 
helwestên nakok werdigirin. Bo nimûne, kesên ku di vê mijarê de forma 
kurt dineqînin, di mijara "1'yê de dibêjin bila peyv wekî "wene" xera 
nebe. Lewre jî heke ez bibêjim, teqez divê forma dirêj were bikaranîn wê 
demê helwesta min jî dibe helwesteke nakok û nelihev. Ji bo her du 
mijaran jî biryareke gelemperî pêwîst e. 
Taybetiyên rastnivîsa pêşgiran 
Divê wekî nîşeyekê mirov li ser xaleke din jî raweste. Ev lêker gava ku 
qertafeke din bigirin, ev qertaf dikevin navbera lêkerên bingehîn û 
pêşgirê, Her çi qas di hin devokan de bi awayê din jî tê bilêvkirin, lê di 
zimanê nivîskî de mirov nikare bibêje, "dirabim" divê mirov bibêje 
"radibim". Li vir qertafa "di" dikeve navbera pêşgirê û lêkera resen. 
Qertafên din jî li gorî heman rêgezê têne bikaranîn. Bo nimûne qertafa 
neyîniyê "ne" jî dikeve navbera pêşgirê û lêkera bingehîn û raweya neyînî 
ya lêkera "vebûn" li gorî 
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dema niha dibe "venabe". Her wiha di van lêkeran de di raweya fermanî 
û rawcyên daxwazî de qerta fa "bi" ji holê radibe. 
Mînak: 
ElÎ derî venekir. 
Zînê agir vedimirand. Bila derî venebe. Çalekê vede. 
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Ji min re çêke. 
Roj hilnehat. 
Derî veke.' 
Heke dêrî veke, em ê herin hundirû. Divê nivîsê wergerîne. 
Alfabe û rastnivîs 
Hêmaneke ku bandorê li rastnivîsê dike jî alfabeya ku tê bikaranîne. 
Kurdan heta hilweşîna rejîma Sovyetê sê alfabe (latînî. erebî û kirîlî) bi kar 
dianîn. Lê niha bi tenê du alfabeyan bi kar tînin. Hêjayî gotinê ye ku meyla 
kurdan bi piranî li ser alfabeya latînî ye. Ew yek jibo berbihevhatina 
zimanê kurdî gaveke girîng c. Ji ber ku dê bi vê yekê re gelek qeyd û 
bendên li ber yekgirtina kurdî û zar-avayên wê ji holê rabin. 
Niha em vegerin ser têkiliya rastnivîs fl alfabeyê. Her wekî me berê jî dabû 
zanîn her milet dema ku alfabeyekê qebûl dike, pê re hinek rêz û rêzikên 
rastnivîsê jî qebûl dike. Bo nimûne di alfabeya erebî de tîpên hûrdek û 
girdek nîn in, lewre jî rêz II rêzikeke têkildarî vê yekê li bal kurdên ku bi 
vê alfabeyê dinivîsin nîn e. Lê kurdên ku bi latînî dinivîsin mecbûr in ku vê 
rêz û rêzika alfabeya latînî li ber çavan bigirin. 
Çi, kengê mezin tê nivîsandin? 
Hinek rê? û rêzikên rastnivîsê bi alfabeya ku tê bikaranîn re der-basî 
zimanan dibin. Wekî mînak, berê di alfabeya erebî de xalbendî nîn bû, 
lewre jî di gelek zimanên ku tîpên erebî bi kar dianîn de xal-bendî tune 
bû. Wekî nimûne, xalbendî bi "Fermana Tanzîmatê" re bi berhemên 
Şînasî kete zimanê tirkî. 
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Her wiha di erebî de tîpên hûrdek û tîpên girdek jî nîn in, lê di alfabeya 
latînî de tîpên hûrdek û tîpên girdekji hev euda ne. Lewre jî hinek rêz û 
rêzikên rastnivîsê bi tîpên latînî re derbasî kurmancî bûne. 
Di kurmancî de kêm caran, bêje bi temamî bi tîpên girdek têne nivîsandin. 
Bo nimûne, di sernavan de hinek caran tîpên girdek têne tercîhkirin, her 
wiha dema ku yek dixwaze balê bikêşe ser tiştekî, wî tiştî bi tîpên mezin 
dinivîse. 
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Di zimanên ku alfabeya latînî bi kar tînin de tîpa pêşîn ango scretîpa hin 
bêjeyan mezin tê nivîsandin. Ev cure nivîsandin hin caran li gorî cureyê 
bêjeyê pêk tê, hin caran jî li gorî cihê bêjeyê yê di nava hevokê de pêk tê. 
Lê divê bê gotin ku di vî warî de jî di kurmancî de tevliheviyek heye. Ji ber 
ku hemû gelên ku bi tîpên latînî dinivîsin, ne wekî hev dinivîsin. Di 
navbera îngilîzî û fransî de cudatiyeke berbiçav di vî warî de heye. Zimanê 
tirkî yê ku bi salan e bûye zimanê nivîskî jî hîn xwe ji aloziya di vî warî de 
rizgar nekiriye. 
Seretîpa bêjeya yekem a hevokê, ango bêjeya ku piştî xal, pirsnişan û 
baneşanê tê bi tîpa mezin dest pê dike. 
MÎnak: 
Diya min ji mala cîranan tê. Xo/tika min JÎ pê re ye. 
Gelo hûn ê kengê herin serdana Zozanê? Dema ku hûn çûn gazi min jî 
bikin. 
Errik, çi baqil e! HÎn rêjî nîşan dide. Serenav her tim mezin têne 
nivîsandin. 
Di warê dabeşkirina serenavan de ziman ji hev vediqetin.Her wekî me 
berê jî gotibû, mînaka berbiçav dubendiya di navbera îngilîzî û fransî de 
ye. Ev tiştên ku di Îngilîzî de wekî screnav têne pejirandin CI bi tîpên mezin 
dest pê dikin, di fransî de wekî hevcnav têne zanîn CI bi tîpên biçûk dest 
pê dikin: 
a- Navên mehan û rojan di îngilîzî de bi tîpa girdek di fransî de bi tîpa 
hûrdek dest pê dikin. 
370 
Îngilîzî 
Monday, Tuesday. .. January, February. ... 
Fransî 
/undi, mardi. .. janvier. fevrier: .. 
Kurdî 
duşemî, sêşemî ... rêbendan, reşemî 
b- Di navên cihan de hevenavên raveka navdêran aku serenavekî pêk 
tînin, di îngilîzî de mezin, di fransî de biçûk têne nivîsandin. 
Mînak: 
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Îngilîzî 
Moliere Street Victor Hugo Ave. Pacific Ocean Mediterranean Sea Mont 
Blanc 
Fransî 
rue Moliere 
1. Victor Hugo l'ocean Pacifique 
la mer Mediterranêe le mo nt Blanc 
Kurdî 
Kuçeya Moliere Ko/ana Victor 1 Iugo Ze/yaya Pasîfik Behra SpÎ 
Çiyayê Blanc 
c- Navê zimanan di îngilîzî de mezin di fransî de biçûk têne nivîsandin. 
Mînak: 
Îngilîzî    Fransî    Kurdî 
French le français            fransî 
English I'anglais                Îngilîzî 
Russian                 le russe                rûsÎ 
d- Navê qewm û neteweyan di ingilizî de mezin di fransî de biçûk têne 
nivîsandin. 
Îngilîzî    Fransî 
I'm American.    Je suis americain. 
He bought CI Frenchflag. II a achete un drapeau français. 
Kurdî 
E: amerîkî me 
WÎ aleke fransî kirr 
Îngilîzî 
Hin navên miletan di fransî de jî bi tîpên mezin dest pê dikin. 
Kurdî 
Fransî 
She married a Spaniard. Elle s'est mariee avec un Espagnol. 
I saw an Australian. 
Bi îspaniyekî re zewicî, 
J'ai \lII Zin A ustralien. Min yekî awistralî dÎL. 
371 
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Navê bîr û baweriyên olî, rengdêrên ku bi wan pêk hatine di ingilîzî de 
mezin, di fransî de biçûk têne nivîsandin. 
Îngilîzî Christianity a Chris/im? Christian Judaism Jewish 
a Jew Ilindttism Hindu Buddhism Buddhist Islam 
CI Muslim 
Fransî 
le christianisme chretien 
un chretien le judaîsme juif 
unjuif 
le hindouisme hindou 
le bouddhisme bouddhiste musulman 
un musulman 
Kurdî 
xiristivanî xiristivan xiristiyanek cihûtî 
cihû cihûyek hîndûyîtî 
hindû bûdîzm 
bûdîst misilman misilmanek 
1 l inek bêjeyên awarte hene. Ev bêje cannan mezin têne nivîsandin. 
Îngilîzî a Hindu 
a Buddhist Islam 
Fransî 
un Hindou 
un Bouddhiste l'lslam 
Kurdî hindû bûdîst 
îslam 
Dema ku mirov bala xwe bide Hawarê mirov dibîne ku danerê rêziman û 
rastnivîsa kurmancî Celadet Bedirxan, rastnivîsa fransî bingeh girtiye. Di 
kovara Hawarê de navên zimanan fl navê miletan biçûk hatine nivîsandin. 
Ji bo zelalkirina mijarê, em dikarin çend mînakan ji kovara Hawarê bidin. 
Navê zimanan: 
Di kurdmancî de yekjimarî û geljimariya navdêran bi çend 
awayên têvel xuya dibin. 
Navê neteweyan: 
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Zerdeşt ji me ye, Îro JÎ li Kurdistanê hin kurd hene ko pê bawer in. Di sala 
1708ê de gava di navbera Ûrûs û tirkan de şer çêbû, 
yewnanan hêvî dikirin ko Ûrûs dê bibe arîkarê wan. 
372 
Raveka navdêran ku serenavekê pêk tînin 
Di navbera Melegê û Sometrê de avtengek heye. jê re avtenga Melegê 
dibêjin. 
Digel vê yekê jî di Hawarê de navên mehan bi gelemperî mezin hatine 
nivîsandin. 
Mînak: 
Li 19ê Tirmehê di navbera Fransê LÎ Japonyayê de lihevhatinek hate Îmze 
kirin. 
Lê roja iro her kurdek li welatekî di nav sînorên dewletekê de dijî, bivê 
nevê awayê rastnivîsa wan miletan bandorê li wan dike. Her wiha gelek 
kurd li Tirkiyeyê bi tirkî perwerde bûne û hînî rastnivîsa tirkî bûne, lewre 
jî li gorî rastnivîsa tirkî dinivîsin. 
Rojnameya Welat piştî sala 1994'an biryar da ku li gorî rastnivîsa Hawarê 
(fransî) binivîse. Heta niha bi vî awayî dinivîse, lê gelek kesên din ên ku di 
rojnameyê de dinivîsin, wekî îngilîzî û tirkî dinivîsin. Li ser vê bingehê em 
ji navên miletan, navê zimanan, navê bîr û baweriyên siyasî û olî, navê 
meh û rojan biçûk dinivîsin. Heve-navên di ravekên navdêrên ku 
serenavekî pêk tînin de, heke nebûbin parçeyekî wî navî, biçûk têne 
nivîsandin, lê heke bûbin parçeyekî wî navî mezin tên nivîsandin. 
3-Nasnavên mirovan dema ku bi navê wan re bûbin yek û tevî navê wan 
bên bikaranîn, bi tîpa mezin dest pê dikin. 
Mînak: 
Hevserokê KeD 'ê Ahmet Turk, Serokwezîr Erdogan. Serokê Kurdistana 
Federal Mesûd Barzanî. Şaredarê Bajarê Mezin ê Amedê Osman 
Baydemîr, Serokê Amerîkayê George W Bush. .. 
Wekî din biçûk tê nivîsandin. Mînak: 
Erdogan serokwezîrê Tirkiyeyê ye. Bush serokê Amerîkayê ye. 
4- Serenavên cih, sazî, çem, çiya lt navên din ên cografî mezin têne 
nivîsandin. 
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Mînak: 
Nav: Bozan, Hêvî, Şoreş, Egîd, Pelîn, Hevind, Robar .. 
Navê cihan: Mezopotamya, Ferat, Dîcle, Amed, Riha, Semsûr. 
Sêrt, Mehabad, Stenbol, Kerkûk, Washington ... 
Navê saziyan: Rêxistina Mafên Mirovan, Dadgeha Mafên Mirovan a 
Ewropayê, Partiya Aştî LÎ Demokrasiyê, Saziya Zimanê Tirkî, Însiyatîfa 
Dayikên Aştiyê, Enstîtuya Kurdî ya Stenholê ... 
5- Di navê ku ji ravekekê pêk tên de, heke hevenavek bûbe parçeyekî 
serenavê mezin tê nivîsandin. 
Çiyayê Agirî, Çemê Dîcleyê, Pira Genderê, Pira Malabadê, De- 
riyê Çiyê, Qesra Qenca, Birca Belek. .. 
Lê heke ne parçeyekî serenavî be biçûk tên nivîsandin. Mînak: 
Ez li ber deriyê Birca Belek rawestiyam. Ev çemê ku di Amedê re dibore, 
Dîcle ye. Dara li ber mala apê Hesen çi qas bilind e? 
6- Navê roj û serdemên taybet mezin tê nivîsandin. Mînak: 
Roja Evîndaran 14'ê reşemiyê ye. Cejna Karkeran 1 'ê meha gulanê ye. 
Zozanê di Cejna Newrozê de ango di 21 'ê adarê de dest bi xebatê kir. 
Mînak: 
Li Bakur têkoşînê geşedana çand i jî bi xwe re anî. Hilbijartina li Başûr dê 
gelek encaman bi xwe re bîne. Li başûrê Iraqê her roj nûçeyên şer û 
pevçûnan tên. Tirkiye divê li gorîpîvanên rojavayî tev bigere. 
374 
Roja 21'ê Adarê li gelê me pîroz be. 
14'ê Tîrmehê rojeke taybet e, nayê jibîrkirin. Şerê Rizgariyê riya 
demokrasiyê vekir. 
7- Berek dema ku bi wateyeke taybet bêne bikaranîn mezin têne 
nivîsandin. 
8- Navê xizmantiyê dema ku bûbe nasnav û bi navî re bûbe yek, mezin tê 
nivîsandin. 
Mînak: 
Rewşenbîrê mezin Apo Osman Sebrî divê bi mîhrîcanan were bibîranîn. 
Duh keça Dayê Fatê hate mala me. 
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9- Seretîpa bêjeya yekemîn a veguhastî ango hevoka di nava dunikan de. 
Mînak: Hawarî got: "Ez wf qeşmerî baş nas dikim." 
10- Di sernavên nivîsan de ji bilî daçekan hemû bêje bi tîpa mezin 
dest pê dikin. 
Li Almanyayê Xebata Zimanzaniyê Tevgera Demokratîk a Demên Dawîn 
Li Tirkiyeyê Rojnamegerî 
Divê Kurdji bo Azadiya Xwe Çi Bikin? Li ber Zilmê Serî Hildan 
Lê mirov dikare bi tenê peyva destpêkê û serenavan mezin 
binivîse. 
Li Tirkiyeyê pêşketina zimanê kurdi Helwesta neteweyî 
11- Bêjeya hevoka ku piştî eotexalê tê, bi tîpa mezin dest pê dike, lê heke 
piştî cotxalê mînak hatibin rêzkirin, mînaka pêşîn jî li hûrdckê dest pê 
dike. 
Mînak: 
Navdêr du cure ne: serenav û hevenav 
Mirov dikare wan nexweşînan wiha rêz bike: serêş, zikêş (navêş), tagirtin. 
.. 
Di vê mijarê de tiştek heye ku divê em teqez li serê çend tiştan bibêjin. Ji 
ber ku gelek kes bi vê yekê nizanin ci çewt dinivîsin. Tîpa "i"yê dema ku 
dibe girdek wekî îngilîzî dibe "I" ci bêyî xal tê nivîsandin. 
Mînak: 
iRAQ, SIVIK, BIÇÛK, TIFiK, KURIK, SORIK. KIN, KIR, KIRIN, KIRiN. .. 
375 
Çi, kengê pê ve û kengê cuda tê nivîsandin'? 
Di kurmancî de daçek bi tena serê xwe têne nivîsandin. Her wiha 
daçekên hevedudanî jî ji hev cuda têne nivîsandin. 
MÎnak: 
Hogir duh li vir bû, Îro bi ku de çû? 
Zozan dema ku ji dibistanê dihat, di nav gundekî re derbas bû. 
Di nivîsandina daçekan de bi tenê awarteyek heye; di hin bêjeyan de 
daçekên hevedudanî yên ku ji pêşdaçek û paşdaçekan pêk tên, dema ku 
pêşdaçck bikeve, paşdaçek bi bêjeyê ve dizeliqe. 
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MÎnak: dûre, piştre, lewre, peyre ... (di dû re, di pişt re, ji lew re. di pey 
re) 
Cînavkên kesandinê bi lêkeran ve têne nivîsandin, lê ji rengdêr, cînavk û 
navdêran cuda têne nivîsandin. 
MÎnak: 
Pêkve 
Cuda 
ez diçim tu çûyî 
ew ê biçe 
ez baş im 
ew mamoste bû Hesen tu yi? 
Lêkerên hevedudanî û biwêjî dema ku wekî lêker bêne kişandin, 
hêmanên lêkerê ji hev cuda têne nivîsandin. Lê dema ku wekî navdêr bin 
an jî di avaniya tebatî û dançêker de bin bi hev ve têne nivîsandin. 
Cuda 
Xelî! sibê dest bi xebatê dike. 
Me Îro xwe ji bo xebatê amade nekiriye. Tu yê kengê amade bibî. 
Gûnê wê mîna mişmişan zer bû. Te çima rûyê xwe reş kir? 
Pêkve 
Destpêkirina xebatê hêvî da me. Biryardan hêsan e, lê destpêkirin dijwar 
e. 
376 
Bingeha xebatê bi destên me hate amadekirin. Min bingeha xebatê da 
destpêkirin. 
Daçekên "bi", "hê" û "ne"yê dema ku rista pêşgiran bi cih tînin û rengdêr 
û navdêrên nû çêdikin, bi bêjeyê ve têne nivîsandin. Dema ku hokeran 
çêdikin, cuda têne nivîsandin. 
Mînak: 
Ez çayê hi şêkir vedixwim. Ez çaya bişekir vedixwim . 
. çay bêyî şekir nayê vexwarin. 
Ez çaya bêşekir nikarim vexwim. Ew hêyî te naçe bajêr. 
Bêyî rûn xwarin nayê xwarin. Xwarina bêrûn nayê xwarin. 
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Di bêjeyên mîna "bikir", "nexweş", "neyar", "nemir", "bêbav", "bêmirûz", 
. bêteşe" de jixwe "bi", "bê" Û "ne" pêşgi r in, lewre jî bi bêjeyê ve têne 
nivîsandin. 
Wekî din jî, hin tişt hene ku divê cuda bêne nivîsandin. Gihanek, hcvalkar, 
hokerên hevedudanî ji hev cuda tenê nivîsandin. 
Rastnivîsa hejmaran 
Di kurmancî de mijareke din a ku dibe sedema aloziyan rastnivîsa 
hejmaran c. Ji ber ku me awayê nivîsandina hejmaran di mijara jimar-
navan de nîşan daye, em dê dubare nekin. Lê awayê nivîsandina 
hejmarên hevedudanî, pirsgirêkeke mezin e. Hin kes dixwazin hemû 
hejmaran bi hev ve binivîsin, hinek jî euda dinivîsin. Pirî caran bi awayekî 
kember têne nivîsandin. Çi bi kê çawa xweş tê, wisa dinivîsin. 
377 
Mînak: her wiha, her weki, her weki çawa, her wekî tê zanîn, her tişt, her 
kes, her dem, her tim, her roj, her gav, her yek, her sal, her du, her sê, 
her çar. .. 
Tu carî, tu demê, tu rojan, tu kes, tu tişt, tu mirov .... 
Ev tişt, ev kes, ew kes, ew qas, ev çend, çi qeder, çi qas, hin kes, gelek 
kes, yek kes, du kes ... 
Hemû kes, hemû tişt .. _ 
Li gorî baweriya me divê jê re hinek rêz û rêzik bêne danîn, lê ne rast e ku 
ez biryara vê yekê bi tena serê xwe bigirim. Lê dîsa jî ez dixwazim ramana 
xwe li ser vê yekê bibêjim. Jixwe hejmarên heta bîstî rengekî taybet 
girtiye, ji hev nayêne cudakirin. Hejmarên ku bi gihaneka "û"yê bi hev ve 
hatine girêdan divê ji hev cuda bêne nivîsandin. Her wiha hejmarên ku 
bê gihanekê gihîştibin hev, her çi qas hin caran bi hev ve kelijîbin jî, ji hev 
cuda têne nivîsandin. 
Bo nimûne, pênc sed wekî pênsed; şeş sed wekî şesed; heft sed wekî hef  
ed têne bilêvkirin. Her çi qas ev kurtbûn hîn neketibe zimanê nivîskî jî 
dibe ku di demên pêş de bikeve zimanê nivîskî. 
27 (hÎS! û yek) 
45 (çil û pênc) 
55 (pêncî û pênc) 
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200 (du sed), 300 (sê sed), 400 (çar sed), 500 (pênc sed), 600 
(şeş sed) ... 
345 (sê sed û çil û pênc) 
2567 (du hezar LÎ pênc sed LÎ şêst LÎ heft) 
2. 575. 680 (du milyon û pênc sed û heftê û pênc hezar û şeş sed IÎ 
heştê) 
Li aliyê din di nivîsan de divê hejmar heta dehan bi tîpan û ji dehan bi şûn 
de bi reqeman bêne nivîsandin. Ev yek dê me ji gelek aloziyan rizgar bike. 
Rastnivîsa navên biyanî 
Di warê nivîsandina navên biyanî de du rêbaz hene. Li gorî rêbeza yekem 
ew nav çawa têne xwendin, wisa jî têne nivîsandin. Yanê heke em li gorî 
vê rêgezê biçin, divê em hemû navên biyanî li gorî bilêvkirina kurmancan 
binivîsin. Ev jî dibe sedem ku peyvên bi zimanê biyanî ji dirûvê xwe yê 
resen bi dûr bikevin. 
Ji ber vê yekê, gelek kes jî li dijî vê rêbazê radibin. Li gorî rêgeza duyemîn, 
navên neteweyên ku tîpên latînî bi kar tînin, divê wekî rastnivîsa zimanê 
resen bêne nivîsandin, bi tenê heke tê de tîpên ku di zimanê kurdî de nîn 
in, hebin, ew nav bi tîpên nêzî wan têne guhartin. Bo nimûne di kurdî de 
dengên mîna "û", "6" û "g" yên tirkî nîn in, li şûna wan tîpên nêzî wan 
"u", "0" û""g"yê têne bikaranîn. 
378 
Ev yek ji bo xwendinê baştir e. Hin kes tîpa ku ji aliyê denganiyê ve nêzî 
wî dengî be dixin şûna tîpên biyanî. Lê li gorî baweriya me ev rêbaz ne di 
cih de ye. Ji ber ku peyvê ji dirûvê resen dûr dixe. Bo nimûne, dema ku 
mirov li şûna peyva "dag"a tirkî "dag" binivîse, kesên ku bi tirkî dizanin, 
dikarin bi awayê rast bixwînin, lê dema ku mirov wê peyvê wekî "dax" 
binivîse, kes tiştekî jê fêm nake. Divê em peyvê wekî "wêne" bibînin, 
xuyanga peyva resen zêde neguhere. 
Navên biyanî yên ku bi tîpên ji bilî latînî, wekî erebî û kirîlî bi kar tînin, dê 
bi awayê ku têne bilêvkirin bêne xwendin. Yanê em ê navên bi rûsî, çînî 
û japonî, navên yewnanî û slavî bi awayê ku têne xwendin binivîsin. 
Mînak: Xumeynî, Xameney, Xuroşov, Arîsto ... 
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Di vî warî de arîşeya herî mezin ji ber bindestiya kurdan tê. Ew nav bi 
piranî di ser tirkî re derbasî nav kurmancan dibin. Lewre jî gelek kurmanc 
ji Xumeynî re Humeynî, ji Xuroşov re Kruşçev dibêjin. Her wiha kurdên 
Başûr û Rojhilat jî peyvên îngilîzî bi riya ereb û farisan dinasin, wekî ereb 
û farisan dinivîsin. 
Kêşeyeke din jî jiber globalîzmê derdikeve. Niha zimanê îngilîzî di bazara 
cîhanê de serdest e. Gelek peyvên ji zimanên nenas di ser îngilîzî re 
derbasî zimanên mayî dibin. Ji ber vê yekê em gelek peyvên çînî ûjaponî 
bi riya îngilîzî dinasin û wekî îngilîzî dinivîsin. Ew jî bi xwe re hinek aloziyan 
tîne. Wekî mînak demekê li Tirkiyeyê di nav çepgiran de li ser paşnavê 
Mao şerekî giran hebû. Hinekan digot, "Çetûng", hinekan digot, 
"Zedûng", hinekan jî digot, "Tsetûng", hê jî baş nayê zanîn ka rastiya wê 
çi ye. 
Heke navek di kurdî de bi cih bûbe û rengekî kurdewarî girtibe, ew bi wî 
awayî tê nivîsandin. 
Mînak: Edene, Enqere, Qers, Tewrêz, Bexda, London, Berlîn, Evdila, 
Evdirehman, Silêman, Selim, Cebar; Ûsiv, Xelîl, Hesenpûr. .. 
379 
XALBENDÎ (Niqteşani) 
Her wekî berê hatibû gotin. hevok rêzkirina peyvan a li gorî hinek rêz ci 
rêzikan e. Ji bo ku peywir û v, .. ateya bêjeyê ci hêmanên hevokê baştir 
werin nîşandan di zimanê nivîskî de xalbcndî heye. Xalbendî xwendin û 
têgihîştinê hêsantir dike. Xalbendî ser ci binê hevokê, cihê bêhnvedanê 
nîşan dide. Her wiha di dema xwendinê de em li gorî nîşaneyên 
xalbendiyê peyvê dikirpînin. bêhna xwe berdidin û radiwestin. Ji şêwaza 
danîna van nişaneyan re xalbendî yan jî bi awayê ku Celadet Bedirxan 
dibêje, "niqteşanî" tê gotin. 
Berî ku em li ser rist û peywira wan rawestin, divê em nîşaneyên 
xalbendiyê rêz bikin: 
(.) .\"(1! 
(,) bêhnok (?) pirsnişan (:) xalecot 
(;) xalebêhnok () kevanek 
Il kevaneka çarçik (" ") dunik 
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(' ') yeknik 
(!) baneşan (-)xêzek 
(-) bendik 
( ... ) sêxal 
(') dabir 
(") dubare 
381 
Xal 
1- Ev nîşane bidawîbûna hevokê nîşan dide. Dema ku hevok diqede mirov 
xalekê datîne dawiya hevokê û bi vî rengî jî dide zanîn ku dawî li hevokê 
hatiye. Peyva piştî "xal "ê bi tîpa mezin dest pê dike. 
Mînak: 
Agir geş dibe. 
Hevalan qûş li gurgebozan qetand. Doza azadiyê doza mirovahiyê ye. Gel 
bi serokatiya xwe serbilind e. Dil bi dilan şad dibe. 
Kevir û kuç li te bibarin. 
2- Di kurtenivîsan de li ber kurteyê xal tê danîn. Berê li pişt her 
tîpa kurteyê xal dihate danîn, lê ev yek hêdî hêdî ji holê radibe. 
Mînak: 
Prof DI: Joyce Blau beşdarî Konferansa Zimanê Kurdîya Amedê hû. Prz. 
Dogan Erbaş beşdarî civînê bû. 
Fêkiyên mîna hinar; sêv, hirmê, hejîr, gûz LÎ hwd. mirov ji nexweşiyan 
diparêzin. 
3- Ji bo ku xaneyên hejmaran ji hev bêne veqetandin piştî sê 
xaneyan xal tê danîn. 
Mînak: 
3.000.000 (Sê milyon) 
678. 786.234 ( Şeş sed LÎ heftê LÎ heşf milyon, heft sed tî heştê û şeş 
hezm; du sed û sih û çar) 
4- Di nivîsandina mêjûyê de di navbera roj, meh û salê de xal tên danîn. 
Mînak: 
12.06.2004 (12 ~vê meha 6 'an 0 sala 2004 'an) 05.1/.1995 (5 'ê meha 11 
'an a sala 1995 'an) 
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5- Di matematîkê de wekî nîşaneya earandinê tê bikaranîn. Mînak: 
4.4=20 (çal' caran pênc dike şazdeh) 
382 
Nîşe: Xal di tirkî de dema ku piştî hejmarekê tê danîn, rêza wê nîşan dide. 
Hin kes dixwazin vê yekê derbasî kurdî JÎ bikin, lê di kurdî de tiştekî wiha 
nîn e. Li şûna wê "1 'emîn, 2 'yemin, 3 'yemîn ... " lê nivîsandin. 
Bêhnok 
Di nav hevokê de cihê ku mirov lê bêhna xwe vedide nîşan dide. 
Bi vî awayî xwendina hevokê hêsantir dibe, lê divê ev bikaranîn wateya 
hevokê neguherîne. 
Her wiha ev nîşane dikeve nav du peyvên hempeywir ên ku dane pey hev 
ango 1 i şûna gihanckê jî tê bikaranîn. 
Mînak: 
Zozan, Zîn û Gurgîn çûn bajêr. 
Li gund darên tû, behîv, xox LÎ hinaran hebûn. Mirov bi ked, fikirîn LÎ 
axaftinê ji ajalan vediqetin. 
Di nav hevokên hevedudanî de komekan ji hevokên serbixwe cuda dike. 
Her wiha du hevokên serbixwe jî bi riya bêhnekê ji hev têne veqetandin. 
Mînak: 
Lawikê ku duh li ber dêrî bû, pismamê min e. 
Heke dil bixwaze, jixwe ku dil nexwaze tiştek nabe, mirov dikare her tiştî 
bike. 
Gulîzarê xwarin çêdikir; Osmên li radyoyê guhdarî dikir û diya wan 
Bêrîvanê JÎ kinc pîne dikirin. 
Ji bo ku mirov hêmaneke hevokê ji hêmanên din euda bike, 
mirov bêhnokê datîne. 
Belê, êdî roja me hat. 
Li qeraxa çêm, li ber qesrekê rawestiya. Erê lawo, tu çima wisa dikî? 
Kuro, zû here ji vir.' 
Keçê porkurê, zû binivise! 
4- Di hejmarên şikestî de xaneyên di bin sifirê re bi bêhnokê têne 
veqetandin. 
383 
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MÎnak: 
1,5 (vek û niv) 0.25 (carêk) 
5,25 (pênc LÎ carêk) 
0,75 (ji çar poran sê par) 
Divê neyê jibîrkirin ku di îngilîzî de xaneyên ji sifirê biçûktir ên hejmarên 
şikestî bi xalê ji hejmarên tam tên veqetandin. Tirk bi bêh-nokê jê 
vediqetînin. Di tirkî de "iiç virgiil iki " tê gotin, di ingilîzî de "three point 
t\.'m" tê gotin. Li gorî vê rêgezê divê em jî di hejmarên şikestî de 
"bêhnokê" bi kar bînin el bibêjin, sê bêhnok du. Di îngilîzî de bêhnekê 
datînin navbera sê xaneyên hejmarên pirxaneyî. 
Mînak: 
5.5 (pênc bêhnok pênc ango pênc LÎ nîv) 4.75 (çar bêhnok, heftê IÎ pênc) 
12.3 (dozdeh bêhnok sê) 
Di nav hevokê de piştî yên erêkirin û redkirinê yên mîna "baş e", "bila 
he", "na wele" girêdayî hevokê tê bikaranîn. 
Mînak: 
Erê wele. em JÎ hatin. 
De baş e, hila wekî gotina te be. 
Na wele, ez nikarim serê xwe li ber zilmê bitcwînim. Piştî hevokên 
xitabetê tê bikaranîn. 
Mînak: 
Gelî hevalan. hala xwe bidin min! 
Hevalê heja, e: dixwazim ji ""'c re qala dîroka kurdan bikim. Birayê delal, 
lu çawan F 
Di daxwaznameyan de piştî navê saziya ku mirov serî le dide, tê 
nivîsandin. 
Mînak: 
Ji Enstîtuya Kurdi ya Stenbolê re. 
Ji Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê re, 
Di nivîsandina çavkaniya gotarên lêkolînî de bêhnok dikeve navbera nav, 
paşnav, navê berhemê û hwd. 
384 
Mînak: 
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Farqîni, Zana, Ferhenga Mezin a Kurdî- Tirki, Weşanên Enstîtuya Kurdî ya 
Stenbolê, Stenhol, 2005. 
Pirsnişan 
Ev nîşane, tê dawiya hevokên pirsê. Ji ber ku di kurdî de pirs bi riya 
kirpandinê jî pêk tê, gelek caran ev nîşane tenê pirsê nîşan dide. Bêyî wê 
mirov nikare rengê pirsê bide hevokan. 
Mînak: 
Robar bi kil de çLÎ? Hûn çûn bajêr? Kevir li te ket? 
Birîna .vi xedar e? Êzingên we hene? Çavên le baş dibînin? Ma êdî ne hes 
e? Kêji fe re çi got :> 
Hin caran dema ku di nav kevanekê de pirsnîşanek bê danîn, ew şik û 
gumana li ser agahiyekê nîşan dide. 
Mînak: 
Dibêjin Feqiyê Teyran bi zimanê teyran dizanî (?), lê nakeve serê min. 
Lêwik got, ji bav û kalan ji min re maye (?), lê wan ji mêj ve nas 
dikim, tiştekî wan tune bû. 
Dema ku agahiyek ne teqez be, mirov pirsnîşanê datîne berê. 
Mînak: 
Ehmedê Xani (1651-1707?) di Nûbara Biçûkan de gelek şiretan li zarokên 
kurd dike. 
Di hevokên hevedudanî yên pirsê de pirsnişan li ber hevoka dawîn tê 
danîn. 
Mînak: 
Deng dengê jinan e, dengê mêran e? 
Tiştê ku te dilteng dike çi ye, tenêtiya te ye yan xemsariya zarokên te ye? 
385 
Xalecot 
Gava ku di nav hevokê de tiştek tê gotin, an jî xisletên tiştekî têne rêzkirin, 
an jî wateya wê tê vegotin, xalecot tê bikaranîn. 
Mînak: 
Hevalê wî lê nihart û wiha got: "Em ê tejî bibînin. " 
Tiştê ku mirovê çêji yê xerab vediqetînin sê ne: dilpaki, wêrekî lÎ 
camêrî. 
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Rengdêr: Ew tişt e ku rengê navdêrê nişan dide. 
WÎ got: "Heke tu neçî. ezjî naçim. " 
Piştî hevoka ku dê li pey wê tiştek were ravekirin, xalecot tê bikaranîn. 
Mînak: 
Ez xwe bi we bidim nasîn: Nave min Dewran e, ez nivîskarê vê pirtûkê me. 
Di deqên wêjeyî de dema ku gotûbêj hebe, piştî navê kesê ku 
dipeyive tê danin. 
Mînak: 
Xecê: TlI kengê hatî? 
Hozan: Ez duh bi şev hatim. Xecê: Te çima gazî min nekit: 
Hozan: Min nexwest we hişyar bikim. 
Di demê de ji bo nîşandana demjimêr û xulekê tê bikaranîn. Mînak: 
2:10.5:55. 17:33 ... 
Xalebêhnok 
Ev nîşane dikeve navbera du hevokên bi hev ve girêdayî yên ku hev 
temam dikin. 
Mînak: 
"Herçî niqte ne cihê rawesê ne; yanî di wan de mirov qederekî disekine. 
Herçî bêhnok û niqtebêhnok in cihê vêsihê ne; di wan de em piçekî 
disekinin, vêsiha bêhnokê ji hemiyan kurtir e. " re. Bedirxan, Bingehên 
Gramêra Kurdmancî, Hawar, hejmar 28, ci/da duyem, t: 716) 
386 
Dilpakî di kar de diyar dibe; ne di gotin û galegalê de. 
Kulîlk ne tenê bi rengê xwe xweş in; bi bêhna xwejî dilê mirov geş dikin. 
Sêv, hirmî û mişmişfêki; flreng~ xiyar û Îsot sebze ne. 
Mewlana bi farisi; Fizûlî bi osmanî; Meleya Cizîrî bi kurdî helbest 
nivîsandine. 
Ga dimire çerm dimîne; mêr dimire nav dimîne. 
Ji bo cudakirina komekên hevokên ku hêmanên wan bi bêhnokan ji hev 
hatine cudakirin, tê bikaranîn. 
Mînak: 
Ez pir hi coş LÎ peroş im: ez dixwazim biqîrim, bistrêm, bibezim ... Em ji 
serê sibê de li vir in: ne kes tê, ne kes diçe. 
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Ji mînakên ku tên rêzkirin ên ji aliyê cure û wateyê ve ji hev cuda bi riya 
xalebêhnokê ji hev tên cudakirin. 
Mînak: 
Di kurdî de navên zarokên keç dikin Zozan, Sosin, Binefş: navên zarokên 
kur t! dikin Şêrko, Piling, Hogir. Derwêş. 
Divê mirov welatan û paytextên wan ji hev cuda bike. Fransa, Îngillstan, 
Germenistan welat.Parîs, London û Berlîn paytextên wan in. 
Kevanek 
Agahiyên ku cihgirtina wan di nav hevokê de ji sedî sed ne pêwîst e, di 
nav kevanekê de tên dayîn. Bi derxistina van agahiyan tiştek ji hevokê 
kêm nabe. Dema ku mirov nexwaze hevokê zêde dirêj bike jî, mirov 
beşeke hevokê dikare bixe nav kevanekê û bi vî awayî jî hevokê siviktir û 
herikbartir bike. Di cihê kevanekê de hin caran du bendek jî tên bikaranîn. 
Bi taybetî di zimanên ewropî de ew du bendik ji kevanekê zêdetir tên 
bikaranîn. Her wiha di nav kevanekê de mirov dikare hemwateya 
peyveke ku zêde nayê zanîn jî bide. 
Mînak: 
Heval, duh serê sibê zû (bi berbangê re)ji malê derketin. 
Geliyê Zê (ê ku iro bûye warê şer) dibe ku sibe bibe warê geşt û gerê. 
387 
Hevala Zozan (a ku sih salî li Stenbolê jiyaye) par li Duhokê bi 
cih bû. 
Xwişka min Eyşan (bûka çil rojî) hatiye zê. Derdê mezin (îxanet) nahêle ku 
yekîtî pêk were. Komek mirov (nêzî sih kesî) bi hev re çûne bajêr. 
Di mehên payîzê (rezber, kewçêr û sermawez) de pelên daran diweşin. 
Meha avrêlê (nîsan) meheke biharê ye. 
Di rastnivîsa erebî de bêjeya ku mirov balê dikêşe ser dikeve nav 
kevanekê. Kurdên ku ji tîpên erebî derbasî tîpên latînî bûne, bi vî awayî 
dinivîsin, lê ev yek di latînî de nîn e. 
Di deqên şanoyê de liv û tevgera lîstikvanan di nav kevanekê de tê 
diyarkirin. 
Mînak: 
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Kalo (hêdîka nêzîkî ber mêwêfiroş bû û bi dengekî nizm) got: Ka xwarzê 
du kîlo sêv bide min. 
Mêwefiroş (bi lez ji cihê xwe rabû) got: Tu bi xêr hatî xalo, tu sêvên zer 
dixwazî yan ên sor'! 
Dema ku mirov agahiyekê ji berhemekê veguhêze, nivîskarê berhemê di 
nav kevanekê de tê dayîn. 
Mînak: 
Mey nenoşi Şêxê Sen 'anî xe/et, Ew neçû nêv Ermenistanê xelet Mistê 
Mûsa wî tecellaya te dî Ê Ilf di kanî xeta, kanî xelet 
(Melayê CiZÎrÎ) 
Di veguhastinan de cihê ku nehatiye wergirtin di nava kevanekê de bi sê 
xalan tê nîşandan. 
Mînak: 
Ehmedê Xanî di berhema nve ya navdar Mem û Zînê de bi van gotinan 
qala Elî Herîrî, Melayê Cizîrî û Feqiyê Teyran dike: 
388 
(...) 
Bînave riha Melê Cizîrî 
Pê hey bikira Elî Herîrî Keyfek wê bida Feqiyê Teyran Heta bi ehed bimayi 
heyran ( . .) 
Kcvaneka çarçik 
Heke mirov mecbûr bimîne gotineke di nav kevanekê de careke din bixe 
nav kevanekê, mirov kevaneka çarçik bi kar tîne. 
Mînak: 
Helbestvanê navdar ê kurd Cegerxwîn [ê ji Hesarê (gundekî Kercewsêj] di 
Kovara llawarê de dest bi nivîsandina helbestan kiriye. 
Dunik 
Dema ku mirov gotinekê ji devê yekî din bigire an jî neqil bike, mirov wê 
gotinê di nav dunikê de nîşan dide. Her wiha diyalog jî heke bi bendikê 
neyê nîşandan, dikeve nav dunikê. Dîsa peyveke kuji bilî wateya xwe ya 
bingehîn wekî nav hatibe nîşandan, di nav dunikê de tê nivîsîn. 
MÎnak: 
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Pêş (vên me gotiye: "Rih dihe bihost, dijmin nabe dost." Elî got: "Ez dê 
sibê werim malê." 
Kovara "Zend' li Swêdê derdikeve. 
Her kes dizane ku "Dara azadiyê bi xwîna xwediyan tê avdan. " Celadet 
Bedirxan gotiye: "Gramer tevahiya qeydeyên rastaxaftin 
û rastnivîsandina zimên e. " 
Yeknik 
Dema ku mirov mecbûr bimîne hevoka di nava dunikê de dîsa bixe nav 
dunikê, wê demê "yeknik" tê bikaranîn. 
MÎnak: 
Mamosteji şagirtê xwe pirsî: "Pirtûka 'Salar û Mîdya' berhema kê ve?" 
389 
Xêzek 
Gava ku gotûbêj di navbera çend kesan de çêdibe, heke gotina yekî di 
nava dunikê de neyê nîşandan, xêzekê datînin ber gotina wî. 
M'înak: 
Cegerxwin ji bavê xwe re got: - Bavo tu yê kengê herî welêt? Bavê lê 
vegerand: 
- Di nêzîktirîn demê de ez dê herim. Du mirov ketin nav gotûbêjê, yekîgot: 
- Siyadiyê sibê li te bixe. Yê din got: 
- Heke ez zû rabûm, bila li min bixe. 
Bangnişan 
Mirov bixwaze hesteke bilind (coş, xem, tirs û xof) nîşan bide, mirov 
bangnîşanekê dide ber. Her wekî diyar e, mirov bangnîşanê datîne ber 
hevoka baneşanê. Bêjeya piştî baneşanê bi girdek dest pê dike. 
111înak: 
Ax dilo.' Dilo yeman! Hey gidî.' 
Ax. derdê me çi qas giran e! Hawar, ey hawar! 
Hiş he kuro.' Bila kes nebihîze. Hevaline! 
De zû were. em herin! Tew, te jî xweş nivîsî.' 
Erik.' Te çi dereweke mezin kil: 
Wa.' Bi rastî wisan e'!! 
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Her wiha baneşan bi mebesteke cuda jî tê bikaranîn. Dema ku di nav 
kevanekê de li ber bêjeyekê bê danîn, tê wê wateyê ku nivîser bi 
dijwateya wî tiştî bawer e. 
390 
Minak: 
Osman mirovekî pir baqil (!) e. 
Elo yeki wêrek (1) e, lewre bi şev dernakeve derve. 
Bendik 
Ev nîşan dikeve navbera du bêjeyên ku di navbera wan de hogirî heye. 
Her wiha gava peyvek ji ber ku di rêzê de bi cih nabe, ji hev bê qutkirin, 
bendikê datînin dawiya rêzê. Wekî nîşeyekê divê em bi bîr bixin ku peyv 
kîte bi kîte tê parçekirin. Mirov nikare kiteyê parçe bike. Gava mirov 
hêmanên peyvekê nîşan dide, mirov bendikê dixe navbera du hêmanan. 
Gava ku qertaf tên nîşandan, heke ji kîjan aliyî ve bi peyvê ve bibe, mirov 
bendekê datîne wî aliyê qertafê. 
Mînak: 
Du-sê mirovan pirsa fe kir. 
Mîrê Botan Bedir-Xan Beg li dijî neyaran serî hilda. Qertafa "bi-" rengê 
fermanê dide hevokê. 
Di zimanê me de hinek paşgir hene ku ji navdêr LÎ rengdêran lêkerê 
çêdikin, "<andin" yek ji wan e. 
Mirov dikare peyva" hilweşandin "ê wiha dahûrîne: "Hil-weş-andin ". lê 
belê vekîtandina wê bi awayê "hil-we-şan-din" pêk tê. 
Sêxal 
Dema ku mirov bixwaze bide zanîn ku hevok neqediyaye, wê demê mirov 
sêxalê datîne dawiya hevokê. Her wiha heke ji nava gotina yekî din tiştek 
hatibe derxistin, wê gavê jî mirov bi sê xalan di nav kevanekê de dide 
zanîn ku ew jêgirtin ne tam e. 
Ez ê werim LÎ . Ehmedê Xanî dibêje: 
"E v meywe (. . .) ne avdar e. Kurmancîye ev qeder li kar el' 
Carinan li şûna peyveke ku mirov naxwaze bi kar bîne, sêxal tê danîn. 
Mînak: 
Te dîsa çi g ... be/av kiriye? 
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391 
Dabir 
Di tirkî de jê re "apostrof" an jî "kesme işareti" tê gotin. Di kur-mancî de 
di kurtenivîsa peyvan de qertafa tewangê bi riya dabirê tê veqetandin. 
Her wiha di reqeman de jî dîsa qertafa tewangê û veqe-tandek bi riya 
dabirê ji hev têne veqetandin. 
Divê bê gotin ku li ser vê yekê lihevkirincke giştî nîn e. Hinek bendikê dixin 
navbera qertafa tewangê û kurtenivîsê, hinek jî wisa bawer dikin ku divê 
tu tişt di navbera qertafa tewangê û kurtenivîsê de nîn be. Lê bi hev re 
nivîsandina du tiştên nejihev ne rast e. 
Yanê di kurtenivîsa navdêran de kurtenivîs, bi tîpên mezin têne 
nivîsandin, qertafa veqetandekê bi hûrdekê tê nivîsandin. Di tewanga 
hejmaran de jî reqem û tîp li ber hev nabin. Lê heke hejmar bi nivîsê bê 
nivîsandin, dabir ji holê radibe. 
,Mînak: 
KNK'ê daxuyaniyeke berfireh da raya giştÎ. 
Di J'ê gulanê de karkerên kurd bi coşeke mezin rabûn ser piyan. Di roja 
25'ê gulana J 999'an de bûyereke girîng pêk hat. 
8'ê Adarê rojeke taybet eji bojinan. 
2 J 'e meha 3 'yan cejn e. 
Di kurmancî de qertafên ku rêza hejmaran nîşan didin jî bi dabirê ji 
reqemê têne veqetandin. 
Mînak: 
Di dorê de ez kesê 23 'yemin bûm. 
24 'emîn salvegera roja azadiyê iro ye. Em deh xwişk û bira ne, ez ê 9 
'emîn im. 
Ligel van tiştan dabir ji bo nîşandana dengê kurtbûyî jî tê bikaranîn. Dema 
ku di bêjeyekê de dengek ketibe yan jî bi taybetî hatibe xistin, li şûna wî 
dengî dabir tê bikaranîn. 
Mînak: 
Rêka Midyatê teng e Paçê Remzo heftreng e Ramîsanek bide min 
Êvar e, "min dereng e. (Strana gelêrî) 
Gava ku ew n 'axive, mirov nizane ku Ialûte ye. 
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392 
Her wiha di tîpên transkripsiyonê de dabir ji bo nîşandana "eyn "a erebî 
tê bikaranîn. Hinek kes vê yekê di zimanê nivîskî de jî bi kar tînin, lê bi 
baweriya me ev yek ne pêwîst e. 
MÎnak: 
'Erebî, 'Eyşo, Şi 'il; me 'ane, me 'alûmat. 'ilm ... 
Dubare 
Dema tiştek hatibe dubarekirin ji bo ku dîsa neyê nivîsandin, ev nîşane tê 
bikaranîn. 
Mînak: 
Demên kurdi: dema niha 
                "              hê 
" 
boriya têdeyî 
                "              dÎ/dar 
                Il              berdest 
n 
Il 
Dabeş 
Ev nîşane jiber ku tiştan jihev euda dike û wekî nîşaneya dabeşkirinê jî tê 
bikaranîn, wekî "dabeş" tê binavkirin. 
Dema ku malikên helbestê li nik hev bêne nivîsandin, malik bi dabeşê 
jihev têne veqetandin. 
MÎnak: 
Birîndarê eşqê me / Dûr im ji siha bihan / Di hizar tÎ yek û sihan / 
Senaxwanê Melê me / Li hemû erd LÎ cihan (Feqiyê Teyran) 
Carinan du tiştên hemwate bi "dabeş"êji hev têne cudakirin. Her wiha di 
cihê "yan" de tê bikaranîn. 
Mînak: 
kesk / heftreng / keskesor: gokkuşagt Birc / Bedenên Amedê gelekî 
qedîmî ne. 
Di navnîşanan de ji bo cudakirina tax û bajêr, jimarcya avahiyê û 
tebeqeyê tê bikaranîn. 
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393 
Mînak: 
Taxa Berfîn. Kolana Osman Sehrî, No: 25/3 Rezan / Amed Di matematîkê 
de wekî nîşaneya dabcşkirinê tê bikaranîn. 
Mînak: 
6/3=2, 100/5=20 
394 
FERHENGOKA TÊGIHÊN RÊZIMANÎ BI SÊ ZIMANAN 
Kurdî     Îngilizî    Tirkî 
avanî     voice     çan 
avan iya dançêker            causativc              ettirgen can 
avaniya lebatî    active voice        etkcn çat: 
avaniya tebatî    passive VOlc~    cdilgen can 
baneşan               exclamation       ûnlern 
bêhnok                comma, virgule                 virgûl 
bêje! peyv I gotin            word     sozcuk 
bendik hyphen                kesme işareti 
bilêvkirin              pronunciation    telaffuz etmek 
bilinda navderkî                mixed high          karma yi.iksek 
bil inda paşdcrki                back high             artçikrşh yuksek 
birên hevokê     part of speech   cumlenin tigeleri 
bireser (tişte)    object   nesne 
ciderk /jêderka deng      place of articulation        çikak 
cîguherîn             metathcssis        goçûşme 
cînavk I bernav pronoun              zamir, add 
cînavka qertafî additional pronoun         ek zamir 
cînavka vegerok               reJ1exive pronoun          d6nUşIU zamir 
cînavka xwerû   direct pronoun sade zamir 
395 
cînavkên berbihevîn       reciprocal pronoun          iştcşlik zamiri 
cinavkên girekî rclative pronouns             baglaç zamirler 
cinavkên jimarîn               quantati ve pronouns    sayi zamirleri 
cinavkên kesandinê        conj ugationa I şahis ckleri 
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                                pronouns 
cinavkên kesane              personal pronouns          şahis zamirleri 
cinavkên kurtkiri               abbrcvaiated      krsalu lnuş zamirler 
                                pronouns 
cinavkên lihevxistî           contracted                          zamirle birlcşmiş 
                prcpositions       edatlar 
cînavkên ncbinavkiri       indefinite pronouns        belirtisiz zarnirler 
cinavkên pirsiyariyê        intcrogati ve pronoun    soru zamirleri 
cînavkên şanidanê           indicative pronouns        işaret zamirleri 
cînavkên tewandî            oblique case pronouns bûkûnlû zamirler 
cinavkên xwedîtiyê         posesive pronouns         iyelik zamirler 
cinavkên xwerû                direct case pronouns      sade zamirler 
cotbûn                  gemination         ikileşme 
cotcbêje              pair ofwords      sozcûklcrde eşleşme 
cotepeyv             double words    ikilemc 
çêbiwar                past particip\c   -miş Ti yapih ortacr 
(.0.8      ya dûdar              doubtful              distancc past      -rniş'li gcçrmşm 
                                                                rivaveti 
cirokiya dema bê              future perfcct tense       gclccckzamamn 
                                hikavesi 
Ç.O.B ya têdeyi                 past perfect tense           -di'li geçmişin 
                                hikayesi 
dabeş                    slash                      taksim 
dabir                      apostrophe        kesme işareti 
daçek                    preposition         edat 
daçekên hevedudanî     cornpound prepositions               bir\cşi k edatlar 
396 
daçekên neyîniyê            negatrvc              olumsuzluk edatlar 
                prepositions 
daçekên sedem î              causal preposition           nedensellik edatlan 
daçekên xweru                 simple preposition          sade edatlar 
dem       ten ses                 zamanlar 
dema bê              Iuture tense       gelecek zaman 
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dema bê ya nêzîk             furure continues tense                 yakin gelecek 
zaman 
dema borî ya berdest     past continuous tense   şimdiki zarnamn hikayesi 
dema borî ya dûdar         present perfect tense   duyulan geçmiş zaman 
dema bor! ya têdcyi        simple past tense            gorûlen geçmiş Laman 
dema niha           present tense   şimdiki zaman 
dema niha ya domdar    present continuous tense            sûrekli şimdiki 
zaman 
demên hevedudanî        compound tenses           birleşik zamanI ar 
deng,    sound   ses 
denganî                phoetics               ses bilgisi 
dengdar               consonant           ûnsûz, sessiz 
dengdarên nehilmî          unasprative consonant yumuşak sessizler 
(nerm) 
dengdarên difinî               nasal consonants             burun ûnsûzleri 
dengdarên dirankî           dental eonsonants          dişsel ûnsuzler 
dengdarên ezmandevî palatal consonant            damak ûnsûzlcri 
dengdarên hilmî (hişk)   asprati ve consonant      seri scssizler 
dengdarên lêvi û diranî 1ebiodental consonants               diş dudak 
ûnsûzleri 
dengdarên lêvkî               lebial consonants             dudak ûnsûzleri 
dengdêr               vowel    ûnlû, sesli 
397 
dengdêrên bilind             high vowcls         yuksek çikrşh ûnlûler 
dengdêrên dirêj               long vowels        uzun ûnlûler 
dengdêrên kurt                short vowels      krsa On lûler 
dengdêrên navincî          middle orta çikişh ûnlûler 
dengdêrcn nizm               low         alçak çrkişlr ûnlûler 
dengzanî              phonology          scsbilim 
dijwate                 antonym( ous) karşrt anlamh 
domdara hişk     voicelcss continuous       êtûmsûz sûrekli 
domdara nerm voiced continuous           otûmlû sûrekli 
dulêviya domdar              bilabial continuous          sûrekli otumlû 
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dunik     quotation marks               tirnak işareti 
erênî     affirmative          olumlu 
crgativî crgative                ergatiflik 
csmandev           hard palate         damak 
esmandevî û qirikî           palatal   damaksilar ve girlaksilar 
czmandevî          palatal   damaksilar 
fizeka hişk           voiceless spirant               otûmsûz SlZ1Cl 
fizeka nerm        voiced spirant    otûmlû SlZlCl 
gerguhêz, têper               transitive             geçişli 
gewrî I hefik       pharynx               bogaz 
gihanek                conjunction        baglaç 
girtiya difinî         nasal occlusive genizsel kapanti Il 
girtiya hişk           voiceless occlusivc           otumsuz kapanuh 
398 
                girtiya nerm        voiced occlusivc                otûmlû kapantih 
-              guherbarî            inflection             degişkenlik 
                hemwate            synonym             anlamdaş 
                herikiya lerzokî vibrant liquid      titreşimli akici 
                herikiya rexkî     latcral liquid        akiciyan ûnsûz 
hevalnav, rengdêr           adjective             sifat, on ad 
hevalnavên j imarîn        numeral adjectives         sayi sifatlan 
hevalnavên şanîdanê     demonstrati ve adjec-   işaret sifatlan 
                tives 
                hevalnavên çawaniyê    qualityadjcctives              niteleme 
stfatlari 
                hevalnavên jimarîn         quantative adjectives    sayi sifatlan 
                hevalnavên nebi-             indcfinite adjectives       bclgisiz sifatlar 
                navkirî 
                hevalnavên pirsiyariyê   intcrogativc adjectives   soru srfatlan 
                hevdeng              homophone       sesteş 
                bevenav              cornrnon noun cins ISIm 
                hevok/riste        sentencc              ci.imle 
                hevokên baneşanî           exclamation sentcnce    i.inlem ci.imlesi 
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                hevokên erênî positive scntence             olumlu cûmle 
                hevokên fermanî             emir cûmlcleri    imperative sentcnces 
                hevokên hevedudanî     compound sentence      birleşik cumle 
                hevokên lêkcrî sentence of actions        fiil cûrnlesi 
                hevokên navberÎ             intcnnediary sentcnce   ara ci.imleler 
                hevokên navdêrî              nominal sentence            isim ci.imlesi 
                hevokên neyînî                 negative sentence          olumsuz cumle 
399 
hevokên pirsiyarî             interrogativc sentencc   soru cûmleleri 
hevokên ragihandinî       declarativc sentences    bildirmc cûmlelcri 
hevokên xwerû (sade) simple sentencc               sade cumle 
hevoksazî            syntax   soz dizimi 
hevreng               homogragh         yazirm ayrn olan 
                                sozcuklcr 
hoker, hevalkar                adverb zarf, belirtcç 
hokerên cih û berckê     adverbs of place and      yan ve yer belirtilen 
                direction              zarflar 
hokerên çawaniyê           adverbs of qual ity           nitelik zarfi 
hokcrên demê adverbs of the time        zaman bildiren zarflar 
hokerên mêjerî                adverbs quantity              miktar belirten zarf1ar 
hokerên pirsiyariyê         adverbs of interrogation               soru zarflan 
hûrdek                 small leucr, lower case   kuçuk harf 
jrmarnav              numbers              sayi ad 
jiyer       expnencer          tecrube eden 
kevanek               bracket                 parantez, ayraç 
kirde      subject                 bzne 
kirpandin             stress    vurgu 
kişandina lêkerê               conj ugation       fiil çekirni 
kîte        syllable                 hece 
komek elause   yardimcr cûm le 
komeka alîkar    consequent        yan cumle 
komenav             colleetivc noun                 grub ismi 
lêker      verb       fiil 
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400 
lêkera bingehîn                 fundamental vcrb            temel fiil 
lêkera gerguhêz               transitivc verb   gcçişl i fiil 
lêkera hevedudanî          compound verb                birleşik fiil 
lêkera lebatî       active vcrb          aktiffiil 
lêkera negerguhêz          intransitivc verb                geçişsiz fiil 
lêkera pêkhatî   derivated verb tûretilmiş fiil 
lêkera tebatî      passive verb       edilgcn fiil 
lêkera xwerû     simple verb        sade fiil. bas it fiil 
lêkerên alîkar     auxiliary verb     yardunci liiller 
mê         feminine              dişil 
rnêjer   singular - plural                 tekil-çogul 
navbend              interfix                 ara ek 
navdêr noun     ad. isim 
nav dêrên hevedudanî cornpound nouns            birlcşik isimler 
navdêrên pêkhatî            dcrivatcd nouns                tûretilmiş isim 
navdêrên xwerû              simplc nouns      sade isirn 
navderki              mid-vowel          orta çikrşh 
navên razber     abstact nouns    soyut isim 
navên şênber    concretc nouns                 somut isirn 
navgir    infix       iç ek 
nebinavkiri          indcfinite             belirsizlik 
negerguhêz        intransitive         geçrşsiz 
nêr         mascu1ine          eril 
401 
nermika esmandev         velum   yumuşak damak 
nêtar     neutral                 notr 
neyînî    negative              olumsuz 
nîvdengdêr         semi-vowel        yan ûnlû 
nîvgirtiya bixişin                hissing semi-occlusive    luşiltrh yan kapantih 
nizma pêşderkî                 front low             alçak on çikrşh 
paşdaçek             post-position     son edat 
paşdcrkî               back       art çrkişh 
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paşesmandevî   postpalatal          artdamaksil 
paşgir I parkît     suffix     sonek 
paye      dcgree derece 
payeya berztirîn               superlative         ûstûnlûk derece 
payeya rûber!   cornparativc       karşilaşurma dereccsi 
pêşdaçek             preposition         on edat 
pêşderkî              front      on çikrşh 
pêşcsrnandevî   preplatal              on damaksilar 
pêşgir I pêrkit    prefix    on ek 
pcvdeng               diphthong           diftong 
pêveber               predicate             yûklem 
peyva pêkhatî   dcrivated word                 turetilmiş sozcûk 
peyva xwerû! sakor        simple word       sade sozcuk 
pcyvdariştin        word derivation                sozcuk tûretme 
peyvsazî               morphology       morfolojî, şekilbilirn 
402 
biçûkcr diminutive          kûçûltûcû 
...            plural     ço gul 
pirjimar 
pirsnîşan              question mark   soru işareti 
qertaf /xurdebêj              affix       ek 
qcrtafên baneşan îyê     vocativc case suffixes     seslenme eklcri 
qertafên bêjesaz             derivational affixes         yapim ekleri 
qertafên kêşanê              conjugational affixes      çekim ekleri 
qertafên neyiniyê            negative affixes                olumsuzluk ckleri 
qertafên tewangê           declcnsion affixes            bûkûn eklcri 
qirikî      glottal   grrtlaksilar 
rader     infinitive              mastar 
rastnivîs               orthography       imla, yazrrn 
raveber                modified              tamlanan 
ravek     phrase izafe, tamlama 
raveker                modifier               tamlayan 
rawe      mood    kip 



Rêzimana kurdî | 3483  

 

raweya daxwazî dema   past subjunctive               istek k ipi geçm iş zaman 
borî 
raweya daxwazî dema   pa st perfeet      istek kipi geç. 7.. 
boriya çîrokî        subjunctivc         hikayesi 
raweya daxwazî                present subjunetive       istek kipi şimdiki 
dema niha                           zaman 
raweya divêtî     should, shal]      gereklilik kipi 
raweya mercî     conditional mood             şart kipi 
(hckani) 
raweyên daxwazî             subjunctive moods         dilek kipleri 
raweyên hevedudanî     cornpound moods           birlcşik kipler 
403 
raweyên pêşkerî              indieative moods             belirtme kiplcri 
rayeka dema borî             past tense stem               geçmiş zaman koku 
rayeka dema niha            present tense stem        şi mdiki zaman kokû 
rayeka lêkerê    verb stem           liil kêkû 
rengedeng          allophone            nûans sesler 
rewşa banglêkirinê          vocative case     çagirma hali 
rewşa tewandî oblique case       bûkûnlû hal 
rewşa xwerû      direct case          yalrn hal 
rêziman                grammar              gramer, dilbilgisi 
sercnav                proper noun      ozel isim 
sêxal      ellipsis   ûç nokta 
spchînivis             calligraphy           guzel yaz) 
şahkornek           main clause        ana cumle 
jihên dengî         vocal cords          ses te!leri 
tebatî    passive voice     pasif 
têrker   comlement         tûmleç 
tewang                 declension          blikUn 
tîp           lcttcr      harf 
tîpa girdek           capitalletter        bûyûk harf 
tîpa dubare         double letter     şedde 
tîpa hûrdck         small letter         kuçuk harf 
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tîpandin               spelling                 kodlamak 
tîpên alîkar          approximate letters        kaynaştirma harfleri 
404 
vekîtandin           spelling                 hecelernck 
veqetandek       ezafch   tamlama takrsi 
wate      mearung              anlam 
xal          full stop                nokta 
xalbendî               punctuation       noktalama 
xalcbêhnok         semi colon          noktali vî rgûl 
xalecot                 col on    iki nokta Ust ûste 
xêzek    dash      konuşma çizgisi 
yekjimar              singular                tekil 
yeknik   singlc quotation                tek nrnak işareti 
                marks 
zayend                 gender                 cinsiyet 
zayenda rêzimanî             grammatical gendcr        gramatîk cinsiyet 
zengclork             Adam's apple     adem elmast 
ZIman   tonguc dil 
zimanê biçûk      uvula     kuçuk dil 
405 
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1.2.3.2.7 Cînavên xwemalîn 
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1.2.3.7.7 Daçekên egerî 
1.2.3.7.8 Daçekên vekitî 
1.2.3.8 Gihanek 
1.2.3.8.1 Gihanekên xwerû 
1.2.3.8.2 Gihanekên dubare 
1.2.3.8.3 Gihanekên daçekî 
1.2.3.9 Bang 
1.2.3.9.1 Bangên gazîkirinê 
1.2.3.9.2 Bangên dilxweşî û şahiyê 
1.2.3.9.3 Bangên êş nifrîn û kovanan 
1.2.4 Hevok 
1.2.4.1 Avahiya hevokê 
1.2.4.1.1 Hevokên lêkerî 
1.2.4.1.2 Hevokên navdêrî 
1.2.4.1.3 Hevokên bangê 
1.2.4.2 Di hevokê de niqteşanî 
Çavkanî 
Pêşgotin 
Gelê Kurdistanê ji berbanga dîrokê ve di bin nîrê bindestiyê de êş û zorê 
dikişîne. Her tiştên  Kurdan ketine ber bayê talan û wêrankirinê. Badev û 
firtoneya koledariyê serax û binaxa me bi  bêbextî dimale. Dijmin, 
kelepor û kevnetoreyê me jibo xwe bi kar tîne. Hebûn û kesbûna me di 
bin seqem û berfa mêtingeriyê de dilerize û bêçare hêdî hêdî diçilmise û 
tê pişavtinê. Zimanê me jî, mîna endamekî bingehîn ji hebûna me ya 
netewî  dibe armanca êrişên hovane. Jiber ku ziman hêlîna gel e. Hêlîna 
dîrok,  çand, tore û hemû nirx û bihayên netewî ye. Lew re bûye armanca 
yekemîn ji lêdanên mêtingeran re. Jibo ku dijmin gelê me ji meydanê 
rake, lêdana mirinê avêtiye  zimanê kurdî. Lew re baş zanibû ku kuştina 
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zimanê kurdî, kuştina netewa kurd bi xwe ye. Kuştina kurdayetî 
û  kesbûna kurdî bi xwe ye. Ev rastiyek e ku mirov nikare jiber çavan bixe. 
Di dirêjahiya dîroka  Kurdistanê de, dijmin ev  ramyarî bi rê ve biriye. 
Di  dema serdariya Ereban de, Omerê Kurê XETAB, zimanê kesê ku bi 
kurdî dipeyîvî jê dikir. Herwiha piştî binkevtina serhildana Dêrsimê, 
pêşniyaza I. INONU ew bû ku qirkirinên sipî bên pêkaninê. Jibo kuştina 
giyana serhildêr û berxwedêr li cem Kurdan qişleyên leşkerî hatin 
avakirinê û sêwiyên ku dê û bavên wan hatibûn kuştinê bi mejî û ramana 
kemalî tê de hatin xwedîkirinê. Armanca yekemîn ji van dibistanên di nav 
qereqolên leşkerî de ew bû ku tore, ziman, dîrok û kesbûna Kurdayetî bi 
nifşên kurdî  bidin jibîrkirinê. Lê tevî van êrîş û qedexekirinan jî, zimanê 
kurdî liber xwe da. Di çiya, şikeft û asêgehên Kurdistanê de, ji hêla gelê 
Kurdistanî ve hat parastin. Ev jî, encama resenî û xwezayiya zimanê kurdî 
û taybetiyên gelê kurd in. 
Zimanê me zengîn, pak, ciwan û xweş xwe gihand îro, lê mixabin ku heta 
niha abc û rêzimaneke yekbûyî û hevgirtî jibo wî peyde nebûye. Ev  jî, ji 
rewşa bindestîya welat tê. Bi tenê ev daxwaz di nav welatekî serbibxwe 
û azad, ji hêla dezgeheke netewî ve pêk tê. Îro hoyên xweyî û babetî 
derfet û karînan didin jibo birêvebirîna vî karî. Di vê derbarê de pêwîst e, 
ku herkes çi dizane bide gelê xwe. Lew re ku pêdiviya zimên jibo Kurdan 
mîna  xwarin û vexwarinê ye. 
Gelek rewşenbîr û zimanzan ji vê xebatê ditirsin. Çêkirina rêzimanekî bê 
kêmayî dikin bihane û li dijî vî karî derdikevin. Gelek jî, dityarên nexweş 
yên mîna :" Pêwîstî bi gelek zimanzanan nîn e " tînin ziman. Zimanzanî 
jî,  mîna her zanistîşax merc û hoyên wê hene. Lêkolînên ku dibin, giring 
e bi awayekî zanistî bin. 
Ez jî, mîna kurdekî welatperwer xwe berpirsiyarê pêşvebirina vê xebatê 
dibînim. Li gor karîn û derfetên xwe, çiqas kêm bin jî, ezê xwe berdim nav 
gulistana zimanê Kurdî. Xwe bi gul û çîçekan bixemilînim. Herdem jî, 
mezintirîn mamosteyê min di vê derbarê de zimanzan û têkoşerê 
serxwebûn û azadiya Kurdistanê Osman Sebrî ye. 
Min rêzimanê CELADET BEDIRXAN bingeh girtiye û bi dîtinên zimanzanên 
din temam kiriye. Di gelek cihan de min kêmayî li gor ramana xwe 
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dagirtine. Helbet, ev lêkolîn ne bê kêmayî ye, lê hêviya min ew e ku 
bigihîje armanca xwe û xwendevanên zimanê kurdî jê sûd bigirin. 
Selîm Biçûk 
1. Ziman, rêziman û hêmanên zimanê kurdî 
1.1. Ziman çi ye? 
Ziman, desteka têgihîştina mirovan e. Bê vê destekê jiyan û pêşveçûna 
bajarvanî nabe. Ziman bi dengên ku ji dev, lêv, dinan, qirik, ziman û bêvil 
dertên pêk tê. Herwiha bi van dengan zimanê devikî ( axaftin, peyîvîn ) 
çêdibe. Lê jibo zimanê nivîskî her dengekî ku tê bihîstinê liser kaxezê, bi 
nîşanekê tê naskirinê. Ev nîşan jî, bi tîp (herf ) tê bi navkirinê. Dema ku 
em dibêjin: Aş, em du dengan dibihîzin, dengê tîpa ( a ) û dengê tîpa ( ş ). 
Her yek bi nîgarekê tê nivîsandinê: A, ş 
Jibo zimanê kurdî (31 ) sî û yek tîpên latînî hatine danînê. Zimanzanê 
birûmet CELADET BEDIRXAN sî û yek deng di zimanê kurdî de pejirandine. 
Bi rastî, ev in dengên bingehîn di kurdî de. Lê hîn ( 6 ) şeş dengên din 
hene, ew jî ev in: Xw  Ç  K  P  R  T.Tîpa pevdeng û pênc tîpên cêwî, yên ku 
cihê du dengên nêzî hev digrin kêm in. Ji bilî van tîpan sê dengên din ku 
ji zimanê erebî ne, cihên xwe di nav dengên zimanê kurdî de digrin: A(ع), 
X(غ), H(ح). 
Her tîpek dengdar yan jî, yekgirtina bêdengan bi dengdarekê re dengekî 
çêdike, mîna: 
A    Av - ketin  ( ke - tin ). Jibo vî dengî kît ( birge ) tê gotinê. Her çend kîte 
bêjeyekê 
( peyvekê ) çêdikin, mîna: Serxwebûn                Ser - xwe - bûn. 
Rêzkirina çend peyvan jî, hevokek xwedî wate çêdikin mîna: Em 
serxwebûn û azadiyê dixwazin. Axaftin jî, bi rêzkirina hevokan pêk tê: 
Jibo pelixandina bêrûmetiya sedsalan, jibo jiyaneke bişeref û rêzdar, jibo 
gihîştina karwanê mirovahiyê, me bi destekî pênûs û bi yê din qilêş 
hilgirtiye. Berê me li çiyayên Kurdistanê, hêlînên baz û şêran. Me ev rê 
girtiye. Em bi xwîna sor vedikin û dişopînin, jiber ku: Ji serxwebûn û 
azadiyê bi rûmetir tiştek nîn e. 
1.2. Hêmanên zimanê Kurdî 
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Mîna ku li jor diyar dibe, di zimanê kurdî de ( 4 ) çar hêmanên  bingehîn 
hene  ku liser 
ava dibe û pêk tê: 
1.2.1. Tîp 
1.2.2. Kît 
1.2.3. Peyv 
1.2.4. Hevok 
1.3. Rêziman çi ye? 
Tevahiya bend û rêzanên rastaxaftin û rastnivîsandina zimanekî bi 
Rêziman tê bi navkirinê. Rêzimanê kurdî rastaxaftin û rastnivîsandina 
zimanê kurdî bi bend û rêzanan şirove dike. 
1.2.1. Tîp û dengên zimanê kurdî 
Tîp nîşanên ku liser kaxezê bi nivîsandin dengên zimên didin 
nasîn.Tevahiya van tîpan 
abc ya kurdî pêk tînin. Abc ya kurdî ya latînî ji ( 31 ) sî û yek tîpan tê 
sazkirinê: 
A   a   Tîpa yekemîn e , ji abc ya kurdî. Bi serê xwe dengekî dirêj, ji kûraniya 
qirikê, 
bi vekirina dev derdixe. Bi lêvkirina vê tîpê re ba ji nav devê mirov dertê 
û vekirina dêv 
hinekî dom dike : Av, al, agir, Alan, Azad, ax, aram, aş ... 
B   b   Tîpa duyemîn e, di abc ya kurdî  de. Bi  anîna her du lêvan ser hev 
peyde dibe 
û bi serê xwe tu dengan nade : Bav, baz,  berber, baran, Botan, barbar,... 
C   c   Bi serê zimên ji hêla jorîn ve peyde dibe, yan ku bi danîna serê zimên 
ser perçeyê 
 jêrîn ji nav devî. Ev tîp dengekî bi çingênî derdixe: Can, cer, ciwan, cercer, 
co,   cobar,... 
Ç   ç   Mîna ( c ) bi alîkariya  serê  zimên peyde dibe û dengekî bi çingênî 
derdixe. Bi du 
 awa tê bikaranînê: 
Awayê nerm: 
Çêlek - çîrok - çîn - çivîk - çilmisîn... 
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Awayê sert : 
Ço - çol - çîmen - çayê - çal - çayir ... 
D   d   Bi alîkariya serê zimên ku li dinan dikeve peyde dibe: 
Dad, derd, dem, dê, dîmen, dûman,  dadvan,... 
E   e   Dengdareke xweser e. Bi vekirina dev û     rakirina lêv û dinan ji ser 
hev, dengekî 
kurt yekcar ji baniyê qirikê derdixe: Ez, em, ezber, erzan, encam, 
efsane,... 
Ê   ê   Tîpeke dengdar e. Ji baniyê qirikê, bi vekirina dev û rakirina lêv û 
dinanan ji ser 
hev dengekî dirêj derdixe: Êl, êm, êvar, êzing, êş, êrîş, êrdim, … 
F   f    Ev deng bi alîkariya lêv û dinanan çêdibe. Lêva jêr dikeve navbera 
dinanên jêr û jor û hinekî tê qerisandinê.Lêva jor jî, hildayî dimîne: Fener, 
ferman, fêrbûn, Ferfûr, Fanos, ... 
G  g    Ev deng liser nîvê zimên ji jor ve çêdibe.   Nîvê zimên bi ser şikefta 
devî ya jor de tê qerisandinê û lêv û dinan vekirî dimînin: Ga, gur, gul, 
guh, gel, gamêş, ger, gez, … 
H   h   Ev deng ji qirika mirov bi hûkirinê dertê. Herwiha dev, lêv û dinan 
vekirî dimînin: 
Hawar, huner, hozan, hêz, herêm, hêvî , hêja, … 
I   i     Ev dengdar bi vekirina dev dengekî kurt û yekcar ji nîvê qirikê 
derdixe. Di destpêka peyvên kurdî de nayê bikaranînê. Herwiha di dawiya 
peyvan de jî, ji bilî çend daçekan nayê bikaranînê, mîna: Bi, ji, çi, di,... 
Kirin, birin, mirin, bilbil, dirinde, Dimdim... 
Î   î     Ev dengdara  xweser bi vekirina dev, lêv û dinandengekî dirêj ji nîvê 
qirikê derdixe: 
 În, îşev, îsal, înan, îcar, îsot... 
J  j     Ev deng ji pişt dinanan peyde dibe. Mirov binê zimanê xwe bi ser 
pişta dinanan 
 ve hinekî diqerêse û vî dengê bi xuje xuj derdixe: Jar, jîn, jiyan, jîjo, jêr, 
jor, jîr,jajî 
K   k    Ev deng ji nîvê pişta zimên bi alîkariya şikefta dev ya banî peyde 
dibe. 
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Ev tîp cihê du dengan digre. 
Awayê nerm: Ker (nabihîse), kil, kor, kin, ka (pûşê hûr), kadîn, kavil, kar 
(çêlika bizinê)... 
Awayê sert : Ker (bar radike), kum, kun, kar (îş), kole, kol, kaxez, ka (bide 
min), 
L   l     Ev deng bi alîkariya serê zimên ji nîvê zimên dertê: Lal, lale, lûle, 
Leyla, 
 Lezgîn, leylan, Lor... 
M   m  Ev deng bi girtina dev û dinan û danîna lêvan ser hev ji bêvilê dertê: 
         Mar, mêr, mal, mê, Memo, Med, meymûn, mom... 
N   n   Bi alîkariya serî û nîvê pêşzimên bi hildana lêvan ji ser hev ji bêvilê 
dertê: 
         Nan, narîn, nalîn, Nermîn, nûner, nîşan, Nişmîn... 
O   o   Ev xweser dengekî dirêj ji nav dev bi vekirina lêv û dinan derdixe: 
         Ol, ode, Oso, ocax, olk, oldar... 
P   p   Ev deng bi danîna her du lêvan ser hev dertê û bi du awa tê 
bikaranînê: 
Awayê nerm: Pîr (bi emir), pepûk, pîvaz, pêlav, pembû, pîrejin... 
Awayê sert: Pere, por, pirç, perçe, pûş, poşman, pîr (rêberê dîn) 
Q   q   Ji nîvê qirikê dertê: Qaz, quling, qîz, Qamişlo, qirik, qijik, qîrên, 
qoq,... 
R   r    Ji serî û nîvê pêşzimên peyde dibe û bi du awa tê bikaranînê: 
Awayê nerm: Rol, reben, rêwî, rê, rik, rim, rimbaz 
Awayê sert: Reş, rewş, rabûn, rewşenbîr, req... 
S   s    Ev deng ji nav dinan bi fîtîkdanê peyde dibe: Sal, sor, sar, sol, sîr, 
sersal, sosin... 
Ş   ş    Ji pişt dinanan û  bi alîkariya binê zimên peyde dibe: şor, şûr, şîr, 
şar, şir, şêr, 
 şoreş, şeş,... 
T   t    Bi alîkariya dinanan û serê zimên peyde dibe û bi du awa tê 
bikaranînê: 
Awayê nerm: Tîr, tirî, tûr, tîtî, tilûr, tîj... 
Awayê sert: Tirş, teşî, teşt, tor, ter... 
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U   u   Ev dengdara xweser bi vekirina lêv û dinan ji nav dev yekcar û kurt 
derdikeve. 
 Di pêşiya peyvan de nayê bikaranînê.Di dawiya peyvan de jî, bi awakî 
sinorkirî tê mîna: 
Tu,  ku, du,... 
Kur, gur, kum, xurde, gumgum, qure 
Û   û   Ev dengdara xweser bi vekirina dev, dinan û lêvan ji  nav dev dirêj 
derdikeve û 
vekirina dev hinek dom dike: Ûrg, kûr, rû, mû, dû, çûn, bûn... 
V   v   Ev deng bi alîkariya lêv û dinan peyde dibe. Lêva jêr em dikin 
navbera dinanên jêr 
û jor û hinek diqerêsin: Vedan, volkan, viyan, vîn, veşartin, valabûn... 
W   w  Ev deng  di nav lêvan de peyde dibe. Bi alîkariya dengdaran tîpên 
siwar çêdike 
û  ew bi xwe jî, nîv dengdar e: Wa, we, wê, wi, wî, ew, -êw. 
Bi alîkariya tîpên bêdeng jî, pevdengan çêdike, wek: Xw, kw, gw. 
Wan, welat, wêran, windabûn, wî, ew, 
Xwarin, xweser, xwê, xwîn, xwinav 
Gwêz, gwîtin, kwîr, kwînêr... 
X   x   Ev deng ji nîvê qirikê dertê:Xanî, xort, xebat, xizim, xunav, xirab, 
xezal,.... 
Y   y   Ev deng ji nîvê pişta zimên peyde dibe. Nîvdengdar e û bi alîkariya 
dengdaran tîpên siwar çêdike: Ya, ye, yê, yi, yî, ey. 
         Yar, yek, gulîyên sor, neteweyî, eywan... 
Z   z    Tîpa dawî ye ji abc ya kurdî. Dengê wê ji nav dinanan peyde dibe. 
Zozan, zevî, zor, zindan, zerzûr, Zerê, 
1.2.1.1.  Abc ya Kurdî 
Abc ya kurdî ( 31 ) sî û yek tîp in û li du beşan par ve dibin: 
Tîpên  gir ( girek ): 
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 hûr ( hûrek ): 
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 
1.2.1.2.  Tîpên dengdar 
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Di zimanê kurdî de ( 8 ) heşt tîpên dengdar hene: 
A E Ê I Î O U Û 
Bi lêvkirina van tîpan mirov devê xwe ji hev vedike. Her tîpek jî, bi serê 
xwe dengekî derdixe. 
A    a  kar               şar 
E     e ker               şer 
Ê     ê kêr               şêr 
I      i  kir                şir 
Î      î  kîn               şîn 
O    o  kor               şor 
U    u  kur               gur 
Û    û  kûr               şûr 
Li gor Kurtî û dirêjahiya dengê van tîpan di nav xwe de, li du beşan par 
dibin: 
1.2.1.2.1. Kurtedeng: E   I   U 
E   e   ez, em, ber, şer, berber, ezber, pale 
I    i    Dimdim, bilbil, dil, mirin, kirin, min 
U  u    tu, gul, guh, kum, kur, Kurd, durust 
1.2.1.2.2. Dirêjedeng: A   Ê   Î   O   Û 
A    a  av, al, ap, Alan, bav, Dara, baran 
Ê    ê   êl, êm, êrîş, dêm, rê, mêr, Bêrîvan 
Î     î   în, îro, îşev, dîn,jîn,şîn, zîn, sîr, şîr 
O   o   ol, ordek,olk,Oso,Soro, Bozo,sor 
Û   û   ûrg, tûr, şûr, rû, mû, kûr, dûr, hûr 
1.2.1.3. Tîpên Dengdêr: 
Di zimanê kurdî de (23) bîst û sê tîpên dengdêr hene. Ev tîp bi serê xwe 
tu dengî nadin. 
 Tîpên dengdêr ev in: 
B  C  Ç  D  F  G  H  J  K  L  M  N  P  Q  R  S  Ş  T  V  W  X  Y  Z 
1.2.1.4. Pevdengtîp 
Ev tîp ji yekgirtina du tîpên bêdeng û dengdarekê çêdibin: 
xw     xwa, xwe, xwê, xwi, xwî. 
gw     gwê 
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kw     kwî 
Xwa: Xwarin, xwazgîn,xwas,... 
Xwe: Xwere, xweser, xwelî, ... 
Xwê: Xwêdank, xwêsî, ... 
Xw : Xwinav, xwirde, xwirdekar,... 
Xwî: Xwîn, xwînxwar, xwînî, ... 
gwê   gwêz 
gwî    gwîtin 
kwî    kwîr kwînêr 
1.2.1.5.  Siwartîp 
Ev tîp bi yekgirtina tîpên ( y, w ) û dengdaran çêdibin: 
Y : Ya, ye, yê, yi, yî, ey. 
W: Wa, we, wê, wi, wî, ew, êw, aw. 
Y       yar, yek, Darayê Kurd, mayin, çiyayî, meydan,... 
W       Wan, welat, wêne, windabûn, wî, xew, dêw, daw 
1.2.1.6.  Cêwîtîp 
Ev tîp bi du awa tên bilêvkirinê û di ziman de cihê du dengan digirin. 
Cêwîtîp ev in: 
Ç     K     P      R         T 
Her tîpek ji van du dengan derdixe, dengekî nerm û yekî sert 
Tîp 
Awayê nerm 
Awayê sert 
Ç 
çem     çêlek     Çîrok 
ço        çap       çep 
K 
ker      kil         kezeb 
ker      kum      kol 
P 
pîr       pêlav     pîvaz 
pîr       per        pirç 
R 
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rût       rûn       rêzan 
reş       rewş     razan 
T 
tûr       tîr         tirî 
têr        tor         teşî 
1.2.1.7. Rastnivîsandina Tîpan 
1.2.1.7.1. Tîpên gir û hûr: 
Di nivîsandina kurdî de, ji van rewşên ku em li jêr rêz bikin û pê ve her 
gav tîpên hûr tên nivîsandinê: 
1. Nasnav ( Navên bernas ): 
Ev nav bi tîpa gir dest pê dikin û tevayî jî, tîpên gir bên nivîsandinê, rast 
e. Wek: 
Azad > AZAD 
Xebat > XEBAT 
Şêrîn > ŞÊRÎN 
Amed >AMED 
Qamişlo > QAMIŞLO 
WAN > WAN 
Botan > BOTAN 
Bagok >BAGOK 
2. Hevok (Pevek): 
Herdem bi tîpa gir dest pê dike. 
Wek:Şoreşa Kurdistanê xwe gihandiye koçbera şerê gelî. Di şerê gelî de 
jî, hemû hêzên civatê dibin eniyên cengê. Îro li Kurdistanê her gund, her 
bajar li hember dijmin, eniyeke cengê vedike. 
3. Dema mirov bixwaze bêjeyekê yan jî, navekî di hevokê de berçav 
bike jibo balkêşîyê bi tîpên gir di navbera du kevanên biçûk de dinivîse. 
Wek: Li welat " ÇAPKIRIN "a pirtûkan qedexe ye. 
Ji " SERXWEBÛN " û " AZADI " yê bi rûmetir tiştek nîne. 
4. Sernivîsên gotar û nivîsaran bi tîpên gir dest pê dikin yan jî, tevahî 
bi tîpên gir tên nivîsandinê. 
Wek: Enîşka Rêzimanî > ENÎşKA RÊZIMANÎ. 
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5. Navên pirtûk, rojname û kovaran bi tîpa gir dest pê dike yan jî, 
tevayî bi tîpên gir tê nivîsandinê. 
Rêzimanê Kurdî  >  RÊZIMANÊ KURDÎ 
Rewşen > REWşEN             Lêkolîn > LÊKOLÎN 
Welat    > WELAT              Avaşîn  >  AVAşÎN 
6. Textik û tepikên rêklam û bangeşiyê û balkêşan (lafte ) bi tîpên gir 
dest pê dikin yan jî, tevayî bi tîpên gir in : 
BIJÎ SERXWEBÛN Û AZADIYA KURDISTAN 
1.2.1.7.2.  Hatina tîpên dengdar li pey hev 
Di zimanê kurdî de du  dengdar di bêjeyekê de yan jî, di bêje û paşgînekê 
de li pey hev  nayên,di vê rewşê de tîpên : 
( Y,W, H  ) dengdaran ji hev dûr dikin.Mîna: 
Gî - an                   Giyan. 
Du - emîn               Duwemîn. 
Dirêja - î                 Dirêjahî 
Tîpa (w ) dema bi vê delametê radibe bi tenê li pey van dengdaran  ( o, u, 
û ) tê, jibo ku lêvkirina bêjeyê neyê guhertinê. Mîna: 
Ez di rêza duwemîn de bûm. 
Duwekî tarî ji agirê petrolê dertê. 
Min serşoweke fireh ava kir. 
Tîpa (H) di şûna tîpa (Y) de tê bikaranînê , di bêjeyên  mîna: 
Dirêj             dirêjayî                   dirêjahî 
Teng            tengayî                  tengahî 
Reş              reşayî                    reşahî 
Ji hêla din ve gelek bêjeyên kurdî yên ku bi tîpa  ( h ) dest pê dikin, bi 
demê re ev tîp ketiye û bi dengdarekê dest pê dikin, mîna : 
Êrîş              hêrîş 
Awa             hawa 
Ûrde             hûrde 
Êl                 hêl 
Evîn             hevîn 
Elb               helb 
Avêtin          havêtin 
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Dema ev bêje dibin berbarê vê rêzanê vedigerin ser reseniya  ( eslê 
)  xwe. Mîna: 
Bi êrişên tund gerîla dijmin dipelixîne. 
Bi hêrişên tund gerîla dijmin dipelixîne. 
Bi awakî sert ez rabûm. 
Bi  hawakî sert ez rabûm. 
Pêavêtin       Pêhavêtin 
Tîpa ( Y ), di hemû rewşên din de, bi delameta jihevdûrkirina dengdaran 
radibe. Mîna: 
Gundiyekî got : " Çiya em in , me bombe bikin ". 
Bêjeyên ku bi dengdaran dest pê dikin, dema li dû daçekan tên, ev daçek 
dikarin 
dengdarên xwe bavêjin. Mîna : 
Ajotin           bi ajo               bajo 
Anîn             bi îne               bîne 
Axaftin          biaxife             baxife 
Di nivîsandina kurdî de zêder ( a, ê, ên ) mîna paşgînan tên pejirandinê, 
dema dawiya 
 bêjeyê dengdar be, tîpa " y " dikeve pêşîya zêderê . Mîna: Çiyayê  Cûdî 
pîroz e . 
1.2.1.7.3. Yekgirtina Tîpan 
Di kurdî de du tîpên mîna hev di bêjeyekê de, li dû hev nayên. Di vê rewşê 
de yek 
jê dikeve. Mîna: 
Xurt - tir                xurttir                    xurtir 
Paş  - şîv                paşşîv                   paşîv 
Deng - gir               denggir                   dengir 
Derd - dar               derddar                  derdar 
Di zimanê kurdî de çend tîpên ne ji hev digihîjin hev û dengekî nû çêdikin 
yan jî, 
cih didin tîpeke nû.  Ji yekgirtina tîpên ( xw) û (gw ) bi dengdaran re 
pevdeng çêdibin :     Xwa, xwe, xwê, xwi, xwî. 
Gwê, gwî, Kwî, kwê. 
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1.2.1.7.4. Cîguhertina tîpan 
Di zimanê kurdî de gelek dengên nêzî hev hene. Di peyvajowê de gelek 
caran li gor devok û zaravên  kurdî cihê xwe bi hev guhertine. Mîna : 
( v ) û  ( f )            Hevt             heft 
                            Sekevtin       serkeftin 
                            Hevsar          hefsar 
                            Hêrivandin     hêrifandin 
(v) û (b)                 Av               ab 
                            Bav              bab 
                            Lêv              lêb 
                            Gulav            gulab 
( z ) û ( s )             Leyiztin         leyistin 
                            Paraztin        parastin 
                            Bihîztin          bihîstin 
( j ) û ( z )              Jîrek             zîrek 
                            Jeng             zeng 
                           Jehir             zehir 
( v ) û ( w)             Serkevtin      serkewtin 
                            Av               aw 
(b) û ( w)               Xirab            xiraw 
1.2.1.7.5. Bihevguhertina dengdaran 
Tîpên (eh) dema di yek bêjeyê de, li dû hev bên, ev herdû tîp dikevin  û 
cihê xwe didin tîpa  (a). 
Çehv            Çav 
Xwehr           Xwar 
şehr             şar 
Kehr             Kar 
Behr             Bar 
Mehr            Mar 
Çehr             Çar 
Tîpên (ih)  dibin ( î ) 
Cih                        Cî 
Sih                        Sî 
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Mih                        Mî 
Bih                        Bî 
Rih                        Rî 
Tirih                      Tirî 
Tîpên (uh) dibin (o) yan jî  ( û ) 
Cuh                     Co 
Duh                     Do 
Buhtan                 Botan 
Duhtmam             Dotmam 
Cuhtkirin              Cotkirin 
Cuhtin                 Cûtin 
Nuh                     Nû 
Di van rewşan de kurtedeng cihê xwe dide  dirêjedengê. 
Dema di bêjeyekê de dirêjedengên ( î, û ) dikevin pêşiya dengdareke din 
û bi tîpên 
( y, w )  ji hev tên vekitandinê, ev dirêjedeng cihê xwe didin kurtedengên 
ji babeta xwe , 
anku ( î )dibe( i ) û     ( û ) dibe (u). Wek: 
Çiyayîyê mêrxas       Çiyayiyê mêrxas 
Gundîyek                          Gundiyek 
Dûwek                             Duwek 
Mûwek                             Muwek 
Bûwer                             Buwer 
Bêjeyên mîna (dê, rê ...) dibin: 
Diya                                Riya 
Diya min                           Riya min 
Di navên nêr de , dema tîpa  (a) hebe, bi tewandinê dibe     ( ê ). 
şervan                             şervên 
Ga                                  Gê 
Nan                                 Nên 
Gavan                             Gavên 
Derman                            Dermên 
Alan                                Alên 
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Dîwar                              Dîvêr 
Lêkerên pirkîte, dema dengê dawî ne ( i ) be ,di fermaniyê de tê zîvirandin 
û dibe ( i ). 
Axaftin        axaf               axif              diaxife       baxife 
Cemedîn        cemed          cemid           dicemide    bicemide 
Li gor hin devokan ev tîp dibe ( ê ) . 
Baxêfe          Balêse ( Alastim ) 
Lêkerên derhingêv yên ku bi ( andin ) dawî dibin di  fermaniyê de ( a ) 
dibe ( î ) . 
kelandin                  dikelînim                 bikelîne 
Gerandin                 digerînim                 bigerîne 
Kenandin                 dikenînim                bikenîne 
Revandin                 direvînim                 birevîne 
1.2.2 Kît 
Kît di bêjeyê de parçeyê biçûktirîn e ku nema tê parçekirinê, ev jî, bi tîpên 
dengdar pêk tê. 
Xebat: Bêjeyeke dudeng e ( xe - bat ). ( Xe ), dengê yekemîn e. ( Bat ) jî, 
dengê dûwemîn e. Her dengek ji van nema tê parçekirinê. Em nikarin 
(xe), wiha parçe bikin:           x - e. 
Herwiha ( bat ) jî, nayê parçekirinê. 
Ba: Bêjeyeke yekdeng e, nayê parçekirinê. Di bêjeyê de çend tîpên 
dengdar hebin, hewqas deng  hene, liser vî bingehî bêjeyên kurdî li gor 
hejmara tîpên dengdar bi vî awayî  tên parkirinê: 
1.2.2.1. Bêjeyên Yekdeng 
Di van bêjeyan de tîpeke dengdar heye. Mînak: 
Dê , bav, bar, av, xak, ap, şar, dar, ji, bi, li, yek, kir, bir, mir, çû, bû, deng, 
bang,... 
1.2.2.2. Bêjeyên Dudeng 
Hacer                    Ha  -  cer 
Baran                    Ba   -   ran 
Karwan                  Kar  -  wan 
Hêvî                      Hê  -  vî 
Di van bêjeyan de du tîpên dengdar hene û bi du dengan tên parçekirinê. 
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1.2.2.3. Bêjeyên Sêdeng 
Serkevtin                ser  -  kev  -  tin 
Hilpişkîn                  hil  -  piş  -  kîn 
şoreşger                 şo  -  reş  -  ger 
Berxwedan              ber  -  xwe  -  dan 
1.2.2.4. Bêjeyên Çardeng 
Serîhildan                         se   -  rî  -  hil  -  dan 
Bajarvanî                          ba  -  jar  -  va  -  nî 
Welatparêz                       we  -  lat  -  pa  -  rêz 
Koçbarkirin                        koç  - bar  -  ki  -  rin 
Di van bêjeyan de çar tîpên dengdar hene û bi çar dengan parçe dibin. 
Herwiha bi vî awayî bêjeyên pênc deng jî, tên parçekirinê. 
1.2.3. Peyv 
1. Di zimanê kurdî de peyv çi ye? 
Di  Nîsana 1990 î de , li derdorên Bêytûlşebabê, lehengê nemir Sebrî ( 
Cemîl ) gihişt 
karwanê şehîdên nemir. Rêhevalê Sebrî mîna hemû şehîdên me, navê 
xwe bi tîpên ji agir  di singa dîroka Kurdistanê de neqişand..." 
Ji rêzên jor diyar e ku hevok ji çend bêjeyên xwedî wate saz dibe. Bi 
hevketina van bêjeyan hevok wateya xwe distîne, lê dema em bêjeyekê 
ji hevokê berçav bikin, mîna Sebrî. Bêjeya Sebrî ji çend tîpan saz bûye: S 
E B R Î  di nav van tîpan de du tîp dengdar in ( e, î ) jibo vê jî, lêvkirina vê 
bêjeyê parçe dikin : Seb - rî. Em dibêjin ev bêje du deng e. Ji hêla din ve 
bêje xwedî wate ye. Gava em navê Sebrî dibihîsin em dizanin ku kesekî 
şoreşger pê tê binavkirinê û ev kes şehîd ketiye. Herwiha hemû bêjeyên 
ku di rêzên jorîn de hatibûn mîna : Bêytûlşebab, Nîsan, 1990 î ,li, bi, ji, 
leheng, şehîd, hemû, gihişt , .... 
Her bêjeyek ji van  ji çend tîpan saz dibe, çend dengan dide û wateyekê 
nîşan dike. Li gor vê em dikarin peyvê (bêjeyê) bi vî awayî bidin nasandin: 
Peyv ji çend tîpan saz dibe, çend dengan derdixe û wateyekê berçav dike. 
1. Peyvên hevdeng 
Lêvkirin û nivîsandina van bêjeyan yek e, lê wateya wan ji hev cuda ne. 
şîn                şîn               şîn 
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Ber               Ber               Ber            Bîr                  Bîr 
Pir                Pir 
şor               şor 
Cot              Cot 
1. Peyvên hevwate 
Wateya van bêjeyan yek e, lê lêvkirin û nivîsandina wan ji hev cuda ne. 
Bêje         Peyv     şor    Xeber   Qise    Axif 
Pir            Gelek       Zehf 
Gerdûn     Dinya      Cihan 
Rûmet      şeref 
şerm         Fihêt 
Zû            Bilez 
ç. Peyvên dijhev 
Ev bêje bi wateya xwe dijî hev in . 
Reş                       Sipî 
şer                        Aşitî 
Sar                        Germ 
Sivik                      Giran 
Birûmet                  Bêrûmet 
Mezin                     Biçûk 
Nezan                    Zana 
parçeyên axaftinê di kurdî de  (koma  peyvan) : 
Koma hemû peyvên ku di axaftin û nivîsandina kurdî de peyda dibin 
parçeyên axaftina kurdî ne.  Ev jî,  neh  beşên bingehîn in, di zimanê kurdî 
de. Emê van parçeyan li jêr rêz bikin û bi firehî  liser rawestin. 
1.2.3.1   Nav 
1.2.3.2   Cînav 
1.2.3.3   Rengdêr 
1.2.3.4   Hejmar 
1.2.3.5   Lêker 
1.2.3.6   Hoker 
1.2.3.7   Daçek 
1.2.3.8   Gehandek 
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1.2.3.9   Bang 
1.2.3.1  N a v 
Kêliyek ji Bihara Gundê min 
Serê sibê ye. Rojê şaxên xwe yên zêrîn diavêtin mêrg û palên çiyê. Ox ... 
Xweş ! Ev çi awaza bêmirin e, tê guhên min; Marêna bizin û karikan, 
borîna çêlek û dewaran, barbara berx û mihan, çîwçîwa çivîk û şalûlan. 
Dengê bilûrek bi awazeke girînî û xemgîn mîna pêlên bayê guhên min 
hênik dike. Haho! Strana " lo lo lawiko " bi dengekî stûr û giran pêl dide. 
Di nav re qebqeba kewekî ji kontara çiyê bilind dibe. şêrîn bang dike 
Narînê.Gulê bang dike Perwînê. Ewt ewta segên gund , qid qidq mirîşkan. 
wey bavo! Dengê zeriyeke delal ji riya kehniyê tê, bi strana 
" Her hebin pêşmergên me " xwe mijûl dike. Wey hesteyên min, ez çi 
bihîdzim, ez çi berdim?! Bi hev re ox yeh! Sinfonîyeke xweristî bêmirin e. 
Dengê Zeriyê, wey xweziya min bi we Pêşmergeno! Bilûra şivên ?! Na, 
dengê kewan?! Na, na ... wey lo dilo! Ev çi ye?! Ev çi  bûye?! ... 
Dema em ji nivîsa jorîn van bêjeyan berçav dikin: Bihar, gund, roj, mêrg, 
çiya , awaz, guh, kehrik, berx, şivan, şêrîn, Gûlê, kew, hest ... 
Em dibînin ku her bêjeyek ji van kesekî , cihekî yan jî, tiştekî dide nasînê. 
Ev kes, cih û tişt bi vê bêjeyê tê binavkirinê. Di zimanê kurdî de nav  ji van 
bêjeyan  re tê gotinê. Herwiha nav bi vî awahî tê nasdan: 
Nav parçeyek e ji axaftina kurdî ( yek ji bêjeyên zimanê  kurdî ye). Tiştek 
, kesek, lawirek yan jî, cihek bi vê bêjeyê tê naskirinê. 
1.2.3.1.1  Beşên Navan 
Di zimanê kurdî de du beşên navan hene: 
Navên ku mirov bi her pênc hesteyên ( hisên ) xwe dikare nas bike, an ku 
hebûneke wan berçav hebe, ji van navan re şênber (madî) tê gotinê. 
Mîna: Av , nan, çiya, ba, çêlek, berx, çivîk, bilûr ... 
Navên ku mirov nikare bi her pênç hesteyên xwe nas bike, yan ku 
hebûneke wan ya berçav tuneye, lê mirov di raman û mêjiyê xwe de wan 
nas dike. Razber (manewî) ji van navan re tê gotinê. Mîna: Giyan ( rih ), 
jîrî, hiş, sewda, bext, raman.... 
1. Navên şênber 
Navên şênber yên xwedî giyan: 
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Jin                        Narîn, şêrîn, Gulê, Perwîn, Zînê, 
Mêr                       Azad, Hogir, Xebat, Hawar, Reşo, 
Mirovên nêr             Mêr, xort, bav, bira, xal, ap, 
Mirovên mê             Jin, keç, bûk, xwîşk, dotmam, .... 
Lawirên nêr             Beran, nêrî, ga, beraz, dîk, hesp... 
Lawirên mê             Bizin, çêlek, mih, mehû, mirîşk, 
Navên şênber yên  bêgiyan 
Mêza                     Av, baran, berf, beroş, ode, cam ... 
Nêrza                     Kon, nan, kevir, agir, êzing, 
1. Navên Razber 
Ev nav tiştekî bêrih û can, bêleş û giyan bi nav dikin. Tiştekî ne berçav e, 
lê mirov 
di ramana xwe de nas dike. Mînak: Hêvî, tirs, mêranî, raman, saw, merdî, 
cangorî..... 
Navên razber sê beş in: 
1. Navên Ramanî 
2. Navên ku bi paşgînên " atî, tî û î " tên sazkirinê. 
3. Navên raderî 
4. Navên ramanî 
Nêrza           Sewda, rih, derd, hiş,... 
Mêza            Hêz, hêvî, tirs, saw,... 
2. Navên jêbirînî 
atî               Reşatî, serokatî , koratî, mirovatî,.... 
tî                 Hevaltî , biratî, zavatî, feqîrtî,.. 
î                  Erzanî,  xweşî, hogirî, giranî, rebenî,... 
3. Navên raderî 
Ev nav raderên lêkeran bi xwe ne. 
 n                çûn, man, bûn, dan,.. 
in                birin, kirin, hatin, firotin,.. 
în                anîn, kirîn, nalîn, revîn, firîn,... 
andin            kelandin, tirsandin, kenandin, 
Bi du awayên din nav di zimanê kurdî de par dibin. Nasnav û 
gelempernav: 
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1. Nasnav 
Ev nav mirovekî yan tiştekî bi tenê binav dikin û ew tişt yan ew kes bi wî 
navî xuya ye. Nasnav, navên tiştan, jinan, mêran û welatan in. Mînak: 
Kurdistan, Afrîn, Koban, Hêzil, Ferad, Bagok, Botan, Qamişlo, şêrîn, Zêrîn, 
Azad, Reşo, Dîcle,.. 
Nasnav herdem bi tîpa gir dest pê dikin û dibe ku bi tevayî  jî, gir bên 
nivîsandinê. 
Di kurdî de nasnav ev in: 
1. Navên kesan( Rastnav ) 
Ev navên mirovan in. Mînak: 
Hacer, Bêrîvan, Egîd, Simko, Rewşen, Sêvê, Temo, Cesûr, Azad, Raperîn, 
Rêwîn,... 
Ev nav ji sê navan pêk tên: 
1. Navê pêşî Azad ( navê kesekî ye ) 
2. Navê bav şivan ( şivan bavê Azad e ) 
3. Navê malbatî Temo ( şivan ji mala Temo ye ) 
Azadê şivanê Temo  yan jî, Azadê kurê şivanê Temo. 
2. Navên malbatî 
Bedirxanî, Osmanî, Pehlewî, şikakî,... 
3. Navên nijadî 
Kurd, Faris, Ereb, Tirk, Ermen,... 
4. Navên erdnîgarî 
Navê welatan          Kurdistan, Misir, Filestîn, Çîn, 
Navê bajaran           Amed, şirnex, Qamoşlo, 
Navê çiyan              Bagok, Gebar, Cûdî, Agirî, 
Navê çeman            Hêzil, Ferad, Dîcla, Xabûr, 
Navên cih û deran    Botan, Xerzan, Hesinan, 
Herwiha navên gundan jî, ji nasnavan tên hejmartinê. 
1. Navên Celeb 
Ev nav her tiştên ji beşekî, babetekê yan jî, celebekî binav dikin. Mîna: 
Çiya, Bajar, welat, mih, bizin, beran, ga, mirov, 
Navên celeb bi du beşan tên parkirinê: 
1. Navên Beş 
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Ev nav bi kêrî navkirina tiştên ji celebekî yan beşekî tên. Mînak: 
Mih, balinde, çiya, mirov, lawir, candar,... 
2. Navên kombêj 
Ev nav bi kêrî navkirina parçeyekî yan jî, komekê ji navekî beş tên. Mîna: 
Lek, kerî, ref, selef,... 
Kerîyek pez. 
Refek balefir. 
Selefek siwar. 
Navên Celeb bi awayekî din bi sê beşan tên parkirinê: 
1. Navên Cih ( lûs ) 
2. Navên Alav ( amraz ) 
C.Navên dumil 
1. Navên Cih 
Ev nav derekê, ciyekî yan jî, warekî bi nav dikin. Mînak: 
Xanî , meydan, dibistan, forotgeh, nexweşgeh, mûristan, çayxane,... 
Navên cih du beş in: 
1. Xweber 
Navên cihîn xweber bi xwe cihekî yan jî, derekê bi nav dikin. Mînak: 
Keleh, bazar, bênder, xanî, şikeft,... 
2. Sazber 
Navên cihîn sazber ji nav û bêjeyên din bi yekgirtina paşgînan tên 
çêkirinê. Paşgînên ku navên cihîn  saz dikin ev in: Istan, geh, zar, xane, lîn, 
dîn,.. 
Istan Kurdistan, Hindistan, Erebistan, gulistan,   goristan, mûristan, 
karistan, daristan,... 
Geh    Dengeh, lîzgeh, çêregeh, bargeh,   Zanîngeh, kargeh, tomargeh, 
nexweşgeh,... 
Zar     Çîmenzar, gulzar,... 
Xane  Mêvanxane, nexweşxane, dermanxane, 
Lîn      Kulîn, hêlîn, xwêlîn, biriqlîn,... 
Dîn      Kadîn,... 
1. Navên Alav 
Ev nav bi kêrî navkirina alavekî (amraz, destek) tên. Mînak: 
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şûr, kêr, birek, badek, xame,... 
Ev jî, du beş in: 
1. Alavên Xweber 
Navên ku ji xweber alav in, wek: 
Qelem, kevçî, bivir, tevşo,... 
2. Alavên Sazber 
Ji bêjeyên din bi alîkariya paşgînan çêdibin. Paşgînên ku navên alav saz 
dikin ev in: 
Ek, dan, cîv, ing, ar,.. 
Ek      Birek,badek, pêçek, 
Dan    Çaydan, xwêdan, xwelîdan, kildan, kevçîdan 
Çîv     Kilçîv 
Ing     Bêjing, hevring, 
Ar      Xîzar 
Gelek nav bi  (ing)  dawî dibin, lê ne alav in. Wek: Ziving, rojing,... 
1. Navên Dumil 
Navên dumil bi du awan çêdibin: 
1. Hevbend 
Ev nav bi çar awan çêdibin: 
- Nav û rengdêr      Girsor, rûreş, dilpak, 
- Du  nav               Marmasî, sîrdim, biramak, 
- Nav û hoker         Berçavk, bermalî, navmalî, 
- Nav û lêker          Gerav, bager, dermansaz.. 
2. Navên xurdezad: 
Ev nav bi alîkariya paşgînan çêdibin. Mîna: 
Gûn             Argûn, pargûn 
 N                Xewn, tevn 
1.2.3.1.2. Zayend 
Di zimanê kurdî de du zayend hene: Nêr û mê.  Ev zayend bi du beşan par 
dibin: 
Rasteza 
Navên ku bi rastî nêr in yan jî, mê ne. Mînak: 
Navên bi rastî nêr     : Xort, mêr, ga, beran, 
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Navên bi rastî mê     : Keç, jin, çêlek, mih, bizin,.. 
Gumanza 
Navên ne nêr û ne mê ne. Lê di ziman de mîna rastezayan hin nêr û hin 
mê tên bikaranînê. Dema em bixwazin navekî ji van nas bikin ku nêr yan 
mê ye, emê hevokekê bi vî navî saz bikin. Gava paşgîna " ê " bistîne, ev 
nav  nêr e, lê gava " a " bistîne mê ye. Mînak: 
Dil      :  Dilê germ. 
Çiya    :  Çiyayê Cûdî. 
Çem    :  Çemê Dîcle pêlan dide xwe. 
Navên: Dil, çiya, û çem ne nêr û ne mê ne, lê di ziman de mîna navên nêr 
tên bikaranînê, jiber ku di hevbendiyê de      " ê " distînin. 
Av      : Ava kaniya me zelal e. 
Şoreş : Şoreşa Kurdistanê pêş de diçe. 
Gul     : Gula  sor. 
Navên  Av, şoreş û gul  ne nêr û ne jî, mê ne , lê di ziman de mîna navên 
mê tên bikaranînê û paşgîna " a " di hevbendiyê de distînin. 
Navên Nêrza 
Navên nêrza du beş in: 
Rastezayên nêr 
Ev nav bi rastî zayend nêr in. Nêrza jî, di Kurmancî de ev in: 
Navên mirovên nêr :  Mêr, law, kur, zilam, zava, 
Navên mêran        : Azad, Zerdeşt, Hogir, 
Navên lawirên nêr     : Beran, nêrî, ga, dîk, beraz, 
Gumanzayên nêr 
Ev nav bê zayend in, ne nêr û ne mê ne. Lê di ziman de mîna navên nêr 
tên bikaranînê. Mînak: Xanî, guh, çiya, çem, nan, dil, serî, kevir, dest, kon, 
gopal,.. 
Navên nêr paşgîna " ê "  di forma hevbendî de distînin. Mînak: 
Xortê şoreşger. 
Lawê Medya. 
Reşoyê şehîd 
Hogirê leheng. 
Beranê tov. 
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Gayê cot. 
Nanê sêlê. 
Çemê Ferat. 
Navên mêza 
Navên mêza du beş in: 
Rastzayên mê û gumanzayên mê. 
Rastezayên  mê bi rastî zayend mê ne. Rastezayên mê jî, ev in: 
Navên kesên mê   : Jin, keç, bûk, dê, xûşk, met, 
Navên jinan          : şêrîn, Narîn, Dîcla, Gulê, 
Navên lawirên mê   : Mih, bizin, çêlek, mirîşk, dêl,... 
Gumanzayên mê 
Ev nav bi rastî ne nêr û ne mê ne, lê di ziman de mîna navên mê tên 
bikaranînê û paşgîna  " a " 
distînin. Mînak: 
Teşt, çal, dar, rê, pênivîs, berf, av, şoreş, tirs, hêvî, birin, kel,... 
Ji gumanzayên mê re rêzanek heye. Ew jî ev e: 
Ev beşên navên razberî herdem mê  ne: 
Navên jêbirînî 
Navên ku bi  " atî, tî û  î " dawî dibin. Ev nav herdem mê ne û paşgîna  " a 
" distînin. Mînak: 
Serokatî, koratî, mirovatî, reşatî, hevaltî, biratî, bijartî, zavatî, erzanî, 
xweşî, hogirî, giranî,... 
Navên raderî 
Navên raderî raderên lêkeran in û herdem mê ne. Mînak: 
Kirin, çûn, hatin, man, hebûn, firîn, firotin, ketin, lerizandin, 
damezirandin, firandin, kelandin,... 
Navên zayend mê di hevbendiyê de herdem paşgîna " a " distînin. Mînak: 
Çala avê.                Berfa sipî. 
Keça şervan. Jina azad. 
Bizina kej.               Miha  qer. 
şêrîna jîr.                Hacera şehîd. 
Hevaltiya gelan.    Serokatiya hemdemî. 
Xweşiya  çiyan.       Hebûna ziman. 
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Çûna şoreşê. Hilkişandina çiyan. 
Navên duzayend ( Nêremê ) 
Navên du zayend li gor kesê ku mirov liser daxive carna nêr û carna mê 
ne, yan ku jibo nêr û jibo mê jî, tên bikaranînê. Mîna navên : Heval, yar, 
dijmin, dost, karker, mamoste, şervan, hogir, şoreşger, ... 
Ev nav û yên mîna wan dema bi navekî nêr re hevbend dibin " ê " distînin 
û dema bi yekî mê re be paşgîna " a " distînin. Mînak: 
Hevalê dilsoz  ( dema heval nêr be - xort, mêr ) 
Hevala dilsoz  ( dema heval jin be ) 
Herwiha em dibêjin: 
Yarê delal                                  Yara delal 
Dostê çeleng                              Dosta  dilsoz 
Mamosteyê dibistanê                   Mamosteya  dibistanê 
Şervanê azadiyê                         Şervana  azadiyê 
Karkerê jîr                                  Karkera  jîr 
Şoreşgerê  kurd                          Şoreşgera  kurd 
Dijminê hov                                Dijmina  hov 
Evîndarê welat                            Evîndara  welat 
Xebatkarê hêja                           Xebatkara  hêja 
Têkoşerê gernas                         Têkoşera  gernas 
Hogirê min                                 Hogira  min 
Navên nêr 
1- Navên mirovên nêr         Bav, ap, xal, zava, 
2- Navên candarên nêr       Ga, beran, dîk, ... 
3- Navdêrên hejmarî           Du, sê, çar, pênc, deh, sed, hezar,... lê  yek mê 
ye. 
4- Navên rengan               Sor, zer, kesk (heşîn ), qehweyî, agirî... 
5- Navên gewher û madenan         Hesin, zêr, zîv,    derî vê rêzê hilberînên 
petrol û komirê mê ne: Mazot, benzîn, komir, .. 
6- Berhemên candaran        Goşt, penîr, mast, nîvişk, şîr, lê derî vê 
rêzê:  hêk, hirî û liva mê  ne. 
7- Mêweyên ( fêkî ) hişk     Hejîr, mewîj, ... 
8- Darên hişk                    Dar, tîrek, ço, .. 
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9- Hemû avên herik  Çem, cobar, ... 
derî vê rêzê  co û sûlav  mê ne. 
10- Qût û dexil û hemû celeb navên wan : Qut, dexil, genim, ceh, 
11- Endamên laşê mirov yên der ve hemû  nêr in   Serî, çav, guh, dest, 
çerm, zik, ... 
Navên mê 
1- Mirovên mê û navên wan Dê, xwîşk, met, bûk, şêrîn, Lîlav, şermîn, 
Nermîn, Çîmen, Sûlav, Laliş,... 
2- Hemû candarên mê        Mî, bizin, çêlek, mirîşk, mehîn, dêlik,... 
3- Avên aram ( sekinî ) derya, gol, bîr, çal, Derî vê  rêzê delav nêr e . 
4-Navên erdnîgarî  yên bajar, gund, çiya, deşt û welatan: Amed, Xanik, 
Bagok, Heran, Kurdistan,...derî vê rêzê  navên çeman  nêr in. 
5- Êwirgeh   şikeft,... derî vê  rêzê kon, xanî, axwir û stewl nêr in. 
6-  Navgînên siwariyê  Otomobîl, taksî, tirên, firok, keştî.... 
7- Tiştên ji asîmanan tên jêr û heyînên asîmanî: Baran, berf, stêr, roj, 
heyv, derî vê  rêzê ba û ewir û asîman  nêr in. 
8- Nexweşî, êş û navên nexweşiyan 
9- Xwarinên pijandî  û tiştên xwaringehê, lê  nan, goşt, kefçî û çetel  nêr 
in. 
10- Navên mûzîk  û nivîsandinê. 
11- Navên sîleh û çekan, lê çekên sipî: şûr, gurz, 
doqik, bivir, şeşperî ,...  nêr  in. 
12- Navên ku bi " î " , " ahî ", " tî " û "atî" dawî dibin:Erzanî, meznahî, 
hevaltî, biratî... 
13- Navên tîpên  abc 
14- Darên heşîn ( ter ) 
15- Navên gulan 
16-Navên pirtûk  û pergalên nivîsandinê: pel, kaxiz, pênûs,... 
17- Pût û celebên giyayên ku dibin pût jibo candaran, lê ceh nêr e 
18- Hemû navên raderî ( raderên lêkeran ) : çûn, hatin, birin ,... 
19- Endamên laşê mirov yên hundir tev mê ne : 
ceger, rovî, kezeb, ...lê  dil  nêr e. 
20- Navên sal, hefte, rojên hefteyê, meh û demsalan hêmû mê  ne. 
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1.2.3.1.3. Zêder 
Çiya 
Çiya yek ji pîrozayiyên gelê Kurdistanê ne. Îro, mîna hemû koçberên 
dîrokî, çiyayên Kurdistanê bûne bargehên gerîlayên me yên leheng ku 
şerê  Serxwebûn û Azadiyê bi rê ve dibin. Herwiha bav û bapîrên me jî, di 
demên zor û astengiyan de, xwe dikişandin çiyan û serî didan 
berxwedanê, jibo parastina ziman, çand, dîrok, tore, hebûn û hemû biha 
û taybetiyên xwe yên netewî. 
Îro, şoreşa Kurdistanê  dîsa dide xuyakirinê ku çiyayên me ne tenê 
parastgehên pîroz in, lê belê kelehên berxwedanê ne jî, jibo pêkanîna 
êrîşên serkeftinê, berbi avakirina Kurdistaneke serbixwe û azad ve ... 
Koçberên dîrokî. 
Gerîlayên me. 
şerê serxwebûn û azadî yê pîroz. 
şoreşa Kurdistanê  ya  nûjen. 
Dema em van hevokan berçav dikin, em dibînin ku: 
Hevoka yekemîn ji du navan saz dibe: 
Koçber û dîrok,  lê bêjeya "ên" girêdanek di navbera wan de çêkiriye û 
dide famkirinê ku gelek koçber bi vî rengî derbas bûne. Herwiha hevoka 
duwemîn jî, bi bêjeya " ên " girêdanek di navbera  nav û cînavekî de 
çêdike (Gerîla û me). Bêjeya  " ên " dîsa wan bi hev girê dide û dide nasîn 
ku gelek gerîla ne, lê vê carê jiber ku gerîla bi tîpeke dengdar dawî dibe 
pêşiya " ên "  tîpa " y " girtiye. Em dizanin ku koçber mêza ye, jiber ku em 
dibêjin: koçbera hovîtiyê. 
Bêjeya gerîla dibe nêr û mê, em dibêjin:" Gerîlaya me " yan jî :" Gerîlayê 
me" . 
Di encamê de tê nasînê ku bêjeya  "ên" jibo koma ( pirhejmar ) herdu 
zayendan tê bikaranînê, jibo koma nêr û mê çêdibe. Mîna: Keçên kurd û 
xortên kurd. 
Hevoka sêyemîn jî,  ji du perçeyan pêk hatiye: şer û serxwebûn , 
şerê  serxwebûn û azadî  û pîroz di herdu parçeyan de "ê" girêdanekê 
çêdike, anku dibe amraza hevbendiyê (xistine pal) û dide zanîn ku bêjeya 
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şer yekhejmar e û  zayend nêr e. Tê nasîn ku "ê" jibo nêrzayê yekhejmar 
tê bikaranînê. 
Hevoka çaremîn, dîsa ji du parçeyan e: şoreş û Kurdîstan. şoreşa 
Kurdistanê û nûjen, di her du caran de bêjeya " a " hevbendiyê di navbera 
van bêjeyan de dike û dide nasîn ku şoreş bêjeyeke mê û yekhejmar e. Tê 
nasînê ku bêjeya "a" jibo mêzaya yekhejmar tê bikaranînê. 
Ev bêjeyên li jor hatine hejmartinê: a, ê, û ên. Zêder ji wan re tê gotinê. 
Di encamê de em dibêjin: 
Zêder bêjeyeke biçûk e, du navan, navekî û rengdêrekî yan jî, navekî û 
cînavekî bi hev dide girêdanê, an ku hevbendiyê di nav wan de çêdike û 
hejmar û zayenda van nav û rengdêran diyar dike. Hevok herdem bi 
zêderê tê tewandinê. 
1. Zêdera pendî 
Zêdera pendî navekî yan rengdêrekî bi tenê , ku em baş nas dikin berçav 
dike û zayend û hejmara wan  dide nasîn. Dema em dibêjin: " Dîroka 
Kurdistanê " em liser dîrokeke nas daxivin ku ew dîroka gelê Kurdistanê 
ye. Zêdera "a" hevbendiyê di navbera (dîrok û Kurdistanê ) de çêdike. Ev 
dîrok pal dide ser Kurdistanê, an ku Kurdistan palgeh û dîrok palvedêr e , 
"a"  jî, amraza jibo vê ( bendek ) jê re tê gotinê, ji hêla din ve " a " dide 
nasîn ku dîrok yekhejmar û mêza ye. 
Zêdera pendî ev e: 
1. Jibo yekhejmara mêza " a " ye. Mînak: 
Gula sor: Em dizanin liser kîjan gulê daxivin, an ku ev gul ji hêla me ve tê 
naskirinê. Peyva "a" jî, 
hevbendiyê dike navbera navekî (gul) û rengdêrekî (sor) û dide zanîn ku 
guleke bi tenê û mêza ye. Herwiha em dibêjin: 
Keça kurd. 
Pênivîsa min. 
Xweşiya çiyan. 
Biratiya kurdan. 
Serhildana gel. 
şervana ARGK. 
2. Jibo yekhejmara nêrza " ê " ye. Mînak: 
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Çiyayê Cûdî. 
Dilê min. 
Agirê Newrozê. 
şervanê  ARGK. 
Çemê Dîclê. 
3. Jibo koma herdu zayendan ( nêr û mê ) "ên" tê bikaranînê. Mînak: 
Gulên sor. 
Dilên pak. 
Çiyayên Kurdistanê. 
Golên xwînê. 
Gorên şehîdan. 
Gayên cot. 
Çowên bêbext. 
Dema dawiya bêjeya pêşî tîpeke dengdar be  ( y,w ) pêşiya zêderê digre. 
Mînak: 
Sorowê cotkar. ( Soroyê  cotkar ) 
Birayên delal. 
Ronahiya zanistiyê. 
Xameya min. 
Mirovahiya hemdem. 
Bêjeyên mîna : dê, rê û mî dibin : di, ri, mi. 
Diya min. 
Riya min. 
Miya qer  ( miha qer ). 
Zêder nav û cinavekî bi hev girê dide û xwedîtiyê ber çav dike: 
Gula min, çiyayê me, bavê min, diya min,... 
Yan nav û rengdêrekî bi hev girê dide: 
Gula sor , çiyayê bilind , zozanên xweş , 
bihara geş,... 
Yan jî, du navan bi hev re girê dide: 
Simkoyê şikakî , çiyayên Kurdistanê , 
1. Zêdra nependî (nediyar) 



Rêzimana kurdî | 3519  

 

Di zêdera pendî de me got: Gula sor, jiber ku me guleke bi tenê berçav 
dikir û me nas dikir kîjan gul e, lê dema em gulê bi sinor nekin û neyê 
naskirinê, em liser kîjan gulê daxivin , em dibêjin: Gulek sor. Ev bêjeya 
biçûk ku hevbendiyeke bi vî awayî çêdike: Zêdera nependî jê re tê gotinê. 
Zêdera nependî ev e: ek, eke, ekê, ekî, ine, na, in. 
Yekhejmar 
Ek û ekî jibo nêr. Ek, ekê û eke jibo mê. 
Xortekî gul çinî. 
Marekî  bi şêrîn veda. 
Azadekî  serî hilda. 
Xortek tivingê hildigre. 
şoreşgerek dijmin ditirsîne. 
Gayek kayê dixwe. 
Keçekê mar kuşt. 
Bizinekê şîr rijand. 
Malekê xwarin da. 
Keçek nan dixwe. 
Gulek avê vedixwe. 
şêrînek teşiyê dirêse. 
Min keçeke bedew dît. 
şoreşgereke hêja hat gund. 
Kom 
Di komê de nav " ina, in " distîne. 
Xortin  sêvan dixwin. 
Keçin pembû diçînin. 
Lawina dar birîn. 
Keçina kizwan çinîn. 
Xortin hatin. 
Keçin çûn. 
Gulin çilmisîn. 
Zarokin dibezin. 
Salo darin birîn. 
Memo gurin kuştin. 
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Osman leşkerina dikuje. 
Zînê mihina didoşe. 
Memo ji kurina pirsî. 
Şêro bi xortina  dikene. 
Ciger dê ji bajarina derbas bibe. 
Di navên nêr û mê yên nependî de, em (ekî) û (ekê) di rewşa tewandinê 
de bi kar tînin. 
1.2.3.1.4. Piçkolekirina  navan 
Navê piçkole bi danîna paşgînekê çêdibe. Piçkolekirina navan bi armanca 
hez kirin, xweş kirin, ciwan kirin û pîs kirin û kêm kirinê çêdibe. Mînak: 
Baxçe           ji navê bax 
Darik             ji navê dar 
Çetiko           ji navê çeto (çeter) 
Hogirko         ji navê Hogir 
Perwînkê       ji navê Perwîn 
Paşgînên biçûkirina navan ev in: 
ek, ok, kok, ole, kole, ik, çe, çik, ko, kele, leke, ûle, oke, k, iko, kê, ikê. 
ek               destek, bendek, perdek, pêçek, 
ok                zarok, canok, danok, gulok, şemamok, 
kok              xweşkok, reşkok, delalkok, 
ole               Reşole, gêjole, hişkole, mêşole, 
kole             reşkole, piçkole,... 
ik                darik, dasik, xweşik, reşik, dilik, keçik, 
çe              baxçe, navçe, 
çik               rêçik , derçik 
ko               Hesenko, rebenko, 
kele             sûrkele, 
leke             çoleke, 
ûle               mêşûle, zerûle, 
oke              baroke, 
k                 gulîk, dargulîk, bijîk, cok, 
iko               xortiko, xweşiko, reşiko, 
kê                dilvînkê, Nermînkê, 
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ikê                xweşikê, sêvikê, gulikê, 
1.2.3.1.5. Hejmar ( kom û yekhejmar ) 
Di zimanê kurdî de du hejmar hene:Yekhejmar û pirhejmar.Yek 
yekhejmar e û ji yekê û jor de kom e. 
Yekhejmar 
Navê yekhejmar mirovekî, tiştekî yan jî, lawirekî tenê bi nav dike. Navê 
yekhejmar nayê guhertin mîna xwe dimîne. Lê di tewandinê de, navê nêr 
(î) û yê mê (ê) distîne. Navên nependî (ek) û (eke) distînin  û di tewandinê 
de,( ekî) û ( ekê ) distînin: Keç, xort, gund, keçek, xortek, keçeke, keçê, 
xortî, gundî, keçekê, xortekî, gundekî,... 
Kom 
Bêtir ji yekî ji mirovan, tiştan yan jî, lawiran bi nav dike. Dema nav diyar 
be, paşgîna  " an " distîne. Lê dema nediyar be "nan" distîne. Navê kom 
di hevbendiyê de ( xistinepal ) paşgîna " ên " distîne: Keçan, xortan, 
keçinan, xortinan, keçên dilsoz, xortên çeleng,... 
1.2.3.1.6. Tewandina navan 
Navê kom dibin hin mercan de tê tewandinê: 
1. Nav, dema ku kirdeyekî bi berkar be di buhêrkê de tê tewandinê. 
şoreşgeran sîxurek kuşt. 
Gundiyan serhildan çêkir. 
Palan nîsk çinîn. 
Xort(î)  çek rakir. 
Keçê nan pijand. 
Keçekê dijmin lerizandin. 
Xortekî şêrgo dît. 
şoreşgerinan sîxurek kuşt. 
Gundînan serhildan çêkir. 
2. Eger nav kirdeyekî bê berkar be, di herdeman de şût dimîne û nayê 
tewandinê. 
Cotkar hatin. 
Xwendevan rabûn. 
Rêwî diponijin. 
Dijmin dê bimirin. 
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Di vê rewşê de em kombûna nav ji kombûna lêker nas dikin, jiber ku lêker 
" n "a kombûnê distîne: hatin, rabûn, ponijin, mirin,... 
3. Eger nav di hevokê de kirdeyekî xwedî berkarekî durust be, di nihok 
û mandê de, nayê tewandinê. 
Mêr çekan  amede dikin. 
Jin şoreşgeran bi nan dikin. 
Keç xortan dibînin. 
Koçer dê biçin zozanan. 
Xort dê biçin çiyan. 
Gerîla dê dijminan bikujin. 
4. Eger nav berkarekî durust be, di buhêrkê de şût dimîne û di nihok û 
mandê de tê tewandinê.. 
Buhêrk 
Gundiyan noker kuştin. 
Kurdan caş dîtin. 
Min şervan dîtin. 
Min keç dît. 
Min xort dît. 
Nihok: 
Ez şoreşgeran dibînim. 
Em gulan diçînin. 
Xort keçan pîroz dikin. 
Mand: 
Ez dê şoreşgeran bibînim. 
Em dê gulan biçînin. 
Ez keçê dibînim. 
Ez xort(î) silav dikim. 
5. Eger nav di hevokê de berkarekî ne durust be, di her çaxan de tê 
tewandinê. 
Buhêrk : 
Min ji xwendekaran pirsî. 
Min  li şehîdan silav kir. 
Min bi şervanan re nan xwar. 
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Min ji keçê re got. 
Te ji xort(î) pirsî? 
Nihok: 
Ez ji xwendekaran dipirsim. 
Ez li şehîdan silav  dikim. 
Ez bi şervanan re nan dixwim. 
Mand: 
Ez dê ji xwendekaran bipirsim. 
Ez dê  li şehîdan silav bikim. 
Veguhastina navan (Tewang) 
Nav mîna xwe namîne, di bin hin rewş û hoyan de tê guhastinê.Jibo 
têgihîştina veguhastina navan, emê bi hev re hevokên jêr berçav bikin. 
1. şêrînê! Tu şoreşgeran dibînî ? 
şêrin     >      şêrînê 
Azado were vê derê ! 
Azad     >      Azado 
Keçno, werin dîlanê! 
Keç       >     Keçno 
Xortno,  ev govenda mêran e.! 
Xort      >     Xortno 
2. Hêvînê tiving hilgirt. 
Hêvîn    >      Hêvînê 
Ez nameyê dinivîsim. 
Name    >      Nameyê 
Min xebat li Botanê dît. 
Botan    >     Botanê 
Zoro ji  Hewlêrê ye. 
Hewlêr  >      Hewlêrê 
Li vî xortî temaşe bikin. 
Xort      >     Xortî 
Vî bajarî ez gêj kirim. 
Bajar     >     Bajarî 
3. Ez çûbûm çiyê . 
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Çiya       >    Çiyê 
Min ji hevêl re got 
Heval     >     Hevêl 
Min ji ava çêm vexwar. 
Çem      >   Çêm 
4. Min ji Hogir re got. 
Hogir     >     Hogir re 
Ez di Qamişlo re çûm Dêrikê. 
Qamişlo >      Qamişlo re 
Stirî di piyê Gulê re çû. 
Gulê      >     Gulê re 
5. Em bi Zêrê ve çûn. 
Zêrê     >      Zêrê ve 
şûr di pişta Ristem ve çû. 
Ristem  >      Ristem ve 
6. Kesbûna şoreşgerî di Nezîr de pêk hatibû 
Nezîr    >       Nêzîr de 
Me çayê di beroşê de çêkir. 
Beroş   >       Beroşê de 
7. Keçan çek hilgirtin 
Keç       >     Keçan 
Gerîlan dijmin hejand. 
Gerîla    >      Gerîlan 
Goşt di saringê de bû. 
Saring   >      Saringê de 
Koma yekemîn ji hevokên ku me rêz kirine, di darêja bangê de ne; şêrînê 
, Azado, keçno û xortno, van navan di vê darêjê de paşgînên: ê, o, û 
no  standine. Em ji van hevokan digihîjin vê derencamê: 
Nav di darêja bangê de, tê guhastinê. Navê mê yê yekhejmar paşgîna (ê) 
distîne, mîna: 
şoreşê! 
Yadê ! 
Xwîşkê ! 
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Hevalê ! 
Yarê ! 
Navê nêr yê yekhejmar paşgîna (o) distîne, mîna: 
Kurdo ! 
Rizgaro ! 
Welato ! 
Mileto ! 
Hevalo ! 
Koma herdu zayendan ( nêr û mê ) paşîna (no) distînin, mîna: 
Hevalno! 
Dayîkno! 
Kurdno! 
Miletno! 
Koma duyemîn ji hevokan, navên ku di darêja berkariyê de hatine 
tewandinê dicivîne: Hêvînê, nameyê, Botanê û Hewlêrê , navên mê ne. 
Ev nav bi paşgîna " ê " hatine tewandinê. Lê xortî, nanî û bajarî navên nêr 
in û bi paşgîna  " î "   hatine tewandinê. 
Derencam: 
Nav di darêja berkariyê de tên tewandinê. Navê mê paşgîna " ê " distîne 
û navê nêr paşgîna  " î " distîne. 
Koma sêyemîn ji hevokan tewandina navên nêr ku tîpa " e " yan " a " tê 
de hebe berçav dike. Çiya bûye çiyê. Çem bûye çêm. Her wiha heval bûye 
hevêl. 
Derencam: 
Navê nêr ku tîpa " e" yan  " a " di wan de hebe di tewandinê  de " e " û  " 
a " dibin " ê " 
Gavan           >        Gavên 
şivan            >        şivên 
şervan          >        şervên 
Xebat           >        Xebêt 
Çem             >        Çêm 
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Koma çaremîn ji hevokan rewşeke cemhevî ku bûyer tê de pêk hatiye 
berçav dike. Jibo vê darêjê awayê bi hev re tê gotinê. Di awayê bi hev re 
de nav paşgîna " re " distîne  û bersiva van pirsan dide: 
Bi kê re ?      Tu bi kê re çûyî çiyê?   Ez bi Egîd re çûm çiyê . 
Bi çi re ?      Tu bi çi re difirî ?         Ez bi ewran re difirîm. 
Ji kê re ?      Te ji kê re got ?          Min ji Zînê re got. 
Di ku re ?      Tu di ku re çûyî?         Ez di Qamişlo re çûm. 
Di çi re ?      Te derzî di çi re kir?      Min derzî di ber kumê xwe re kir. 
Koma pêncemîn ji hevokan yekîtiyekê di navbera bûyerê û kesê ku bûyer 
hatiye serê wî de berçav dike. Awayê tevayî ji vê darêjê re tê gotinê. Di 
awayê tevayî de nav paşgîna        " ve " distîne û bersiva van pirsan dide: 
Di ku ve ?      şûr di ku ve çû ?  Şûr di pişta Ristem ve çû ? 
Bi  çi ve ?     Te ker bi çi ve girêda ? Bi sing ve. 
Di çi ve ?      şûr di çi ve çû ?   Şûr di balgih ve çû. 
Di kê ve ?     Gule di kê ve çû ? Gule di şîno ve çû. 
Koma şeşemîn ji hevokan cihê ku bûyer tê de pêk hatiye berçav dikin. 
Jibo vê darêjê awayê   cîwarî tê gotinê. 
Nav di vî awayî de paşgîna (de) distîne û bersiva van pirsan dide: 
Di çi de ?  Goşt di çi de ye ?  Goşt di beroşê de ye. 
Di kê de ?    Kesbûna şoreşgerî di kê de ye ? Di Nezîr de ye. 
Di ku de ?    Şoreşger di ku de ne?  Şoreşger di mala Dilgeş de ne. 
Koma heftemîn ji hevokan, dîsa mîna ya duyemîn, navên ku di darêja 
berkariyê de hatine tewandinê, dicivîne. Lê vê carê nav pirhejmar e. Di 
vê rewşê de navê kom bi paşgîna 
( an ) hatiye tawandinê. 
Gerîla                     Gerîlan 
Keç                        Keçan 
Nav di awayê raderî de: 
Di darêja raderî de, nav mîna xwe dimîne, nayê guhastinê û bersiva van 
pirsan dide: 
Kî çi dike ?                        Kî dibîne ?      Keç dibîne. 
Çi çi  pê hat ?                   Çi ket ?         Xanî ket. 
Çi di çi rewşê de ye ?         Çi şikestiye ?  Derî şikestiye. 
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Kî di çi rewşê de ye ?         Kî hişyar e ?   Gel hişyar e. 
Nasîn: 
Di awayê bi hev re , tevayî û cîwarî de , nav bi daçekan tê tewandinê. Em 
dikarin jibo van darêjan awayê daçekî bibêjin. 
Guhestina navên mê " keç " 
Rêz 
Awa 
Pendî-Yek 
Nependî-Yek 
Pendî-Kom 
Nependî-Kom 
1 
Rast 
keç 
keçek 
keç 
keçin 
2 
Bang 
keçê 
........... 
keçno 
.......... 
3 
Tewandî 
keçê 
keçekê 
keçan 
keçinan 
4 
Bihevre 
keçê re 
keçekê re 
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keçan re 
keçinan re 
5 
Tevayî 
keçê ve 
keçekê ve 
keçan ve 
keçinan ve 
6 
Cîwarî 
keçê de 
keçekê de 
keçan de 
keçnan de 
Guhestina navên nêr " xort " 
Rêz 
Awa 
Pendî-Yek 
Nependî-Yek 
Pendî-Kom 
Nependî-Kom 
1 
Rast 
xort 
xortek 
xort 
xortin 
2 
Bang 
xorto 
--------- 
xortno 
--------- 
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3 
Tewandî 
xort(î) 
xortekî 
xortan 
xortinan 
4 
Bihevre 
xort(î) re 
xortekî re 
xortan re 
xortinan re 
5 
Tevayî 
xort(î) ve 
xortekî ve 
xortan ve 
xortinan ve 
6 
Cîwarî 
xort(î) de 
xortekî de 
xortan de 
xortinan de 
Guhestina navên nêr ( nan ) 
Rêz 
Awa 
Pendî-Yek 
Nependî-Yek 
Pendî-Kom 
Nependî-Kom 
1 
Rast 
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nan 
nanek 
nan 
nanin 
2 
Bang 
nano 
--------- 
nanino 
--------- 
3 
Tewandî 
nên(nanî) 
nanekî 
nanan 
naninan 
4 
Bihevre 
nên re 
nanekî re 
nanan re 
naninan re 
5 
Tevayî 
nên ve 
nanekî ve 
nanan ve 
naninan ve 
6 
Cîwarî 
nên de 
nanekî de 
nanan de 
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naninan de 
1.2.3.1.7. Tewandina navan - darêja berkarî 
Di darêja berkarî de nav tê tewandinê. Navê mê paşgîna (ê) distîne û yê 
nêr paşgîna (î) distîne. 
Eger navê nêr tîpên ( e ) yan ( a ) tê de hebin, ev tîp dibin ( ê ). Di rewşên 
jêrîn de nav dikeve darêja berkariyê: 
1. Di buhêrk de, eger nav bi lêkerê derhingêv re kiryar be dikeve 
darêja berkariyê û tê tewandinê. 
Navê mê: 
Keçê çeka şoreşê hilgirt.               Keçê 
Çêlekê ka xwar.                          Çêlekê 
şêrînê gul av dan.                       şêrînê 
Ev hevok bi vî awayî dikarin bên ziman: 
Çeka şoreşê ji hêla keçê ve hat hilgirtinê. 
Ka ji hêla çêlekê ve hat xwarinê. 
Gul ji hêla şêrînê ve hatin avdanê. 
Navê nêr: 
Vî xortî çeka şoreşê hilgirt.            Xortî 
Vî hogirî gul av dan.                     Hogirî 
Ev hevok bi vî awayî dikarin bên ziman: 
Çeka şoreşê ji hêla vî xortî ve hat hilgirtinê. 
Gul ji hêla vî hogirî ve hatin avdanê. 
Navê nêr ku ( a ) di wan de heye: 
Gê ka xwar.                               Ga      >   Gê 
Êş genim kir ard.                         Aş      >    Êş 
Nasîn: Peyvên bav, xal û ap derî vê rêzanê ne. Ev peyv mîna navên mê ( 
ê ) distînin, yan ( o) distînin. 
Apê / Apo çek hilgirt. 
Bavo / Bavê gul çandin. 
Xalê / Xalo av vexwar 
2. Eger nav di demên nihok û pêşedemê de berkarekî durust be dikeve 
darêja berkariyê û tê tewandinê. 
Navê mê 
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Nazê tivingê heldigire.                  Tivingê 
şînoyê çêlekê bibe mêrgê.             Çêlekê 
Gulê bizinê didoşe.                       Bizinê 
Navê nêr 
Nazê goşt(î) dixwe.                     Goşt ( î ) 
Nermînê wî giyayî dikelîne.             Giyayî 
Soro nên dixwe                           Nên ( nan ) 
Gulê dên dikelîne.                        Dên ( dan ) 
3. Eger nav berkarekî ne durust be, di herdemê de tê tewandinê. 
Navê mê 
Memo li şêrînê dike hawar.           şêrînê 
Huner ji Hêvînê pirsî.                     Hêvînê 
Emê li Botanê bibin mêvan.            Botanê 
Navê nêr 
Huner ji Azad(î) dipirse.              Azad(î) 
Ezê li gundî bibim mêvan.            Gundî 
Qenco ji êş hat.                        Êş (aş ) 
Ez ji zimên hez dikim                   Zimên 
Guro li Osmên xist.                      Osmên 
4. Di darêja zêderî de, navê dawî tê tewandinê. 
Navê mê 
Mala jinê.                                  jinê 
Kirasê şêrînê.                             şêrînê 
Nanê sêlê.                                 Sêlê 
Navên nêr 
Êşa dil ( î ).                                Dil ( î ) 
Dîtina çav(î).                              Çav ( î ) 
Çûna êş.                                   Êş ( aş ) 
Sima gê.                                   Gê ( ga ) 
Hilgirtina bêr.                             Bêr ( bar ) 
Gurana nêrî. 
Êşa serî. 
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Navê nêr ku ( e ) yan ( a ) di wan de heye, dema bi rengdêreke nîşandinê 
yan  rengdêreke hejmarî re bên bikaranînê, herdem bi ( î ) tên tewandinê. 
Ez ê hêsp bikirim.               Ez ê vî hespî bikirim. 
Berên ceh xwar.                Sî beranî ceh xwarin. 
Ez ji berên ditirsim.             Ez ji vî beranî ditirsim. 
1.2.3.1.8. Navên kirdeyî û berkarî 
Navên kirde 
Ev nav bi karekî radibe. Pîşekî yan jî, delametekê pêk tîne. Navên kirdeyî 
bi hatina paşgînên ku ji koka lêkeran e li dû navan saz dibin. Bi yekgirtina 
nav û paşgînan, navekî nû saz dibe ku hem wateya nav û hem jî, ya lêker 
dide. Ev navên lebatî û livbaz bi bizavekê radibin û jibo wan "navên kirde" 
tê gotinê. Paşgînên ku navên kirde çêdikin, ev in: 
Van             Aşvan, dergehvan, hozanvan, bilûrvan, gavan, şervan, 
xwendevan,    dilovan, şoreşvan, dadvan, rojnemevan, bêrîvan,.... 
Wan            karwan, pêhlewan,... 
Kar              Cotkar, xwendekar, serkar, nivîskar, tewankar, xebatkar, 
hesinkar 
Ker              Karker, tevinker, şoreşker, spîker,   dagirker, zêrker, 
şermker,... 
Ger             Rojnameger, dadger, şanoger, hesinger, şoreşger, meyger, 
werger,... 
Gêr             Wergêr, çapgêr, xwegêr, ... 
Gir              Masîgir, rexnegir, wênegir, dengir,... 
Bêj              Dengbêj, çîrokbêj,... 
Baz             Hîlebaz, livbaz, rimbaz, serbaz, canbaz,... 
Pêj              Xwarinpêj, nanpêj, 
Pij               Nanpij, 
Kêş             Wênekêş, barkêş, zehmetkêş,... 
Dar             Dildar, koledar, serdar, zordar, dengdar, dikandar, kujdar,... 
Dêr             Rengdêr, çavdêr, fermandêr,... 
Nas             Kurdnas, rojhilatnas, civatnas, mafnas,... 
Zan             Kurdzan, zimanzan, dengzan, zemînzan, dîrokzan,... 
Guhêz         denguhêz, nûçeguhêz, wêneguhêz, ... 
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Bir              Darbir, destbir, qolbir, rêbir, porbir, namebir,... 
Bîr              Rewşenbîr, ronakbîr, ... 
Firoş           Gulfiroş, meyfiroş, zembîlfiroş, nanfiroş, şîrfiroş,... 
Der             Jander, hewleder,... 
Saz             Pîşesaz, dermansaz, plansaz,... 
De               Dirinde, bexşînde, girîde 
Bar             Xembar, tewanbar, ... 
Ber             Rêber, fermanber,... 
E                 Xwende, xwere, beze, firoke, 
Yar             Hişyar, biryar, mafyar,... 
War             Bendewar,... 
Wer             Serwer, bîrawer, pêşwer, ... 
A                Zana, şareza, hosta,... 
Ar               Xewar, kevnar,... 
Ok               Kenok, gerok, revok, serok,... 
Mend           Hişmend, hunermend, aqilmend, siyamend,... 
Er                Daner,... 
Navê  berkar 
Ev nav buyerek tê serê wî û dikeve bin barê lêkerê ji babeta xwe. Navê 
berkar bi danîna paşgîna " î " li dû lêkeran saz dibe. Herwiha navekî nû tê 
çêkirinê, mîna: 
Ketî                >               Yê ku ketiye. 
Lêkera   ket      +      î  >    Navê  berkar 
Di navê berkar de, lêker bi xwe dibe nav. Mînak: 
Hilgirtin         >        hilgirt           >        hilgirtî 
Hilbijartin       >        hilbijart         >        hilbijartî 
Vexwarî 
Xwarî 
Dîtî 
Mirî 
Kenî 
Dema em dibêjin : Hilbijartî, tê wateya yê ku ketiye bin hîkariya 
hilbijartinê. 
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1.2.3.2. Cînav 
Cînav, di zimanê Kurdî de peyveke şûna navan digire. Mîna: 
Hogir diçe şoreşê. 
Ew diçe şoreşê. 
Hacer qehreman e. 
Ew qehreman e. 
Hacer ala şoreşê bilind kir. 
Wê ala şoreşê bilind kir. 
Gelê Kurd dijmin lerizand. 
Wî dijmin lerizand. 
Wek tê xuyakirinê, cînavên: Ew, ew, wê û wî şûna Hogir, Hacer û gelê 
Kurd digirin û di hevokê de bi delameta van navan radibin. 
Beşên cînavan 
1.2.3.2.1. Cînavên kesok (kesanî): 
Ev cînav şûna navên kesan digirin. Ew  jî, du awa ne: 
1. Awayê rast: 
A- Yekhejmar 
Kesê yekemîn, yê ku dipeyive     Ez 
Kesê duwemîn, yê ku pê re tê axaftinê Tu 
Kesê sêyemîn, yê kû axaftin liser e û ne amade ye    Ew 
B - Kom 
Kesên yekemîn, yên ku dipeyivin      Em 
Kesên duwemîn, yên ku bi wan re tê axaftinê   Hûn 
Kesên sêyemîn, yên ku liser wan tê axaftinê û ne li wir in   Ew 
2. Awayê tewandî 
A - Yekhejmar 
Kesê yekemîn, yê ku dipeyive    Min 
Kesê duwemîn, yê ku pê re tê axaftinê  Te 
Kesê sêyemîn, yê ku axaftin liser e lê ne li wir e 
jibo nêr    Wî 
jibo mê    Wê 
B - Kom 
Kesên yekemîn, yên ku dipeyivin   Me 
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Kesên duwemîn, yên ku bi wan re tê axaftinê     We 
Kesên sêyemîn, yên ku liser wan tê axaftin û ne amade ne     wan 
1. Awayê rast 
Bi lêkerên derhingêv re 
Di dema berê(buhêrk) de berkarê durust tên: 
Xebat(î) ez dîtim.               wî ez dîtim. 
Şêrînê tu dîtî.                    wê tu dîtî. 
Dilberê ew dît.                   wê ew dît. 
Hewesê em dîtin.               wê em dîtin. 
Comerd(î) hûn dîtin.           wî hûn dîtin. 
Şevger(î) ew dîtin.             wî ew dîtin. 
Cînavên: Ez, tu, ew, em, hûn û ew di hevokên jorîn de berkarên durust 
in. 
Di dema niha de (nihok) kirde (kiryar)  tên: 
Ez xebat(î) dibînim.             Ez wî dibînim. 
Tu şêrînê dibînî.                 Tu wê dibînî. 
Ew Dilberê dibîne.               Ew wê dibîne. 
Em Hewesê dibînin.             Em wê dibînin. 
Hûn comerd(î) dibînin.         Hûn wî dibînin. 
Ew şevgerî dibînin.             Ew wî dibînin. 
Cînavên: Ez, tu, ew, em, hûn û ew di hevokên jorîn de kirde(kiryar) ne. 
Di mandê de (pêşedemê de) kirde tên 
Ezê gulê av bidim. 
Ezê wê av bidim. 
Tuyê (tê) sêvê bixwî. 
Tuyê wê bixwî. 
Ewê Amedê pîroz bike 
Ewê wê pîroz bike. 
Emê serxwebûnê bibînin. 
Emê wê bibînin. 
Hûnê şoreşê pêş de bibin. 
Hûnê wê pêş de bibin. 
Ewê Newrozê geş bike. 
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Ewê wê geş bike. 
Cînavên: Ez, tu, ew, em, hûn û ew di hevokên jorîn de Kirde ne (Kiryar in). 
Bi lêkerên nederhingêv re : 
Di herdeman de kiryar ( kirde ) tên. Mînak: 
Nihok 
Ez difirim. 
Tu difirî. 
Ew difire. 
Em difirin. 
Hûn difirin. 
Ew difirin. 
Pêşedem 
Ezê biçim 
Tuyê( tê ) biçî. 
Ewê biçe. 
Emê biçin. 
Hûnê biçin. 
Ewê biçin. 
Bûhêrk 
Ez ketim 
Tu ketî. 
Ew ket. 
Em ketin. 
Hûn ketin. 
Ew ketin. 
Ev awayê cînavan di herdeman de bi lêkerên  nederhingêv re tên 
bikaranînê, lê bi lêkerên derhingêv re, tenê di dema nihok û pêşerojê de 
tên bikaranînê. Herwiha bi navan re bi alîkariya lêkera "bûn" tên 
bikaranînê. Mînak: 
Ez kurd im. 
Tu kurd î. 
Ew kurd e. 
Em kurd in. 
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Hûn kurd in. 
Ew kurd in. 
Ez im. 
Tu yî. 
Ew e. 
Em in. 
Hûn in. 
Ew in. 
Ez pale me. 
Tu pale yî. 
Ew pale ye. 
Em pale ne. 
Hûn pale ne. 
Ew pale ne. 
2. Awayê tewandî 
Ev awayê cînavan tenê bi lêkerên derhingêv  re tên bikaranînê: 
1. Di dema berê (buhêrk)de kirde ne ( kiryar in ). 
Min al hilgirt 
Te al hilgirt. 
Wê al hilgirt. 
Wî al hilgirt. 
Me al hilgirt. 
We al hilgirt. 
Wan al hilgirt. 
1. Di dema niha ( nihok ) de berkarê durust in. 
Nazê min dibîne. 
NazNazê te dibîne. 
Nazê wê dibîne. 
Nazê wî dibîne. 
Nazê me dibîne. 
Nazê we dibîne. 
Nazê wan dibîne. 
1. Di pêşedemê( mandê ) de berkarên durust tên: 
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Gulê dê min bibîne. 
Gulê dê te bibîne. 
Gulê dê wê bibîne. 
Gulê dê wî bibîne. 
Gulê dê me bibîne. 
Gulê dê we bibîne. 
Gulê dê wan bibîne. 
1. Di herdeman de berkarên ne durust tên: 
Azad (î) li min dixe. ( Nihok ) 
Şêrînê li te xist. ( Buhêrk ) 
Şermînê dê li wî bixe. (Pêşedem) 
Ev awayê  cînavan bi navan re nayên bikaranînê. Em dibêjin: 
Ez şoreşger im. 
Tu  kurd î. 
Ew bedew e. 
Di Kurmancî de nabe, em bibêjin : 
Min şoreşger im. 
Te kurd î. 
Wê bedew e. 
Cînav hemû bêzayend in ( bêcins in ), tenê  di awayê tewandî de, kesê 
sêyemîn 
( wî, wê ) bizayend e." Wî " jibo nêr û " wê " jibo mê tê bikaranînê. Mînak: 
Hawar dijmin lerizand.         Wî dijmin lerizand. 
Hacer dijmin lerizand.          Wê dijmin lerizand. 
Cînavên kesok herdem kirde yan jî, berkar in. 
1.2.3.2.2. Cînavên bêhêl 
Cînavên bêhêl di kurdî de herdem berkar in û şûna cînavên kesok digirin. 
Cînavên bêhêl ev in:     Ê, hev, êk, xwe. 
Ê 
Ev cînavê bêhêl, herdem yekhejmar e, li dû lêkeran tê û şûna " wî " û " 
wê " digire. Mîna: 
Min tiving da Sozdarê.   Min tiving da wê.        Min tiving dayê. 
Min gul da Azad.  Min gul da wî.        Min gul dayê. 
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Sozdarê       ->               wê              -> ê 
Azad           ->                wî              -> ê 
Ev cînav bi daçekên ( ji, li, bi, di ) re dibe yek û bi vî awayî cînavên lihevxistî 
tên çêkirinê. Mîna: 
Li wî xist                          Lê xist 
Li wê xist                         Lê xist 
Bi wî çû                           Pê çû 
Bi wê çû                          Pê çû 
Di wî de çû                       Tê de çû 
Di wê de çû                      Tê de çû 
Ji wî pirsî                          Jê pirsî 
Ji wê pirsî                         Jê pirsî 
Li wî ( li wê )                    Lê 
Bi wî ( bi wê )                   Pê 
Di wî ( di wê )                   Tê 
Ji wî ( ji wê )                    Jê 
Mînak: 
Min li dijmin xist. 
Min li wî xist. 
Min lê xist. 
Şêro ji şêrînê pirsî. 
Şêro ji wê pirsî. 
Şêro jê pirsî. 
Ez bi pênûsê dinivîsînim. 
Ez bi wê dinivîsînim. 
Ez pê dinivîsînim. 
Ez di zanîngehê de me. 
Ez di wê de me. 
Ez tê de me. 
Cînavê bêhêl " ê " şûna berkarên durust digire. Mîna: 
Min gula sor da Hêvînê. 
Min gula sor da wê. 
Min gula sor dayê. 
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Lê ev cînav bi daçekan re şûna berkarên ne durust digire. Mîna: 
Min ji Gulê pirsî. 
Min ji wê pirsî. 
Min jê pirsî. 
Hev 
Ev cînav ji ( hev û din ) ku di şûn de bûye: hevdin , hatiye kurtkirinê  û 
bûye hev. Hev, şûna berkarên durust jî, û yên ne durust jî, digire. Mînak: 
Me hev dît. 
Gulê û Hacer hev dîtin. 
Gerîla û gundiyan hev dîtin. 
Me li hev xist. 
şêrînê û Sozdar ji hev pirsîn. 
Gundî û polîs bi hev çûn. 
Cînavê  "hev" bi daçekan re dibe yek û cînavên lihevxistî çêdike. 
Bi hev                    Pev 
Ji hev                     Jev 
Di hev                    Tev 
Li hev                     Lev 
Mînak: 
Em bi hev re çûn.     Em pev re çûn. 
Ji hev çûn.                       Jev çûn. 
Di hev de bûn.                  Tev de bûn. 
Li hev hatin.                     Lev hatin. 
Êk 
Ev cînav jî, bi wateya " hev " tê . Ji (êk û din) ku di şûn de bûye ( êk din ) 
hatiye kurtkirinê û bûye 
êk . Ev cînav jî , mîna hev tê bikaranînê. şûna berkarên durust digire. 
Mînak: 
Noşîn û Hêvî  êk dîtin. 
Cegermij û Noşeng êk pîroz kirin. 
şûna berkarên ne durust jî, digire. Mîna: 
Me ji êk (jêk) pirsî. 
Roşeng û Noşeng li êk ( lêk ) xistin. 
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Cînavê bêhêl " êk " bi daçekan re dibe yek û cînavên lihevxistî çêdike . 
Bi êk                                Pêk 
Li êk                                Lêk 
Ji êk                                Jêk 
Di êk                               Têk 
Mînak: 
Em bi êk hatin                   Em pêk hatin. 
Em li êk hatin                    Em lêk hatin. 
Em ji êk çûn                     Em jêk çûn. 
Em di êk de çûn                Em têk de çûn. 
Xwe 
Ev cînavê bêhêl bi cînavê (rajêr) tê binavkirinê. Cînavê "xwe" şûna nav û 
cinavên nêr û mê kom û yekhejmar digire. Mînak: 
Min al da destê hevalê xwe. 
Ez ji gelê xwe re dibêjim:" An kurdistan, an Kurdistan ". 
Dema ku kirde û berkar di hevokê de yek kes be, cînavê "xwe" şûna 
berkar digire. Mîna: 
Min xwe nas kir. 
Te xwe dît. 
Wî xwe şişt. 
Cînavê "xwe" herdem berkar e, lê carnan bi kirdeyekî din re dibe kirde, 
dema du kes bi kar radibin. Mînak: 
Ez û hevalê xwe çûn çiyê. 
Min û hevala xwe pirtûk xwend. 
Nasîn 
1. Dema çend cînav di hevokê de hebin, li gor kesan rêz dibin: 
Ez, tu, ew, em, hûn, ew. 
Min , te, wî, wê, me, we, wan. 
Mînak: 
Ez û ew, em çûn bajêr. 
tu û ew heval in. 
2. Eger di hevokê de çend lêker bi kirdeyekî pêk hati bin, kirde careke 
tenê tê gotinê.Wek: 
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Ez çûm, gihîştim û vegeriyam. 
Lê eger lêkerin derhingêv û hin nederhingêv bin li gor lêker cînav tê 
bikaranînê: 
Ez çûm , min dît. 
Ez çûm , min xame kirî. 
Hevoka : Em çûn , me hesp ji xwe re kirî. Hin bi vî hawayî bikar tînin: 
Me çû hesp ji xwe re kirî. 
1.2.3.2.3. Cînavên nîşandek 
Ev cînav şûna navên dûr û nêzîk, bi awakî ku van navan nîşan dikin digirin. 
Ev cînav ev in: 
1. Cînavên ku dûrbûn û nêzîkbûna navê ku şûna wî digrin, diyar nakin, 
lê tenê hejmar û zayenda navdêr diyar dikin. 
jibo zayendê nêr û yekhejmar : yê 
Yê ku te dît hevalê min bû. 
Jibo zayendê mê û yekhejmar : ya 
Ya ku te dît şoreşger bû. 
Jibo koma herdu zayendan : yên 
Yên ku te dîtin gerîla bûn. 
Ev cînav bi serê xwe nayên. Herdem bi cînavên girêdanê ( ku ) re tên û 
kirde ne. 
2. Cinavên nîşandek jibo navdêrên nêzîk : Ev 
Ev hat. 
Ev hevalê min e. 
Ev hevala min e. 
Ev cînav li gor navderê ku nîşan dide, tê tewandinê: 
Jibo nêr yekhejmar dibe: Evî 
Evî kalî got. 
Jibo mê yekhejmar dibe: Evê 
Evê keçê ez dîtim. 
Jibo nêr û mê  kom: Evan 
Evan keç û xortan got. 
Gelek caran tîpa "e" ji " evî, evê, evan " tê avêtinê û dibin: Vî, vê, van. 
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Jibo kûrkirin û xurtkirina hizra nîşandinê "ev" bi zêderê re tê û dibe : eva, 
evê, evên. 
Evê hat heval e. 
Eva hat şervan e 
Evên hatin gerîla ne. 
Carna "ha" dikeve dawiya cînavê nîşandek û zêderê û ew jî, dibe cinavekî 
nîşandek : 
Evê ha, eva ha, evên ha. 
Evê ha Azad e. 
Eva ha şêrîn e. 
Evên ha Azad û şêrîn in. 
3. Cînavên nîşandek jibo navderên dûr: Ew 
Ew xort kî ye? 
Ew hevala min e. 
Ew heval hatin. 
Ev cînav jî, li gor navê ku nîşan dike, tê tewandinê. 
Jibo nêr, yekhejmar dibe: Ewî 
Ewî xortî çi got? 
Jibo mê, yekhejmar dibe: Ewê 
Ewê keçê  xelat girt. 
Jibo nêr û mê kom dibe: Ewan 
Ez ewan keç û xortan hez dikim. 
Ji bo kûrkirin û xurtkirina hizra nîşandinê  "ew"  bi zêderê re tê û dibe: 
Ewê, ewa, ewên. 
Ewê hat xortekî jîr e. 
Ewa hat keçeke bedew e. 
Ewên hatin xort û keçên gundê me ne. 
"Ha"dikeve dawiya cînavê nîşandek û zêderê û ew bixwe jî, dibe cînavekî 
nîşandek: Ewê  ha, ewa ha, ewên ha. 
Ewê ha li ber xwe dide. 
Ewa ha xebatê dike. 
Ewên ha têkoşer in. 
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"Ew",di awayê xwe yê tewandî de, gelek caran "a" davêje û dibe:  Wî, wê, 
wan 
Wî xortî xweş got. 
Wê keçê tiving hilgirt. 
Wan keç û xortan serî hildan. 
Di vê rewşê de, ji wateya hevokê mirov cudayî dixe navbera cînavên 
kesok 
( wî, wê, wan ) û cînavên 
nîşandek ( wî , wê, wan ) . 
Cînavê nişandek ( ev, ew ) kirde jî, û berkar jî, tên bikaranînê. 
Lêkerên derhingêv bi evî, evê, ewî, ewê  re 
Nihok 
Di nihokê de, ev cînav şûna berkarên durust û ne durust digirin: 
Ez ewî (ewê) dibim dibistanê. 
Ez evî (evê) dibim seyranê. 
Beran li ewî ( ewê ) dixe. 
Beran li evî ( evê ) dixe. 
Buhêrk 
Di buhêrkê de, ev cînav şûna kirde digirin: 
Evî (evê) nan xwar. 
Ewî (ewê) pîvaz xwar. 
Di vê rewşê de şûna berkarê nedurust jî, digirin: 
Berên li evî ( evê) xist. 
Berên li ewî ( ewê) xist. 
Pêşedem 
Di vê demê de şûna berkarên durust û nedurust digirin: 
Ezê ewî (ewê) bitirsînim. 
Ezê ewî (ewê) bibînim. 
Mamoste wê ji ewî( ewê) bipirse. 
Mamoste wê ji evî (evê) bipirse. 
Lêkerên derhingêv bi (ev, ew) re 
Nihok 
Di nihokê de şûna kirde digirin: 
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Ev nên dixwe. 
Ew avê vedixwe. 
Pêşedem 
Di pêşedemê de, şûna kirde digirin. 
Evê min bigire. 
Ewê te bibîne. 
Buhêrk 
Di buhêrkê de, şûna berkarê durust digirin: 
Min ev dît. 
Min ew xwar. 
Lêkerên nederhingêv bi ( ev, ew ) re 
Herddem şûna kirde digirin. 
Ev çû welat. 
Ew ji Botanê tê. 
Ev diçe dibistanê. 
Ew difire. 
Evê bikeve avê. 
Ewê ji bajêr derkeve. 
Lêkerên derhingêv bi (evan,ewan) re 
Buhêrk 
Di buhêrkê de şûna kirde digirin: 
Evan xwar. 
Ewan em dîtin. 
Nihok 
Di nihokê de şûna berkarê durust û ne durust digirin: 
Ez evan dibînim. 
Ez ji wan dipirsim. 
Pêşedem 
Di pêşedemê de şûna berkarê durust û ne durust digirin 
Ezê evan bişînim welat. 
Ezê ji wan bipirsim. 
Nasîn 
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Hin cînavên nîşandek di devok de awayên xwe winda kirine û ketine 
awakî din: 
Evê ha          vîna             vaya 
Eva ha          vêna            vaya 
Evên ha        vêna            vana         evana 
Ewê ha         wîna             waya 
Ewa ha         wêna            waya 
Ewên ha        wêna            wana        ewana 
Lê ya durust ev e: 
Ev, evî, evêha, evê, evaha, evan, evên, evênha. 
Ew, ewî, ewêha, ewê, ewaha, ewan, ewênha. 
Cînavê nîşandek "ev" bi bêjeyên : şev, roj û sal re dibe         " î ". 
Ev şev                   îşev 
Ev roj                     îroj 
Ev sal                     îsal 
1.2.3.2.4. Cînavên pêgehîn ( girêkî ) 
Cînavê pêgeh dikeve paşiya navdêr an cînavekî din û wan bi hevoka di 
pey wan re girê dide. Cînavê pêgehîn di zimanê kurdî de yek e. Ew jî, ev 
e: Ku 
Cînavê  "ku" di hevokê de, carna kirde û carna berkar e. 
Kirde 
Ê ku tu dîtî heval bû. 
Mirovê ku tu dîtî heval bû. 
A ku tu dîtî şoreşger bû. 
Keça ku tu dîtî şoreşger bû 
Berkar 
Ê ku te dît gerîla bû. 
Kesê ku te dît gerîla bû. 
A ku te dît şehîd ket. 
Keça ku te dît şehîd ket. 
Evê ku tu dibînî mamoste ye. 
Cînavê (ku) bi zêderê re tê bikaranînê : 
Ê ku, a ku, ên ku, êd ku 
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Cînavê (ku) bi cînavên nîşandek re tê bikaranînê: Evê ku, eva ku, ewê ku, 
ewa ku, evên ku, evêd ku, ewên ku, ewêd ku,. 
Mînak: 
Xameya ku min kirî sor e. 
Hespê ku te kirî boz e. 
Ev çiyayê ku tu dibînî Cûdî ye. 
Azadê ku tu nas dikî hevalê min e. 
Di zimanê kurdî de, ji cînavê pêgeh û pê ve 
(ku)yeke din heye pêwend (gihanek) e ev (ku) 
du hevokan digihîne hev û herdem li pey 
lêkeran tê. Mîna: 
Em hatin ku em bixwînin. 
Em diçin çiya ku em azad bibin. 
Carna (ku) bi wateya heke  tê , 
hingê (beriya lêker) jê re tê gotinê. 
Ku gel serî hilde emê azad bibin. 
Ku gerîla bên gund emê dilşad bibin. 
1.2.3.2.5. Cînavên pirsiyariyê 
Cînavên pirsiyariyê di hevokên pirsiyarî de, 
şûna navan digirin û li gor pêkhatina hevokê carna  berkar û carna kirde 
ne. Cînavên pirsiyariyê ev in: 
Kî, kê, kîjan, çi, çend, ku, çima, jiber çi,çawa, 
kengî, ji kengî ve, li kuderê, bi kuderê ve,  ji kuderê ve, di kuderê re, di 
kuderê de, ma,... 
Kî ( ki )? 
Ev cînav di hevoka pirsê de şûna navê mirovan digire. 
Di lêkerên derhingêv de: 
Buhêrk 
Kî?   şûna berkarê durust digire. Mîna: 
Te kî (ki) dît.? 
We kî(ki) tirsand? 
Nihok 
Kî?  şûna kirde digire. Mîna: 
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Kî sêvê dixwe? 
Kî bersiva min dide? 
Pêşedem 
Kî?  şûna kirde digire. Mîna: 
Kiyê ( kî dê ) pirtûkê bixwîne? 
Kiyê ( kî dê ) min bigire? 
Di lêkerên nederhingêv de 
Kî?  Herdem  kirde ye. 
Kî hat gund? 
Kî diçe bajêr? 
Kiyê biçe bajêr? 
Kî? Tê tewandinê û dibe (kê?). 
Kîjan? 
Ev cînavê pirsiyarî ji van bêjeyan tê bikaranînê: (kî, ji, van, yek) yan jî, (kî, 
yek, ji van) û li gelek deverên Kurdistanê , bi van awayî tê bikaranînê: 
kîjan, kujan  yan jî, kîjik. 
Ev cînav jibo kes û tiştan tê bikaranînê. Kîjan, li gor navdêra ku şûna wê 
digire tê tewandinê û bi navê nêr re dibe: Kîjanî û bi yên mê re dibe: 
Kîjanê. Bi koma herdu zayendan re dibe:  Kîjanan. Mînak: 
Kîjanî ji van Azad dît ? 
Kîjanê tu dîtiî ? 
Kîjanan pez çêrand ? 
Bi lêkerên derhingêv re 
Buhêrk 
Di dema berê de şûna kirde û berkar digire. 
Kirde 
Di vê rewşê de, kîjan tê tewandinê: 
Kîjanî kirî ? 
Kîjanê got ? 
Kîjanan dît ? 
Berkar 
Di vê rewşê de, kîjan nayê tewandinê: 
Te kîjan pirtûk kirî ? 
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Te kîjan keç dît ? 
Te kîjan xort dît ? 
Lê dema Kîjan dibe berkarê nedurust, tê tewandinê. Mîna: 
Te li kîjanê xist ? 
Te ji kîjanî pirsî ? 
Nihok û pêşedem 
Di şûna kirde de kîjan nayê tewandinê. Mîna: 
Kîjan dikire ? 
Kîjan dê bibîne ? 
Lê di şûna berkar de tê tewandinê: 
Tê kîjanê bibînî ? 
Tu ji kîjanî hez dikî ? 
Ewê  kijanî bikire ? 
Emê ji kîjanî bipirsin ? 
Bi lêkerên nederhingêv re 
Herdem kirde ye û nayê tewandinê: 
Kîjan hat ? 
Kîjan diçe ? 
Kîjan dê bê ? 
Kê? 
Ev cînavê pirsiyarî şûna navên mirovan digire. 
Di lêkerên derhingêv de 
Buhêrk 
Di dema berê de, kê şûna kirde digre: 
Kê got ? 
Kê kiras kirî ? 
Nihok û pêşedem 
Kê şûna berkarê durust digire: 
Tu kê dibînî? 
Tê kê bitirsînî ? 
Di herdeman de (kê) şûna berkarê ne durust digire. Mîna: 
Te li kê xist ? 
Tu ji kê dipirsî ? 
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ewê ji kê bipirse ? 
Kê, bi lêkerên nederhingêv re nayê bikaranînê. 
Cînavê pirsiyariyê ( kê ), (kî)  bi xwe ye di awayê tewandinî de ye. 
Ku? 
Ev cînav şûna navê cih û deveran digire. Mîna: 
Tu li ku bûyî ? 
Tu ji ku tê ? 
Ku dever xweş e ? 
Cînavê ku  ji avêtina bêjeya (dever) ji kudever hatiye kurtkirinê. 
Tu ji ku yî ? 
Tu ji kudeverê yî ? 
Tu ji kuderê yî? 
Carna cînavê kîjan  cihê (ku) digire û kîjan der tê bikaranînê, yan jî, (kî) û 
dibe kîder. Ev cînav   bi daçekan re tên bikaranînê: Ji kîderê? Ji kuderê? 
Di kîderê de? 
Di kuderê de? Bi kuderê ve?  Bi kîderê ve? Di kuderê re? Di kîderê re? 
Çi? 
Ev cînav, di hevoka pirsê de, şûna navên bêgiyan (bêrih ) digire. 
Di lêkerên derhingêv de 
Herdem berkar e. Mîna: 
Te çi kirî ? 
Tu çi dikirî ? 
Ewê çi bikire ? 
Tu li çi dixî ? 
Ewê li çi bixe? 
Te li çi xist ? 
Di lêkerên nederhungêv de 
Herdem şûna kirde digire. Mîna: 
Çi hat ? 
Çi diçe ? 
Çiyê biçe ? 
Cînavê pirsiyariyê (çi) bi bêjeyên din re tê bikaranînê û 
cînavên  pirsiyariyê çêdike: 
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Bi cînavê (ma) re dibe:  Çima? 
Ma tu hatî ?            Çima tu hatî ? 
Ma tu lal î ?             Çima tu lal î ? 
Ma tu bindest î ?       Çima tu bindest î ? 
Bi cînavê (ma) mirov pirs dike jibo ku agahdarê tiştekî bibe. Lê dema çi bi 
ma ve dibe, mirov haydar e ji wê agahiyê, lê dixwaze nepejirîne 
û  neqayîlbûna xwe liser diyar bike. Yan jî, sedem û egerên wê agahiyê 
bizani be: 
Ma tu kurd î ?            Çima tu kurd î ? 
Çi, bi bêjeya (awa) ve dibe çi awa û çawa tên çêkirinê . Bi cînavê pirsiyarî 
( çawa ) miriv li hal û rewşa tiştekî, mirovekî, kesekî (mirov, candar) 
dipirse: 
Tu çawa yî ? 
Hespê te çawa ye ? 
Xaniyê te çawa ye ? 
Rojên te çawa derbas  dibin ? 
Tu çawa debar dikî ? 
Çi , bi daçekên  " jibo, jiber, jibona" re tê girêdanê û cînavên pirsiyariyê " 
jibo çi?  jiber çi? jibona çi " çêdike. Bi van cînavan em sedem û egerên 
tiştan dipirsin: 
Jiber çi tu duh nehatî malê ? 
Jibo çi em bindest in ? 
Jibona çi ev kuştin û talan ? 
Çend? 
Ev cînavê pirsiyarî şûna hejmarnavan digire: 
Te çend gul jê kirin ? 
Te çend keç dîtin ? 
Çend gerîla hatin gund ? 
Çend gundî çûn şoreşê ? 
Tu çendan dibînî ? 
Cînavê pirsiyariyê (çend) tenê , di koma herdu zayendan de tê tewandinê: 
Te ji çendan pirsî ? 
Tu çendan nas dikî ? 
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Çend, carna cînavê nependî ( nebinavkirî ) ye: 
Min çend şoreşger dîtin. 
Ez çend rojan li gund mam. 
Di vir de (çend) bi wateya ( hinek ) tê û wateya xwe ya pirsiyariyê winda 
dike. 
Kengî? 
Bi vî cînavê pirsiyariyê , mirov li dem û çaxê buyerekê dipirse: 
Kengî tê bê(yî) mala me? 
Kengî emê hev bibînin? 
Kengî tu çûyî gund ? 
Kengî, bi daçeka (ji.... ve) cînavê pirsiyarî ( ji kengî ve ) çêdike: 
Ji kengî ve tu neçûyî welat ? 
Ji kengî ve tu li vir dimînî? 
Ji kengî ve dibistana we dest pê kiriye ? 
Ma? 
Bi vî cînavê pirsiyariyê mirov liser tiştekî agahdar dibe: 
Ma tu dizanî bi kurdî bixwînî? 
Ma ev çi rewşa  em tê de ne ? 
Ma tu hozan î ? 
Gelo? 
Ev jî , mîna " ma" ye û carna pê re tê. 
Gelo! Emê bi ser kevin? 
Gelo! Ew çû welat ? 
Ma gelo heye em rizgar bibin? 
Ma gelo heye em bibin xwedî welat ? 
1.2.3.2.6. Cînavên nependî ( nebinavkirî ) 
Ev cînav şûna navan bi awakî nependî û nenaskirî digirin. Di zimanê kurdî 
de gelek cînavên nependî hene, ji van cînavan: 
Yek, heryek, tu, tukes, kes, tu, tutişt, herkes, hertişt, tiştek, hin, hinek, 
filan, behvan, hîç, gişt, hemû, hemûkes, her, tev, hîn, hinek, çend, 
çendek, pir, gelek, tenê, mirov, heçî,... Mînak: 
Min tukes nedît. 
Yekê digot yekî: Li me pîroz be yekîtî! 
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Herkes dibêje : Bijî Kurdistan! 
Ez tiştekî dibînim. 
Gişt dibêjin: An serkeftin, an serkeftin! 
Tev dibêjin : An Kurdistan, an Kurdistan! 
Cînavên nependî mîna navan tên tewandinê: 
Yek, yekî, yekê, yekan, kes, kesî, kesê, kesan,... 
1.2.3.2.7. Cînavên xwemalîn (arzî, xwedanî ) 
Ev cînav şûna navekî ku xwedanekî wî di hevokê de heye digire. Cînavên 
xwedanî ji du cînavan bi hev dikevin. Cînavên xwedanî ev in : 
Jibo nêr, yekhejmar : 
Yê min, yê xwe, yê te, yê evî, yê evê , yê ewî, yê ewê, yê me, yê we, yê 
evan, yê ewan. 
Jibo mê , yekhejmar: 
Ya min, ya xwe, ya te, ya evî, ya evê, ya ewî, ya ewê, yê me, yê we, yê 
evan, yê ewan. 
Jibo koma herdu zayendan : 
Yên min, yên xwe, yên te, yên evî, yên evê, yên ewî, yên ewê, yên me, 
yên we, yên evan, yên ewan. 
Her cînavek ji du cînavan pêk hatiye, mîna: Yê min. Cînavê pêşî "yê" 
hejmar û zayenda tiştan diyar dike, lê cînavê duwemîn "min" hejmar û 
zayenda kesê xwedanê wî diyar dike. Dema cînavê duwemîn cînavekî 
nîşandek be, wek: Yê evî, ji bilî  zayend û hejmar  dûrbûn û nêzîkbûnê jî, 
diyar dike. 
Mînak: 
Gula min.                          Ya min. 
Destê ewî.                     Yê ewî 
Guliya ewê.                   Ya ewê. 
Çiyayên me.                     Yên  me. 
Kirasê evê.                      Yê evê. 
Cînavên xwedanî ji cînavên nependî jî, çêdibin, Wek:Ya filan, yê hinekan, 
ya tukesî, yên kê,... 
1.2.3.2.8. Tewandina cînavan 
Cînavê pirsiyariyê " kîjan? " 
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Rêz 
Awa 
Mê 
Nêr 
Kom 
1 
Rast 
Kîjan? 
Kîjan? 
Kîjan? 
2 
Bang 
------- 
--------- 
------- 
3 
Tewandî 
Kîjanê? 
Kîjanî? 
Kîjanan? 
4 
Bihevre 
Kîjanê re? 
Kîjanî re? 
Kîjanan re? 
5 
Tevayî 
Kîjanê ve? 
Kîjanî ve? 
Kîjanan ve? 
6 
Cîwarî 
Kîjanê de? 
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Kîjanî de? 
kîjanan de? 
Cînavên pirsiyariyê " kî? " û " çi? " 
Rêz 
Awa 
Kî? 
Çi? 
Mê 
Nêr 
1 
Rast 
Kî? 
Çi? 
Çi jin? 
Çi xort? 
2 
Bang 
----- 
------ 
----- 
------- 
3 
Tewandî 
Kê? 
Çi? 
Çi jinê? 
Çi xortî? 
4 
Bihevre 
Kê re? 
Çi re? 
Çi jinê re? 
Çi xortî re? 
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5 
Tevayî 
Kê ve? 
Çi ve? 
Çi jinê ve? 
Çi xortî ve? 
6 
Cîwarî 
Kê de? 
Çi de? 
Çi jinê de? 
Çi xortî de? 
Cînavên nîşandek " ev " û " ew " 
Rêz 
Awa 
Ev-Mê 
Ev-Nêr 
Ev-Kom 
Ew-Mê 
Ew-Nêr 
Ew-Kom 
1 
Rast 
Ev 
Ev 
Ev 
Ew 
Ew 
Ew 
2 
Bang 
----- 
------ 
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----- 
----- 
----- 
----- 
3 
Tewandî 
Evê(Vê) 
Evî(Vî) 
Evan 
Ewê(Wê) 
Ewî(Wî) 
Ewan 
4 
Bihevre 
Evê re 
Evî re 
Evan re 
Ewê re 
Ewî re 
Ewan re 
5 
Tevayî 
Evê ve 
Evî ve 
Evan ve 
Ewê ve 
Ewî ve 
Ewan ve 
6 
Cîwarî 
Evê de 
Evî de 
Evan de 
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Ewê de 
Ewî de 
Ewan de 
Cînavên kesok 
Rêz 
Awa 
1Tek 
2Tek 
3Tek 
1Kom 
2Kom 
3Kom 
1 
Rast 
Ez 
Tu 
Ew 
Em 
Hun 
Ew 
2 
Bang 
----- 
------ 
----- 
------ 
------ 
------ 
3 
Tewandî 
Min 
Te 
Wî/Wê 
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Me 
We 
Wan 
4 
Bihevre 
Min re 
Te re 
Wî/Wê re 
Me re 
We re 
Wan re 
5 
Tevayî 
Min ve 
Te ve 
Wî/Wê ve 
Me ve 
We ve 
Wan ve 
6 
Cîwarî 
Min de 
Te de 
Wî/Wê de 
Me de 
We de 
Wan de 
1.2.3.3. Rengdêr 
Rengdêr bêjeyeke reng, salix, pesin, kêsim û rewşa navan dide zanînê. 
Rengdêr, herdem li dû navan tê , wek: 
Gula sor. 
Çiyayê pîroz. 
Ev hesp beze ye. 
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Keça kurd jîr e. 
1.2.3.3.1. Rengdêra pesinde ( salixdanê ) 
Ev rengdêr rewşa navekî bi başî yan jî, bi nebaşî tîne ziman, mîna bêjeyên 
: 
Baş, sor, bilind, pîs, hêja,... 
Rengdêra pesinde bi zêderê re yan jî , bi lêkera bûn re tê bikaranînê. 
1. Bi zêderê re 
Keça baş. 
Xortê hêja. 
Dijminê hov. 
Gelên gernas. 
1. Bi lêkera bûn re 
im, î, e, in, in, in, bû, be 
Ev xort şoreşger e. 
Ev keç bedew e. 
Azad jîr e. 
Xebat hozan bû. 
Di rengdêra pesinde de, bêjeyên mîna : Belengaz, ciwan, pîr, bextiyar,... 
Bi serê xwe rengdêr in û mîna navan tên bikaranînê. 
1.2.3.3.2. Rengdêrên dumil 
Ev rengdêr bi du awa tên sazkirinê: 
1. Rengdêrên afirandî (xurdezad) 
Ev rengdêr bi alîkariya paşgîn û pêşgînan ji nav û lêkeran çêdibin. 
Paşgînên ku rengdêrên afirandî çêdikin ev in: 
Baz             Canbaz, tîrbaz, rimbaz, sextebaz,.... 
Kar              Cotkar, alîkar, sextekar,... 
Ker              Zîvker, zêrker, şûrker, hesinker,... 
Van             Bilûrvan, şervan, gavan,... 
Bend           Solbend, sazbend, ... 
Vanî            Aşvanî, xêlvanî, bajarvanî,... 
Gîn              Gulgîn, rengîn, xemgîn, lezgîn, xwazgîn,... 
Yar              Hişyar, bextiyar, kiryar,.. 
Dar              Serdar, bindar, guhdar, dildar,.. 
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Anî              Mêranî, piranî,... 
Ane             Şahane, hovane,.. 
Î                  Gundî, çiyayî, kurdistanî,... 
Ger              Şoreşger, şevger, dadger, şanoger,.... 
Mend           Cegermend, hişmend, hunermend,.. 
Gêr              Wergêr, Xwegêr, kargêr,.... 
Pêşgînên ku rengdêrên afirandî çêdikin ev in: 
Hev             Heval, hevrê, hevkar, hevpîşe,.. 
Nîv              Nîvro, nîvşev, nîvsal, nîvnan,.... 
Ho               Hogir, hozan, hoşeng,... 
1. Rengdêrên hevbend 
Rengdêrên hevbend, bi van awayên jêr saz dibin: 
1. Bi ketina zêderê: 
Dilê şad.              Dilşad 
Bejna zirav.             Bejinzirav 
Çavê reş.             Çavreş 
2. Bi guhestina cihê bêjeyan: 
Bihayê giran.         Giranbiha 
Roja xweş.            Xweşroj 
3. Ji du navan bi anîna navê berkar: 
Bavkuştî 
Dilşewitî 
4. Ji nav û lêkerekî: 
Dilrevîn 
Dengbêj 
Mêrkuj 
Dengir 
5. Ji rengdêr û lêkerekî: 
Xweşgo 
Pirgo 
Reşbîn 
Pakbîn 
Pêpelûka rengdêran 
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Rengdêrên pesinde, pesnê navdêran bi pêpelûkên têvil (cuda) didin 
zanînê. Di van rengdêran de sê (3) paye hene: xwerû, payepîv û bêpaye. 
1. Rendêra xwerû 
Bêjeyek ragîr û bi serê xwe ye, wek: 
Sor, reş, nû, kevin, mezin, bilind, jîr,.. 
2. Rengdêra payepîv 
Ev rengdêr xwedî pilik e, xwedî, paye ye, ev paye jî, bi van bêjeyan tê 
pîvanê: 
Pir, hindik, gelek, kêm, zêde, bêtir,... 
Ev gul pir sor e. 
Çiyayê Agirî gelek bilind e. 
Di vê rengdêrê de sê paye tên dîtin: Nizimpaye, hevser û bilindpaye. 
1. Nizimpaye 
Dema ku du nav di pesindanê de dikevin berheviyê, kêmbûn û nizimbûna 
navekî di wê rewşê de  bi van bêjeyan tê xuyakirinê: Kêm, hindik (hindek). 
Azad kêm ceger e. 
şêrîn hinekî jîr e. 
Cano kêm semax e. 
1. Hevser 
wekheviya du navan di pesindanê de belî dike. Jiber ku her du nav di vî 
pesnî de di yek payê de ne û pila wan yek e. Ev rengdêr bi alîkariya 
bejeyên : Wek û mîna saz dibin. 
Reşo wek Xebat şoreşger e. 
Hacer mîna Bêrîvan gernas e. 
1. Bilindpaye 
Ev rengdêr bi xwe rengdêra xwerû ye, lê paya wê bi paşgîna : tir û tirîn 
bilind dibe. 
Dema ku berhevî di pesindanê de di navbera du navan de be. Navê 
yekemîn xwediyê paya yekemîn rengdêra xwerû distîne. Mîna: 
Ev çiya bilind e. 
Lê navê duwemîn , xwediyê paya bilindtir rengdêra xwerû bi anîna 
paşgîna (tir) distîne, Mîna: 
Ev çiya bilindtir e. 
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Nermîn jîr e. şermîn jîrtir e. 
Gulê gewr e. Jînê gewirtir e 
Hogir dirêj e. Memo dirêjtir e. 
3. Rengdêrên bêpaye 
Ev rengdêr pesnekî bilind yan jî , pir bilind dide nav, Di rengdêra  bêpaye 
de sê pêpelûk tên xuyakirinê. 
Dema em berheviyê bi pesnê (sor) dikin navbera sê gulan , em dibêjin: 
Ev gul (pir) sor e.                                 (pir sor) 
Ev gul (hîn) sortir e.                              ( sortir) 
Ev gul sortirîn e.                                   ( sortirîn) 
Pir                         hîn - tir                     tirîn 
Pir sor e                 (hîn) sortir e              sortirîn e 
Çiyayê Gebarê (pir) bilind e, Cûdî hîn bilindtir e, lê Agirî bilindtirîn e. 
Zozanên şerefdînê pir xweş in, derya wanê hîn xweştir e, lê sersing 
xweştirîn e. 
Nasîn 1 
Bêjeyên mîna mezintir dibin meztir. 
"Ar", di bêjeya Kevnar de şûna tir digre. 
Kevnar                             Kevintir 
Pirtir                                Bêtir 
"Ar",  di bêjeya xewar de şûna tir digire. 
Xewar                    Bi xewtir 
Nasîn 2 
Dema navdêr tê avêtinê, zêder dikeve pêşiya rengdêrê û bi delameta 
cînav radibe, wek: 
Ez gula sor û ya zer dibînim. 
Ya , şûna gulê digir e û bi karê cînav radibe. 
Nasîn 3 
Carna navdêr yekcar ji hevokê dikeve û rengdêr mîna cînavekî li şûnê 
dimîne û bi delameta cînav radibe û mîna wî tê tewandinê. Herwiha ji 
rewşa rengdêrî dikeve: 
Tirsim bimirim nebînim esmera min 
Riya Mêrdînê bi kaş e 
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Delala min. 
Esmera min                       Yara mina esmer. 
Delala min                        Yara mina delal 
Esmer û delal du rengdêr in, lê navdêrên wan ketine. Jibo vê mîna 
navdêran bi zêderê re hatine tewandinê. 
1.2.3.3.3 Rengdêrên nîşandek 
Ev rengdêr cînavên nîşandek bi xwe ne. Dema ku navdêr di hevokê de tê 
gotinê, ev cînav dibin rengdêr, wek: 
Ev mirov îro ji Amedê hat. 
Ew keç îro ji çiyê hat. 
Evî xortî got. 
Evê keçê got. 
Bi rengdêra nîşandek re navê nêr li gor rêzana gelemper tê tewandinê, 
wek: 
Ez evî nanî dixwim.  ( Nabe ku em bêjin - nên ) 
Ez ji evî bajarî hez dikim. 
Ez evan bajaran dibînim. 
Dema ku gelek navdêr ji yek hejmarê bin û zayenda wan ne yek be jî, em 
yek rengdêra nîşandek tînin û navdêrê dawî tenê tê tewandinê, wek: 
Evî tîr û kevanî bide min. 
Ez evî xort û keçê dibînim. 
Rengdêra nîşandek jî, di vê rewşê de li gor zayenda navdêra pêşî tê 
tewandinê. 
Lê dema ku zayenda navdêran ne yek be, her yek rengdêra nîşandek li 
gor hejmara xwe, distîne. 
Ez evê gulê û evan daran dibînim. 
Ez ji ewî bajarî û ewan gundan hez dikim. 
1.2.3.3.4 Rengdêra hejmarî 
Rengdêra hejmarî, hejmar bi xwe ye, dema ku di hevokê de bi navdêra 
xwe re bê, wek: 
Heşt şoreşger hatin. 
Bîst şervan çûn çiyê. 
Sed gerîla ketin bajêr. 
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Rengdêra hejmarî du beş in :Jimarîn û rêzîn 
1. Jimarîn 
Ev rengdêr hejmara navdêr dide zanîn. Dikeve pêşiya navdêr û li gor 
tewanga xwe navdêr dide tewandinê, wek: 
Deh gul vebûn. 
şeş mirovan got. 
Çil keçî biryara şoreşgerî da. 
Ezê neh pirtûkan bikirim. 
1. Rêzîn 
Ev rengdêr dikeve paşiya navdêran û rêza wan dide zanîn, wek: 
Azadê şeşane di rêzê de. 
Hespê min yê sisêyan derket di bezê de. 
Gulê di rêza sihî de ye. 
Rengdêra rêzîn bi xwe tê tewandinê û tewanga xwe nade navdêr. Carna 
rengdêra rêzîn hejmara rêzê jî, diyar dike, dema ku ev rêz mîna koman 
be. 
Gerîla çar çar hatin. 
Gundî deh deh diçûn. 
Jimarnavên didu û sisê  dema dibin rengdêrên hejmarîn, dibin du û sê, 
wek: 
Du mirov  mirin. 
Sê mirov hatin mala me. 
1.2.3.3.5 Rengdêra pirsiyarî 
Ev  rengdêr cînavên pirsê bi xwe ne. Dema ku dikevin pêşiya navdêr dibin 
rengdêrên pirsiyarî: 
Çend firok hatin ser we ? 
Kîjan xortî got ? 
Çend mirovan xwar ? 
1.2.3.3.6 Rengdêra nependî 
Ev rengdêr cînavên ne pendî ne. Dema ku dikevin pêşiya navdêra xwe 
dibin rengdêrên nependî: 
Hemû mirovan dît. 
Min tu çare nedît. 



Rêzimana kurdî | 3567  

 

Min filan kes dît. 
Min çend gur dîtin. 
1.2.3.3.7 Rengdêra xwedanî ( arzî, xwemalîn ) 
Ev  rengdêr ji cînavên kesok û nîşandek pêk tê . Li pey navdêran tê , lê ew 
bi xwe gerek e, li pey cînavên xwedanî  " yê, ya, yên " bihata. Ev rengdêr 
û navdêra xwe bi zêderê, bi hev tên girêdanê. Cînavên ku dibin rengdêrên 
xwedanî ev in: Min, xwe, te, vî, vê, wî, wê, me, we, van, wan. 
Pirtûka min. 
Gulê û şêro kurê xwe dîtin. 
Keça van. 
Bexçeyê wan. 
desmala vê. 
Gundê min û te. 
Nasîn 
dema gelek rengdêrên pesinde di hevokê de bi navekî ve dibin, bi vî awayî 
tên bikaranînê. 
1. Navê nêr yekhejmar: 
Navdêr zêdera "ê" distîne. Rengdêrên navîn " î " distînin û ya dawî mîna 
xwe dimîne, nayê guhertinê. 
Mînak: 
Xortê çelengî jîrî qenc. 
Çiyayê asêyî bilindî pîroz. 
kevirê reşî sitemî şahîkî gelover. 
Lê dema nav  nependî be "ekî" distîne. 
Xortekî çelengî jîrî qenc. 
Çiyayekî asêyî  bilindî pîroz. 
Kevirekî reşî sitemî şahîkî gelover. 
Beranekî kolî girsî qer. 
şoreşgerekî zaneyî mêrxasî leheng. 
2. Navên mê yekhejmar 
Navdêr zêdera "a" distîne lê rengdêrên navîn "e" distînin û ya dawî mîna 
xwe dimîne, nayê guhertinê, wek: 
Keça rinde bedewe ciwan. 
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Ava zelale kûre xurt. 
dara bilinde heşîne xweşik. 
Lê dema navdêr nependî be "eke" distîne, wek: 
Çêlekeke beleke  bilinde bişîr. 
Keçeke rinde bedewe jîre şoreşger. 
Goleke firehe kûre bigere bitirs. 
3. Koma herdu zayendan ( nêr û mê ) 
Navdêr zêdera "ên" distîne. Lê rengdêrên navî "e" distînin û ya dawî mîna 
xwe dimîne nayê guhertinê, wek: 
Keçên rinde bedewe şoreşger. 
Xortên çelenge qence mêrxas 
Lê dema navdêr nependî be, "in" distîne. Wek: 
Çemin dirêje xurte boşav. 
şervanin jîre çelenge mêrxas. 
1.2.3.4 Hejmar 
Hejmar perçeyek ji axaftina zimanê kurdî ye. Li gor ho û mercên hevokê, 
bêjeyên vî beşê axaftinê tên guhertinê. 
1.2.3.4.1 Beşên hejmarê 
1. Hejmarên bingehîn: 
2. Hejmarên dehên pêşî (yekemîn): 
1  yek 
2  du 
3  sê 
4  çar 
5  pênc 
6  şeş 
7  heft 
8  heşt 
9  neh 
10 deh 
1. Hejmarên dehên duwemîn: 
11  yazdeh 
12  duwazdeh 
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13  sêzdeh 
14  çardeh 
15  pazdeh 
16  şazdeh 
17  hivdeh 
18  hijdeh 
19  nozdeh 
20  bîst 
1. Hejmarên dehtayî: 
10  deh 
20  bîst 
30  sî(sih) 
40  çil (çel) 
50  pêncî (pêncih) 
60  şêşt 
70  heftê 
80  heştê 
90  not 
100  sed 
ç. Hejmarên sedtayî: 
100  sed 
200  dused 
300  sêsed 
400  çarsed 
500  pêncsed 
600  şeşsed 
700  heftsed 
800  heştsed 
900  nehsed 
1000  hezar 
1. Hejmarên mezin: 
1000 000 milyon   (hezar hezar) 
1000 000 000     milyard (hezar milyon) 
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Bi gelenperî hejmarên bingehîn di kurdî de bi vî awayî çêdibin: 
0  nîn ( sifir, hîç ) 
1  yek 
2 du (dido) 
3 sê(sisê) 
4 çar 
5 pênc 
6 şeş 
7 heft 
8 heşt 
9 neh 
10 deh 
11 yazdeh 
12 diwazdeh 
13 sêzdeh 
14 çardeh 
................... 
20 bîst 
21 bîstûyek 
22 bîstûdu 
23 bîstûsê 
24 bîstûçar 
25 bîstûpênc 
...................... 
30 sih (sî ) 
31 sihûyek 
32 sihûdu 
.................. 
40 çil 
41 çilûyek 
42 çilûdu 
................... 
50 pêncih (pêncî) 
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51 pêncihûyek 
55 pêncihûpênc 
...................... 
60 şêst 
61 şêstûyek 
.................. 
70 heftê 
71 hetêûyek 
.................. 
80 heştê 
81 heştêûyek 
.................... 
90 not 
91 notûyek 
................. 
100 sed 
101 sedûyek 
................... 
200 dused 
201dusedûyek 
202 dusedûdu 
300 sêsed 
301sêsedûyek 
1000hezar 
1001 hezarûyek 
100 001 sedhezarûyek 
101 000 sedûyekhezar 
Nasîn 
Di kurdî de hejmar ji milê çepê ve (ji milka bilind ve) tên xwendinê. 
1.2.3.4.2 Tewandina hejmarên bingehîn 
Yek 
Yek bi "ê" tê tewandinê 
Min ji yekê  pirsî. 
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Min ji bîstûyekê re got. 
Sedûyekê ez dîtim. 
Sala hezarûnehsedûyekê. 
Di sala 1981ê de, ez çûm zanîngehê. 
Di sala 1991ê de, şerê gel li Kurdistanê xurt bû. Jimara yekê ku dikeve 
pêşiya navdêrekê, ew navdêr li gor tewangên xwe tê tewandinê. Jiber ku 
yek tewanga xwe liser navdêrên ku pê ve tên girêdanê bi rê ve nabe. 
Ji yek hespî pê ve min nedît. 
Ji yek xortî pê ve nepeyîvî. 
Ji yek gulê pê ve bihn nedida. 
Ji yek keçê pê ve min hez nekir. 
Nasîn 
Dema hejmar hevbend be ( bîstûyek , çilûyek ) 
hingê perçêyê duwemîn tenê tê tewandinê û 
perçê yekemîn mîna xwe dimîne: 
ji bîstûyekê 
Sala nehsedûyekê 
Ji didowan heta bîstan 
Hejmarên ji didowan heta bîstan bi "an" tên tewandinê, wek: 
Diduwan ji min pirsîn. 
Çaran ez dîtim. 
Min ji dehan re got. 
Çardehan ez girtim. 
(1920) Sala hezarûnehsedûbîstan. 
Di sala (1914)an de ‚şerê cihanê yê yekemîn vêket. ( 
hezarûnehsedûçardan) 
Di sala 1984an de şerê çekdarî li Kurdistanê dest pê kir. 
(Hezarûnehsedûheştêûçaran). 
Ev hejmar( 2 -20 ) tewangên xwe didin navdêrên xwe jî, ev navdêr li gor 
tewanga van hejmaran tên tewandinê: 
Min ev tiving bi şeş zêran kirî. 
Bîst mirovan rê birîn. 
Hijdeh keçan çek hilgirtin. 
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Çar salan min xwendina zanîngehê kir. 
Hejmarên ji( 2 - 20 )dema bi serê xwe tên û navdêra wan ji hevokê dikeve 
ew  bi xwe tên tewandinê. Lê dema bi navdêra xwe re tên, navdêra xwe 
didin tewandinê. 
Hejmarên dehtayî ( 30,40, 50,.....100 ) 
Ev hejmar bi "î" tên tewandinê: 
Sihî ji min pirsî. 
Min ji çilî re got. 
Sala 1990î,  sala Serhildana  Gelî ye. 
Di sala 1980î de conta faşist hat desthilatiyê. 
Sedî ji min re got :" Neçe Ewropa." 
Sala (1970)î (hezarûnehsedûheftêyî) 
Jimarên ( 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100 ) dema navdêra wan dihevokê de 
be, tewanga xwe didinê: 
Min ev çek bi sed zêrî kirî. 
Min ev şal bi çil pereyî kirî. 
Sih mirovî  rêveçûn çêkirin. 
Pêncî kesî ez dîtim. 
Hezar 
Hezar jî, mîna hejmarên dehtayî bi " î " tê tewandinê û tewanga xwe dide 
navdêran: 
Hezarî bi hev re digotin: " Bijî Kurdistan ". 
Min ji hezarî pirsî. 
Hezar mirovî digotin : An Kurdistan an Kurdistan! 
Min ev  pirtûk bi hezar pereyî kirî. 
Dema hezar bi hejmareke din re tê bikaranînê dikeve bin hîkariya wê 
hejmarê û li gor  tewanga   wê tê tewandinê: 
Ji çar hezaran yek hat. 
Sed hezarî serî hildan. 
Bîst hezaran digotin: " Bimre bindestî ". 
Yek hezarê min heye. 
Di vê rewşê de hezar nikare navdêra xwe bitewîne û ew bi xwe jî, nayê 
tewandinê ku navdêr hebe: 
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Min ev tişt bi çar hezar zêr kirî. 
Nasîn 
Rêzana ku liser hezarî dimeşe liser milyon û milyardî jî, dimeşe: 
Milyonî digot: " kurd  namirin." 
Milyon kurdî soz didan ku riya şehîdan  bişopînin. 
Dema hejmar ne diyar be û guman liser hebe, herdem bi  "an"  tê 
tewandinê: 
Bi hezaran gelê me serî hildide. 
Bi milyonan alîkarî jibo şoreşê diçe. 
Bi sedan rewşenbîr dibin yek. 
2. Hejmarên rêzde 
Ev hejmar bi paşgîna " emîn " dawî dibin: 
Yekemîn , duwemîn, sêyemîn, çaremîn, pêncemîn, şeşemîn, .... 
Ev hejmar cihê navdêrekê di nav  rêzekê de diyar dikin. 
3. Hejmarên parçeyî yên bingehîn 
1/2 = nîv, 1/3 = sêyek, 1/4 = çaryek, 2/3 =sêdu, 5/4 = çarpênç,.... 
Tewandina hejmarnava "nîv" 
dema nîv bi serê xwe be, bi "î" tê tewandinê: 
Nîvî bide min. 
Me bi nîvî kir. 
Di vê rewşê de ku navdêr bê gotinê, ev navdêr li gor tewanga xwe tê 
tewandinê: 
Nîv nanî bide min. 
Min ev tişt bi nîv zêrî kirî. 
nîv sêvê bixwe. 
Sed û nîv rojê min kar kir. 
Dema "nîv" bi  hejmarekê ve dibe li gor tewanga wê hejmarê tê 
tewandinê: 
Bîst û nîvan. 
Çar  û nîvan. 
Sed û nîvî. 
Çil û nîvî. 
Yek û nîvê. 
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Hejmarên parçeyî yên dehyekî 
0.1 = nîn xal yek, 0.02 = nîn xal nîn dido, 
1.45= yek xal çilûpênc,.... 
4. Hejmarên Tewaw 
0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, .... 
Nîn, jore 1, jore dido, jore sisê,... 
0, -1, -2, -3, -4, -5, -6,.... 
Nîn, jêre 1, jêre dido, jêre sisê,... 
5. Hejmarên cotîn 
2, 4, 6, 8,10, 12, 14, ... 
Jore dido, jore çar, jore pênc,... 
-2, -4, -6, -8, -10, -12. -14, ... 
Jêre dido, jêre çar, jêre pênc,... 
6. Hejmarên dabeş 
2, 4, 6, 8, 10 ,12, 14, ... 
-2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, ... 
7. Hejmarên xwebeş 
1, 3, 5, 7 ,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ..... 
8. Hejmarên carkirî 
Carek, ducar, sêcar,.... 
Yeko yeko, dido dido,.... 
Yekta, duta, sêta, ... 
9. Hejmarên kombêj 
şeşek, heftek, heştek, ... 
1.2.3.5 Lêker 
Lêker  peyvek e guhêrbar e, di zimanê kurdî de, kar, kirin, bûn û hebûna 
mirovekî, tiştekî yan jî, lawirekî nîşan dike. Ev peyv li gor dem, kes û 
raweya kirinê tê guhertinê. Di darêja raderiyê de yan ku dema lêker bê 
têkilî ye mîna nav tê bikaranînê. Ji vê darêjê re "rader" tê gotinê. 
Mînak: kirin, birin, hatin, ketin, hilgirtin, rûniştin, kirîn, birîn, firîn, çûn, 
bûn, sûn, man, dan, pan, hejandin, lerizandin, firandin, ... ûwd. 
Radera lêker du parçe ye, kok  û paşgîn: 
kirin                       kir - in 
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kirîn                       kirî - n 
çûn                       çû - n 
man                       ma - n 
Paşgîna lêkerên kurdî herdem (n) e , jiber ku (i) tîpeke sist û lawaz e. Bi 
ketina (n) ew bi xwe jî, ji dawiya lêker dikeve. 
kir - in          kir 
kirî - n          kirî 
çû - n          çû 
ma - n          ma 
Dema ku em radera lêker bi dem, kes, hejmar û raweyekê re têkildar 
dikin, lêker li gor wan hoyan tê veguhastinê . Di vê rewşê de , li gor demê 
du kokên lêker tên ber çavan, ew jî, ev in : Koka demên berê (KDB) û koka 
demên niha û pêşedemê (KDN). 
Bi ketina paşgîna lêker, rasterast koka demên berê ( KDB ) bi dest me 
dikeve. 
kir - in                    kir 
Kir, lêkera kirin e bi kesê sêyemîn yê yekhejmar re di buhêrk de. Wî / Wê 
kir. 
Jibo bi destxistina koka demên niha û pêşedemê tu rêzanên tevayî nîn in. 
Tenê lêkerên ku bi (andin) û (în) dawî dibin bi rê ne (rêzan liser wan 
dimeşe). 
Lêkerên ku bi ( andin ) dawî dibin: 
"din" dikeve û "a "cihê xwe dide "î": 
Revandin       Revan Revîn 
Kelandin        Kelan            Kelîn 
Lêkerên ku bi "în" dawî dibin: 
" în " dikeve û parçeyê dimîne koka dema niha û pêşedemê ye ( KDN ) 
Kirîn             Kir 
Birîn             Bir 
Hemû lêkerên din, pêwîst e mirov fermaniya wan nas bike ev jî, bi 
jiberkirinê çêdibe. 
Kirin             Bike              Bi-k-e             k 
Gotin            Bibêje           Bi-bêj-e        Bêj 



Rêzimana kurdî | 3577  

 

1.2.3.5.1 Veguhastina lêker 
Ji têkildariya radera lêker bi kes, dem, hejmar û raweyan re " veguhastin 
" tê gotinê: 
Min pênivîsek baş kirî. 
Azad diçe şoreşê . 
Min du gulên sor dîtin. 
baş bixebite tê serfiraz bibî. 
Di veguhestina lêker de, pêwîst e em berî her tiştî kokên deman nas bikin. 
( KDB ) jibo hemû demên derbas bûyîn û  ( KDN ) jibo demên nihok û 
pêşedemê. 
Dema mirov lêker vediguhêze çar tiştên bingehîn  tên ber çavan ew jî, ev 
in : Kes, dem, hejmar û rawe. 
1. Kes 
Kes, mirovek e, tiştek e yan jî, lawirek e. Navek e yan jî, cînavek e. Bi 
karekî radibe yan jî, bûyerek tê serê wî û berkar dibe. Kesê bikarekî yan 
bi xebatekê radibe, jê re kiryar tê gotinê. Lê kesê ku di hevokê de bûyer 
tê serê wî, jê re berkar tê gotinê. 
1. Kiryar (Kirde) 
Kiryar kesek e, mirovek e, tiştek e yan lawirek e. Cînav e yan jî, nav e. Di 
hevokê de bi karekî radibe û xebatekê dike. 
şoreşger hatin. 
Agir geş dibe. 
Xwendekar silav dikin. 
Ez diçim dibistanê. 
Min Hogir dît. 
Wê gulek sor da min. 
Wî name nivîsand. 
Di van hevokan de, şoreşger, agir û xwendekar her yek navek e û bi karekî 
rabûye. Herwiha ez , min, wê û wî jî, cînav in, her yek bi karekî rabûye. 
Hemû jî, di hevokê de kiryar in. 
1. Berkar 
Kesê  ku di hevokê de bûyer tê serê wî berkar e. 
Dijmin Zoro kuşt. 
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Hacerê dijmin lerizand. 
Di van hevokan de, zoro û dijmin du nav in. Bûyerek hatiye serê wan. 
Zoro hatiye kuştinê û dijmin hatiye lerizandinê. Ji van navan re, berkar tê 
gotinê. Dibe ku berkar nav be yan cînav be. Mirov be, tişt be yan jî, lawir 
be. Rasterast bi lêkereke derhingev ve tê girêdanê. Lê bi awayekî ne 
rasterast bi lêkera nederhingêv ve jî, tê girêdanê. 
Berkar bi du beşan par ve dibe: Berkarê durust û berkarê nedurust. 
Berkarê durust 
Berkarê durust, bûyer rasterast tê serê wî. 
şervan dijminan dikujin. 
Gundî rê dibirin. 
Memo Zînê dixwaze. 
Navên dijminan, rê û Zînê rasterast bûyerên kuştin, birîn û xwastinê 
hatine serê wan. Tu bindarên din jî, bi wan re nîn in. 
Berkarê nedurust 
Ew berkarê ku di hevokê de, bûyer rasterast nayê serê wî, jiber ku 
berkarekî din nediyar pê re heye jê re berkarê nedurust tê gotinê. 
Daçekên "di, bi, ji, li" şûna berkarê nediyar ku bûyerê bi berkarê nedurust 
re hildigre, digirin. 
şoreşgeran li dijmin xistin. 
Min ji mamoste pirsî. 
Dijmin û mamoste di van hevokan de berkarên ne bi serê xwe ne. Jiber 
ku di buyerê de berkarekî din hevalê wan heye, lê navê wî nehatiye 
diyarkirinê . 
Dema em dipirsin: şoreşgeran bi çi li dijmin xist ? Bersiva vê pirsê, 
berkarekî din bi dijmin re heval diyar dike, mîna : Bi çekan, bi daran, bi 
keviran, bi rokêtan,...lêxistin. 
Herwiha, min çi ji mamoste pirsî ? Navê wî, temenê wî, dîroka 
Kurdistanê,.... 
2. Dem 
Di veguhestina lêkeran de, sê demên bingehîn hene: Dema niha ( nihok), 
dema bê (pêşedem) û dema buhirî (buhêrk). 
Niha, ez diçim dibistanê. 
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Sibe, ezê biçim bajêr. 
Par ez çûm welêt. 
3. Hejmar 
Du hejmar di kurdî de hene. Yek, yekhejmar e û bêtir ji yekê kom e. 
Hejmara lêker bi hejmara kiryar û berkar ve girêdayî ye. Eger berkar di 
hevokê de nebe hejmara lêker li gor kiryar e: 
Azad hat.    (yekhejmar) 
şervan hatin. (kom) 
Lê dema ku berkar di hevokê de hebe hejmar li gorê tê: 
Te ez dîtim. ( yekhejmar ) 
Te em dîtin. (kom) 
4. Rawe 
Rawe, awa û dirûva ku lêker tê de tê veguhastinê ye. Di kurdî de, ev rawe 
hene: 
Raweya fermanî 
Raweyên hekeyî ( Lavij û bijoke ). 
Raweya gumanî 
1.2.3.5.2 Di lêkeran de rader 
Berî ku lêker bê veguhastinê, di rewşa xwe ya hîmî de ye û bi kes, dem, 
hejmar û raweyê re têkildar nebûye. Ji vê rewşê re rader tê gotinê. 
Radera lêker herdem bi " n "  dawî dibe. Di piraniya raderan de "i" pêşiya 
"n" digire, lê tîpeke jar û lawaz e bi ketina "n" ew jî, ji dawiya lêker dikeve. 
Radera lêker du parçe ye, kok û paşgîn: 
çûn              çû-n 
man             ma-n 
dan              da-n 
kirîn              kirî-n 
hatin            hat-in 
gotin            got-in 
Dema paşgîn tê avêtinê (KDB) dimîne. 
çû, ma, da, kirî, hat, got. 
Jibo naskirina (KDN) tu rêzanên tevayî nîn in.  Tenê jibo raderên ku bi " în 
" û " andin " dawî dibin rêzan heye. Lê yên din pêwist e bên jiberkirinê. 
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Jibo hesanîkirina vî karî em raderên lêkeran li gor tîpên dawiyê di van 
koman de par ve dikin: 
1. Raderên ku bi " in " dawî dibin: Ev rader di sê koman de dicivin: 
2. Raderên ku bi " andin " dawî dibin 
3. Raderên ku bi " tin " dawî dibin. 
4. Raderên ku bi "rin" dawî dibin. 
2. Raderên ku bi " în "dawî dibin. 
3. Raderên ku bi " an " dawî dibin. Ev rader bi awayê din jî, tên 
bikaranînê: 
4. Carna " an " dibe " ayin " : dan dayin 
5. Carna " an " dibe " andin ": pêçan pêçandin 
6. Carna " an " dibe " iyan " : geran geriyan 
4. Raderên ku bi "ûn" dawî dibin: 
5. Carna " ûn " dibe " ûyîn " :bûn bûyîn 
6. Carna " ûn " dibe " ûtin " : cûn cûtin 
Nasîn 
Radera lêker mîna nav tê bikaranînê û navê kirin û bûnê yan jî, navê 
raderî jê re tê gotinê. 
1.2.3.5.3 Raweya  fermanî û (KDN) 
Koka dema niha (KDN) 
Parçeyê radera lêker ku dibe binyata veguhastinê di demên nihok û 
pêşedemê de, jê re koka dema niha tê gotinê. Ev kok jî, ji fermaniya 
lêker  tê naskirinê. 
kirin              bi-k-e           k 
Ez dikim.       Ezê bikim. 
Raweya fermanî 
Raweya fermanî bi berxistina pêşgîna (bi) di pêşiya koka dema niha û 
paşgîna (e) çêdibe. 
dan              bi-d-e 
birin             bi-b-e 
kirîn              bi-kir-e 
1. Raderên ku bi " in " dawî dibin 
2. Raderên ku bi (andin) dawî dibin 
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Di van raderan de (din) dikeve û (a) dibe (î): 
kelandin        kelan            kelîn 
Herwiha paşgîn û pêşgînên  fermaniyê bi parçeyê mayî ve dibin. 
weşandin       bi-weşîn-e              weşîn 
ceribandin     bi-ceribîn-e             ceribîn 
hêrandin        bi-hêrîn-e               hêrîn 
pijandin         bi-pijîn-e                pijîn 
revandin        bi-revîn-e               revîn 
Li gor rêzana jor gerek nake mirov fermaniya van lêkeran nas bike. Dikare 
yekser 
( KDN )  nas bike: ( in ) dikeve û     ( a ) dibe ( î ) 
1. Lêkerên ku radera wan bi (tin) dawî dibe 
Paşgîna (tin) ji raderê dikeve û parçeyê mayî pêşgîn û paşgîna fermaniyê 
distîne: 
girtin            bi-gir-e                  gir 
jentin           bi-jen-e                  jen 
hêrtin           bi-hêr-e                 hêr 
simtin           bi-sim-e                 sim 
nihêrtin         bi-nihêr-e               nihêr 
1. Lêkerên ku radera wan bi ( istin) dawî dibe 
(Tin) tê avêtinê û (is ) dibe (ês): 
heristin         bi-herês-e              herês 
hilawistin       hilawês-e                hilawês 
ristin            bi-rês-e                  rês 
1. Raderên ku bi (iştin ) dawî dibin 
hilperiştin      hilperêş-e               hilperêş 
maliştin         bi-mal-e                 mal 
rûniştin         rûn-e                     rûn 
veniştin         ven-e                    ven 
1. Raderên ku bi (ûtin) dawî dibin 
cûtin            bi-cû                     cû 
sûtin            bi-sû                      sû 
dirûtin          bi-dirû          dirû 
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ji van raderan (tin) tê avêtinê. 
1. Raderên ku bi (irin)dawî dibin 
birin             bi-b-e                     b 
kirin              bi-k-e                     k 
mirin             bi-mir-e                  mir 
2. Lêkerên ku radera wan bi ( în) dawî dibin 
Paşgîna (în) ji raderê dikeve, parçeyê mayî koka dema niha ye. 
barîn            bi-bar-e                 bar 
bezîn            bi-bez-e                 bez 
borîn            bi-bor-e                 bor 
zanîn            bi-zan-e                 zan 
revîn            bi-rev-e                 rev 
3. Lêkerên ku radera wan bi ( an ) dawî dibin 
dan              bi-d-e                     d 
gihan            bi-gih-e                  gih 
man             bi-mîn-e                 mîn 
kolan            bi-kol-e                  kol 
4. Lêkerên ku radera wan bi ( ûn ) dawî dibe 
bûn              bi-b-e                    b 
çûn              bi-ç-e                    ç 
dûn              bi-dû                     dû 
pûn              bi-pû                     pû 
Jibo naskirina koka dema niha, baştir e mirov ji bilî raderên ku bi (andin) 
û ( în ) dawî dibin hemûyan ji ber bike. Eger di raderên ku bi ( tin ) dawî 
dibin de (a) hebe cihê xwe dide (ê) 
alastin          b-alês-e                 alês 
bijartin          bi-bijêr-e                bijêr 
bihartin         bi-bihêr-e               bihêr 
pişavtin         bi-pişêv-e               pişêv 
guvaştin        bi-guvêş-e              guvêş 
Eger parçeyê mayî ji raderê piştî avêtina (tin) bi (s) dawî bibe, ev (s) cihê 
xwe dide (z). 
gestin          bi-gez-e                 gez 
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mîstin           bi-mîz-e                 mîz 
guhastin        bi-guhêz-e              guhêz 
xwastin         bi-xwaz-e               xwaz 
lîstin             bi-lîz-e                   lîz 
parastin        bi-parêz-e              parêz 
bihîstin          bi-bihîz-e                bihîz 
Lê eger ev perçe bi (f) dawî bibe, cihê xwe dide (v). 
axaftin           bi-axiv-e                axiv 
hêraftin         bi-hêriv-e               hêriv 
bişkaftin        bi-bişkêv-e             bişkêv 
Û eger ev perçe bi (ş) dawî bibe cihê xwe dide (j). 
biraştin         bi-birêj-e                birêj 
gihiştin          bi-gihîj-e                gihîj 
kuştin           bi-kuj-e                  kuj 
5. Lêkerên ku radera wan bi (êtin) dawî dibe, ev (êtin) cihê xwe dide 
(êj). 
avêtin           b-avêj-e                 avêj 
mêtin            bi-mêj-e                 mêj 
rêtin             bi-rêj-e                  rêj 
(atin) jî, cihê xwe dide (oje) yan jî (êje) 
patin            bi - pêj - e              pêj 
Lê (otin) cihê xwe dide (oj) yan jî, (oş) 
sotin            bi-soj-e                  soj 
kotin            bi-koj-e                  koj 
dotin            bi-doş-e                 doş 
firotin           bi-firoş-e                firoş 
1.2.3.5.4 Komên Lêkeran 
Di zimanê kurdî de lêker bi çend koman par ve dibe. Ev kom jî, ev in: 
1. Lêker bi hebûn û tunebûna berkar bi du beşan par ve dibe: 
2. Lêkerên derhingêv 
Ev lêker di hevokê de berkarekî durust dixwazin. Wek lêkerên : Birin, 
nivîsandin, rakirin, hilgirtin, xwarin, vexwarin, dîtin, ....ûwd 
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Dema em hevokekê bi lêkerek ji van saz bikin, mîna   " hilgirtin " . Min 
hilgirt. Ên ku li me guhdarî dikin dipirsin: Gelo vî çi hilgirt? jiber ku hevok 
kêm e. Lê ger min got: Min tifing hilgirt . Yan jî : Min al hilgirt, hingê 
kêmahî di hevokê de namîne û wateya xwe bi temamî dide. Jiber ku 
lêkera "hilgirtin"  derhingêv e, di hevokê de berkarekî durust  dixwaze. Di 
hevokên jor de, tifing û al berkarên durust in. Di buhêrkê de  lêkerên 
derhingêv bi cînavên kesok, awayê tewandî re (min, te, wî, wê. me, we, 
wan) tên bikaranînê. Lê di nihokê de bi awayê rast re (ez, tu, ew, em , ew, 
hûn, ew) tên bikaranînê . Herwiha di pêşedemê (mandê) de jî, bi awayên 
rast re tên bikaranînê. 
1. Lêkerên nederhingêv 
Ev lêker di hevokê de berkaran naxwazin. Hevok bêyî berkar wateya xwe 
dide. Bi lêker û kiryar hevok bê kêmahî durust dibe, mîna lêkerên : Hatin, 
çûn, mirin, razan, bûn , man, rabûn, ponijîn, girîn, firîn, ketin, .... ûwd. 
Ez firîm. 
Tu diçî. 
Ewê bimire. 
Hûn radizên. 
Ewê bikevin. 
Ev hevokên li jor bi lêker û kiryar tenê wateya xwe durust distînin. 
Lêkerên nederhingêv di her çaxan de bi awayê rast re yê cînavên kesok 
tên bikaranînê, an ku bi cînavên (ez, tu ,ew, em, hûn, ew) re tên 
veguhastinê. 
Bi du bêşên din lêker tên parvekirinê: 
1. Lêkerên sazber (birê) 
2. Lêkerên guhber (bêrê) 
1. Lêkerên sazber 
Di van lêkeran de hemû çax ji koka raderê tên bikaranînê û li gor rêzaneke 
durust tên veguhastinê. 
Lêkera (kirîn) 
Koka dema berê                 kirî 
Koka dema niha                 kir 
Min kirî  (buhêrk) 
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Ez dikirim ( nihok ) 
Ezê bikirim ( mand ) 
Bikire    (fermanî) 
Herwiha koka demê mîna xwe dimîne û pêşgîn û paşgînên kes û deman 
pê ve dibin. 
2. Lêkerên guhber 
Di van lêkeran de, hemû çax ji koka raderê dernakevin. Di navbera rader 
û fermaniyê de newekhevî heye. Ev lêker jî, du beş in: 
1. Biramak 
Di van lêkeran de, di fermaniyê de tîpên derî raderê hene: 
Rader  KDB    KDN    Ferman 
avêtin avêt   avêj    bavêje 
dotin   dot     doş     bidoşe 
firotin  firot    firoş    bifiroşe 
ketin   ket     kev     bikeve 
kotin   kot     koj      bikoje 
mêtin  mêt    mêj     bimêje 
rêtin   rêt      rêj      birêje 
Di lêkerên biramak de, tîpên ketî ( windabûyî ) ji raderê, di fermanî û 
nihokê de careke din   vedigerin. Avêtin: Koka wî kevin (avêjtin e). Tîpa (j) 
dîsa vedigere. Herwiha: 
dotin                      doştin 
firotin                     firoştin 
ketin                      kevtin. 
kotin                      kojtin 
mêtin                     mêjtin 
rêtin                      rêjtin 
1. Lêkerên dubirak 
Di van lêkeran de fermanî ne ji koka raderê  ye, an ku fermanî û rader ne 
yek in: 
Rader  KDB    KDN    Ferman 
gotin   got     bêj     bibêje 
anîn    anî      în       bîne 
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hatin   hat     tê       were 
Di van lêkeran de tenê bi bihîstinê mirov fermanî û (KDN) nas dike. 
Lêker bi sê awayên din tê parvekirinê: 
1. Lêkerên dîdar. 
2. Lêkerên nedîdar. 
3. Lêkerên kesok 
1. Lêkerên dîdar: Kiryarên van lêkeran diyar in û tên naskirinê. 
Rûkenê tifing hilgirt.           (Rûken) 
Reşo dijmin hejand             ( Reşo) 
ARGK Mehmetçik lerizandin.  (ARGK) 
2. Lêkerên nedîdar: Kiryarên van lêkeran nayên naskirinê ew jî, du 
awa ne. 
3. Awayê hatin - kirinê. 
4. Awayê dane - kirinê. 
1. Awayê hatin - kirinê 
Bi alîkariya lêkera (hatin) tên sazkirinê. Kiryar, nediyar e, mirov nizane kî 
bi kar rabûye. Lê tenê mirov dizane ku bûyer pêk hatiye û kar hatiye 
kirinê. 
Enî hat damezirandinê. 
Artêş hat avakirinê . 
Berxwedan hat bilindkirinê. 
1. Awayê dane - kirinê 
Bi alîkariya lêkera (dan) tên sazkirinê. Nayê naskirinê kî bi kar radibe, lê 
tenê mirov dizane ku kesekî nediyar kar daye kirinê, yan jî, kesekî diyar 
kar dide yekî nediyar jibo bike. 
Min şal û şapikê xwe dan dirûtinê. 
Te kirasek da çêkirinê. 
Serok têkoşînê dide meşandinê. 
Di lêkerên nedîdar de tenê lêkera alîkar tê veguhastinê, lê lêkera din di 
awayê raderî de dimîne û mîna nav tê tewandinê. Herwiha ku lêker 
cemkirî be, ji hev qut nabe, mîna : 
Yekîtiya gel tê avakirinê. 
Jibo ev lêker ji navan bê cudakirinê, dawiya wê tîpa ( ê ) distîne. 
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3. Lêkerên kesok 
Ev lêker bi hevkariya du cînavên kesok tên sazkirinê. 
Min xwe dît. 
Te xwe avêt. 
Eger lêker nederhingêv be ( bi ) dikeve navbera herdu cînavan. 
Ez bi xwe razam. 
Ew bi xwe çû. 
Em bi xwe hatin. 
Eger di lêkera derhingêv de berkar hebe, dîsa (bi) dikeve navbera herdu 
cînavan. 
Wî bi xwe dijmin kuşt. 
Min bi xwe gul çand. 
Lekêrên kesok bi alîkariya cînavê kesok (xwe) tên sazkirinê. Dema ku 
berkar û kiryar di hevokê de yek kes be hingê, xwe şûna berkar digire û 
lêkera kesok tê çêkirinê. 
Lêker bi sazkirina xwe jî, bi sê beşan par ve dibin: 
1. Lêkerên hîmî 
2. Lêkerên afirandî 
3. Lêkerên cemkirî 
4. Lêkerên hîmî 
Rayên van lêkeran, ne mîna navan tên bikaranînê, jibo çêkirina demên 
niha, bihurî û mandê tên bikaranînê. 
Rader  K.D.B  K.D.N 
ketin   ket     kev 
dan     da      d 
bûn     bû      b 
kirin    kir      k 
çûn     çû      ç 
birin    bir      b 
2. Lêkerên afirandî 
Ev lêker ji nav û rayên lêkeran saz dibin. Lêkerên nederhingêv bi alîkariya 
(în) û yên derhingêv bi 
alîkariya (andin) çêdibin. 
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Mînak 1 
Nav    nederhingêv   derhingêv 
ger     gerîn   gerandin 
rev     revîn   revandin 
tirs     tirsîn   tirsandin 
kel      kelîn    kelandin 
hej     hejîn   hejandin 
ken     kenîn   kenandin 
Mînak 2 
nederhingêv            KDB    KDN    derhingêv 
nalîn                      nalî     nal      nalandin 
nivîsîn nivîsî   nivîs    nivîsandin 
firîn     firî      fir       firandin 
kişîn    kişî     kiş      kişandin 
weşîn  weşî    weş    weşandin 
barîn   barî     bar     barandin 
tewîn  tewî    tew    tewandin 
kewîn  kewî    kew    kewandin 
lorîn    lorî      lor      lorandin 
3. Lêkerên cemkirî 
Ev lêker bi hevxistina parçeyên jêr saz dibin: 
1. Pêşgîn 
2. Nav yan jî, rengdêr 
3. Lêkerên alîkar 
Pêşgînên ku lêkerên cemkirî saz dikin, ev in:  hil, ve, vê, da, rû, wer, der, 
ber, bin, pey, paş, pêş, ra, jê, tê, lê, pê, jev, lev, pev ... ûwd. 
1. Pêşgîn û lêkera alîkar: 
Hilgirtin, vegirtin, rêxistin, wegerandin, dagirtin, rûniştin, berxistin, 
derxistin, derbûn, serkevtin, pêşxistin, paşxistin, lêxistin, pêketin, 
levkirin, jêkirin, rakirin, têkçûn, lêkirin, jevkirin, pevçûn, pevketin, 
levxistin, peyketin, peyxistin,... 
2. Nav û lêkera alîkar: 
Bersivdan, rêxistin, cihgirtin, gilîkirin, hînbûn, pêketin, rêveçûn,... 
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3. Rengdêr û lêkera alîkar: 
Sarkirin, sorbûn, korbûn, reşkirin, dûrketin, xweşbûn, xweşkirin, şaşman, 
germbûn, zerkirin, zerbûn, geşbûn, geşkirin, xurtkirin, 
Nasîn 
Di lêkerên cemkirî de, eger lêkera alîkar (parçeyê dawî ji Lêker) derhingêv 
be, lêkera cemkirî derhingêv e. Eger ev parçe nederhingêv be, lêker bi 
tevayî jî, nederhingêv e. 
Çêkirina  lêkeran 
1. Çêkirina lêkerên nederhingêv û yên derhingêv: 
2. Ji navên raderî bi dûxistina paşgîna (andin) lêkerên derhingêv yên 
afirandî tên çêkirinê û bi dûxistina paşgîna (în) lêkerên nederhingêv yên 
afirandî tên çêkirinê: 
Navê raderî    derhingêv      nederhingêv 
leriz    lerizandin       lerizîn 
meş    meşandin       meşîn 
rev     revandin        revîn 
bez     bezandin       bezîn 
ger     gerandin        gerîn 
ken     kenandin       kenîn 
tirs     tirsandin        tirsîn 
kel      kelandin        kelîn 
bar     barandin        barîn 
reng    rengandin      rengîn 
sot     sotandin        sotîn 
pêç     pêçandin       pêçîn 
dom    domandin      domîn 
1. Ji navan bi dûxistina lêkera alîkar (kirin) lêkerên derhingêv çêdibin 
û bi dûxistina (bûn) yên nederhingêv çêdibin. 
Nav    derhingêv      nederhingêv 
zêr     zêr kirin         zêr bûn 
zîv      zîv kirin         zîv bûn 
kar     kar kirin         kar bûn 
çem    çem kirin       çem bûn 
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bar     bar kirin        bar bûn 
par     par kirin        par bûn 
gêr     gêr kirin        gêr bûn 
rê       rê kirin         rê bûn 
mehr   mehr kirin      mehr bûn 
kaş     kaş kirin        kaş bûn 
Herwiha ji navan bi alîkariya gelek lêkerên derhingêv, lêkerên derhingêv 
çêdibin: 
Sûnd xwarin, rê xistin, rê birîn,... 
Bi alîkariya yên nederhingêv jî, lêkerên nederhingêv yên nû çêdibin: Rê 
ketin, rêve çûn... 
1. Ji rengdêran bi dûxistina lêkera alîkar (kirin) lêkerên derhingêv û bi 
dûxistina lêkera (bûn) lêkerên nederhingêv çêdibin. 
Rengdêr        derhingêv      nederhingêv 
reş              reş kirin         reş bûn 
xweş            xweş kirin      xweş bûn 
germ            germ kirin      germ bûn 
sor              sor kirin         sor bûn 
dîn               dîn kirin         dîn bûn 
zer              zer kirin         zer bûn 
Herwiha dema lêkera alîkar derhingêv be, lêkera çêkirî jî, derhingêv e, lê 
dema nederhingêv be,  ya çêkirî jî, nederhingêv e. 
2. Çêkirina lêkerên cemkirî: 
Lêkerên cemkirî bi têkilbûna nav, rengdêr û pêşgînan bi lêkerên alîkar re 
saz dibin. 
1. Pêşgînên ku bi lêkerên alîkar re, lêkerên cemkirî çêdikin ev in: 
Hil, ve, vê, da, rû, wer, der, ber, bin, ser, pey, nav, paş, ra, jê, tê, lê, pê, 
jev, lev, pev, tev, di ser re, di rex re, di nav de, di şûn de, di pêş de, bi paş 
de, bi ser de,... ûwd. 
Mînak: 
Hilkirin, hilbûn, hildan, hilgirtin, vebirîn, vebûn, vedan, vekirin, vegirtin, 
vegerandin, veşartin, vejînandin, rakirin, rabûn, raketin, raxistin, razan, 
wegerandin, daxistin, dagirtin, rûniştin, bergirtin, derketin, derkirin, 
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derbûn, serkevtin, ser xwe bûn, pêş xistin, paş ketin, pey xistin, pey man, 
lev hatin, jev ketin, jev çûn, pev ketin, pê xistin, jê kirin... 
1. Nav û lêkerên alîkar: 
Soz dan, bersiv dan, rê xistin, cih girtin, kar dîtin, bîn kişandin, gilî kirin, 
hîn bûn, hîn kirin, rê ketin, cem kirin, kar kirin, ders dan, mal bar kirin, 
guh birîn, ser lê dan, rê birîn... 
1. Rengdêr û lêkerên alîkar: 
Kor bûn, sar bûn, kor kirin, sar kirin, dûr ketin, dûr bûn, dûr kirin, dûr 
xistin, sor kirin, sor bûn, saz kirin, saz bûn... 
1.2.3.5.5 Di lêkeran de dem (çax) 
Di zimanê Kurdî de sê demên bingehîn hene: 
1. Dema niha (nihok) 
2. Dema bê (pêşedem, mand) 
3. Dema buhirî (berê, buhêrk) 
1. Nihok (dema niha) 
Lêker liber çavên mirov pêk tê û bi awayekî gumanbir bûyer diqede yan 
jî, dê biqede. 
1. Nihok 
Niha ez dixwim. 
Ez li Almanya dimînim. 
Ez pirtûka rêziman dinivîsim. 
1. Bûyereke ku dema berê çêbû be û xwe dirêjî dema niha bike: 
Ji sê salan ve ez li Almanya dimînim. 
Ev salek e ji êşa dilê xwe dinalim. 
Ji sê mehan ve ez şêrînê nas dikim. 
1. Bûyereke ku dê di pêşedemê de pêk bê û lêker bi hokereke demîn 
ve girêdayî be, mîna: Sibe, di sala bê de, piştî saeteke din... 
Ez sibe diçim dibistanê. 
Ez saleke din vedigerim welat. 
Piştî saetekê ez diçim Amedê. 
ç. Toreyeke (adet) ku tê dubarekirinê û bi gotinên mîna: Heroj, hercar, 
ducaran..., tê naskirinê: 
Herkêlî ez bi welat dihizirim. 
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Herroj ez di biyaniyê de dimirim. 
Herhefte ez diçim dibistana Kurdî. 
1. Veguhastina lêker di nihok de 
Di nihok de, herdem awayê rast yê cînavên kesok (ez, tu, ew, em, hûn, 
ew) tê bikaranînê. Pêşiya koka dema niha (di) distîne, eger lêker hîmî yan 
jî, afirandî be, lê eger lêker cemkirî be (di) dikeve navbera her du 
parçeyan, dikeve pêşiya parçeye dawî ji lêkera cemkirî. Dawiya (KDN) jî, 
(im, î, e, in) distîne. 
Lêkera hîmî             Kirin 
Koka dema niha (k) ye. 
Ez dikim                  Ez di (KDN) im 
Tu dikî                   Tu di (KDN) î 
Ew dike                  Ew di (KDN) e 
Em dikin                  Em di (KDN) in 
Hûn dikin                Hûn di (KDN) in 
Ew dikin                  Ew di (KDN) in 
Lêkera afirandî         Lerizîn 
Koka dema niha (Leriz) e. 
Ez dilerizim 
Tu dilerizî 
Ew dilerize 
Em dilerizin 
Hûn dilerizin 
Ew dilerizin 
Lêkera cemkirî          bar kirin 
Di van lêkeran de, lêkera alîkar tenê tê veguhestinê, koka dema niha jê 
tê deranînê û (di) pêşiya wê digire. 
Koka dema niha: (Bar...K.) ye. 
Ez bar dikim 
Tu bar dikî 
Ew bar dike 
Em bar dikin 
Hûn bar dikin 
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Ew bar dikin 
Nihokê dirêj 
Lêker hîkariya xwe dewam dike yan jî, nîv pêk hatiye û nîvê din jî, dê pêk 
bê. Di vê rewşê de, dawiya kirde (kiryar) (î) distîne. 
Ezî dikim        Ezî dilerizim             Ezî bar dikim 
Tuyî dikî        Tuyî dilerizî              Tuyî bar dikî 
Ewî dike        Ewî dilerize              Ewî bar dike 
Emî dikin        Emî dilerizin             Emî bar dikin 
Hûnî dikin      Hûnî dilerizin            Hûnî bar dikin 
Ewî dikin        Ewî dilerizin             Ewî bar dikin 
Nihokê Pêşro (daxwazî) 
lêker hîn pêk nehatiye û dibe ku pêk neyê jî. Pêkhatina wî, bi bûyereke 
din ve girêdayî ye. Di veguhastinê de, di şûna (di) de, pêşiya lêker (bi) 
distîne: 
Ez bikim        Ez bilerizim              Ez bar bikim 
Tu bikî          Tu bilerizî                Tu bar bikî 
Ew bike         Ew bilerize               Ew bar bike 
Em bikin        Em bilerizin              Em bar bikin 
Hûn bikin       Hûn bilerizin             Hûn bar bikin 
Ew bikin        Ew bilerizin     Ew bar bikin Di vê rewşê de, kirin yan jî, bûn 
bi xwestinê pêk tê. Ev rawe bêhtir dema bê (pêşedemê) îfade dike. Carna 
jî, daçekên (da, ku) têne pêşiya lêkera xwestinî. Mîna: 
Bêrîvanê tiving hilgirt da biçe şer. 
Min xwe amad kir da  romanekê binivîsim. 
Hacer derket çiyan ku bibe simbola jina Kurd. 
Kurd şer dikin ku bibin pêşengên mirovahiyê. 
Di vir de (da, ku) daçekên sedemîn e. 
Herwiha bêjeya (bila) jî, pêşiya van lêkeran digire: (Bila) ez biçim . 
2. Pêşedem 
Lêker hîn pêk nehatiye, lê wê di dema bê de, di pêşerojê de pêk bê. Di be 
ku lêker pêk neyê jî. 
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Di vê demê de pêşiya lêker, lêkera (hatin) di dema niha de û bi kesê 
sêyemîn yê yekhejmar re (ew) digire. Herwiha lêker jî, pêşgîna (bi) 
distîne. Lê, lêkera hatin bi sê cûreyan tê bikaranînê. 
Ê, dê û wê, mîna: 
Ez ê bikim 
Ez dê bikim 
Ez wê bikim 
Em ê bi çend nimûneyan ji klasîkên kurd vê rewşê şirove bikin: 
Dê 
Meleyê Cizîrî dibêje. 
Esrar ezel dê dabed bîne zuhûrê. 
Encam ser encam ji axaz çi hacet. 
Ehmedê Xanî di Mem û Zînê de dibêje: 
Evçend munafiq û neyarî 
Hêja tu bi çavê min diyarî 
Mem dê bimirit tu dê bimînî 
Hêj xweş bigerî li rûyê zemînî 
Ê 
Di qewl û beytên Êzîdiyan de tê gotinê. 
Newêrim bikêlimim 
Wekî ez bêjim sineta berî Adem e 
Ez ê birecimim 
Wê 
Di qewl û beytên Ezîdiyan de tê gotinê: 
Ew e miletê xirqe paristî 
Xirqe maqûl kir ser xwe re dêxistî 
Roja axretê wê jê here nûrek kesekî 
Seydayê Tîrêj jî, di bilbilê dilşadî de dibêje: 
Piştî wê stêrê bi xwe berbanga sibê ye. 
Wê roj hile ronî bikeve şûna şevê ye 
Karwanê me wê bigihe cî û warê meqsedê ye. 
Çerxa Felekê herdem bifitil û ger û dewr e. 
Dê, ê û wê ji kû hatine? 
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Ev her sê bêje yek lêker in, ew jî, lêkera hatin di dema nihok de ye. 
Ez di êm (dêm, têm). 
Tu di êyî (dêyî, têyî). 
Ew diê (dê, tê)  ew dê 
dema dê        ew dê 
Ez dema diê bikim. 
Ez dê bikim. 
Di axaftinê de (dê) dikeve û dibe: 
Ez dema ê bikim 
Ez ê bikim 
Bi baweriya min mana (dê) pêkanîna lêker di pêşerojê de bêguman dike. 
Dema ez dibêjim: Ez dê bikim. Hevok mîna nihok wateya xwe distîne û di 
pêkanîna kirinê de mîna:       (ez dikim), yan jî, nêzîkî wê wateyê dibe. Lê 
(ez dikim) min dest bi kirinê kiriye û (dê) pêkanîna lêker di projeyekê de 
dihêle, belkî pêk bê û belkî jî, neyê. 
Ezê bikim. Kirinê di projeyekê de dihêle.Belkî ez bikim û belkî ez nekim. 
Ez wê bikim. (Ez ewê dê bikim) yan jî: (Ez ewê bikim): Di vir de lêkera 
hatin (ê) û cînavê nîşandek  (ewê) bi hev re dibin yek (wê). Ez ewê dema 
ê bikim. 
Ez ewê ê bikim. 
Ez wê bikim. 
Ew, ewê cînavê nîşandek e jibo dûr bikar tê, jibo vê jî, dema bi lêkera 
alîkar hatin (ê) re dibe yek, bikaranîna lêker di pêşedemê de dûrtir dike. 
Gelek caran cînavê nîşandek (ew) bi (ê) re dibe yek, ev jî, bi piranî dema 
ku nav di hevokê de şûna cînav digire, mîna: 
Wê roj hile                        Roj wê hile 
Wê ronî bikeve                  Ronî wê bikeve. 
Roj, ew ê hile.                   Ronî,ew ê bikeve. 
Roj wê hile.                      Ronî wê bikeve. 
Ew û (ê) bi hev ve dibin yek. 
Bi xwe hevok bi vî awayî rast dibe: 
Ew roj ê hile            ew ê roj hile 
Ew ronî ê bikeve       ew ê ronî bikeve 
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Ew ê, bi hev ve dibin (wê) 
Jibo tevlîhevî çênebe, emê di veguhastina lêker de, di pêşedemê de (dê) 
bi kar bînin û van dîtinên jor mîna pêşniyazan bihêlin . 
Veguhastina lêker di pêşedemê de 
Di pêşedemê de jî, mîna nihok herdem awayê rast yê cînavên kesanî (ez, 
tu, ew, em, hûn, ew) tê bikaranînê. Herwiha koka demê ji fermaniyê tê 
girtinê. Lêkera alîkar hatin (dê) pêşiya lêker digire   û pêşgîna (bi) jî, pê ve 
dibe. Eger lêker cemkirî be (bi) dikeve pêşiya parçeyê dawî û ew 
parçe    tenê tê veguhastinê. 
Lêkera hîmî              Kirin             bike    (k) 
Ez dê bikim                       Em dê bikin 
Tu dê bikî                         Hûn dê bikin 
Ew dê dike                       Ew dê bikin 
Lêkera afirandî         Lerizîn           bilerize    (leriz) 
Ez dê bilerizim.         Ew dê bilerizin 
Tu dê bilerizî.           Hûn dê bilerizin 
Ew dê bilerize.         Ew dê bilerizin 
Lêkera cemkirî          Bar kirin       bar bike  ( bar-k-) 
Ez dê bar bikim.                 Ew dê bar bikin. 
Tu dê bar bikî.                   Hûn dê bar bikin. 
Ew dê bar bike.                 Ew dê bar bikin. 
3. Buhêrk 
Di demeke rabûyî de, lêker pêk hatiye. Bi lêkerên derhingêv re, cînavên 
kesanî (min, te, wî, wê, me, we, wan) tên bikaranînê û bi lêkerên 
nederhingêv re cînavên (ez, tu, ew, em, hûn, ew) tên bikaranînê. 
Di dema buhirtî de çar darêj hene: 
a.Buhêrk 
Demek di ser pêkanîna lêker re derbas bûye. 
1. Mêjbûhêrk (çîrokî) 
Demeke dirêj  di ser pêkanîna lêker re derbasbûye û ketiye darêja 
çîrokiyê. 
1. Buhêrka bicih 
Bi temamî lêker pêk hatiye û hîkariya xwe davêje dema niha. 
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ç. Buhêrka dirêj 
Hîkariya kirinê demeke dirêj dewam dike. 
1. Buhêrk 
Veguhastina lêkera kirin ya himî û derhingêv: 
Koka dema berê ( kir ) 
Min kir                    Me kir 
Te kir                     We kir 
Wî/wê kir                Wan kir 
Lêkera çûn ya nederhingêv û himî: Koka dema berê ( çû ) 
Ez çûm                   Em çûn 
Tu çûyî                  Hûn çûn. 
Ew çû                    Ew çûn. 
Lêkera afirandî ya derhingêv Lerizandin: 
KDB ( lerizand ) 
Min lerizand             Me lerizand 
Te lerizand              We lerizand 
Wî/wê lerizand         Wan lerizand 
Lêkera afirandî ya nederhingêv Lerizîn: 
KDB ( lerizî ) 
Ez lerizîm                Em lerizîn 
Tu lerizî                  Hûn lerizîn 
Ew lerizî                  Ew lerizîn 
Lêkera cemkirî û derhingêv Bar kirin: 
KDB ( bar kir ) 
Min bar kir               Me bar kir 
Te bar kir                We bar kir 
Wî/ wê bar kir Wan bar kir 
Lêkera cemkirî ya nederhingêv sor bûn: 
KDB ( sor bû ) 
Ez sor bûm              Em sor bûn 
Tu sor bûyî             Hûn sor bûn 
Ew sor bû               Ew sor bûn 
1. Mêjbêj (mêjbuhêrk, çîrokî) 
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Demeke dirêj di ser pêkhatina kar re derbas bûye û ketiye darêja 
çîrokekê. 
Lêkera kirin: 
Min kiribû                Me kiribû 
Te kiribû                 We kiribû 
Wî/wê kiribû            Wan kiribû 
Lêkera çûn 
Ez çûbûm                Em çûbûn 
Tu çûbûyî               Hûn çûbûn 
Ew çûbû                 Ew çûbûn 
Lêkera lerizandin 
Min lerizandibû         Me lerizandibû 
Te lerizandibû          We lerizandibû 
Wî/wê lerizandibû     Wan lerizandibû 
Lêkera bar kirin 
Min bar kiribû           Me bar kiribû 
Te bar kiribû            We bar kiribû 
Wî/wê bar kiribû       Wan bar kiribû 
Lêkera sor bûn 
Ez sor bûbûm          Em sor bûbûn 
Tu sor bûbûyî          Hûn sor bûbûn 
Ew sorbûbû             Ew sor bûbûn 
c.Buhêrka bicih 
Lêker bi temamî û bê kêmasî pêk tê û hîkariya xwe li dema niha jî, dike. 
Lêkera kirin 
Min kiriye                Me kiriye 
Te kiriye                 We kiriye 
Wî/wê kiriye            Wan kiriye 
Lêkera çûn 
Ez çûme                 Em çûne 
Tu çûyî                  Hûn çûne 
Ew çûye                 Ew çûne 
Lêkera lerizandin 
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Min lerizandiye         Me lerizandiye 
Te lerizandiye          We lerizandiye 
Wî/wê lerizandiye     Wan lerizandiye 
Lêkera lerizîn 
Ez lerizîme               Em lerizîne 
Tu leriziyî                Hûn lerizîne 
Ew leriziye              Ew lerizîne 
Lêkera bar kirin 
Min bar kiriye          Me bar kiriye 
Te bar kiriye           We bar kiriye 
Wî/wê bar kiriye       Wan bar kiriye 
Lêkera sor bûn 
Ez sor bûme           Em sor bûne 
Tu sor bûyî             Hûn sor bûne 
Ew sor bûye            Ew sor bûne 
ç. Buhêrka dirêj 
Lêker di dema berê de pêk hatiye. Lê hîkariya wî demeke dirêj dewam 
kiriye. Yan jî, lêker bicih pêk nehatiye. Pêkhatina wî dest pê kiribû û 
dewam dikir. Em dikarin bibêjin " buhêrka kêm ". 
Lêkera kirin 
Min dikir                  Me dikir 
Te dikir                   We dikir 
Wî/wê dikir              Wan dikir 
Lêkera lerizandin 
Min dilerizand                    Me dilerizand 
Te dilerizand                     We dilerizand 
Wî/wê dilerizand                Wan dilerizand 
Lêkera lerizîn 
Ez dilerizîm                       Em dilerizîn 
Tu dilerizî                         Hûn dilerizîn 
Ew dilerizî                         Ew dilerizîn 
Lêkera bar kirin 
Min bar dikir                      Me bar dikir 
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Te bar dikir                       We bar dikir 
Wî/wê bar dikir                  Wan bar dikir 
Lêkera sor bûn 
Ez sor dibûm                    Em sor dibûn 
Tu sor dibûyî                    Hûn sor dibûn 
Ew sor dibû                      Ew sor dibûn 
Lêkera sor kirin 
Min sor dikir                      Me sor dikir 
Te sor dikir                       We sor dikir 
Wî/wê sor dikir                  Wan sor dikir 
1.2.3.5.6 Di lêkeran de " rawe " 
Ji bilî hersê demên bingehîn, li gor dem , rawe û dirûvê lêker tê 
veguhastinê, ji raweyên ku lêker tê de bi awayên cuda tê veguhastinê, ev 
in: 
1. Raweya fermanî (kotekî) 
2. Raweyên hekeyî (egerî, mercî, şertî). 
Ew jî, ev in: 
1. Lavij û nihokê lavij 
2. Bijoke û nihokê bijoke. 
3. Raweyên gumanî 
4. Guman û nihokê guman 
5. Raweyên hatin-kirin û dan-kirinê 
1. Raweya fermanî 
Mirov, kesekî dike bin kotekê jibo ku bi karekî rabe. 
Lêkera kirin                       Lêkera lerizandin 
Tu bike                            Tu bilerizîne 
Hûn bikin                          Hûn bilerizînin 
Em bikin                           Em bilerizînin 
Lêkera lerizîn                    Lêkera bar kirin 
Tu bilerize                       Tu bar bike 
Hûn bilerizin                      Hûn bar bikin 
Em bilerizin                       Em bar bikin 
2. Raweyên hekeyî 
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3. Lavij 
Lêkera kirin 
Min bikira                         Me bikira 
Te bikira                          We bikira 
Wî/wê bikira                      Wan bikira 
Lêkera lerizandin 
Min bilerizanda                  Me bilerizanda 
Te bilerizanda                    We bilerizanda 
Wî/wê bilerizanda               Wan bilerizanda 
Lêkera lerizîn 
Ez bilerizîma                      Em bilerizîna 
Tu bileriziya                      Hûn bilerizîna 
Ew bileriziya                      Ew bilerizîna 
Lêkera bar kirin 
Min bar bikira           Me bar bikira 
Te bar bikira            We bar bikira 
Wî/wê bar bikira                Wan bar bikira 
Lêkera sor bûn 
Ez sor bibûma          Em sor bibûna 
Tu sor bibûya          Hûn sor bibûna 
Ew sor bibûya          Ew sor bibûna 
Nihokê lavij 
Minê bikra                        Meyê bikra 
Teyê bikira                       Weyê bikira 
Wî/wê yê bikira                 Wanê bikira 
Ev rawe jî, mîna lavij e. Lê "ê" li pey cînav tê. 
Minê bilerizanda....   (lerizandin) 
Ezê bilerizîma....                (lerizîn) 
Minê bar bikira...                (bar kirin) 
Ezê sor bibûma...               (sor bûn) 
1. Bijoke 
Kirin 
Min kiriba                         Me kiriba 
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Te kiriba                          We kiriba 
Wî/wê kiriba                      Wan kiriba 
Lerizandin 
Min lerizandiba                  Me lerizandiba 
Te lerizandiba                   We lerizandiba 
Wî/wê lerizandiba               Wan lerizandiba 
Lerizîn 
Ez lerizîbama                    Em lerizîbana 
Tu lerizîba                        Hûn lerizîbana 
Ew lerizîba                        Ew lerizîbana 
Bar kirin 
Min bar kiriba                   Me bar kiriba 
Te bar kiriba                    We bar kiriba 
Wî/wê bar kiriba                Wan bar kiriba 
sor bûn 
Ez sor bûbama                  Em sor bûbana 
Tu sor bûba                      Hûn sor bûbana 
Ew sor bûba                     Ew sor bûbana 
Nihokê bijoke 
Ew jî, mîna bijoke ye, lê "ê" li pey cînav tê. 
Minê kiriba                        Meyê kiriba 
Teyê kiriba                       Weyê kiriba 
Wî/wê yê kiriba                 Wanê kiriba 
Minê lerizandiba...              (lerizandin) 
Ezê lerizîbama...                (lerizîn) 
Minê bar kiriba...                (bar kirin) 
Ezê sor bûbama...              (sor bûn) 
3. Raweya guman 
Kirin 
Min kiribe                         Me kiribe 
Te kiribe                          We kiribe 
Wî/wê kiribe                     Wan kiribe 
Lerizandin 
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Min lerizandibe                  Me lerizandibe 
Te lerizandibe                   We lerizandibe 
Wî/wê lerizandibe               Wan lerizandibe 
Lerizîn 
Ez lerizîbim                       Em lerizîbin 
Tu lerizîbî                         Hûn lerizîbin 
Ew lerizîbe                        Ew lerizîbin 
Bar kirin 
Min bar kiribe                   Me bar kiribe 
Te bar kiribe                    We bar kiribe 
Wî/wê bar kiribe                Wan bar kiribe 
sor bûn 
Ez sor bûbim                     Em sor bûbin 
Tu sor bûbî                       Hûn sor bûbin 
Ew sor bûbe                     Ew sor bûbin 
Nihokê guman 
Minê kiribe                        Meyê kiribe 
Teyê kiribe                       Weyê kiribe 
Wî/wê yê kiribe                 Wanê kiribe 
Minê lerizandibe...              (lerizandin) 
Ezê lerizîbim...                   (lerizîn) 
Minê bar kiribe...                (bar kirin) 
Ezê sor bûbim...                (sor bûn) 
4. Raweyên hatin-kirin û dan-kirinê 
4.1. Raweya hatin-kirinê 
Di vê raweyê de kar ji hêla kesekî nediyar ve tê kirinê. Ev rawe bi alîkariya 
lêkera (hatin) tê sazkirinê. Lêker ji hêla kiryarekî nenas ve dikeve 
livbaziyê. Di vê raweyê de, lêkera alîkar hatin tê veguhestinê û lêkera din 
di awayê raderî de dimîne û paşgîna (ê) distîne. 
Nihok                               Buhêrk 
Ez têm dîtinê                    Ez hatim dîtinê 
Tu têyî dîtinê                    Tu hatî dîtinê 
Ew tê dîtinê                      Ew hat dîtinê 
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Em tên dîtinê                    Em hatin dîtinê 
Hûn tên dîtinê                   Hûn hatin dîtinê 
Ew tên dîtinê                    Ew hatin dîtinê 
Bicihbuhêrk                       Mêjbuhêrk 
Ez hatime dîtinê                 Ez hatibûm dîtinê 
Tu hatiyî dîtinê                  Tu hatibûyî dîtinê 
Ew hatiye dîtinê                Ew hatibû dîtinê 
Em hatine dîtinê                Em hatibûn dîtinê 
Hûn hatine dîtinê               Hûn hatibûn dîtinê 
Ew hatine dîtinê                Ew hatibûn dîtinê 
Kêmbuhêrk                       Pêşedem 
Ez dihatim dîtinê                Ezê bêm dîtinê 
Tu dihatî dîtinê                  Tuyê bêyî dîtinê 
Ew dihat dîtinê                  Ewê bê dîtinê 
Em dihatin dîtinê                Emê bên dîtinê 
Hûn dihatin dîtinê               Hûnê bên dîtinê 
Ew dihatin dîtinê                Ewê bên dîtinê 
Lavij                                Bijoke 
Ez bihatama dîtinê             Ez hatibama dîtinê 
Tu bihatayî dîtinê               Tu hatibayî dîtinê 
Ew bihata dîtinê                Ew hatiba dîtinê 
Em bihatana dîtinê            Em hatibana dîtinê 
Hûn bihatana dîtinê            Hûn hatibana dîtinê 
Ew bihatana dîtinê             Ew hatibana dîtinê 
Guman                             Nihokê lavij 
Ez hatibim dîtinê                Ezê bihatama dîtinê 
Tu hatibî dîtinê                  Tuyê bihatayî dîtinê 
Ew hatibe dîtinê                Ewê bihata dîtinê 
Em hatibin dîtinê                Emê bihatana dîtinê 
Hûn hatibin dîtinê               Hûnê bihatana dîtinê 
Ew hatibin dîtinê                Ewê bihatana dîtinê 
Nihokê bijoke                    Nihokê guman 
Ezê hatibama dîtinê            Ezê hatibim dîtinê 
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Tuyê hatibayî dîtinê           Tuyê hatibî dîtinê 
Ewê hatiba dîtinê               Ewê hatibe dîtinê 
Emê hatibana dîtinê           Emê hatibin dîtinê 
Hûnê hatibana dîtinê          Hûnê hatibin dîtinê 
Ewê hatibana dîtinê            Ewê hatibin dîtinê 
4.2. Raweya dan-kirinê 
Di vê raweyê de, kiryarekî nas karê xwe dide yekî din jibo lêker bixe 
livbaziyê. Ev rawe bi alîkariya lêkera (bûn) tê çêkirinê. Lêkera (bûn) tê 
veguhastinê û lêkera din di awayê raderî de dimîne, lê dawiya wê paşgîna 
(ê) distîne. 
Nihok                              Buhêrk 
Ez didim çêkirinê                Min da(n) çêkirinê 
Tu didî çêkirinê                  Te da(n) çêkirinê 
Ew dide çêkirinê                Wî/Wê da(n) çêkirinê 
Em didin çêkirinê                Me da(n) çêkirinê 
Hûn didin çêkirinê               We da(n) çêkirinê 
Ew didin çêkirinê                Wan da(n) çêkirinê 
Bicihbuhêrk                       Mêjbuhêrk 
Min daye  çêkirinê              Min dabû çêkirinê 
Te daye çêkirinê                Te dabû çêkirinê 
Wî/Wê daye çêkirinê          Wî/Wê dabû çêkirinê 
Me daye çêkirinê               Me dabû çêkirinê 
We daye çêkirinê               We dabû çêkirinê 
Wan daye çêkirinê             Wan dabû çêkirinê 
Kêmbuhêrk                       Pêşedem 
Min dida çêkirinê                Ezê bidim çêkirinê 
Te dida çêkirinê                 Tê bidî çêkirinê 
Wî/Wê dida çêkirinê           Ewê bide çêkirinê 
Me dida çêkirinê                Emê bidin çêkirinê 
We dida çêkirinê                Hûnê bidin çêkirinê 
Wan dida çêkirinê              Ewê bidin çêkirinê 
Lavij                                Bijoke 
Min bida(na) çêkirinê Min daba(na) çêkirinê 
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Te bida(na) çêkirinê  Te daba(na) çêkirinê 
Guman                             Nihokê lavij 
Min dabe çêkirinê               Minê bida çêkirinê 
Te dabe çêkirinê                Tê bidaye çêkirinê 
Nihokê bijoke           Nihokê guman 
Minê daba çêkirinê    Minê dabe çêkirinê 
Nasîn 
Lêkerên derhingêv di demên derbasbûyî de (buhêrk de) li gor berkar tên 
guhertinê. Eger berkar yekhejmar be lêker jî, yekhejmar tê. Eger kom be 
lêker jî, kom tê. 
Min pitûkek da Evînê. 
Min du pirtûk dan Evînê. 
Min xaniyek da çêkirinê. 
Min sê xanî dan çêkirinê. 
Min dilê xwe daye Kurdistanê. 
Min dil û cegerê xwe dane Kurdistanê. 
1.2.3.5.7 Di lêkeran de neyînî (nakirin) 
Nakirin tunekirina karekî yan bûyerekê ye. Ne pêkanîn û qedexekirina 
pêkhatina lêker e. Amrazên nakirinê di zimanê kurdî de ev in: Na, ne, me, 
ni, nîn, tune. 
Na 
Di dema niha û pêşerojê de tê bikaranînê. 
Nihok 
Na , şûna "di" digire, wek: 
Ez diçim                  ez naçim 
Ez difirim                ez nafirim 
Ez hildigirim            ez hilnagirim 
Ez derdikevim          ez dernakevim 
Pêşedem 
Na, şûna "bi" digire û (ê) dikeve, mîna: 
Ezê biçim                ez naçim 
Ezê bifirim               ez nafirim 
Ezê hilgirim             ez hilnagirim 
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Ezê derbikevim         ez dernakevim 
Ne 
Di buhêrkê de yan jî, di tunekirina rewş û navên ku bi lêkera "bûn" re tên 
bikaranînê yan jî, di pirskirina neqayîlbûnê de (pirsa protestoyî) tê. 
Buhêrk 
Ez çûm                   ez neçûm 
Min girt                  min negirt 
Ez derketim             ez derneketim 
Tunekirina rengdêr û navên ku bi lêkera bûn re tên bikaranînê. 
Ez kurd im.              ez ne kurd im. 
Ez reş im.               ez ne reş im. 
Ew hov e.               ew ne hov e. 
Ew bêbext e. ew ne bêbext e. 
Pirskirina neqayîlbûnê 
Ma ne bes e bindestî? 
Ma heta kengê emê ne serbest bin? 
Ma ne qenc e em şoreşger bin? 
Me 
Di fermaniyê de tê bikaranînê: 
Mekeve rêza nezanan! 
Meçe Ewropayê! 
Avê vemexwe! 
Ji mal dermekeve! 
Lê, em dikarin bibêjin: Neçe, nekeve, venexwe û dernekeve. 
Ni 
Ev amraz bi lêkerên (zanîn û karîn) re tê bikaranînê: 
Ez nizanim çi bikim. 
Ez nikarim bêdeng bimînim. 
Em nizanin çi li welat çêdibe. 
Nîn 
Azadî li welatê me nîn e. 
Genim di mala me de nîn e. 
Ez Kurd im, ez Ereb nîn im. 
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Em Tirk nîn in, em Kurd in. 
Tune 
Tiştekî me tune ye 
Mala min tune ye. 
Xwarina me tune ye. 
1.2.3.5.8 Lêkera bûn 
Ev lêker du wateyan dide, emê bi mînakan wan şirove bikin. 
1. 
Ez dibim rojnamevan. 
Ez dibim şervan. 
Ewê bibe aqilmendekî mezin. 
Ez hozan im. 
Ew aqilmend e. 
Em şervan in. 
Emê di wateya duwemîn de lêkera (bûn) veguhêzin. 
Nihok 
Ez im            Ez Kurd im               Ez dê me 
Tu yî            Tu Kurd î                Tu dê yî 
Ew e            Ew Kurd e               Ew dê ye 
Em in            Em Kurd in              Em dê ne 
Hûn in           Hûn Kurd in             Hûn dê ne 
Ew in            Ew Kurd in              Ew dê ne 
Ne ez im        Ez ne Kurd im          Ez ne dê me 
Nihokê pêşro 
Ez bim                   Ez Kurd bim 
Tu bî                      Tu Kurd bî 
Ew be                    Ew Kurd be 
Em bin                   Em Kurd bin 
Hûn bin                  Hûn Kurd bin 
Ew bin                   Ew Kurd bin. 
Pêşedem 
Dê ez bim               Ezê Kurd bim 
Dê tu bî                  Tê Kurd bî 
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Dê ew be                Ewê Kurd be 
Dê em bin               Emê Kurd bin 
Dê hûn bin              Hûnê Kurd bin 
Dê ew bin               Ewê Kurd bin 
Buhêrk 
Ez bûm                   Ez Kurd bûm 
Tu bûyî                  Tu Kurd bûyî 
Ew bû                    Ew Kurd bû 
Em bûn                   Em Kurd bûn 
Hûn bûn                 Hûn Kurd bûn 
Ew bûn                   Ew Kurd bûn 
Mêjbuhêrk 
Ez bûbûm                Ez Kurd  bûbûm 
Tu bûbûyî               Tu Kurd bûbûyî 
Ew bûbû                 Ew Kurd bûbû 
Em bûbûn               Em Kurd bûbûn 
Hûn bûbûn              Hûn Kurd bûbûn 
Ew bûbûn               Ew Kurd bûbûn 
Bicihbuhêrk 
Ez bûme                 Ez Kurd bûme 
Tu bûyî                  Tu Kurd bûyî 
Ew bûye                 Ew Kurd bûye 
Em bûne                 Em Kurd bûne 
Hûn bûne                Hûn Kurd bûne 
Ew bûne                 Ew Kurd bûne 
Kêmbuhêrk 
Ez dibûm                 Ez Kurd dibûm 
Tu dibûyî                Tu Kurd dibûyî 
Ew dibû                  Ew Kurd dibû 
Em dibûn                Em Kurd dibûn 
Hûn dibûn               Hûn Kurd dibûn 
Ew dibûn                Ew Kurd dibûn 
Fermanî 
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Bibe                       Kurd bibe 
Bibin                      Kurd bibin 
Lavij 
Ez bama                 Ez Kurd bama 
Tu bayî                  Tu Kurd bayî 
Ew ba                    Ew Kurd ba 
Em bana                 Em Kurd bana 
Hûn bana                Hûn Kurd bana 
Ew bana                 Ew Kurd bana 
Nihokê Lavij 
Ezê bama                Ezê Kurd bama 
Tuyê bayî               Tê Kurd bayî 
Ewê ba                   Ewê Kurd ba 
Emê bana               Emê Kurd bana 
Hûnê bana              Hûnê Kurd bana 
Ewê bana               Ewê Kurd bana 
Bijoke 
Ez bûbama              Ez Kurd bûbama 
Tu bûbayî               Tu Kurd bûbayî 
Ew bûba                 Ew Kurd bûba 
Em bûbana              Em Kurd bûbana 
Hûn bûbana             Hûn Kurd bûbana 
Ew bûbana              Ew Kurd bûbana 
Nihokê bijoke 
Ezê bûbama            Ezê Kurd bûbama 
Tuyê bûbayî            Tê Kurd bûbayî 
Ewê bûba               Ewê Kurd bûba 
Emê bûbana            Emê Kurd bûbana 
Hûnê bûbana          Hûnê Kurd bûbana 
Ewê bûbana            Ewê Kurd bûbana 
Guman 
Ez bûbim                 Ez Kurd bûbim 
Tu bûbî                  Tu Kurd bûbî 
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Ew bûbe                 Ew Kurd bûbe 
Em bûbin                Em Kurd bûbin 
Hûn bûbin               Hûn Kurd bûbin 
Ew bûbin                Ew Kurd bûbin 
Nihokê guman 
Ezê bûbim               Ezê Kurd bûbim 
Tuyê bûbî               Tê Kurd bûbî 
Ewê bûbe               Ewê Kurd bûbe 
Emê bûbin               Emê Kurd bûbin 
Hûnê bûbin              Hûnê Kurd bûbin 
Ewê bûbin               Ewê Kurd bûbin 
Nasîn 
Bi nav, rengdêr û cînavan re lêkera bûn biserê xwe tê nivîsandinê. 
Ez Kurd im              Ez baş im               Ez çê me       Ez im 
Tu Kurd î                Tu baş î                 Tu çê yî        Tu yî 
Ew Kurd e               Ew baş e                Ew çê ye       Ew e 
Em Kurd in              Em baş in               Em çê ne       Em in 
Hûn Kurd in             Hûn baş in              Hûn çê ne     Hûn in 
Ew Kurd in              Ew baş in               Ew çê ne       Ew in 
Lê bi lêkeran re, bi lêker ve tê nivîsandinê: 
Ez diçim                  Em diçin 
Tu diçî                   Hûn diçin 
Ew diçe                  Ew diçin 
1.2.3.5.9 Veguhastin lêkera hebûn: Hebûn        Hebe 
Nihok            Nihokê pêşro           Pêşedem 
Ez heme        Ez hebim                 Ezê hebim 
Tu heyî         Tu hebî                  Tê hebî 
Ew heye        Ew hebe                 Ewê hebe 
Em hene        Em hebin                Emê hebin 
Hûn hene      Hûn hebin               Hûnê hebin 
Ew hene        Ew hebin                Ewê hebin 
Buhêrk          Lavij                      Bijoke 
Ez hebûm      Ez hebama              Ez hebûma 
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Tu hebûyî      Tu hebayî               Tu hebûyî 
Ew hebû        Ew heba                 Ew hebûya 
Em hebûn      Em hebana              Em hebûna 
Hûn hebûn     Hûn hebana             Hûn hebûna 
Ew hebûn      Ew hebana              Ew hebûna 
Guman          Nihokê lavij             Nihokê bijoke 
Ez hebim       Ezê hebama            Ezê hebûma 
Tu hebî         Tê hebayî               Tê hebûyayî 
ew hebe        Ewê heba               Ewê hebûya 
Em hebin       Emê hebana            Emê hebûna 
Hûn hebin      Hûnê hebana           Hûnê hebûna 
Ew hebin       Ewê hebana            Ewê hebûna 
1.2.3.5.9 Veguhestina lêkerên derhingêv di demên derbasbûyî de 
Lêkera dîtin  (KDB)    dît 
(min, te,wî,wê, me,we,wan)dît / dîtin 
Kê / kî çi dît?       Kî / kê çi dîtin? 
Kiryar 
Berkar 
Buhêrk 
Te, wî,wê,wan 
ez 
dîtim 
Min,te,me,we,wan 
tu 
dîtî 
Te,wî,wê,we,wan 
ew 
dît 
Min,wî,wê,me,wan 
em 
dîtin 
Min,te,wî,wê,me,wan 
hûn 
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dîtin 
Min,te,we,wan 
ew 
dîtin 
Min, te, wî, wê, me, wan 
xwe 
dît 
Kiryar 
Berkar 
Mêjbuhêrk 
Te, wî,wê,wan 
ez 
dîtibûm 
Min,te,me,we,wan 
tu 
dîtibûyî 
Te,wî,wê,we,wan 
ew 
dîtibû 
Min,wî,wê,me,wan 
em 
dîtibûn 
Min,te,wî,wê,me,wan 
hûn 
dîtibûn 
Min,te,we,wan 
ew 
dîtibûn 
Min, te, wî, wê, me, wan 
xwe 
ditibû 
Kiryar 
Berkar 
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Bicihbuhêrk 
Te, wî,wê,wan 
ez 
dîtime 
Min,te,me,we,wan 
tu 
dîtîyî 
Te,wî,wê,we,wan 
ew 
dîtiye 
Min,wî,wê,me,wan 
em 
dîtine 
Min,te,wî,wê,me,wan 
hûn 
dîtine 
Min,te,we,wan 
ew 
dîtine 
Min, te, wî, wê, me, wan 
xwe 
dîtiye 
Kiryar 
Berkar 
Kêmbuhêrk 
Te, wî,wê,wan 
ez 
didîtim 
Min,te,me,we,wan 
tu 
didîtî 
Te,wî,wê,we,wan 
ew 



Rêzimana kurdî | 3615  

 

didît 
Min,wî,wê,me,wan 
em 
didîtin 
Min,te,wî,wê,me,wan 
hûn 
didîtin 
Min,te,we,wan 
ew 
didîtin 
Min, te, wî, wê, me, wan 
xwe 
didît 
Kiryar 
Berkar 
Lavij 
Te, wî,wê,wan 
ez 
bidîtama 
Min,te,me,we,wan 
tu 
bidîtayî 
Te,wî,wê,we,wan 
ew 
bidîta 
Min,wî,wê,me,wan 
em 
bidîtana 
Min,te,wî,wê,me,wan 
hûn 
bidîtana 
Min,te,we,wan 
ew 
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bidîtana 
Min, te, wî, wê, me, wan 
xwe 
bidîta 
Kiryar 
Berkar 
Bijoke 
Te, wî,wê,wan 
ez 
dîtibûma 
Min,te,me,we,wan 
tu 
dîtibûyayî 
Te,wî,wê,we,wan 
ew 
dîtibûya 
Min,wî,wê,me,wan 
em 
dîtibûna 
Min,te,wî,wê,me,wan 
hûn 
dîtibûna 
Min,te,we,wan 
ew 
dîtibûna 
Min, te, wî, wê, me, wan 
xwe 
dîtibûya 
Kiryar 
Berkar 
Guman 
Te, wî,wê,wan 
ez 
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dîtibim 
Min,te,me,we,wan 
tu 
dîtibî 
Te,wî,wê,we,wan 
ew 
dîtibe 
Min,wî,wê,me,wan 
em 
dîtibin 
Min,te,wî,wê,me,wan 
hûn 
dîtibin 
Min,te,we,wan 
ew 
dîtibin 
Min, te, wî, wê, me, wan 
xwe 
dîtibe 
Di veguhastina lêkerên derhingêv, di demên derbasbûyî de, kiryar di 
awayê tewandî de û berkar di awayê rast de tê bikaranînê. Lê di nihok û 
pêşerojê de, kiryar di awayê rast de û berkar di awayê tewandî de tê 
bikaranînê: 
Ez (te, wî, wê, me, we, wan) dibînim. 
Ez xwe dibînim. 
Tê (tuyê) min bibînî. 
Ewê wê bibîne. 
Kiryar 
Berkar 
1. lavij 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
ez 
bidîtama 
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(Min,te,wî,wê,me,we,wan)  ê 
tu 
bidîtayî 
(Min,te,wî,wê, me,we,wan) ê 
ew 
bidîta 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
em 
bidîtana 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
hûn 
bidîtana 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
ew 
bidîtana 
Kiryar 
Berkar 
1. bijoke 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
ez 
dîtibûma 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan)  ê 
tu 
dîtibûyayî 
(Min,te,wî,wê, me,we,wan) ê 
ew 
dîtibûya 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
em 
dîtibûna 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
hûn 
dîtibûna 
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(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
ew 
dîtibûna 
Kiryar 
Berkar 
1. guman 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
ez 
dîtibim 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan)  ê 
tu 
dîtibî 
(Min,te,wî,wê, me,we,wan) ê 
ew 
dîtibe 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
em 
dîtibin 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
hûn 
dîtibin 
(Min,te,wî,wê,me,we,wan) ê 
ew 
dîtibin 
Di demên derbasbûyî de, lêkera derhingêv bi berkar ve tê girêdanê û li 
gor wî tê veguhastinê. 
Veguhetina lêkerên derhungêv di nihok û pêşedemê de 
Lêkera dîtin             KDN   bîn 
Kî, kê/ çi dibîne?       Kiyê,kê/ çi dibîne? 
Kiryar 
Berkar 
Nihok 
Ez 
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xwe,te,wî,wê,me,we,wan 
dibînim 
Tu 
min, xwe,wî,wê,me,we,wan 
dibînî 
Ew 
min, te, xwe,me, we, wan 
dibîne 
Em 
min,te,wî,wê,xwe,we,wan 
dibînin 
Hûn 
min,te,wî,wê,me,xwe,wan 
dibînin 
Ew 
min,te,wî,wê,me,we,xwe 
dibînin 
Kiryar 
Berkar 
Pêşedem 
Ezê 
xwe,te,wî,wê,me,we,wan 
bibînim 
Tê 
min, xwe,wî,wê,me,we,wan 
bibînî 
Ewê 
min, te, xwe,me, we, wan 
bibîne 
Emê 
min,te,wî,wê,xwe,we,wan 
bibînin 
Hûnê 
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min,te,wî,wê,me,xwe,wan 
bibînin 
Ewê 
min,te,wî,wê,me,we,xwe 
bibînin 
Di pêşedemê de, ê (dê, wê) dawiya kiryar 
(ez, tu, ew, em, hûn, ew) digire 
Di demên nihok û pêşedemê de, lêkera derhingêv bi kiryar ve tê girêdanê 
û li gor wî tê veguhastinê. 
Veguhastina lêkerên derhingêv yên cemkirî: 
Lêkera hilgirtin koka dema niha (KDN) hil - gir 
Kî, kê/ çî hildigire?    Kiyê, kê/ çi hil(bi)gire? 
Kiryar 
Berkar 
Nihok 
Ez 
xwe,te,wî,wê,me,we,wan 
hildigirim 
Tu 
min, xwe,wî,wê,me,we,wan 
hildigirî 
Ew 
min, te, xwe,me, we, wan 
hildigire 
Em 
min,te,wî,wê,xwe,we,wan 
hildigirin 
Hûn 
min,te,wî,wê,me,xwe,wan 
hildigirin 
Ew 
min,te,wî,wê,me,we,xwe 
hildigirin 
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Di pêşedemê de, (ê) dawiya kiryar (ez, tu, ew, em, hûn, ew) digire û ( bi ) 
dikeve navbera herdu perçeyên lêker. 
1.2.3.5.11 Çend lêkerên hîmî 
Rader           KDN              KDB              Fermanî 
ajotin           ajo               ajot              bajo 
anîn             în                 anî               bîne 
avêtin          avêj             avêt             bavêje 
axaftin         axiv             axift             baxive 
bihîstin         bihîz             bihîst            bibihîze 
biraştin         birêj             biraşt           bibirêje 
birin             b                 bir                bibe 
bûn              b                 bû                bibe 
çûn              ç                 çû                biçe 
cûtin            cû                cût              bicû 
dan              d                 da                bide 
dirûtin          dirû              dirût             bidirû 
dîtin             bîn               dît               bibîne 
dizîn             diz               dizî               bidize 
dotin            doş              dot              bidoşe 
firotin           firoş             firot             bifiroşe 
gihîştin          gihîj              gihîşt            bigihîje 
girtin            gir                girt              bigire 
gotin            bêj               got              bêje 
hatin            ê                 hat              were 
hejmartin       jimêr             hejmart         bijimêre 
hîştin            hêl               hişt              bihêle 
jentin           jen               jent              bijene 
jîn                jî                 jî                 bijî 
ketin            kev              ket               bikeve 
kirin              k                 kir                bike 
kuştin           kuj               kuşt             bikuje 
lîstin             lîz                lîst               bilîze 
maliştin         mal              malişt           bimale 
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man             mîn              ma               bimîne 
mirin             mir               mir               bimire 
pan              pê                pa                bipê 
parastin        parêz            parast          biparêze 
pûn              pû                pû                bipû 
ristin            rês               rist               birêse 
rîtin              rî                 rît                birî 
şûştin           şo                şûşt             bişo 
sûtin            sû                sût               bisû 
xistin            x                 xist              bixe 
xwarin          xw               xwar             bixwe 
xwastin         xwaz            xwest           bixwaze 
zan              zê                za                bizê 
1.2.3.6 Hoker 
Hoker peyvek e neguhêrbar e, reng, rewş, kirin, cih û hejmara lêkeran 
diyar dike. Wateya wan temam dike. Hoker bi serê xwe nayê bikaranînê. 
Dema ku bi serê xwe be  tenê navek e ne bêtir. Gelek caran mirov di 
navbera hoker û rengdêran de şaş dibe. Jibo ku em cudahiya di navbera 
wan de diyar bikin, em dibêjin: Hoker rengdêrê lêkeran e. Lebat û bizava 
lêkeran di nav rewş û rengê navdêran de diyar dikin. 
şoreşa nûjen hat. 
Em vê hevokê nas dikin ku "nûjen" rewş, pesin, salix û rengê şoreşê diyar 
dike. şoreş jî, di hevokê de navdêr e. Jibo vê peyva (nûjen) rengdêr e. Lê 
dema em bibêjin: 
şoreş nûjen hat. 
peyva (nûjen) di vê hevokê de rengê lêkera hatin diyar dike. Bizav û 
lebata "hat" diyar dike. Jibo  vê peyva "nûjen" di vê hevokê de hoker e. 
Herwiha em dibêjin: 
Min xortê "jîr" dît                Rengdêr 
Min xort "jîr" dît.                Hoker 
Berfa "par" barî                  Rengdêr 
Berf "par" barî                    Hoker 
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Tê xuyakirinê ku zêder girêdanê di navbera rengdêr û navdêr de çêdike, 
dema ku zêder radibe rengdêr bi lêker ve tê girêdanê û dibe hoker. 
Di kurdî de (5) pênc beşên hokeran hene: 
1. Hokerên ku dema lêker diyar dikin: Hokerên demîn 
2. Hokerên ku cihê lêker diyar dikin: Hokerên cihîn 
3. Hokerên ku rewşa lêker diyar dikin: Hokerên çawanî 
4. Hokerên ku hejmara lêker diyar dikin: Hokerên hejmarî 
5. Hokerên pirsiyarî. 
1.2.3.6.1 Hokerên demîn 
Ev hoker kirin û bûna lêker di nav deman de diyar dikin û bersiva van 
pirsan didin: 
Kengî? 
Çi demê? 
Çi çaxî? 
Ez çûm Hewlêrê. 
Kengî? 
Ez par çûm Hewlêrê. 
Min şoreşgerek dît. 
Çi demê? 
Min îro şoreşgerek dît. 
Gelek hokerên demîn hene. Ji van hokeran em çendekan rêz dikin: Niha, 
duh, pêr, pitirpêr, sibe, dusibe, sêsibe, îro, êvarî, îşev, şevadin, şevtiradin, 
par, pitirpêrar, îsal, danê sibê, danê êvarê, kêliyadin, demadin, berê, 
dereng, havînê, payîzê, zivistanê, biharê, hinga, hêj, hingorê, nîvro, berî 
nîvro, piştî nîvro, nîvşev, nîvêşevê, piştînîşev, nijkêve, paşve, pêşde, 
paşîvê, zû, zûde, zûve, dewra berê, wêrojê, wêşevê, mêj, înê, 
şemiyê,...  ûwd. 
Herwiha hemû peyvên ku dem, heyam û çaxan diyar dikin dikarin bibin 
hokerên demîn. 
1.2.3.6.2 Hokerên cihîn 
Ev hoker cihê kirin û bûna lêker diyar dikin û bersiva van pirsan didin: 
Li ku? 
Li ku derê? 
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Ku ve? 
Çi cihî? 
Ez hilkişiyam. 
Bi ku ve? 
Ez hilkişiyam jor. 
Ez çûm. 
Ku derê? 
Ez çûm cem mamoste. 
Ez ketim. 
Çi cihî? 
Ez ketim bin masê. 
Em çend hokerên cihîn li jêr rêz dikin: 
Ser, ber, bin, pêş, paş, cem, nik, bal, berjêr, berjor, der, hindir, kêlek, 
tenişt, alî, derve, dor, hêl, navber, nav, pêşber, rast, çep, rex, serbiser, 
seranser, serdest, bindest, serjêr, serjor, xwar, vir, wir,...  ûwd. 
Hokerên mîna : Dûr, nêzîk, pêşî û paşî, bi kêrî diyarkirina cihê lêker û 
dema wî jî, tên. Hokerên demîn û cihîn in. Ev jî, li gor bikaranîna hevokê 
tê nasînê. 
Çûna min Qamişlo dûr e.               demîn 
Ez ji dûr têm.                             cihîn 
1.2.3.6.3 Hokerên çawanî 
Ev hoker rewş û rengê kirin û bûna lêkeran diyar dikin. Lêker çawa bûye, 
çawa hatiye kirin nîşan dikin. Hokerên çawanî bersiva van pirsan didin: 
Çawa? 
Çilo? 
Bi çi awayî? 
Bi çi tentêlê? 
Reşo dipeyîve.     Çawa? 
Reşo baş dipeyîve. 
Ez xweş diçim dibistanê. 
Bêrîvan bilez hatin. 
şêrîn hêdî hêdî çû bajêr. 
Em çend hokerên çawanî rêz dikin: 
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Hêdî, hêdî hêdî, baş, qenc, rind, bihêz, giran, fireh, teng, xweş, tenê, bilez, 
rast, birastî, cot, yeko yeko, bibaşî, zû, nebaş, wisa, çê, çêtir, xirab, wiha, 
wilo, werge, durust, dirêj, kurt, sist, sert, nerm, tûj, hişk, sivik, 
hêdîka,...  ûwd. 
Daçeka "tir" mîna rengdêran dibe paşgîn ji hokeran re jî. Rewşa çiloniyê 
bêtir dike. Herwiha "tirîn" digihîne tixûbê dawî. 
Ez xweş hatim 
Ez xweştir hatim 
Ez xweştirîn hatim. 
Min tu hişk dîtî 
Min şevîn hişktir dît 
Min Rojîn hişktirîn dît. 
1.2.3.6.4 Hokerên hejmarî (çendanî) 
Ev hoker pirbûn û hindikahiya kirin û bizava lêker diyar dikin û bersiva 
van pirsan didin: 
Çend? 
Çiqas? 
Mamoste ji min re got. 
Mamoste gelekî ji min re got. 
Min hindik xwarin da şervanan. 
Ez carna diçûm Amedê. 
Ji hokerên hejmarî ev in: Gelek, pir, zehf, hinek, hindik, çend, hew, 
evçend, hinde, bes, çendek, carna, hewçend, hewqas, kêm, zêde, tenê, 
carek,  ûwd. 
1.2.3.6.5 Hokerên pirsiyarî 
Peyvên ku bi kêrî pirsiyariyê tên û bi awayekî pirsiyarî bizav û lebata 
lêkeran diyar dikin ji wan re hokerên pirsiyarî tê gotinê. Bersiva van 
hokeran bi xwe bizava lêker diyar dike. Lê kesê ku pirsê dike baş dizane 
bersiv çi ye. Tenê dipirse jibo neqayîlbûna xwe liser wê rewşê diyar bike. 
Em çawa heta niha bindest in? 
Ma kî nizane em jî mirov in? 
Hokerên pirsiyarî û cînavên pirsiyarî: 
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Hoker û cînavên pirsiyariyê yek peyv in, lê cînav bi kêrî pirsê tê û 
bersivekê dixwaze. Hoker jî, neqayîlbûna xwe liser rewşekê diyar dike. 
Kîjan? Hem cînav û hem hoker e. Em dibêjin: 
Kîjan me nas nake ku em gel in? 
Kîjan gul xweşik e? 
Kîjan di hevoka yekemîn de hoker e û di hevoka duyemîn de cînav e. Ji 
hokerên pirsiyarî ev in: 
Ma, çi, kî ye, çi ye, gelo, kînga, ku, kî, kê, bi çi, çira. çilo, çawa, çend, kijan, 
çito, çer, çi dem, çima, jiku,...   ûwd. 
1.2.3.7 Daçek 
Daçek peyveke neguhêrbar e. Bi serê xwe wateyeke taybetî nayîne pê. 
Bê daçekan axaftin nabe: Celebên daçekan ev in: 
1. Daçekên lêkerî (lêkerçêker). 
2. Daçekên raweyî. 
3. Daçekên navdêrî. 
4. Daçekên erênî. 
5. Daçekên nayînî. 
6. Daçekên pirsiyarî. 
7. Daçekên egerî. 
8. Daçekên vekitî. 
1.2.3.7.1 Daçekên lêkerî 
Ev daçek pêşgînên ku di çêkirina lêkeran de tên bikaranînê ne. Ji van 
daçekan: 
Ve, ra, hil, ba, jê, tê, têk, vê, wer, çê, ber, da, der, hin, lê, pê, pêk, rû, ser, 
bin, pey, nav, pêş, paş, jev, lev, pev, tev, dû, hev,   ûwd. 
Ve      Vexwendin, vegirtin, vemirandin, vebûn, vedan,... 
Ra      Raketin, rakirin, rabûn, raxistin, razan, rakişandin,... 
Hil      Hildan, hilgirtin, hilkişandin, hilpişkîn, hilweşandin,... 
Ba      Badan, 
Jê       Jêkirin, 
Tê      Têgihîştin, 
Têk     Têkdan, 
Vê      Vêxistin 
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Wer    Wergerandin, 
Çê      Çêkirin, 
Ber     Berxistin, 
Da      Dagirtin, 
Hin     Hingavtin, 
Lê      Lêgerîn, 
Pê      Pêvedan, 
Pêk     Pêkanîn, 
Rû      Rûniştin 
Ser     Serkeftin, 
Bin      Binkeftin, 
Pey     Peyketin, 
Nav    Navdan, 
Pêş     Pêşketin, 
Lev     Levhatin, 
Pev     Pevçûn, 
Tev    Tevdan, 
Dû      Dûketin, 
Hev    Hevgirtin 
1.2.3.7.2 Daçekên raweyî 
Ev daçek di veguhastina lêkeran de tên bikaranînê. Daçekên raweyî ev in: 
Jibo nihok: di 
Ez diçim dibistanê. 
Jibo pêşedemê: ê (dê, wê) - bi 
Ezê biçim dibistanê. 
Jibo raweya fermanî: bi 
Bilezîne li me dereng e. 
Jibo raweyên hekeyî: 
Ger , eger, heke, ku, heker, dibe, belkî. 
Eger ez biçûma dibistanê, ezê fêrbibûma. 
Dibe ku ez çûbim bajêr. 
Ku ez çûbama welêt ezê dilgeş bibama. 
Belkî min ew pirtûk xwendibe. 
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1.2.3.7.3 Daçekên navdêrî 
Ev daçek navan ditewînin. Daçekên navdêrî ev in: 
bi, di, ji, li, 
Ez ji bajêr têm. 
Min ji mamoste re got. 
Em bi Amedê ve çûn. 
Ez di Qamişlo re çûm Dêrikê. 
Ez par li Hewlêrê bûm. 
1.2.3.7.4 Daçekên erênî 
Ev daçek bi kêrî erêkirina rewşekê tên. Daçekên erênî ev in: 
Bila dilê te xweş bibe. 
Belê, ez te nas dikim. 
Erê, şêrîn hevala min e. 
Herê, ez Mem û Zîna Xanî dixwînim. 
A, ez ji şirnexê me. 
Jixwe tu min nas dikî. 
1.2.3.7.5 Daçekên nayînî 
Ev daçek rewşekê dikin darêja nakirinê. Daçekên nayînî ev in: 
Bê tu bêjî ez dizanim tu Kurd î. 
Neçe biyaniyê, biyanî mirin e. 
Ez naxwazim bêrûmet bijîm. 
Ez nikarim bê serxwebûn û azadî bijîm. 
No, ez te nas nakim. 
Naxêr, ez bindestiyê napejirînim. 
1.2.3.7.6 Daçekên pirsiyarî 
Bi van daçekan pirs tên kirinê. Daçekên pirsiyarî ev in: 
çawa, çer, çima, çira, çito, gelo, ka, ma, qey, bira, wa, weh, wey. 
Çawa tu hatî? 
Çima tu li me napirsî? 
Gelo tu çûbûyî ku derê? 
Qey tu ji gund tê? 
1.2.3.7.7 Daçekên egerî 
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Ev daçek sedema karekî, kirinekê yan jî, rewşekê vedikin. Daçekên  egerî 
ev in: 
Da, daku, jiber, jiberku, jibo, bo, ku, seba, sedem, lewre, çinku, çimkî,.. 
Hogir tiving kirî da biçe şoreşê. 
Jiber ku welatê me bindest e, zimanê me jî, qedexe ye. 
Jibo pêşxistina zimanê kurdî yekîtiyeke zimanzanan pêwîst e. 
Serxak û binxaka me talan dibe lewre em xêzan û jar in. 
Herdem em bûne leşkerên biyaniyan seba ku em li xwe xwedî 
derneketine. 
1.2.3.7.8 Daçekên vekitî 
Daçekên vekitî ev in: 
Ba, bal, belkî, bes, bese, cardî, cem, sipas, dîsa, êdî, gel, ger, gor, heçî, 
her, heta, şabaş, heya, hingî, lew, lewma, lewre, mîna, nik, jixwe, tewrî, 
wekî, wilo, ,wisa, xwezka, xwezî, tenê,...  ûwd. 
Êdî em ji xewa mirinê hişyar bûn. 
Dîsa li welatê me kuştin û talan e. 
Ger em azad bibin hingî emê mîna mirovan bijîn. 
Êdî bes e ev zilm û zor. 
1.2.3.8 Gihanek 
Gihanek peyveke neguhêrbar e. Du peyvan, du hevokan yan jî, peyv û 
hevokekê bi hev girê dide. Gihanek sê beş in: 
1.2.3.8.1 Gihanekên xwerû 
Ji, jî, ku, lê, lo, û. 
Roja xweş ji serê sibê xuya ye. 
Ez jî, mîna te Kurd im. 
Ew sîxurê ku te dît hat kuştinê. 
Ev xweş e lê kin e. 
Ezê biçim şoreşê lo tu kêfxweş be. 
Ez şoreşger û aşitîxwaz im. 
1.2.3.8.2 Gihanekên dubare 
Jî ... jî, carna ... carna jî, çiqas ... çiqas jî, 
çawa ... ewqas jî, hem...hem jî, ne...ne, 
ne ... ne jî, ya ... ya, yan ... yan jî, .. 
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Dijminê me diz e jî, şêr e jî. 
Carna berf dibare carna jî, baran. 
Çiqas em bixebitin ewqas jî, emê pêşkevin. 
Çawa tu biçînî wisa jî, tê biçinî. 
Hem şoreşger e hem jî, karker e. 
Ne diçe kar ne diçe dibistanê. 
Ya dimire ya dimîne. 
Yan Kurdistan yan jî, Kurdistan. 
Yan serkeftin yan serkeftin. 
1.2.3.8.3 Gihanekên daçekî 
Ev gihanek bi xwe daçek in, lê bi awayê gihanekan tên bikaranînê. 
Gihanekên daçekî ev in: Digel, gel, lewre, mîna, wekî, loma. 
Dema min Bêrîvan dît digel komek gerîla bû. 
Xebat çû şoreşê Hogir gel wî çû. 
Min doza serxwebûnê dikir loma dijmin ez girtim 
Zora şorşgerî xurt dibe loma dijmin hinekî me dipejirîne. 
Ew mîna dijmin dihizire . 
şervan xwe wekî berpirsiyarekî gelî dibîne. 
1.2.3.9 Bang ( Deng, Baneşan ) 
Bang peyveke neguhêrbar e. Reng nade navdêr û peyvan û bi wan nayê 
kişandinê. Ev peyv gazî, kovan, hawar, şahî û dilxweşiyan diyar dike. Bang 
bi sê beşan par dibin: 
1. Bangê gazîkirinê 
2. Bangên dilxweşî û şahiyê 
3. Bangên êş û kovanan 
1.2.3.9.1 Bangên gazîkirinê 
Dema ku buyerek bê serê mirov û bixwaze derdorên xwe bi hawarekê 
bihesîne, ev bang tên bikaranînê: 
Hey, ey, gelî, gidî, lê, lêlê, lo, lolo, haware, wey lo, wey lê, hey lo, hey lê, 
hey hey. 
Hey welato hey welato 
Tu yî xemla rojhilat 
Ji Asûr ta bû çar qet 
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Tim liser te kêferat 
Gelî Kurdan rabin ev roja me ye. 
Lo xorto! Lê keçê! Hawar rabin li me dereng e. 
Ey rêberê zane rêkêş seyda û jîr 
Dengê perîşana mamoste Kemal Pîr 
1.2.3.9.2 Bangên dilxweşî û şahiyê 
Ev bang di dilxweşî û şahiyan de tên bikaranînê. Ew jî, ev in: Êh, hah, hih, 
ox, xweş, 
Êh, ev roj xweş e! 
Hah te çi baş got! 
Ox te dilê min bi vê peyvê şad kir! 
Xweş ev çi awazeke bêmirin e! 
1.2.3.9.3 Bangên êş, nifrîn û kovanan 
Ev bang di êş , nexweşî, poşmanî û aciziyê de tên avêtinê. Ew jî, ev in: Ax, 
ay, of, nifir, tuf, wax, wey. 
Ax ez ketim çi rewşê! 
Ay dilê min! 
Of serê min çi dêşe! 
Nifir li vê dema bêbext! 
Tuf li sîxurên xwefiroş! 
Wax ev çi rewşeke zor e! 
Wey li minê dayê! 
1.2.4 Hevok 
Hevok yekîtiyek naverokî ye. Ev yekîtî bi beşên axaftinê saz dibe û bi 
nivîskî yan bi devikî têgihîştinekê bi mebesta dîtinekê, ramanekê, 
daxwazekê, hisekê yan wêneyê bûyerekê tîne ziman. Di avahiya hevokê 
de, nav, lêker, cînav, rengdêr, hejmar, hoker, daçek, gehandek û bang 
cihê xwe, her yek bi awayekî digire. Bi yekbûna vê koma peyvan wateyek 
ku mirov liser tiştekî agahdar dike saz dibe. Mînak 
Ezê sibe biçim Amedê. 
Min rewşa Azad li biyaniyê dît. 
Ez gelek bi diyariya te dil xweş bûm. 
Jiyan xweş e. 
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Ax ! Ev çi rewş e ! 
Têgihîştina hevokê pir caran bi beşên avahiya wê ve girêdayî ye. 
1. Dema em dibêjin: 
Jiyan xweş e. 
Yê dipeyîve ramana xwe liser jiyanê tîne ziman. Lê dema li dawiya vê 
hevokê li şûna xalê ( niqtê ) xalepirs ( nîşana pirsê ) bê danînê: 
Jiyan xweş e? 
Yê ku dipeyîve dixwaze ji mirovekî din, ramana wî liser jiyanê hîn bibe. 
Hevoka yekemîn agahdarî ye. Mirov dikare bi ( bêjehevok ) bi nav bike. 
Ya duyemîn jî, hevokek pirsiyarî ye. Mirov dikare bi (pirsehevok) bi nav 
bike. 
2. Pir caran girêdana lêker bi beşên din yên axaftinê re, me liser 
hevokê dike xwedî têgihîştinek taybetî. Dema em dibêjin: 
Hogir dijî. 
Hogir li çiyan dijî. 
Hogir jiyanek xweş dijî. 
Lêkera ( jîn ) li dijî ( mirin ) tê bikaranînê yan jî, cih û rengê jiyanê diyar 
dike. Lê pir lêkerên din bi yek wateyê tên bikaranînê. Mîna: 
Hogir dixwîne.   ( xwendin ) 
3. Di axaftina devikî de, bi ahenga deng têgihîştina hevokê çêdibe. Her 
rengekî hevokê ahengek xwe taybetî heye. Ji vê ahengê mirov dizane pirs 
e, agahdarî ye yan jî, fermanî ye. 
1.2.4.1 Avahiya hevokê 
1.2.4.1.1 Hevokên lêkerî 
Hevok di Kurmancî de, bi gelemperî bi vî awayê jêr tê sazkirinê: 
Kiryar           Agahdarî / Berkar      Lêker 
Ez                çayê                      vedixwim. 
Ew               gulan                     av dide. 
Berfîn           berxan                    diçêrîne. 
Lê bi hin lêkerên nederhingêv re ku bizava wan berbi aliyekî ve ye. Mîna: 
çûn, ketin, hatin, firîn, bûn ( bi wateya çêbûn )... bi awayê jêr tê sazkirinê: 
Kiryar           Lêker                     Agahdarî 
Ez                diçim                      gund. 
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Guhderz        ket                        çalê. 
şêrîn             hat                        bajêr. 
Mado            bû                         şoreşger. 
Serdar          firî                         asîmanan. 
Eger bi van lêkeran re daçek bên bikaranînê û aliyê bizava lêker bê 
guherînê, hevok dîsa vedigere ser awayê xwe yê gelemper: 
Kiryar           Agahdarî                 Lêker 
Ez                ji gund                  diçim. 
Guhderz        di çalê de               ket. 
şêrîn             ji bajêr                  hat. 
Serdar          di asîmanan re         firî. 
Di hin rewşan de, lêker di darêja raderî de, tê bikaranînê û mîna navê mê 
tê tewandinê. Eger di van rewşan de, lêker bê kiryar be pêşiya hevokê 
digire: 
Çûna zozanan xweş e. 
Hatina biharê pîroz e. 
Eger ev lêkerê di darêja raderî de bibe agahdarî di hevokên lêkerî de û bi 
lêkerekî din re bê, awayê jêr distîne: 
Gulê, çûna bêriyê xweş dibîne. 
Gel, hatina Newrozê pîroz kir. 
Eger lêkerê derhingêv du berkaran bistîne, hevok awayê jêr distîne: 
Kiryar           Berkar 1        Lêker            Berkar 2 
Azad            gul               firotin           keçan. 
şêrîn             silav             da                şehîdan. 
Min              nan              da                 gerîla. 
Eger berkarê duyemîn nedurust be , hevok awayê jêr distîne: 
Kiryar           Berkar 1        Berkar 2        Lêker 
şoreşgeran    nan              ji Gulê          xwestin. 
Şermîn          navê gund     ji şîlan           pirsî. 
Pir caran hevok bi lêkerên nederhingêv re, bi kiryar û lêker çêdibe. Hingê 
bi vî awayî tê: 
Kiryar           Lêker 
Sûlav            raza. 
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Nermîn           hat. 
Ez                dimeşim. 
Ew               direve. 
Em               diçin. 
Eger hoker di hevokên lêkerî de hebe, bi awayên jêr tên sazkirinê: 
1. Lêkerên nederhingêv: 
Hoker           Kiryar           Lêker            Berkar 
Piştî nîvro      Canda          gihîşt            Botanê. 
Êvarê           Sernaz          diçe             dibistanê. 
Yan jî, bi vî awayî: 
Kiryar           Hoker           Lêker            Berkar 
Canda Piştî nîvro               gihîşt            Botanê. 
Sernaz êvarê                    diçe             dibistanê. 
2. Lêkerên derhingêv: 
Hoker           Kiryar           Berkar          Lêker 
Kêliyek din     ez                çayê            vedixwim. 
Niha             ez                nan             dixwim. 
Yan jî, bi vî awayê jêr: 
Kiryar           Hoker           Berkar           Lêker 
Ez                kêliyek din     çayê            vedixwim. 
Ez                niha             nan              dixwim. 
Eger di van rewşan de, berkar nedurust be, lêker dikeve dawiya hevokê: 
Piştî nîvre Canda ji Botanê diçe. 
Sernaz êvarê ji dibistanê tê. 
Ez niha xwe ji xwarina nan re amade dikim. 
Hevok, di, raweya fermanî de, ji rêzana gelemper der nakeve: 
Were em nan bixwin! 
Werin em biçin Çiyayê şerefdînê! 
Jiyanê baş nas bike! 
Bibe xwediyê jiyanek birûmet! 
1.2.4.1.2 Hevokên navdêrî 
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Ev hevok ji nav, rengdêr û lêkera bûn tên sazkirinê. Tu bizavê nakin û di 
rewşa bûnê de dimînin. Herwiha berkar û kiryar di van hevokan de, nîn 
in: 
Jiyana birûmet gelek xweş e. 
Gundiyên Kurd leheng in. 
şoreş rûmeta gel e. 
Berxwedan jiyan e. 
Serxwebûn û azadî nêzîk in. 
Zindan dibistana qehremaniyê ne. 
Koledarî rûreşiya mirovayiyê ye. 
1.2.4.1.3 Hevokên bangê 
Ev hevok dikarin mîna hevokên lêkerî û yên navdêrî jî, bên: 
1. Mîna hevokên navdêrî: 
Ax, ev çi rewş e! 
Oh xweş, ev çi awazek nemir e! 
Wey, li minê dayê! 
Tuf, li mirovên xwefiroş! 
Nifir, li vê dema bêbext ! 
2. Mîna hevokên lêkerî: 
Lo xorto ! Ji xew rabe dereng e! 
Ox, te dilê min xweş kir ! 
Of, dilê min çiqas dêşe! 
Ax, ez ketime çi rewşê ! 
1.2.4.2 Di hevokê de, niqteşanî 
Jibo asankirina xwendin, têgihîştin û xweşkirina ahenga hevokê, çend 
nîşan di nav de, cih digirin. 
Ev nîşan dawiya hevokê, wateya parçeyekî jê û daxwaza wê pêş me dikin. 
Li hêla din, di xwendinê de, cihê rawes û bîndanê jî, diyar dikin. Ji van 
nîşanan re niqteşanî tê gotinê. Nîşanên niqteşaniyê jî, ev in: 
.                           Xal ( Niqte ) 
,                           Dabir ( Bihnok ) 
?                           Xalepirs (Niqtepirs ) 
!                           Xalebang ( Niqtebang ) 
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:                           Xalecot ( Niqtecot ) 
;                           Xaledabir ( Niqtedabir ) 
(   )                       Kevanek 
"   "                       Dunik 
_                           Xêzek 
-                           Bendek 
.  Xal 
Ev nîşan dawiya hevokê diyar dike: 
Duh, ez çûm Amedê. Min şal û şapek kirî. Li wir min hevalekî xwe dît. Em 
gelekî bi hev şa bûn. Li nav bajêr, min tiştên balkêş dîtin. Leşkeran kolan 
dagirtibûn. 
,        Dabir 
Di nivîsandinê de, dabir pir pêwîst e. Cihên ku digire ev in: 
1. Cihê gihaneka ( û ): 
Hogir, Azad, Rojîn û Rewşen ji bajêr tên. Ev ciwan pir hişyar in. Dost û 
dijmin ji hev nas dikin, xwedî bawerî ne, jiyanê nas dikin û riya xwe baş 
dizanin. 
2. Dikeve navbera parçeyên hevokê yên biçûk, lê bi mercê ku wateya 
wê neyê guherandinê. 
* Piştî jî, tê: 
Çiya, cihê rûmeta me, hem jî, ji pîrozahiyên me ne. 
* Pir caran, di...de, di...re, bi...ve, ji...re,...di nava du dabiran de, cih 
digirin: 
Di rewşên awarte de, hevalên min, ji min re, dibin aqilmend. 
Ez, ji te re, dibêjim ku em biçin çiyê baş e. 
* Piştî kiryarê ku ji lêkerê xwe dûr dikeve tê: 
şêrîn, di rojeke bi berf, baran û bager de, hat rûdinê. 
Ez, di sala hezar û nehsed û şêstî de, ji dê bûme. 
Reşo, jiberku nizane bixwîne, matmayî dimîne. 
* Piştî banglêkirinê tê: 
Mizgîn, li min binêre û gotinên min guhdar bike. 
Xebat, ku tu çûyî şerefdînê hevalan silav bike. 
?        Xalepirs 
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Dikeve dawiya hevokên pirsiyariyê: 
Tu kengê ji welat hatî? 
Ew çi dixwaze? 
Çend leşker hatin gund? 
!        Xalebang 
Dikeve dawiya bang û hevokên bi wan re: 
Ax ! Ev çi zemanekî xirab e! 
Xwedêyo ! Te çawa li hev anî ! 
Oh xweş ! Çi mizgîneke baş e! 
Kuro, bibe mirov! 
:        Xalecot 
Dikeve dawiya hevokê ku tiştek tê gotinê yan hejmartinê: 
Beyana sibê bû, bavê min ji xew hişyar bû û got: Ev çiya ji şer û kuştinê 
natirsin. 
Di dînê Zerdeşt de, sê baweriyên bingehîn hene: Peyva xweş, baweriya 
rast û karê baş. 
;        Xaledabir 
Dikeve navbera hevokên ku bi hev ve girêdayî ne û wateya hev temam 
dikin. Hîn hevok neqediya ye û babeteke nû dest pê dike: 
Reşo, bilez ji malê derdikeve; wisa xuya ye ku tiştekî pêwîst qewmî ye. 
(    )   Kevanek 
Peyvên ku bi sebebekê dikevin nav hevokê, dikevin nav kevanekan û 
rakirina wan jî, wateya hevokê naguherîne: 
Di Kurmancî de, du zayend hene ( nêr û mê ). 
"    "   Dunik 
Peyvên ku ji cihekî din tên guhastinê di nav dunikan de, tên nivîsandinê: 
" Ay Ahora yê mezin " Zerdeşt digot. 
_        Xêzek 
Eger nivîsandin ket awayê axaftinê û peyvbêj hat guhartinê, li pêşiya 
hevokê xêzek tê nivîsandinê: 
Di navbera dil û mejî de, gotûbêjek germ dest pê kir: 
_ Jiyan pir xweş e! 
_ Lê du bindestî. 
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......................... 
-        Bendek 
Dikeve navbera du peyvên ku hogiriyek di nav wan de heye: 
Birca - Belek 
Kaniya - Spî 
Bedir - Xan 
Nasîn 
Di Kurmancî de, nîşana herî pêwîst dabir e. 
Çavkanî 
*BEDIRXAN, C. û LESCOT, R.   Rêzimanê Kurdî 
*BEDIRXAN, C.         Kovara HAWAR 
*KURDO, Q.             Gramera Zimanê Kurdî 
*NEBEZ, J.              Zimanê Kurdî Yê Yekgirtî 
*HAJO, Z.               20 Lektionen Für Deutsche 
*KARTAL, H.            Navên Kurdî 
*KARTAL, H.            Xebatên Neçapkirî 
*SAÐNIÇ, F. H.        Hêmana Rêzimanê Kurdî 
*KURD, R.               Rêzimanê Kurdî 
*RIZGAR, B.            Dersên Zimanê Kurdî 
*SEBRÎ, O.              Alfebêya Kurdî 
*BEDIRXAN, K.         Rêzimanê Kurdî 
*CEGERXWÎN           Rêzimanê Kurdî 
*XANÎ, E.               Mem û Zîn 
*CIZÎRÎ, M.             Dîwan 
*HEKARÎ, P. B.         Dîwan 
*DUDEN                  Rêzimanê Almanî 
*LUSCHER, R. û SCHPÄPERS, R.     Rêzimanê Almanî Yê Nû 
*HABECKER, P.        Zeýchensetzung ( Almanî ) 
*HEJAR                  Henbane Borîne - Ferheng 
*OMAR, F. F. Ferheng, Kurdî - Almanî 
*NÎZAMEDÎN, F.       Ferheng, Kurdî - Erebî 
*ELÎ, C. û EMÎN, M. Rêzimanê Zelal - Erebî 
*ALANSARÎ, H. Rêzimanê Erebî 
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*KOVARA LÊKOLÎN 
*KOVARA STÊR 
*KOVARA REWşEN 
*KOVARA ROJA NÛ 
*ROJNAMYA WELAT 
*ROJNAMEYA BERXWEDAN 
** 

RÊZIMANÊN KURDÎ Û TERMÎNOLOJIYA WAN YA ZIMANNASIYÊ 

Îbrahîm Seydo AYDOGAN 

INALCO 

Paris 

Tebax - 2011 

Rêzimanên kurdî û termînolojiya wan ya zimannasiyê 

Îbrahîm Seydo AYDOGAN 

INALCO-Paris 

Ji bo naskirina zimanekî, mirov berê li rêzimanên wî zimanî dinihere. Lê 

belê, gava ku 

mirov bala xwe dide rêzimanên kurdî yên zaravayê kurmancî û metodên 

fêrbûyina vî 

zaravayî, mirov di cîh de dibîne ku di binavkirina têgehên zimannasiyê de 

lêkolîn û xebatên 

ku heta niha hatine kirin, li hevdu nakin. Sedema wê, bêguman, nebûna 

perwerdehiya kurdî 

ya giştî û tahrîbatên qedexeyên salan in. Lewre, heger perwerdehiya 

zimanekî nebe, gihandina 

zimannas û rêzimannasên wî jî dê bi awayekî bêserûber pêk were. Ji ber 

wê, gava ku 
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termînolojiya wan jî cuda be, di têgihiştina ji hevdu de pirsgirêkên ciddî 

dikarin derkevin 

pêşiya zimannas û rêzimannasên kurd. 

Termînolojiya zimanekî, weke alfabeya wî, xwe dispêre lihevkirineke giştî 

û ev lihevkirin 

li ser bikaranîna hin peyvan ya ji bo hin têgehan e. Lê belê, ji ber ku 

zimannas û rêzimannasên 

kurdî di heman pêvajoya perwerdehiyê re derbas nebûne û referansên 

wan ne yek in, bivê 

nevê, tercîhên wan yên peyvan yên ji bo têgehên zimannasiyê jî dê ji hev 

cuda bin. Weke 

nimûne, îroj di nava xebat û lêkolînên li ser kurdî de, ji bo peyva superlatif 

ya ingilîzî bi 

kurmancî şeş pêşniyar hene ku carinan ji hev gellekî dûr in : berhemîn, 

serekanî, payeya 

bilind, berztirîn, pîleya herî raseriyê, lapekemper. 

Em bibêjin ku peyva superlatif peyveke taybetî ye, lê belê têgeheke 

zimannasiyê ya hêsan 

jî dikare bikeve heman rewşê. Ji ber wê ye ku ji bo peyva object ya ingilîzî, 

bi kurdî çar 

pêşniyar hene : bireser, serve, pêger, tişte. 

Heger rewş ev be, êdî her rêziman li gora xwe zimanekî nû ava dike, lewre 

gava ku peyv 

cuda bin, têgihîştina ji hevdu jî ne mimkun e. Ji ber wê, em ê li vira hewl 

bidin û rêziman û 

lêkolînên kurdî di warê termînolojiya zimannasiyê de bidin ber hev û 

encaman binirxînin. Lê 
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belê, dîroka zaravayên kurdî weke hevdu nebûye û ev yek dikare bibe 

sedem ku hin 

çavdêriyên zaraveyekî ji bo zaraveyekî din ne rast bin. Ji ber vê sedemê û 

bi xema 

homojeniya xebata xwe, em ê li vira bi tenê behsa zaravayê kurmancî 

bikin. 

1 . Termînolojiya zimannasiyê di rêzimanên kurdî de 

Bi armanca zelalkirina pirsgirêka termînolojiyê, em ê di destpêkê de çar 

metodên fêrbûyina 

kurdî di warê tercîhên wan yên termînolojiya zimannasiyê de bidin her 

hevdu. Me peyvên 

mînak li gora nûbûna wan û hevparbûna têgehên nava berheman 

hilbijartine. 

K. BEDIRXAN (1971) OZEL (2000) DIRÊJ (2008) HÎNKER (2009( 

lebatî lebatî 

tebatî tebatî 

berevajî-bereksî dijwate 

berhevda berhevanî berhevdanî hevrûkirin 

serve bireser bireser 

pronav cînavk cînav cînavk 

poronavê kesin cînavkên kesîn cînavên kesane cînavkên kesane 

daçek daçek daçek daçek 

dema paşî dema bê-pêş dema bê 

dema boriya têdayî dema borî-bihurî dema boriya têdayî 

dema niho dema niha dema niha dema niha 

belanî erênî erênî 

gihanek gîhanek gihanek 

jmar hejmar jimar hejmar - reqem 
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komek, hevok hevok hevok hevok 

hevoksazî hevoksazî 

hoker hoker hoker 

kirde kirde kirde 

laperî xebitandin kişandin 

lêker lêker lêker lêker 

lêkerên geranî lêkerên gerguhêz lêkerên gerguhêz 

lêkerên ne geranî lêkerên negerguhêz lêkerên gerneguhêz 

lêkerên hevedudanî lêkerên hevedudanî 

rader mastar-master rader 

navdêr navdêr 

neyînî neyînî neyînî neyînî 

berlêker pêşgir pêşgir 

dawînî paşgir paşgir 

pirejmar pirejmar-pirjimar pirjimar pirjimar 

qertaf qertaf qertaf 

rawe rawe rawe 

raweya pêşkerî 

raweya bilanî 

raweya gerînî 

raweya fermanî 

raweya çêbiwar raweya çêbiwar 

ra Reh rayek 

rengdêr rengdêr rengdêr 

tewang tewang tewang 

berhemîn serekanî payeya bilind berztirîn 

tîpên girdek tîpên girdek tîpên girdek tîpên girdek 

tîpên hûrdek tîpên hûrdek tîpên hurdek tîpên hûrdek 
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tîpên dengdar tîpên dengdar tîpên dengdar tîpên dengdar 

tîpên dengdêr tîpên dengdêr tîpên dengdêr tîpên dengdêr 

veqetandek veqetandek veqetandek 

veqetandekên binavkirî veqetandekên binavkirî veqetandekên binavkirî 

veqetandek nebinavkirî veqetandek nebinavkirî veqetandek nebinavkirî 

yekejmar yekejmar yekjimar yekjimar 

Bi alîkariya mînakên ku ji Rêzana Zmanê Kurdî (K. Bedirxan, 1971), 

Kurdiya Nûjen (Ç. 

Ozel, 2000), Kurdî kurmancî (E. Dirêj, 2008) û ji metoda herî dawîn Hînker 

(R. Onen, S. Tan, 

M. Aykoç, S. Varli, 2009) hatine girtin, me hewl da ku em vê pirsgirêkê 

nîşan bidin. 

Li gora tabloya jorê, diyar dibe ku di peyvên bingehîn yên mîna « hevok, 

tîp, kirde, 

rengdêr, hoker, lêker, qertaf, daçek, rawe, dengdar, dengdêr » de 

lêkolînerên kurd li hevdu 

kiriye, lê belê di hin têgehên rêzimanî yên din de li hev nakin. 

Di 48 peyvên mînak de bi tenê 21 peyv di nava van xebatan de weke 

peyvên hevpar 

hatine bikaranîn. Mirov dikeve wê baweriyê ku lêkolînerên kurd guh 

nadin hevdu. Ji ber wê 

ye ku digel ku di hin metodan de peyva cînavk hatiye bikaranîn jî, em 

dibînin ku di hinin din 

de peyvên pronav an jî cînav hatine bikaranîn. Di eslê xwe de wateya van 

peyvan her yek e, lê 

belê heger tercîh xwe li ser bingehekî hevpar daneyne, hingê di fêrkirin û 

fêrbûyina zimanî de 

pirsgirêkên têgihiştinê dikarin peyda bibin. 



Rêzimana kurdî | 3645  

 

Weke mînak, heger mirov qebûl bike ku qertaf an jî paşgira –k’yê ji bo 

çêkirina navdêrên 

nû tê bikaranîn (weke xwelî-dan-k, weke ber-çav-k) hingê divê mirov 

peyva cînavk jî qebûl 

bike. Lê belê, heger mirov dijberê wê bifikire, hingê divê mirov peyvên 

xwelîdan û berçav jî 

bi kar bîne ku îroj di nava xelkê de ev form bêtir bi formên xwe yên weke 

xwelîdank û 

berçavk tên naskirin. 

Carinan lêkolînerên kurd bi heman helwêsta avakirina peyvê tev 

geriyane, lê belê 

helwêsta wan ya binavkirinê ji hev cuda bûye. Ji ber wê ye ku ji bo koka 

lêkerê di tabloyê de 

sê tercîhên cuda xuya dibin : ra, reh, rayek. Ev her sê peyv jî ji rehê daran 

hatine, lê belê 

heger ji derveyî konteksta zimannasiyê xuya bibin, ne xwedan heman 

wateyan in. Lewre bi 

kurdî ji koka daran re nabêjin rayek û heger mirov paşgira –yek’ê nas 

kiribe, dikare bikeve 

feqa hevwateyan û bibêje qey behsa rayên trênan an jî rayên hilbijartinê 

dibe. Sedema vê 

tevliheviyê jî ew e ku kurd bi awayekî mecbûrî bi zimanine din jî dizanin 

û ji ber naskirina 

wan zimanan jî ew peyvên ku ji wateya xwe ya naskirî cudatir û bi 

wateyeke nû tên bikaranîn, 

dikarin bibin sedema tênegihîştinê. Her bi heman sedemê, cînavka kesîn 

dikare wateyeke 
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weha bide ku gellekî dûrî cînavka kesane be. Hingê weha diyar dibe ku 

heger ferhengokeke 

taybetî ya termînolojiya zimannasiyê di dawiya van berheman de nebe, 

zimannas bi xwe jî 

dikarin ji xebatên hevdu fahm nekin, lewre beyî ferhengokekê, ne 

mimkun e ku mirov bizane 

ku serve û bireser bi heman wateyê hatine bikaranîn. 

Ji bo ku em bikaranîna wan peyvan ya di xebatên dawîn de jî bibînin, em 

ê niha jî bala 

xwe bidin hin xebat û lêkolînên ku van salên dawîn li ser zaravayê 

kurmancî hatine kirin. 

Peyvên mînak dîsa bi heman metodê hatine diyarkirin. 

BOZKURT (2008) BILBIL-BARAN (2008) ZAL (2009) KURMANCÎ (2010( 

dançêker sedemkar 

avaniya lebatî avaniya lebatî 

forma pasîf avaniya tebatî avaniya tebatî 

dijwate dijmane 

payeya rêngdêran kemperandin kemperandin 

bireser bireser pêger tişte 

cînavk cînavk cînav pronav (cihnav( 

cînavka kesanî cînavkên kesane cînavên kesaniyê pronavê kesîn 

daçek daçek daçek daçek 

dema wêbê dema bê dema bê (dahatû) dema dahatî (pêş( 

dema borî dema boriya têdayî dema borî ya têdayî dema raborî 

dema niha dema niha dema niha ya têdeyî dema niho 

erênî erênî erênî erînî 

gihanek gihanek gihanek gihanek 

hejmar jimar jmar – jimar 
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hevok hevok hevok hevok 

avaniya hevokan avaniya hevokan hevoksazî 

hoker hoker hoker 

kirde kirde kirde kirde 

derb kirp 

kesandin kişandin kêşan kişandin 

lêker lêker lêker lêker 

lêkerên gerguhêz lêkerên gerguhêz lêkerên gerguhêz lêkera têper 

lêkerên negerguhêz lêkerên negerguhêz lêkerên negerguhêz lêkera 

têneper 

lêkerên hevedudanî lêkerên hevedanî lêkerên hevedudanî lêkerên 

hevedudanî 

rader rader rader rader 

navdêr navdêr navdêr navdêr 

neyînî neyînî neyînî neyînî 

pêşgir/berlêker pêrkît pêşgîn pêşdanî / berlêker 

paşgir/dawînek parkît paşgîn paşdanî / dawîne 

pirhejmar pirjimar pirane 

qertaf qertaf 

rawe rawe rawe rawe 

raweya danzanînî raweya pêşker 

raweya hestbarî raweya bilanî 

raweya mercî raweya hekînî 

raweya fermanî raweya fermanî 

parenga raborî 

ra kok rayek reh (ra- rayek-kok( 

rengdêr rengdêr rengdêr rengdêr 

tewang tewang tewang 
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pîleya herî raseriyê lapekemper 

tîpên girdek tîpên girdek tîpên girdek 

tîpên hûrek tîpên hûrdek tîpên hûrek 

tîpên dengdar tîpên dengdar tîpên dengdar tîpên bêdeng 

tîpên dengdêr tîpên dengdêr tîpên dengdêr tîpên dengdar 

qertafên diyariyê radeya diyar rewşa binavkirî 

qertafên nediyariyê radeya nediyar rewşa nebinavkirî 

yekhejmar yekjimar yekjimar tekane 

Me bi alîkariya lîsteya xwe ya peyvên mînak, bala xwe da Kesandina 

Lêkerên Kurmancî 

)Aynur Bozkurt, 2008), Rêzimana Kurmancî (Mikaîl Bilbil û Bahoz Baran, 

2008), Zimanê 

Kurdî (Azad Zal, 2009) û xebatên Grûba Kurmancî (Grûba Kurmancî, 

2010) ku bi qasî ku em 

dizanin bi kurdî axirîn xebatên çapkirî ne. 

Di vê tabloyê de jî diyar dibe ku xebatên van salên dawîn jî di warê 

termînolojiya 

zimannasiyê de di pirraniya peyvan de li hev nakin. Di nava van lêkolîn û 

rêzimanan de jî, me 

49 mînak dan ber hev, lê belê, em dibînin ku bi tenê 15 mînak hevpar in 

: avaniya lebatî, 

daçek, gihanek, hevok, hoker, kirde, lêker, rader, navdêr, neyînî, qertaf, 

rawe, rengdêr, 

tewang, tîpên girdek. 

Herçî xebata Bozkurt (2008) e, ew çavkaniyeke berfireh ya li ser kişandina 

lêkeran e ku 

ew bi xwe jê re dibêje « kesandina lêkeran ». Lê belê, di wê pirtûkê de ne 

diyar e ka gelo 
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lêkolînera kurd li gora çi biryar daye bê çend demên kurdî hene. Lewre, 

di xebata wê de 

formên mîna « Min dixwendiye » (boriya domdar a çîrokî) û « Min 

xwendibûye » (boriya dûr 

a çîrokî) jî hene ku em nizanin bê Bozkurt (2008) li gora kîjan çavkaniyê 

ev form di nava 

sîstema demên kurdî de hesibandine. Bi taybetî jî mînaka « Min 

dixwendiye » ku Bozkurt bi 

xwe dide, weke mînakeke çêkirî xuya dibe. Di eslê xwe de, mînakên mîna 

« Ez dixwînime » li 

herêma rojavayê bakurê Kurdistanê tên bikaranîn, lê belê ew forma ku ji 

dema niha bi paşgira 

-e’yê ava bûye bi taybetmendiya lêkera xwendinê ve girêdayî ye û nîşan 

dide ku di dema 

ravekirina xwe de bûyera xwendinê hê dewam dike. Heger em vê formê, 

weke ku hin 

rêzimanên kurdî dibêjin, weke formeke domdar qebûl bikin, hingê divê 

em bikarin hemû 

lêkeran bixin vê formê, lê belê mînakên mîna « Ez lê hay dibime » an jî « 

Ez dibînime » dê 

nekevin serê mirov, lewre lêkera lêhaybûyin an jî lêkera dîtinê ne mîna 

lêkera xwendinê ne û 

pêvajoyeke dirêj ji bo pêkhatina wan ne pêwîst e. Ji ber ku lêkolînera kurd 

bi awayekî 

morfolojîk nêzîkî lêkeran bûye, lê belê taybetmendiyên lêkeran yên 

pêvajoyê ku jê re dibêjin 

aspect ji bîr kirine, hingê pirsgirêkên bi vî awayî jî derdikevin holê.1 

 Di tercîhên xwe yên 
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peyvan de jî Bozkurt (2008) heman helwêstê nîşan dide û digel ku 

xebatên berî wê ji bo dema 

lêkeran ya ku jê re dibêjin Futur bi pirranî digotin dema bê, ew jê re dibêje 

dema wêbê. 

Herweha ew ji pêşgirên deman re jî dibêje berlêker (mîna di-, bi-) ku ev 

nav têra ravekirina 

erka wan nake, lewre ew pêşgir him ji bo avakirina demê û him jî ji bo 

avakirina pêvajoyê tên 

bikaranîn. Weke nimûne lêkera bi pêşgira di-’yê, mîna pêşgira mi-’ya 

farisî, di dema dîtina 

xwe de hê dewam dike. Ji ber wê ye ku em ji pêşgira di-’yê re dibêjin, 

pêşgira berdewamiyê. 

Hin peyvên din jî hene ku lêkolînerên kurd di rastnivîsandina wan de ji 

hev cuda dibin  :  

 1  

 Me di lêkolînên xwe yên 2006’an de bi fransî û bi kurdî behsa vê mijara 

paşgira –e’yê kiribû û bikaranîna wê 

ya di hin lêkeran de nirxandibû. 

Em dibînin ku di vira de jî pirsgirêka di navbera cînav û cînavk diyar dibe. 

Herçî tercîha 

Grûba Kurmancî ya pronavê ye, weha xuyaye ku ji ber bandora xebatên 

Kamûran Bedirxan 

tê ku peyva pronav ji peyva pronom anîbû. Lê belê, di nivîseke hejmara 

24’an de ku ji aliyê 

Michael Chyet ve hatiye nivîsandin, digel ku peyva cihnav hatiye 

bikaranîn jî, amadekarên 

çapa 40 hejmarên Kurmanciyê guh nedaye vê tercîhê û ev peyv nexistiye 

nava ferhenga xwe. 
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Di tabloya danberheva rêziman û xebatên dawîn de, em dibînin ku 

carinan 

termînolojiyeke gellekî cuda jî weke pêger, pêşgîn, paşgîn hatiye 

bikaranîn ku ev yek dikare 

rêyê bi temamî li ber têgihîştina berhemê jî bigire. Ji ber wê ye ku 

berhema Azad Zal (2009,( 

heger ne bi alîkariya ferhengokê be, ji aliyê termînolojiyê ve, nikare were 

fahmkirin. 

Heger em bixwazin hin cudahiyên mezin yên di nava van xebatên dawîn 

de destnîşan 

bikin, em dikarin nimûneyên mîna yên jêrê bidin  :  

Tabloya hin nimûneyên cudahiya xebatên van salên dawîn dikare bi tena 

serê xwe 

destnîşan bike bê pirsgirêka termînolojiyê çendî ciddî ye. Lewre heger 

mirov ji bo peyva 

object ya ingilîzî çar pêşniyarên cuda li xwendekarên zimanekî bike 

(serve, bireser, pêger, 

tişte), mirov ji dêleva hezkirina wî zimanî, ancax dikare tirsa ji wî zimanî 

bide kesên ku 

dixwazin rêzimana wî bixwînin. Lê, weha diyar e ku êdî peyva bireser 

zêdetir tê bikaranîn. 

Herweha ji bo peyva comparaison (muqayese), teva tabloya yekem diyar 

dibe ku 

zimannasên kurd şeş tercîhên cuda pêşniyar dikin : berhevda, berhevanî, 

berhevdanî, 

hevrûkirin, payeya rengdêran, kemperandin. Peyva berhevdanê bi 

wateya xwe bi kurdî mîna 

BOZKURT (2008) BILBIL-BARAN (2008) ZAL (2009) KURMANCÎ (2010( 
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cînavk cînavk cînav pronav (cihnav( 

erênî erênî erênî erînî 

tîpên hûrek tîpên hûrdek tîpên hûrek 

yekhejmar yekjimar yekjimar 

lêkerên hevedudanî lêkerên hevedanî lêkerên hevedudanî lêkerên 

hevedudanî 

BOZKURT (2008) BILBIL-BARAN (2008) ZAL (2009) KURMANCÎ (2010( 

bireser bireser pêger tişte 

payeya rengdêran kemperandin kemperandin 

gerguhêz gerguhêz gerguhêz têper 

pêşgir pêrkît pêşgîn pêşdanî 

paşgir parkît paşgîn paşdanî 

qertafên diyariyê radeya binav rewşa binavkirî 

pirhejmar pirjimar pirane 

raweya danzanînî raweya pêşker 

civandin an jî komkirinê ye ku dûrî wateya muqayeseyê ye. Ji ber wê ye 

ku em di vê nivîsê de 

danberhevê tercîh dikin, lewre bi kurdî, ji bo muqayesekirinê, mirov 

tiştan dide ber hev. 

Ji bo peyva superlatîfê jî, dîsa şeş tercîhên cuda hatine pêşniyarkirin : 

berhemîn, serekanî, 

payeya bilind, berztirîn, pîleya herî raseriyê, lapekemper. Peyvên kemper 

û lapekemper ji 

aliyê Celadet Bedirxan ve rasterast ji ingilîzî û fransî hatine girtin. 

Me heman mînak bi kurmanciya behdînî re dan ber hev û me dît ku ji van 

peyvan, herçend 

awayên bilêvkirinê cuda bin jî, 11 peyv hevpar in2 ku ew jî ev in : dijwate, 

cîhnav, cîhnava 
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kesane, dema borî, dema niha, hejmar, pêşgir, paşgir, raweya fermanî, 

tîpên gir, tîpên hûr. 

Di danberheva termînolojiya kurmanciya bakurî û ya behdînî de, hin 

cudahiyên xurt jî 

berbiçav dibin. Tabloya jêrê 25 peyvên ku di rêzimanan de herî zêde tên 

bikaranîn nîşan dide. 

KURMANCIYA BAKURÎ KURMANCIYA BEHDÎNÎ 

bireser, pêger, tişte, serve berkar 

daçek nîşan, bernav 

dem tens 

dema bê tofê dihêt 

dengdar, bêdeng consonant 

dengdêr, bideng vowel 

derb, kirp awaz, hêz 

gîhanek amrazê lêkdanê 

hevok riste 

hevoksazî ristesazî 

hoker hevalkar 

kirde biker 

lêker kar, kirin 

kişandin, kesandin gerdankirin 

gerguhêz têper 

negerguhêz netêper 

hevedudanî darêjtî 

rader jêder 

neyînî nerê 

qertaf nîşan 

rawe rêje 
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raweya bilanî, raweya hestbarî rêjeya merci 

ra, reh, kok binyad 

rengdêr hevalnav 

tewang tiyan 

 2 Ji bo alîkariya vê danberheva termînolojiya di navbera kurmanciya 

bakurî û ya behdînî de, em spasdarê Dr. 

Bayiz Omer Ehmed in. Cf: Tens li diyalekta jorî ya zimanê kurdî li govera 

Badinî, Dihok, 2002. 

1.1 . Dengdêr an dengdar  ?  

Piştî danberheveke giştî, em dikarin niha jî bala xwe bidin mînakekê bi 

tenê, da ku em 

fahm bikin bê pirsgirêka termînolojiyê dikare heta çi radeyê kûr biçe. 

Di dema lêgerîna me ya peyvên xebat û lêkolînên li ser kurdî de, em lê 

hay bûn ku li ser 

peyveke ku di rêzimanan de gellekî tê bikaranîn, tevliheviyeke ewqasî 

ecêb peyda bûye ku 

mirov lê şaş dibe. Ev tevlihevî di bikaranîn û binavkirina cureyên tîpên 

alfabeya kurdî de pêk 

hatiye. Celadet Bedirxan di Rêzana Elfabêya Kurdî de weha dibêje  :  

 »Elfabêya kurdî ji sîh û yek herfan hevedudanî ye (…) Herf di dengdayiyê 

de du 

texlît in : dengdêr û dengdar. (…) Di zimanê kurdî de heşt dengdêr hene : 

a, e, i, ê, î, 

u, o, û. (…) Di zimanê kurdî de bîst û sê dengdar hene. »3 

Em di Rêzana Zmanê Kurdî ya Kamûran Bedirxan de jî heman hevokan 

dibînin4 

 .Kamûran 
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Bedirxan heman peyv bi heman wateyan di ferhengoka paş berhema xwe 

de jî bi kar anîne û 

ev ferhengok di çapên vê berhemê yên bi tirkî de jî hatiye bicîhkirin. 

Hingê, em dibînin ku di 

tercîha van herdu lêkolînerên pêşîn yên rêzimana bi zimanê kurdî de tu 

guhertin pêk nehatiye. 

Ew ji bo peyva voyelle û vowel bi kurdî dibêjin dengdêr ; ji bo peyva 

consonne û consonant jî 

bi kurdî dibêjin dengdar. Pirraniya ferheng û rêzimanên kurdî jî mîna wan 

heman peyv bi 

heman wateyan bi kar anîne. Em dibînin ku di rêzimanên kurdî yên van 

salên dawîn de jî ew 

herdu têgeh her bi helwêsta Celadet Bedirxan û Kamûran Bedirxan ve 

hatine binavkirin. Lê 

belê, di nava zimannas û rêzimannasên kurd de, tercîheke cuda jî diyar 

dibe ku heger mirov ji 

berê de bi vê cudahiyê nizanibe, mirov nikare ji vê mijara sereke ya 

rêzimanan jî fahm bike. 

Heta niha, me didît ku zimannas û rêzimannasên kurd ji bo heman 

têgehan peyvên cuda 

tercîh dikirin. Vê helwêsta wan bêguman karê fêrkirina rêzimana kurdî 

girantir dikir, lê belê 

tevliheviyeke wateyî peyda nedikir. Di mijara dengdêr û dengdaran de 

lêkolînerên kurd 

heman peyvê vê carê ji bo têgehên cuda bi kar tînin. Pirsgirêka mezintir 

jî ji vira û bi şûn de 

derdikeve. Lewre, heger di rêzimaneke kurdî de peyva dengdar ji bo 23 

tîpên 
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consonne/consonant hatibe bikaranîn, êdî mirov wê peyvê ji bo wan 

tîpan ji ber dike. Lê belê 

gava ku mirov bibîne ku di rêzimaneke din de heman peyva dengdar vê 

carê ji bo tîpên 

voyelle/vowel tê bikaranîn, êdî mirov nikare ji nav derkeve. Nabe ku du 

têgehên zimannasiyê 

yên cuda xwedan heman navî bin. Bi taybetî jî gava ku ew herdu têgeh 

dijberê hev bin. 

 3  

 Mîr Hereqol Ezîzan (1932), Rêzana Elfabêya Qurdî, r. 3-4. 4 

 Kamran Bedir-Xan (1971), Rêzana Zmanê Kurdî, Parîs, r. 2. 

Di Rêziman a Zimanê Kurdî de em dibînin ku Reşîd Kurd (1956) peyva 

dengdar ji bo tîpên 

voyelle/vowel bi kar tîne û ji bo tîpên consonne/consonant jî dibêje 

bêdeng. Heger ew di vê 

helwêstê de bi tenê bûya, pirsgirêk ewqasî mezin nedibû; lê belê, Mûrad 

Ciwan (1992) jî li 

hember navên wan têgehan yên bi tirkî, mîna Reşîd Kurd, dengdar û 

bêdeng nivîsîne. Grûba 

Kurmancî û Ferhenga Tirkî-Kurdî ya Mehmed Tanrikulu jî mîna Reşîd Kurd 

kiriye. 

Weke ku di vê tabloya me de jî aşkere dibe, me bala xwe da 23 rêziman 

û ferheng û lêkolîn 

û metodên fêrkirina kurdî. Weha xuya ye ku pirraniya lêkolîneran peyva 

dengdar ji bo tîpên 

consonne/consonant bi kar aniye. 

Di xebata Grûba Kurmancî de, di vê mijarê de jî navkokiyek ber bi çavên 

me ve ket. Di vê 
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xebatê de, nivîseke li ser rêzimana kurdî heye ku ji Rêzimana Celadet 

Bedirxan û Roger 

Lescot (1970) ji fransî hatiye wergerandin û di hejmara 4’an ya 

Kurmanciyê de hatiye 

çapkirin. Di wî beşê li ser hin pirsgirêkên fonetîka kurmanciyê de, peyvên 

mîna dengdar û 

dengdêr bi wateyên xwe yên resen hatine bikaranîn û ji bo voyelle/vowel 

gotiye dengdêr, ji bo 

VOYELLE / VOWEL CONSONNE / CONSONANT 

Dengdêr Dengdar Bideng Dengdar Bêdeng 

Celadet Bedirxan X X 

Kamûran Bedirxan X X 

Baran Rizgar X X X X 

Arif Zêrevan X X 

Çeto Ozel X X 

Samî Tan X X 

Sibhî Ahmed X X X 

Kamûran Bêkes X X 

Aynûr Bozkurt X X 

Hînker X X 

Evdila Dirêj X X 

M. Bilbil & B. Baran X X 

Azad Zal X X 

Celadet Çelîker X X 

Zana Farqînî - F X X 

D. Îzolî - F X X 

Kamêran Botî - F X X 

Salah Sadellah - F Nedengdar X 
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Mehmet Tanrikulu - F X X 

Reşîd Kurd X X 

Mûrad Ciwan X X 

Kurmancî X X 

Qanatê Kurdo Denganî Bêdenganî 

consonne/consonant jî gotiye dengdar. Heta vira tu pirsgirêk xuya nabe. 

Lê belê, di ferhenga 

çapkirî ya 2010’an de li hember peyva voyelle ya fransî, bi kurdî dengdar 

hatiye nivîsandin  ;  

li hember peyva consonne a fransî jî, bi kurdî bêdeng nivîsandî ye. Di 

hejmara 9’an ya 

Kurmanciyê de Rojen Barnas sedema vê tercîhê aşkere dike û dide zanîn 

ku Kamûran 

Bedirxan peyvên dengdêr (ji bo voyelle) û dengdar (ji bo consonne) bi kar 

dianîn, lê belê ev 

peyv dişibin hevdu, û bi armanca hêsankirina fêrbûyina kurdî, Grûba 

Kurmancî peyva 

dengdar (ji bo voyelle) û peyva bêdeng (ji bo consonne) tercîh kiriye. Lê 

belê, nayê zanîn ka 

gelo çima Grûba Kurmancî peyva dengdar xistiye şûna peyva dengdêr ya 

ku him ji aliyê 

Celadet Bedirxan û him jî ji aliyê Kamûran Bedirxan ve ji bo tîpên 

voyelle/vowel hatibû 

bikaranîn. Mirov fahm nake bê çawa dibe ku du peyvên bi wateyên cuda 

û dijber dikarin di 

şûna hevdu de werin tercîhkirin  ?  

Em dibînin ku serê lêkolînerên kurd di vê mijarê de tev li hev bûye. Ji ber 

wê ye ku di 
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Uygulamali Kürtçe Dersleri ya Baran Rizgar (1993) de herdu tercîh jî hene, 

lê belê diyar e ku 

wî xwastiye rêyê li ber tevliheviyê bigire, lewre wî peyvên dengdêr û 

dengdar li gora 

Bedirxaniyan bi kar anîne û ji bo fahmdana wan jî navekî duyem li wan 

kiriye, ku ji tirkî 

wergerandiye, da ku rêyê li ber tevliheviya têgihîştinê bigire. 

Herweha diyar e ku Salah Sadallah jî di amadekirina Ferhenga ingilîzî 

kurdî de bi heman 

pirsgirêkê mijûl bûye û qey ji ber wê ye ku digel ku mîna Celadet Bedirxan 

ji tîpên 

consonne/consonant re dibêje dengdar, ji tîpên voyelle/vowel re dibêje 

nedengdar, û xwe bi vî 

awayî ji wê tevliheviya dengdêr û dengdaran safî dike. 

Bi tenê li cem Qanatê Kurdo peyvine gellekî cuda hatine bikaranîn. Di 

dawiya Gramera 

Zmanê Kurdî ya Qanatê Kurdo de çavkaniyên wî jî hene û em dibînin ku 

Qanatê Kurdo di 

nava berhemên berî xwe yên bi kurmancî de, bi tenê bala xwe daye 

nivîsên Celadet Bedirxan 

yên di kovara Hawarê de. Lê, mirov nizane bê Qanatê Kurdo çima qîma 

xwe bi termînolojiya 

Celadet Bedirxan neaniye ku Celadet Bedirxan xwediyê yekem rêzimana 

kurdî ya bi kurdî ye. 

1.2 . Pirsgirêka şayes û termînolojiya deman di rêzimanên kurdî de 

Heger mirov bixwaze sîstema deman fêrî xwendekaran bike, mirov 

mecbûr e ku navekî li 
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raweyan bike ku bi ingilizî ji wan re dibêjin mood û bi fransî jê re dibêjin 

mode û her rawe bi 

serê xwe xwedan navekî taybetî ye. Bi ingilîzî û fransî ji wan re dibêjin 

indicatif, subjonctif, 

conditionnel û imperatif û ji bo forma lêkeran ya dema bihurî ku weke 

rendgêr tê bikaranîn jî 

dibêjin participe passé ku ev hemû nav jî ji latînî hatine. 

Di zimannasiyê de, bi taybetî di warê demên lêkeran de, raweya indicatif 

weke raweya 

sereke diyar dibe, lê zimannasên kurd ji bo wê jî sê navên cuda pêşniyar 

kirine. 

Em ê niha, weke nimûne, bala xwe bidin çar xebatên ku ji bo vê mijara 

raweyan peyv 

avakirine : K. Bedirxan (1971), Tan (2005), Bozkurt (2008) û Kurmancî 

(2010.( 

Hêjayî gotinê ye ku xebatên Kamûran Bedirxan û ya Samî Tan û ya Grûba 

Kurmanciyê 

yên di vî warî de berî ya Aynur Bozkurt bi gellek salan hatine çapkirin û 

her sêyan jî ji bo 

indicatifê heman peyv bi kar aniye, lê belê Bozkurt (2008) peyveke nû 

pêşniyar dike. Weha 

diyar e ku Bozkurt navên raweyan rasterast yan ji fransî yan ji tirkî 

wergerandine. Lewre, 

weke mînak, raweya danzanînî bi tirkî dibe haber kipi û bi fransî jî dibe 

indicatif ku yekser 

wergera tercîha Bozkurt (2008) e. Ev jî careke din aşkere dike ku Bozkurt 

di warê 



Rêzimana kurdî | 3661  

 

termînolojiyê de guh nedaye xebatên kurdî yên berî xwe ku, ji bo 

lêkolîneke bi îddiayeke 

ewqasî ciddî, ev rewş dibe sedema mixabiniyeke mezin, lewre xebata 

Bozkurt, bi qasî ku em 

dizanin, yekem xebata kişandina lêkeran e ku hatiye çapkirin.5 

Di vê tabloyê de aşkere dibe ku Grûba Kurmancî ya ku li termînolojiya 

Kamûran 

Bedirxan niheriye, di hin waran de bi avakirina wî ya peyvan qane 

nebûye. Weke ku diyar 

dibe, di pênc nimûneyên hilbijartî yên tabloya jorê de, du nimûne ji aliyê 

Grûba Kurmancî ve 

ji nû ve hatine nirxandin û raweya çêbiwar bi awayekî weha bûye parenga 

raborî ku me şopa 

peyva pareng di xebatên berê de peyda nekir. Lewre, Grûba Kurmancî ji 

bo peyva moodmode, 

peyva rawe bi kar anîbû ; lê belê, dibe ku ew participe passé ya fransî 

weke rawe 

nahesibîne û ji ber wê be ku ji bo vê têgehê peyveke cuda hatibe 

bikaranîn. 

Pirsgirêka rêzimanên kurdî ya di warê rawe û deman de ne bi tenê di 

termînolojiyê de ye. 

Weke ku me di lêkolîneke xwe ya berê de bal kişandibû ser6 

 ,hejmara demên lêkeran di 

 5  

 Di pirtûkxaneya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê de me xebateke din di vî warî 

de dît ku sala 1991’ê ji aliyê Mamed 

Jemo ve hatiye amadekirin, lê belê nehatiye çapkirin. 

6 
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 Aydogan (2006), Temps, subordination et concordance des temps en 

kurde, Teza doktorayê, Zanîngeha 

Rouenê. Beşê vê xebatê yê li ser deman bi dû re di kovara Zend’ê de jî di 

hejmara payiz-2006’an de bi kurdî 

hatibû çapkirin. 

BEDIRXAN 

)1971(  

TAN (2005) BOZKURT 

)2008(  

KURMANCÎ 

)2010(  

Fransî 

Raweya pêşker raweya pêşkerî raweya danzanînî raweya pêşker Indicatif 

Raweya bilanî raweya bilanî/xwestekî raweya hestbarî raweya bilanî 

Subjonctif 

Raweya hekînî raweya mercî/hekanî raweya mercî raweya hekînî 

Conditionnel 

Raweya fermanî raweya fermanî raweya fermanî raweya fermanî 

Impératif 

Raweya çêbiwar raweya çêbiwar parenga raborî participe passé 

rêzîmanên kurmanciyê û xebatên vî warî de ne yek e. Heke ji bo demên 

kurmanciyê yên 

lêkeran em bala xwe bidin hin rêziman û xebatan, em ê encamên jêrê bi 

dest bixin. 

Celadet Bedirxan û Roger Lescot (1970) : 17 demên lêkeran 

Reşîd Kurd (1956) : 14 demên lêkeran7 

Kemal Badilli (1965) : 15 demên lêkeran 

Qanatê Kurdo (1990) : 10 demên lêkeran 
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Feqî Hisên Sagniç (1991) : 16 demên lêkeran8 

Mamed Jemo (1991) : 29 demên lêkeran 

Mûrad Ciwan (1992) : 18 demên lêkeran 

Rojen Barnas (1993) : 17 demên lêkeran 

Baran Rizgar (1993) : 12 demên lêkeran9 

Joyce Blau û Veysi Barak (1999) : 16 demên lêkeran10 

Evîn Yalçin (2000) : 21 demên lêkeran 

Subhî Ahmad (2003) : 12 demên lêkeran11 

Kamiran Bêkes (2004) : 17 demên lêkeran 

Samî Tan (2005) : 27 demên lêkeran 12 

Aynûr Bozkurt (2008) : 16 demên lêkeran 

Mikaîl Bilbil û Bahoz Baran (2008) : 13 demên lêkeran 

Azad Zal (2009) : 14 demên lêkeran 

Ji bo naskirina formên lêkeran ku di van lêkolîn û rêzimanên jorê de weke 

demên lêkeran 

hatine pejirandin, pêwîst e ku mirov bi tabloyekê wan bide ber hev. Em 

ê du lêkolînên bi 

fransî hatine kirin û du lêkolînên dawîn ku bi kurdî hatine kirin weke 

nimûne bidin ber hev. Ji 

xwe Yalçin (2000) rêzimanên Badilli (1965)13, Bedirxan û Lescot (1970), 

Ciwan (1992,( 

Sagniç (1991) û Rizgar (1993) û Blau û Barak (1999) dabûn ber hev û 

lîsteya xwe ji wan 

amade kiribû. Bi vî awayî, ev tabloya jorê dikare bi awayekî baş temsîla 

hemû rêzimanên 

kurdî bike. 

 7  
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 Reşîd Kurd berhema xwe ya bi navê Rêzman a Zimanê kurdî sala 1956’an 

çap kiriye, lê belê em di vê lêkolînê 

de xwe dispêrin çapa wê ya 2006’an ya Şamê ku ji aliyê çapxaneya Dar-el 

Zaman ve hatiye kirin. 8 

 Li gora Yalçin, Feqî Husên Sagniç behsa 15 demên lekeran dike. Lê belê, 

Sagniç navê 16 deman dide. Ya ku 

Yalçin nahesibîne ew dem e ku Sagniç dibêje ku bi tenê ji bo lêkerên alîkar 

yên mîna karîn, zanîn, vîn û wêrîn tê 

bikaranîn. Me di xebata xwe ya 2006’an de ev lêker weke lêkerên 

marjînal bi nav kiribûn. 9 

 Berhema Baran Rizgar ya bi navê Uygulamali Kürtçe Dersleri (bi tirkî ye) 

sala 1993’an hatiye çapkirin. Lê, em 

di vê lêkolînê de xwe dispêrin çapa wê ya sala 2005’an. 

10 Digel ku Blau û Barak (1999) şayesa 16 demên lêkeran dikin jî, ew, di 

tabloya xwe ya deman ya encamê de (r. 

117 ,( bi tenê navê navê 13 deman didin. 

11 Li ser berhema Subhî Ahmad ya bi navê Pirtûka Rêziman : Zaravayê 

kurmancî, mixabin sala çapê nehatiye 

nivîsandin. Lê belê ji hejmara wê ya ISBN’yê diyar dibe ku sala 2003’an 

hatiye çapkirin. 12 Ya rastîn, Samî Tan behsa 19 demên lêkeran dike. Lê 

belê, ew hin formên lêkeran bi gellek navên cuda ji nû 

ve şîrove dike. Li gora van şîroveyan, em fahm dikin ku ew behsa 27 

demên lêkeran dike. Em di tabloya 

danberhevê de bi tenê behsa wan 19 forman dikin. Di xebata Mikaîl Bilbil 

û Bahoz Baran de jî formeke lêkeran 

bi gellek awayan hatiye bikaranîn ku heman pirsgirêka Rêzimana Samî 

Tan, di Rêzimana wan de jî diyar dibe. 13 Li gora lêkolîna Yalçin (2000), 
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Kemal Badilli behsa 11 deman dike, lê di eslê xwe de Badilli li ser 15 

formên 

lêkeran disekine. Me jî li gora wê di xebata xwe ya 2006’an de gotibû ku 

behsa 11 deman dibe, lê bi dû re em lê 

hay bûn ku Yalçin (2000) demên Badilli (1965) kêm hesibandine. 

Mînak JEMO (1991) YALÇIN (2000) TAN (2005) BILBIL-BARAN (2008( 

Ez dikevim dema niha dema niha dema niha dema niha 

Ez dikevime dema niha ya domdar dema niha ya domdar dema niha ya 

domdar 

 Ez hergav dikevim dema fireh dema fireh 

Ez ê dikevim dema niha ya berbiçav 

Ez ketim dema boriya têdeyî dema boriya têdeyî dema boriya têdeyî 

dema boriya têdeyî 

Ez nuh ketim dema bihuriya nêzîk 

Ez ketime dema boriya dûdar dema boriya dûdar dema boriya dûdar 

dema boriya dûdar 

Ez diketim çîrokiya dema nuha raboriya berdest dema boriya berdest 

çîrokiya dema niha 

Ez diketime çîrokiya d.. nuhaya domdar raboriya berdest a çîrokî 

Ez diketibûm çîrokiya d. nuha a dûr raboriya dûr a liserbûyinê 

Ez diketibûme r. berdest a dûr û domdar 

Ez ketibûm çîrokiya boriya têdeyî çîrokiya boriya têdeyî çîrokiya boriya 

têdeyî çîrokiya dema boriya dûdar 

Ez ketibûme ç. boriya têdeyî a domdar ç. b. têdeyî a nedîtinê çîrokiya 

boriya dûdar 

 Ez dikim bikevim dema bê ya nêzîk dema bê ya nêzîk dema bê ya nêzîk 

Ez dikim bikevime dema bê ya nêzîk û domdar 

Ez ê bikevim dema bê dema bê dema bê dema bê 
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Ez ê bikevime dema bêya domdar 

Ez bikevim dema nihaya xwestekî dema nihaya xwestekî dema nihaya 

xwestekî xwestekî/bilanî/şertî/viyanî 1 

Ez bikevime d. nihaya xwestekî û domdar 

Ez ketibim dema bihuriya xwestekî dema bihuriya xwestekî raweya merc 

û daxwazê 

Ez ketibime d.b. xwestekî û domdar 

Ez biketama çirokiya d. nuha a xwestekî dema boriya mercî dema boriya 

xwestekî çîrokiya raweyên xwestekî 

Ez biketabûma r.b. a dûr a xwestekî 

Ez ketibûma çîrokiya xwestekî dema boriya dûr mercî çîrokiya xwestekî 

xwestekî/bilanî/şertî/viyanî2 

Ez ê ketibim dema bihuriya mercî dema bihuriya xwestekî(2) dahatiya 

pêş dema bê ya têkûz 

Ez ê ketibime dema bihuriya mercî a domdar 

 Ez dikira biketama d. bihur. mercî a dahatiya pêş dema bêya nêzîk a 

xwestekî 

Ez ê biketama çîrokiya dema nuhaya mercî dema boriya mercî (2) dema 

bêya xwestekî çîrokiya dema bê 

Ez ê biketabûma çîrok. D. nuhaya mercî û dûr 

Ez ê ketibûma çîrok. boriya têdeyî a mercî dema boriya dûr a mercî (2) 

dema bêya çîrokiya xwestekî 

Bikeve nihaya raweya fermanî raweya fermanî raweya fermanî raweya 

fermanî 

Bikeveye n. raweya fermanî a domdar 

Navên formên lêkeran li gorî Jemo (1991), Yalçin (2000)14, Tan (2005) û 

Bilbil – Baran (2008.( 
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 14 Em bi xwe navên demên Jemo (1991) û yên Yalçin (2000) 

werdigerînin kurmancî, ji ber ku ev lêkolîn fransî 

hatine kirin. Di vê wergerê de û di wergerên din de ku di vê xebatê de ji 

fransî hatine kirin, me hewl da ku, heta 

ku ji me were, em sadiqî tercîha lêkolîneran bimînin. 

Li gora tabloya me ya danberhevê diyar dibe ku di kurmanciyê de em 

dikarin behsa 32 

formên lêkeran bikin ku zimannasên kurd weke demên lêkeran 

dipejirînin. Em dibêjin 32 

form, lewre hin form di hin xebatan de xuya nabin, lê di xebatine din de 

hene. Gava ku mirov 

hemû forman dide ser hev, hingê ev hejmar bi dest dikeve ku di tu 

zimanan de ewqas dem 

nînin. 

Me pirsgirêka zêdebûna formên lêkeran an jî demên wan di xebatên xwe 

yên berê de 

nirxandibû û hin encam pêşniyar kiribûn. Lê belê tabloya jorê pirsgirêka 

binavkirina wan 

forman jî destnîşan dike ku ev pirsgirêk dikeve warê termînolojiyê. 

Em di tabloya jorê de bi awayekî zelal dibînin ku di warê deman de jî 

lihevkirineke giştî 

ya termînolojiyê xuya nabe. Di nava herdu xebatên fransî de, û herweha 

di nava herdu 

xebatên kurdî de, em dibînin ku cudahiyên bingehîn yên binavkirinê 

hene. Ev cudahî di nava 

xebatên din de jî diyar dibe. 

Bi vî awayî, hersê xebatên din ku bi fransî li ser zimanê kurdî hatine kirin, 

Bedirxan û 
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Lescot (1970), Jemo (1991) û Blau-Barak (1999) jî di binavkirina deman 

de li hev nakin. 

Weke nimûne, Blau-Barak (1999) ji forma « Ez ê ketibim » re dibêjin 

subjonctif parfait (dema 

boriya xwestekî ya nêzîk) digel ku Jemo (1991) jê re gotibû prétérit 

conditionnel (dema 

boriya mercî) û Bedirxan-Lescot (1970) jî jê re gotibû futur antérieur 

(dema boriya dema bê.( 

Herweha Blau-Barak (1999) ji forma « Ez ê biketama » re dibêjin 

conditionnel parfait (merca 

nêzîk) digel ku Bedirxan-Lescot (1970) û Jemo (1991) jê re gotibûn 

imparfait du subjonctif 

)çîrokiya dema niha ya xwestekî.( 

Blau-Barak (1999) Jemo (1991) Bedirxan-Lescot (1970( 

Ez ê ketibim Subjonctif parfait Prétérit conditionnel Futur antérieur 

Ez ê biketama Conditionnel parfait Imparfait du subjonctif Imparfait du 

subjonctif 

Termînolojiya Bedirxan-Lescot bi me bêtir nêzîkî rastiya erka deman xuya 

dibe. 

Binavkirinên nêzîkî ya Bedirxan-Lescot di rêzimana Feqî Hisên Sagniç de 

jî xuya dibe. 

Sagniç jî ji « Ez ê ketibim » re dibêje « dema bêya hevedudanî » û ji « Ez 

ê biketama » re jî 

dibêje « çîrokiya xwestiniya hevedudanî » ku bi wateya xwe ve nêzîkî 

binavkirina BedirxanLescot 

e. Gellekî balkêş e ku tu peywendiya « xwestiniyê » di vê mînakê de xuya 

nabe, lewre  
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ew bêtir dema bê ya dema bihurî (futur du passé) rave dike. Herweha, 

Blau û Barak (1999) lê 

hay nebûne ku ji xwe hevokên kurmanciyê yên mercî bi raweya xwestekî 

tên pêkanîn. Qey ji 

ber wê ye ku wan ev herdu nav tev li hev kirine. 

Yalçin (2000) û (2001)15 termînolojiya Joyce Blau16 tercîh dike. Lê belê 

Yalçin (2000( 

carinan weke Joyce Blau bi nav nake û ji « Ew diketiye » re dibêje 

imparfait narratif (çîrokiya 

niha ya vegotinê) digel ku Bedirxan-Lescot (1970) û Blau-Barak (1999) jê 

re gotibû imparfait 

duratif (çîrokiya niha ya domdar).17 

Herçî rêzimanên bi zimanê kurdî ne, lihevkirina wan ji xebatên bi fransî 

ne çêtir e. Digel 

ku Sagniç (1991) forma dema bêya hevedudanî (Ez ê ketibim) xistibû nava 

rêzimana xwe, ev 

form di rêzimanên Rizgar (1993) û Tan (2005) de xuya nabe. Lê belê 

heman form di rêzimana 

Ciwan (1992) de bi navê gelecek zamanin rivayeti diyar dibe ku ev 

rêziman jî mîna ya Rizgar 

bi zimanê tirkî hatibû nivîsandin. 

Herweha, Sagniç (1991) ji forma « Ew biketaya » re dibêje çîrokiya 

xwestinî lê belê 

Rizgar (2005) jê re dibêje Bilanî : dema boriya têdayî û Tan (2005) jî bi sê 

awayên cuda 

behsa vê formê dike18 û jê re dibêje dema boriya raweya xwestekî, dema 

boriya raweya bilanî 
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û dema boriya berdest ya raweya divêtî. Hingê Tan di bin sê mijarên cuda 

de heman formê bi 

kar tîne, lewre ew vê formê bi bilanî, divêtî û xwestekî dinirxîne. Lê belê, 

« bila » bi kurdî ji 

bo ravekirina daxwazan tê bikaranîn ku bi vî awayî raweya bilanî û raweya 

xwestekî ku di 

rêzimana Tan (2005) de hene dikevin heman warî ; « divê » jî ji bo 

ravekirina mecbûriyetan tê 

bikaranîn ku ravekirina van hemû rewşan bi heman forma lêkeran tê 

pêkanîn, lewre ew 

hestan, tirsan, daxwazan û mecbûriyetan rave dikin ku bi ingilîzî û fransî 

ji wan re dibêjin 

subjonctif. Ji xwe navê vê raweyê jî ji tirkî hatiye wergerandin, lewre bi 

tirkî jê re dibêjin 

dilek ve istek kipleri. 

SAGNIC (1991) RIZGAR (2005) TAN (2005( 

Ez ê ketibim Dema bêya hevedudanî 

Ez biketama Çîrokiya xwestinî Bilanî : dema boriya têdayî Dema boriya 

raweya xwestekî 

 15 Yalçin (2001), La morpho-syntaxe du verbe kurde, teza masterê, 

Zanîngeha Paris III. 16 Hêjayî gotinê ye ku lêkolîna Yalçin (2000) di bin 

berpirsiyariya Joyce Blau de hatiye çêkirin. 17 Ji herdu xebatên Yalçin 

(2000) û (2001) pê ve me tu xebatên din bi fransî nedîtin ku di qadeke 

akademîk de li 

ser demên kurmanciyê hatibin çêkirin. 

18 Tan (2005), r. 254, 259 û 264. 

Heman rewş di xebatên lêkolînerên kurd yên almanîaxêv de jî berbiçav 

dibe. Huseyin 
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Kartal (1992) di xebata xwe ya bi navê Das Kurdische Verbum de, ji bo 

binavkirina deman, 

hejmaran bi kar tîne û, weke mînak, dibêje Futur I, Futur II, Passe I, Passe 

II. Weha diyar e 

ku Kartal (1992) bi bandora xebatên zimannasiyê yên almanî ve ev tercîh 

kiriye, lewre di 

xebata Harald Weinrich19 ya li ser demên almanî de jî heman binavkirin 

hatine bikaranîn. 

Em şopa vê termînolojiya zimannasiya almanî di lêkolîna Zerdeşt Haco 

(2002)20 de jî 

dibînin. Haco di wê xebata xwe de sedema vê tercîha xwe jî aşkere dike 

û dibêje ku, li gora 

wî, ne rast e ku mirov ji dêleva peyvên latînî yên mîna Präsens, 

Präteritum, Perfect, 

Plusquamperfect, rabe û navine din peyda bike. Pêşniyara wî jî ew e ku 

mirov hejmaran bixe 

nava karên zimannasiya hemdem. Li gora xwe, aşkere dike ka gelo ew 

tiştê ku ew jê re dibêje 

zimannasiya hemdem çi ye jî û berî ku ji sê formên lêkerên kurdî re bibêje 

Dema bê I (Futur 

I), Dema bê II (Futur II), Dema borî I (Passe I) û Dema Borî II (Passe II), 

weha dibêje  :  

 »Li gorî dîtina min wê baş be, gava em hijmaran, ango 1, 2, 3, 4 bixine 

nav 

rêzimaniya zimanê xwe, çawa ko îro lingûstîka hemdemî hijmaran bikar 

têne. Heta di 

zimanê elmanî de jî Futur I û Futur II tê gotin. Ji ber vê yekê ez piştgîriya 

pêşniyara 
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birêz Hisên Kartal dikim, yê ko weke ko ez dizanim, Kurdê pêşî bû, yê 

hijmar ji 

pêpelûkên demî re bi kar anîn« . 

Divê mirov piçekî li ser vê daxuyaniya Haco (2002) raweste, lewre ev 

helwêsta ku di vê 

daxuyaniyê re aşkere dibe, di eslê xwe de, helwêsta hemû lêkolînerên 

kurd yên warê 

zimannasiyê ye. Weke ku di nimûneyên jorê de jî diyar dibû, zimannas û 

rêzimannasên kurd 

tim di bin bandora hin zimanên biyanî de dimînin ku baş nas dikin û 

xwendinên xwe yên 

teorîk jî bi wan zimanan dikin. Herkes dibêje qey ya herî baş referansa wî 

bi xwe ye û ji ber 

wê ye ku Haco dibêje qey zimannasiya almanî êdî zimannasiya hemdem 

e û pêşniyar dike ku 

herkes bide pey zimannasên alman, lê belê argumentên wî ne zelal in. 

Herweha, gellekî 

balkêş e ku Zerdeşt Haco pişta xwe naspêre zimanê erebî ku ew baş pê 

dizane, lê xwe dispêre 

 19 Harald Weinrich zimannasekî navdar yê warê deman e û pirtûka wî 

ya bi navê Le Temps weke referanseke 

bingehîn ya demnasiyê (temporality) tê pejirandin. Ew bi eslê xwe alman 

e, lê pirtûkên wî bi fransî jî hatine 

çapkirin. 

20 HACO Zerdeşt (2002), Dem di kurmanciya bakur de, weke gotareke 

înternetî hatiye belavkirin  :  

http://www.avestakurd.net/arshiv/avesta30/zerdest%20haco.htm Ev 

gotar herweha bi çar beşan di kovara Hîwa 



Rêzimana kurdî | 3673  

 

de jî hatiye çapkirin. Zerdeşt Haco di hevpeyvîneke taybetî de bi me da 

zanîn ku ew lêkolîn ji teza wî ya 

doktorayê hatiye girtin û berfirehkirin. Haco ew teza xwe sala 1982’an li 

Zanîngeha Azad ya Berlînê parastibû . 

zimanê almanî yê ku weke « lingûîstîka hemdemî » bi nav dike. Ev 

helwêsta li ser zimanê 

ewropî û redda zimanê erebî dikare bi motîvasyonên siyasî ve were 

nirxandin. 

Ev helwêsta siyasî li cem lêkolînerên kurd-bakurî bi heman rengî xuya 

nabe. Lewre, em 

dibînin ku di rêzimanên kurdî yên ku bi tirkî hatine nivîsandin de zimanê 

referans dîsa zimanê 

tirkî ye. Ji ber wê ye ku li cem Badilli (1965) û Ciwan (1992) demeke bi 

navê dema fireh 

diyar dibe ku berê di tu xebatên din de xuya nebûbû. Hêjayî gotinê ye ku 

ev dem di zimanê 

tirkî de heye ku jê re dibêjin geniş zaman û yekser wergera dema fireh e. 

Lê belê, ji bo kurdî 

digel ku mirov bikare behsa « karên ku her dem tên kirin » bike jî (mînak 

: Ez hefteyê carekê 

diçim sînemayê), mirov nikare ji bo vê bikaranîna raweyî ya dema niha 

behsa formeke 

lêkeran ya xweser bike. Lewre hoker (hefteyê carekê) alîkariya deman 

dikin, lê deman ava 

nakin. Gava ku formeke nuh nebe, demeke nuh jî peyda nabe. Di zimanên 

mîna kurdî yên ku 

bi heman formê gellek erkan pêk tînin de, ji van bikaranînan re dibêjin 

bikaranînên raweyî, 
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yanî ew forma lêkerê, bi heman formê, ji bo erk û weteyeke din jî tê 

bikaranîn. 

Zanîna zimanên ewropî weke nîşaneke xurt di nava xebatan de aşkere 

dibe û dikare hin 

encamên balkêş jî bide. Weke nimûne di lêkolîna Akrey (1982) û Blau-

Barak (1999) de, em 

formeke « Ez dixwînime » dibînin ku herdu jî jê re dibêjin present 

progressif. Bi îhtimaleke 

mezin, ev form bi bandora xwendina rêzimana ingilizî ve ketiye rêzimana 

kurdî jî. Heman 

nirxandin dikare ji bo « Ez dikim bikevim » jî were kirin ku Ciwan (1992) 

û Tan (2005) jê re 

gotiye dema bê ya nêzik. Ev binavkirin jî di rêzimana fransî de heye, lê 

belê gellekî balkêş e 

ku herdu zimannasên kurd ku behsa wan dibe, bi qasî ku em pê dizanin, 

bi fransî nizanin. 

Weke ku me di xebatên xwe yên 2006’an de destnîşan kiribû, nimûneya 

Ez dikim bikevim ne 

bi demê re lê belê bi pêvajoyê re têkildar e ku bi ingilîzî û fransî jê re 

dibêjin aspect. Herçî 

dema bê ye, ji bo ku mirov bikare behsa wê bike, fikireke diyar û 

armanceke zelal an jî 

amadekirineke pêkhatina bûyerê ya berbiçav pêwîst e û divê bûyer bi dû 

re pêk were. Lê, di 

vê nimûneyê de tu niyet û armanc an jî amadekirine kirineke bi vî rengî 

xuya nabe. Bi tenê 

îhtimal heye ku ketin pêk were, lê belê dema bê li ser îhtimalan nayê 

avakirin. Ji ber ku 
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cudahiya di navbera dema bê û amadekariya bûyera muhtemel de gellekî 

hessas e, ev 

tevlihevî jî pêk hatiye. Çareya wê ew e ku mirov wê formê veguhezîne ser 

hemtaya wê ya 

cîhana bihurî21 û lê binere ka gelo fikira dema bê di vê formê de zelal e 

an na. Ji ber wê ye ku 

gava ku em wê vediguhezînin ser cîhana bihurî û dikin Ez dikira biketama, 

tê fahmkirin ku 

 21 Em têgehên cîhana niha û cîhana bihurî li gora modela Co Vet bi kar 

tînin. Vet (1981) dem li gora pêkhatina 

wan a di nava du cîhanên cuda de dihesibandin û ji wan re digot Mondes 

Possibles (cîhanên muhtemel). Li gora 

vê modelê, her demeke lêkeran ya cîhanekê, di cîhana din de xwedan 

hemtayekê ye. Weke mînak dema niha ya 

cîhana niha, di cîhana bihurî de beranberî çîrokiya dema niha tê. 

ketin pêk nehatiye. Bi tenê, hindik mabû pêk bihataya. Hingê fikra dema 

bê di nimûneya « Ez 

dikim bikevim » de nîne, bi tenê îhtimal heye ku Ez bikevim, lê belê dibe 

ku Ez nekevim jî. 

Hingê, em dikarin çavdêriyeke sereke bikin : lêkolînerên kurd ji dêleva ku 

pişta xwe 

bispêrin lihevkirineke giştî, xwe bi xwe hewl didin ku pirsgirêka 

termînolojiyê bi referansên 

zimanên biyanî çareser bikin. Lê, pirsgirêk ew e ku referansa hemûyan ne 

yek e. 

Careke din diyar dibe ku lêkolîner xebatên berî xwe baş nanirxînin. Ji ber 

wê ye ku em 
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dibînin ku hayê Blau-Barak (1999) û herweha hayê Yalçin (2000) û (2001) 

jê nîne ku Celadet 

Bedirxan û herweha Kamûran Bedirxan di lêkolînên xwe de pêşniyar dikin 

ku koka dema 

niha ji raweya fermanê were girtin. Digel ku van herdu kesan xebatên 

xwe bi fransî 

nivîsandine, Blau û Barak (1999) û herweha Yalçin (2000) didin fahmkirin 

ku ji bo 

bidestxistina koka dema niha tu zagon nînin. Digel ku em dibînin ku 

mekanîzmayeke 

bidestxistina vê kokê hatiye pêşniyarkirin jî, mirov dibêje qey hayê 

lêkolînerên fransî ji hev 

çênebûye, lewre qet behsa pêşniyara Celadet Bedirxan û Kamûran 

Bedirxan nakin jî. 

Heman gazind dikare ji lêkolînên kurdî jî were kirin. Lewre di xebatên 

Bilbil-Baran 

)2008 ( û Zal (2009) û herweha Bozkurt (2008) de jî diyar dibe ku hayê 

wan ji xebata me ya 

2006’ an û ji wergera beşê wê yê li ser deman ku di kovara Zend’ê de 

hatibû belavkirin 

çênebûye. Hingê çavdêriya me ya duyem tê peyitandin: lêkolînerên kurd 

xebatên berî xwe baş 

naxwînin an jî guh nadin wan. 

Yek ji nimûneyên herî balkêş jî ew e ku xebatên zimannasiyê bi 

nasnameyên siyasî tên 

kirin û ev jî rêyê li ber digire ku pêşketineke giştî pêk were. Lewre heger 

hayê lêkolîneran ji 
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hevdu çênebe, ew ê xebatên hevdu û herweha kêmaniyên hevdu dubare 

bikin û nikaribin ji 

lêkolînên hevdu îstifade bikin. Weke nimûne, em dizanin ku di Gruba 

Kurmancî de ji 25 

salan û vir ve ye ku xebateke termînolojiyê tê kirin, lê belê ji ber meyla 

siyasîkirina xebatên 

zimanî, ev xebat ji aliyê hemû lêkolîneran ve nayên naskirin. Herweha 

lekolînerên ku ji 

derdorên siyasî yên din in jî nikarin tev li xebatên Grûba Kurmancî bibin. 

Ji ber wê ye ku di 

nava çavkaniyên Bilbil-Baran (2008) û Zal (2009) de navê xebatên Grûba 

Kurmancî diyar 

nabe, digel ku di ber xebata termînolojiyê re gellek gotarên li ser 

rêzimana kurdî jî ji aliyê wê 

grûbê ve hatine çapkirin. Ji bilî Tan (2005), di nava çavkaniyên tu 

rêzimanan de behsa xebata 

Grûba Kurmancî nehatiye kirin. Hingê çavdêriya me ya sêyem jî dê ev be 

: « dîwarên siyasî  «  

rêyê li ber pêşketina xebatên zimannasiyê digirin. 

Encam 

Di lêkolîneke bi vî awayî de çareserkirina pirsgirêkên 

bingehîn yên qada zimannasiya kurdî ne hêsan e. Lê belê em 

dikarin pişta xwe pispêrin peyva Jean-Paul Sartre ku digot 

 »nîşandayin guhertin e » û bibêjin ku, weke ku me nîşan da, 

pirsgirêk gellekî ciddî ne, lewre êdî weha bûye ku zimannas 

bi xwe jî nikaribin ji hevdu fahm bikin. 

Lê belê, ya jê girîngtir di fêrkirinê de ye û ev pirsgirêkên 

termînolojiyê dikarin rêyê li ber bigirin ku xwendekar ji 
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rêzimana kurdî fahm bikin. Lewre heger zimannas nikaribin 

ji hevdu fahm bikin, hingê rewş dê ji bo xwendekaran hê 

aloztir be û ev yek dikare bibe sedem ku baweriya bi 

rêzimanên kurdî jî kêm bibe. 

Belê, termînolojiya zimanekî berhema lihevkirineke giştî 

ya li ser wî zimanî ye. Carinan hin dezgehên mîna 

Akademiya Fransî hene ku ji bo zimanê xwe peyvan 

pêşniyar dikin an jî ava dikin. Dibe ku ev dezgeh ne fermî jî 

bin, weke ferhenga Robert ya fransî ku her sal peyvên nû jî 

dinirxîne. Carinan jî hin lêkolînerên mezin hene ku 

termînolojiya ku wan bi kar aniye, piştî demekê dibe 

termînolojiyeke hevpar. Weke mînak, Gilbert Lazard ku 

zimannasekî navdar yê zimanên îranî ye, di lêkolîneke xwe 

ya sala 1956’an de ku li ser zimanê tacikî kiribû, di 

jêrenotekê de behsa formekê dike û jê re dibêje medyatîf. Di 

salên 1990’î de, ev peyva wî ya wê jêrenota navdar êdî bû 

navê têgeha medyatîfê ku îroj jî herkes bi kar tîne. 

Herçî kurmancî ye, kesê yekem ku bi kurdî xebatên 

rêzimanî kiriye Celadet Bedirxan e. Di tabloya kêlekê de, em 

dibînin ku digel ku hin peyvên termînolojiya Celadet 

Bedirxan piştî wî nehatine bikaranîn jî, em şopa 

termînolojiya wî di xebatên dema me de hê jî dibînin. Bi vî 

Celadet Bedirxan - HAWAR 

baneşan 

bêje 

bîhnok 

bilêvkirin 

bilindek 
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bireser 

daçek 

dengdanî 

dengdar 

dengdêr 

dunik 

elfabe 

gelejmar 

gihanek 

herf/tîp 

herfên girdek 

herfên hûrek 

hevedudanî 

hevenav 

hêman 

hoker 

kemper/miqayese 

kevanek 

kît 

komek/hevok 

lêker 

mêjer 

mîsal 

navdêr 

nêr/mê/nêtar 

niqte 

niqteşanî 

pirs 
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pronav 

pronavên kesîn 

pronavên kirar 

pronavên işarkî 

pronavên xwemalîn 

rawes 

rengdêr 

rengdêrên wesfîn 

rêzan 

serenav 

tewang 

tof 

vekît 

veqetandek 

veqetandekên binavkirî 

veqetandekên nebinavkirî 

vêsih 

yekejmar 

zarê nîvrowî 

awayî, em dibînin ku di 52 peyvên mînak de, bi qasî ku em dizanin, bi 

kêmanî 41 peyv hê jî ji 

aliyê zimannas û rêzimannasên kurd ve tên bikaranîn. Lê belê, weke ku 

tê zanîn, Celadet 

Bedirxan di kovara Hawarê de hin peyvên din jî ava kiribûn, mîna dûrbîsk 

(telefon,( 

wêneguhêz (televizyon), lê dîsa jî ew peyv neketibûn nava zimanê kurdî, 

ji ber ku ji aliyê 

kesên din ve nehatibûn bikaranîn. 
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Yanî, kurt û kurmancî, çavkanî çi be jî, heta ku li ser peyvekê lihevkirineke 

giştî pêk neyê, 

mirov nikare bibêje ku termînolojiyeke giştî pêk hatiye. Lê belê, dîsa jî, 

weke ku me destnîşan 

kir, li ser hin peyvên bingehîn lihevkirineke giştî diyar dibe. Ew peyvên 

hevpar jî bi pirranî ji 

Hawarê û Bingehên Gramera Kurdmancî ya Celadet Bedirxan tên. Ji ber 

ku Celadet Bedirxan 

rêzimana xwe bi dawî nekiriye û Roger Lescot ji dêleva wî ew rêziman bi 

dawî kiriye û çap 

kiriye, îroj em wê rêzimana ku Celadet Bedirxan dixwast amade bikiraya 

bi tenê bi zimanên 

biyanî dikarin bixwînin. Li gora beşên ku wî bi kurdî amade kirine, em 

têdigihîjin ku 

termînolojiya ku wî bi kar aniye, îroj hê jî bandora xwe li ser xebatên 

zimannasiya kurdî dike. 

Gava ku pêşniyara peyveke nû ji aliyê kesine din jî were pejirandin, hingê 

ew dibe 

termînolojiya giştî, heger na, ew peyv bi tenê di warê termînolojiyeke 

şexsî de dimîne û 

têgihîştina ji wê termînolojiyê jî dê dijwar be. 

Bi vî awayî, em dikarin di zimannasiya kurdî de du qadên termînolojiyê 

destnîşan bikin  :  

termînolojiya şexsî û termînolojiya giştî. Ji bilî hin peyvên hevpar ku me 

di vê xebatê de 

destnîşan kirin, hemû peyvên din yên ku di tabloyên me de xuya dibin, 

dikevin qada 
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termînolojiya şexsî û dikarin di têgihîştina ji hevdu de bibin sedema 

pirsgirêkên ciddî. 

Divê em vê jî bibêjin ku ji ber ku dezgeheke kurdî ya zimanî tuneye, 

pirraniya zimannas û 

rêzimannasên kurdî jî beyî formasyoneke zimannasiyê û bêtir bi 

xwendinên rêzimanên biyanî 

dest bi lêkolînên li ser zimanê kurdî dikin. Ji ber nebûna perwerdehiya bi 

zimanê kurdî jî, 

pirsgirêkên lêkolînên kurdî her ku diçe bêtir kûr diçin. Xema zimannas û 

rêzimannasên kurdî 

dikare bi sedemên xwe yên dîrokî û civakî were fahmkirin û divê keda 

wan jî kêm neyê dîtin. 

Lewre, di dewreke weha de ku zimanê kurdî qedexe bû û perwerdehiya 

wî nebû, rêzimanên 

kurdî an jî metodên fêrbûyina kurdî ku hatine amadekirin, diketin şûna 

dibistanan. Pirsgirêka 

ku di vê xebatê de hatiye behskirin, bi tenê pirsgirêka wan ya 

termînolojiyê ye an jî pirsgirêka 

binavkirina têgehên zimannasiyê ye. Lewre bikêrhatina wan nikare were 

nîqaşkirin. 

Em dikarin çavdêriyên vê lêkolîna xwe weha dubare bikin   :  

1- Ji ber ku perwerdehiya kurdî bi awayekî giştî nebûye, zimannas û 

rêzimannasên kurdî 

bi pirranî beyî formasyona zimannasiyê û bi xemên kurdayetiyê dest bi 

xebatên xwe 

kirine. 

2- Ji ber ku dezgeheke zimanê kurdî tuneye, zimannasên kurd hewl didin 

ku pirsgirêkên 
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zimanê xwe û pirsgirêkên termînolojiyê bi xwe çareser bikin ku ev 

helwêst pirsgirêkê 

mezintir û tevlihevtir dike. 

3- Lêkolînerên zimanê kurdî xebatên berî xwe baş naxwînin û baş 

nanirxînin û ev jî rêyê 

li ber wan digire ku ji xebat û lêkolînên berî xwe îstifade bikin. Bi vî awayî, 

rê li ber 

pêşketina zanistiya kurdî jî tê girtin. 

4- Dîwarên siyasî di nava lêkolînerên zimanê kurdî de hatine avakirin û 

danûstendinên 

lêkolîneran bi tenê di nava derdor û civakên siyasî de pêk tên ku ev jî dibe 

pirsgirêkeke 

ciddî. 

5- Ji ber van pirsgirêkên jorê, îroj di qada zimannasiya kurdî de 

termînolojiyeke şexsî li 

hember termînolojiyeke giştî peyda bûye û her lêkolîner li gora xwe 

termînolojiyeke nû 

ava dike. 

6- Pirsgirêkên termînolojiyê rêyê li ber digirin ku zimannasên kurdî ji 

hevdu fahm bikin. 

Ji bo xwendekar û şagirtên rêzimana kurdî, ev rewş pirsgirêkên 

perwerdehiya rêzimana 

kurdî jî peyda dike. 

7- Ji bo çareseriya van pirsgirêkan, divê lêkolînerên kurd bi awayekî acîl li 

hev bikin ku 

Dezgeheke Zimanê Kurdî were damezirandin û ev dezgeh ji hêz û 

rêxistinan serbixwe 
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be û, beyî ku guh bide cudahiyên bîrdozî, bibe bingehê peywendiyên 

lêkolîneran û 

bikare biryaran li ser pirsgirêka termînolojiyê û pirsgirêkên din yên 

zimannasiya kurdî 

bide . 
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ŞARISTANA ZIMÊN  

Ziman di navbera mirovan de, alaveke têgîştinê û axav-tinê ye, ew ji 

zayina çalakiyên mêjiyên gelan e, û berheme¬ke jîndar e . 

Lewre ziman, di jiyana miletan de, aliyekî herî giring û şaristanî, têye 

hajmartin . 

Ziman her dem dikeve bin bandora jiyana civaka miro-vatiyê, ew bi civaka 

xwe re, pêşde diçe û li gor heyam û mercên dîrokî, yên gelê xwe, gavên 

xwe derpêş davêje, û pêşketina civaka xwe, bi zanistî dipejirîne . 

Her zimanek sêstêmeke dînamîkî ye, ew bi awakî hemdemî guhêzbar e, 

lê riweşta guhertin û pêşketina wî , 

7  

  

hêdî, hêdî ye, lê hemî endamên terma zimên, di pêvajokê de bi yek 

lezbûnê, bi yek şêwazê, pêşve naçin . 
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Lewre jî, tu ziman li cihanê nîne, ku ew li derveyî çarçewa yasayên 

pêşketina civakî, zanistî, û mercên gelemper, jiyana xwe diborîne . 

Zimanê me jî, bi dîroka gelê me ve, kît bestaye, lê mixabin, rûpelên 

mêjûyê miletê kurd, bi hemî aliyên xwe ve, tijî bûyerên bêzarî û bextreşî 

ne . 

Bi rexberî vê rewşê re, zimanê me jî, di nav bahozên dirinde û hovandine, 

têra xwe, setemkarî, bindestî, bi mebesta pişavtina wî, dîtiye . 

Lê tevî van serbûyerên awerte, zimanê kurdî, bi pêdarî û rûmetî, di sîbera 

yasayên xwezayî û ne xweserî de, serê xwe rakiriye, û têkoşîna xwe, ji bo 

parastina hebûn û pêşveçûna xwe berdewamkiriye, û hîn jî, berxwedana 

xwe didomîne . 

Erê, Xweparastina zimanê me, rûdaneke erênî ye, û berjorhildana ala 

şaristanî î pîroz e, û ewa dillêketina gelê me bi xwe ye . 

Lê, pêwiste bê gotin jî, ku zimanê me, wek me, li jorê jî, nîşankiriye, ji ber 

sedemên xweyî û hawîrdorî, xwe ji pir rûdawên neyînî rizgar nekiriye . 

Hebûn û bikaranîna sê zaravên cudayî û du corê alêfbayan, di zimanê me 

de, derdêkî pir mezin el Û ew, jirûdawên neyênî, mînakeke geşdar e. Ji 

ber vê jî zimanê dê û bavê me, bê aramî, çaweriya çarelêkirina aloziyên 

xwe dike . 

Mamosta Keça Kurd, di vê pirtokê de, destê xwe deydine ser cihêşeke 

terma zimanê me, û ewa berxwedide, ku bi nirîn û şirovekirinên zanistî, 

wê kûlê derman il çareser bike . 

Bi rastî jî, "Zayenda mê û nêr" di zimanê me de, ne  

8  

  

herdem bi yek şêwe û rêbaz hatine nivîsîn . 
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Nivîskarên me, yên kevneşopî û yên serdema me nihajî, ketine û dikevin 

dijberiyekê, ango cama zayenda mê dikin nêr, cama jî nêr dikin mê Û hin 

caran jî, navekî bi du zayend an bikaranîne û bikartînin . 

Vêce zimanzana me, Keça Kurd lêkolîneke zanistî, di vê berhemê de dike, 

û bi bawerdanên zimanevanî û balkêş, dijberiyan li nik wêjevanên me, 

yên gewre E. Xanî, M. Cizîrî, Celadet Bedirxan, di zayenda mê û nêr de 

ronî dike, û bi şêwakî giştî, encamên kêrhatî û zanistî, di derbarê mijara 

"mê û nêr" de, li pêş çavên me rêdixe . 

Di baweriya me de, ev pirtûka dikare şûneke zor giranbuha di nav 

cihderên zimanewanî, zanistî de bistîne, û roleke berçav û payebilind di 

çareserkirina janekê ji janên zimanê me de bilîze . 

Herwisa jî, ev berhema dikare ji lêgervan, nivîskar û xwendevanên 

zanîngehên kurdî re, bibe çavkaniyeke pêwistû suddar . 

Li dawiyê, em hêviya serkevtinên duhatî, ji nivîskara hêja Keça Kurd re 

dikin . 

Dr. Ebdilmecît Şêxo 20. 5 .2000  
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PÊŞGOTIN  

Zimanek pêş na keve, eger civaka wî ne pêşketî be . 

Milletek jî pêş na keve, eger ne azad be û dewleta wî nebe. Zimanê ku 

dewlet pê diaxive, dibe zimanê dibistanan û yê zanîngehan, dibe zimanê 

çand II çapemenîya wî welatî. Û di rêya civata zanyarî a zimanzanî, ya ku 

dewlet alîkariya wê dike, hemî pirsgirêkên ziman çareser dibin . 

Bi vî awayî ziman xwe pêşde dibe, xwe digihîne astê jiyana şaristanî û 

pîşesazî ya ku gelên cîhanê pê gihane . 
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Zimanê me, zimanê civakeke bindest e, bê dewlet e, û ne azad e. Di 

Kurdistanê de, zimanê me ne bû ye zimanê dibistan, çand û çapemenîya 

gelê Kurd. Her û her ev ziman  

10  

  

qedexe bû ye; li dezgehên fermî jî mirov bi aşkere nikare pê bi axive . 

Nivîskarê kurd di mala xwe de, bi çavên tirs û destên lerz bi zimanê xwe 

dinivîse. û ji ber van hoyan, zimanê me li paş maye. Her heman hoyan 

hiştiye, ku zimanê kurmancî "kunnanciya bakur" li demeke gelek dirêj 

tenha zimanê axivtinê be. Ji lewra jî, em dibînin ku zimanê devokan 

serdest bûye; destûr û bendên rêzimana kurmancî yek naginn . 

Li roja îro di nav berhemên her nivîskarekî de rengê devoka devera wî 

belo dibe; nivîskarek ((pora min û pişta min)) dinivîse û yekî dî jî "porê 

min û piştê min" dinivîs e; yek mê û yek jî nêr dibêjin û dinivîsin . 

Di vê qnnaxa îro de gereke em bixebitin û her yek li gora karîn û zanîna 

xwe li dora rehên ziman il rêzimana kurdmancî bixepêre, da em bikarin 

zimanekî yekgirtî (mebesta min kurmanciya jor e) pêk bînin, ku bi yek 

şêwe û yek rêzimanê bête nivîsandin . 

Vêce ji bo van pirsgirêkan, di mijara "zayenda mê û nêr" de, ez jî vî karê 

biçûk ji xwendevan û nivîskaran re pêşkêş dikim. Dibe ku ne karekî ji sedî 

sed rast jî be, lê ez hêvî dikim ku ev berhema min a biçûk, wê sûdber be 

û cihê dilrehetîya gelekan be . 

Paş lêgerîn û vekolîna min di gulistana zimanî de, ez gihame encamekê; 

ku navdêrên zimanê kurdmancî û ew bêje û gotinên zayenda mê an jî a 

nêr distînin, li ser mal¬batan parve dibin . 

Wekî çawe mirov here gundek û li malbatên wî gundî binêre; her malek 

ji serok (mal xwê) II hin jin û hin mêr pêk : têt, hin mal jî hene ku kebanîya 
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malê heye, di mala wê de hin nêr, hin jî mê hene. Mal heye hemî 

endamên wê nêrîn, \1 mal jî heye hemî endamên wê mê ne . 

Di laş de nêr û mê hene. Laş, serokê malbata xwe ye , 

11  

  

çi endamê ku serxwebûnek heye Û dikare bi karekî rabe, zayenda nêr 

standiye; Lê çi endamê, ku ji laş cuda nabe û nikare bi tena xwe bi karekî 

rabe, zayenda mê standiye. Telî ji vê bendê derin; li gel ku serxwebûn eke 

wan jî heye, zayenda mê distînin . 

Di asmanî de du malbat hen e, wekî bav û kur wehane asman zayenda 

nêr distîne, lê roj, heyv, stêr keskesor, zayenda mê distînin. Ewr jî kurê 

asmanî ye, zayenda nêr distîne, lê hemî ew tiştên ji ewr dirjin "baran, 

berf, teyrok, av û birûsk. .. " zayenda mê distînin . 

Min di vê nivîsandina xwe de, navdêr û bêjeyên zayenda mê û nêr 

distînin, li ser çend malbatan par ve kirine. û wekî berê jî min got ku; di 

hemî malbatên navdêran de weke di malbateke mirovî de, serok an jî 

malxwêyê malbatê, zayenda nêr distîne, an jî serok keba¬nîye, û di 

malbatê de hin ji navdêran zayenda nêr û hin jî zayenda mê distînin . 

Vêce mirov dikare zayenda navdêrên her malbatekê bi hêsanî nasbike; 

wekî çawe mirovekî gundî hemî malbatên gundê xwe bi mêr û jinên wan 

ve nasdike . 

Di şînî (şînatî) de çend malbat hene û her yek ji wan, taybetiyên xwe di 

zayendê de hene; kurdmancan zayenda nêr û mê di şînî de ji xurtî birine, 

şîniyê ku jipê (şipya) sekinîye û pinê wî serdestî berê xwe ye, berê wî şînîyî 

zayenda mê distîne, wek bacana reş a sor û îsot. Lê ew pin ((lem))ê ku li 

ser erdê pan dibe û berê wî pinî (lemî) serdestî wî ye, berê wî jî nêr hatiye, 

wek şebeş, gundor, xiyar. Di dara şîn de jî beşên lawaz (pel û ber) zayenda 

mê distînin, lê beşên xurt "ra, qurm û çiqil" zayenda nêr distînin   ...  
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Di vê mijarê de jêdera herî giring ya ku min pal daye ser û jê sûd 

wergirtiye kovara Hawarê bû. Nemaze di nivîsandina alavan 

(veqetandek, pronavên îşarki û.i.) û şirovekirina wan de. Di vê barê de, 

Celadet bingehek hêja  
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ji me re hiştiye. Lê çi Hawar be, an jî jêderên dî bin jî, gelek bi kurtî li ser 

zayenda mê û nêr hatiye nivîsandin. Vêce ez vegereham zimanê xwe, yê 

ku ji dê û bavê xwe hînbûme û ew kultûra ziman ya ku ji civate bavê xwe 

û hevalên wî di xwîna min de hatibû çandin. Bavê min û hevalên xwe, ji 

ava deşt û zozanên Kurdistanê vexwaribûn, çîrok û serpêhatiyên wan jî ji 

nav derûnê şikevt, berih û beristarkan bûn . 

Ez sipasiya mamosta Arif Zêrevan û Selam Nimanî dikim ku li cara pêşî, 

rênivîsa pertokê ji min re serast kirin, û li ser têbîniyên hêja Arif Zêrevanî 

min pertok ferehtir kir . 

Berêz Dr. Ebdilmecîd Şêxo jî xwend û hin têbînî jî, ji min re nivîsîbûn ku 

mirov jê sûd werdigirt. Dema ez gihame raya dawî û ji berî ez li çapê bidim 

careke dî, min destnivîsa xwe ji Dr. Ebdilmecîd Şêxo re rêkir, ewî careke 

dî rênivîsa pertokê, nemaze di nuqteşanan de serast kir. Ez jî gelek 

sipasiya wî dikim . 

Bê alîkariya karmendên kovara (Havîbûn) min nedikarî ez vê pertokê li 

çapê bidim, ji bo wan jî gelek rêz û sipas. Sipas II rêz ji bo hêja Hoşengê 

Osman Sebrî; bi rastî alîkariya wî jî di çapa vê pertokê de gelek heye. 

Herweha ez sipasiya hemî wan kesan dikim, yên ku çi gelek û çi hindik 

alîkariya min kirine . 

Keça Kurd 27. 04. 2000 Dortmund, Elmanya  
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ZAYEND  

Celadet Alî Bedirxanî bêjeya zayendê nêr danî ye, li destpêkê û li ser şopa 

Celadet Alî Bedirxani, min jî zayenda nêr bikar tanî, lê dema ez di nav de 

kûr bûm, min dît ku a rast, zayend mê ye, ne nêre. Zan, an jî zayin, wek 

nav û wek makder, bi kar têt û navdêra wê mê ye . 

Mînek: Zana çeieka me dijwar bû, ew ji mirinê rizgsr bû . 

Li vir em dibînin ku (zan) mê ye, û ji ber vê jî divê zayend jî mê be; ji ber 

ku, gotina zayendê ji zan û zayinê hatiye . 

Mînekek dî jî: Gotina xwarin . 

Xwarina me xweş e . 

Ez dixum, ez xwsrinê dixum . 

Gotina didoyê, ku xurînîye, ew jî mê ye, ezê xurîtuys xwe bjşkêmin, ango 

ezê hinek xwarin bixum . 

Di raya min de, xurînî ku navek e û ji xwarinê çêbuûye, Û wek wê jî mê 

ye. Zayend jî navek ji zayin (zan) çêbûye, û divê wek wê jî mê be . 

û bi vî rengî çend nivîskarên kurmancî, yên ku bi lêkolînên zimanevanî ve 

mijûl dibin, gotina zayendê, mê danîne. Ji wan ZImanzanan : 

Qenatê Kurdo (Gramera zimanê kurdi ( 

Arif Zêrevan (BIngehên restnivîssndine kurdiyê) Jotyar Bamernî 

(RêzIillana elmenî-kurdîş . 
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ALAVÊN MÊ Û NÊR : 

1- Pronav  

2- Rengdêrên îşarkî 3- Veqetandek  

4- Tewang  

l-PRONAV  

a- Pro navê îşarkî  

b- Pronavê xwemalî  



Rêzimana kurdî | 3703  

 

Celadet Bedirxanî weha binav kiriye, ku bi Engilîzi pronomen jê re dibêjin, 

herweha bi Elmanî jî, her ew gotine . 

ZA YENDA PRONA V  

Celadet zayenda pronavî mê dibîne, lê bi raya min ew nêr c; ji ber ku, ev 

navdêr ji du gotinan (pro û nav) pêk hatiye, di kurmancî de her û her 

zayenda nave mebest tê standin; li zayenda gotina "nav" nêr e, lewre 

pironav jî gereke nêr be . 

Bi kurmancîya başûr (Soranî) ji pronavan re cênav tê gotin; eva ha dibe 

xwemalî, ango bi zimanê kurdî cênav s erras ttire . 

15  

  

PRONA VÊN ÎŞARKÎ  

Ev Pronavên ha li cihê navdêrên mirovek, ajelek II tiştekî tên; her û her 

navê kesê sêyem distînin û dema dikevin şûna wan navan, wan bi 

îşaretkirin şanî me didin. Celadet van pronavan bi du texlîtan belo dike : 

1(  PÎVENE: Ev, ew . 

2(  QERSENE: Yê, ya, yên . 

Eva dawî (yên) ji bo gelejmara mê û nêr e . 

Ez li pey van -herdu gotinan "pîvene û qersene" xebitîm û min gelek 

dixwest, ku wateya wan bizanim, mixabin min nekarî. Mamosta Arif 

Zêrevanî jî got, ku li pey wateya wan xebitî bû, lê wî jî nekarî bû, bigehe 

encamek. Vêce ev du nav ji çi hatine, em nizanin . 

PRONA VÊN ÎŞARKÎ ÊN PÎVENE : 

a- (Ev) û (ew), ji beriya ku bêne tewandin; ji bo her du zayendên mê û 

nêr, ji bo yekjimar û gelejmar bi kartêtin. Pronavê (ev) jibo nêzîk û (ew) 

jibo dûr . 

Ev hst, ew hat . 

Lê dema têne tewandin bi vî çeşnê xwarê ne : 
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Vê (evê) û Vî (evî), ji bo nêzîk, wî (ewî), wê (ewê), ji bo dûr . 

VÎ û wÎ, ji bo zayenda nêr bi kartên. Vê'û wê, ji bo zayenda mê bi kar tên . 

Ev herdu pronav li gel lêkerên gerguhêz bi kar tên. Ji ber ku di kurmancî 

de du rengê lêkeran hene . 

- Gerguhêz . 

- Negerguhêz . 

Ev bat, ew çû. Li vir em dibînin ku ew herdu pronav (ev, ew) nehatine 

tewandin. Ji ber ku, lêkerên (hat û çû) li gel pronavên kesî, gurûpa ((min)) 

bi kar nayên; min hat, di kurdî (kurmancî) de nîne . 

Gerguhêz, gerekê kirar û bireser dibe, û li gel pronav ên kesî, girûpa (min) 

jî bi kar tên . 
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Çêlekê giya xwar. Azadî ders xwend  

Çêlek û azad, di van herdu hevokan de kirarin, giya û ders, bireserin. 

Lêkerên herdu hevokan "xwar û xwend" gerguhêzin û li dema bûrî li gel 

pronavên kesî ,,min, tu, ew, me we, wan" wek xwe dimînin "min xwar, te 

xwar, wî xwar, me xwar " ... , 

Vêce, ev herdu pronavên îşarkî bi lêkerên gerguhêz re têne tewandin . 

Mînek : 

Vî (evî) got, vê got, ji bo nêzîk. Wî (ewî) got, wê got, ji bo dûr. Ez vî dibînim, 

ez vê dibînim. Ez vê dixum, ez wê dixum . 

Dema ku em lêkera (dîtin) bi girupa min re bi kartênin, lêkereke gerguhêz 

e; "min dît, te dît, wî dît, wê dît, me dît, we dît, wan dît ." 

Ez vî dibînim, ew vê dibîne; (vî) cihê navdêrekê girti ye, û ji bo vê jî pronav, 

nav lê bûye. Bi wateyeke dî; pronav ên îşarkî di şûna navdêran de, cih 

digirin û wan ji me re didine nîşankirin . 

2 . RENGDÊRÊN ÎŞARKÎ  
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Gelek caran "ev û ew" di pêşiya navdêran de bi lêkerên negerguhêz re 

tên û dîse wek xwe dimînin . 

Mînek: Ev hesp hat Ev mehîn hat Ji bo yekjimar . 

Ew mehîn hatin. Ev hesp hatin. ji bo gelejmar . 

Bi lêkerên gerguhêz re, tewange dîse wek xwe dimîne, ango têne 

tewandin . 

Mînek: Ez vî hespî dibînim. Ez vê mchînê dibînim . 

Tu wê çêlekê dibînî? Tu- wî gundî dibînî ? 

Û li vir, dema ku li pêşiya nav tên, Celadet rengdêrên îşarkî nav li wan 

kiriye. Ji ber ku pronav timî di şûna navdêran de tên, lê evên ha, ango 

rengdêr li pêşiya  
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navdêran hatine . 

a) Vê (evê), ev rengdêr ji bo nêzîk û ji bo zayenda mê bi kartêt . 

Mînek: Vê mirovê got Vê keçê Ji min re ne gotibû . 

Evê (vê) sêvê bixwe . 

Evê (vê) peitokê bixwêne Min ji evê (vê) jinê re gotibû . 

Mirov, keç, sêv, pertok, li cihekî nêzîk û ji me ne dûr in, zayenda wan jî 

mê ye . 

b) Vî (evî), ev rengdêr, ji bo nêzîk û ji bo zayenda nêr bi kartêt , 

Mînek: Vî (evî) mirovî got. .Evî (vî) kurî ez tengav kirime . 

Vî (evî) hingivî bixwe. Vî (evî) şîrî vexwe . 

Mirov, kur, hingiv û şîr, li cihek nêzîk û ji me ne dûr in. Zayenda wan jî nêr 

e . 

TÊBÎNÎ : 



Rêzimana kurdî | 3706  

 

Li vir em dibînin, navdêra mirov carekê mê û yek jî nêr hatiye, ango ji bo 

herdû zayendan bi kar têt, ji ber ku, eger mirov jinek be, zayenda mê 

distîne, û eger mêr be, zayenda nêr distîne . 

c) Wê (ewê), ji bo dûr û ji bo zayenda mê bi kar têt. Minek: Wê keçê ez 

xapandim (wê ez sepsndim .( 

Wê go!Jkê maka xwe mibt (wê maka xwe iniht). Wê avê bide bIi-ayê xwe . 

Wê baranê em şi! û pil kirin . 

Keç, golik, av, baran, zayenda wan mê ye, û ne li ber dest in, hinekî ji me 

dûr in : 

d) Wî (ewî), ev rengdêra îşarkî ji bo dûr, û zayenda nêr bi kar têt. Navekî 

dûr nîşanî me dide . 

Mînek: TUJ wî (ewî) gundî dibînî ? 

Wî (ewî) darî bi dest xwe bigre . 

WÎ (ewî) kurî bi xwe re bibe! (wî bi xwe re bibe!). Wî (ewî) kevirîji rêya 

xwe rake . 

18  

  

MÊJER : 

Mêjer, ev navdêr zaraveke ji bo yekjimar û gelejmarê tê gotin. Celadet 

weha binavkirî ye, lê gotin ji çi hatî ye, ne xuya ye, di gel ku bi şûn de 

gereham û min ji hin nivîskaran jî pirsî, lê ez negiham encamek da bizanim 

gotina (mêj er) ji bingehê çi bêjeyê hatiye . 

NAVDÊRÊN KU LI PEY HEV TÊN  

Ev navdêr; dema ku ji yek mêjerê bin û yekjimar bin, lê zayenda wan ne 

yek be, bi du rengan têne hunandin : 

a) Yek rengdêra îşarkî li pêşiya navdêra pêşî tête nivîsandin û zayenda wê 

jî zayenda navdêra paşî ye û navdêra paşî ditewe, lê ya pêşî nayê 

tewandin . 
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Mînek: Tu vî keç û kurî dibînî ? 

Tu vê ga û çêlekê dibînî ? 

Di dema niha de, kêm kes hene ku li gora vê rêzimanê, dinivîsin û bilêv 

dikin. Di raya min de jî, eger em bi kar neyînin, wê baştir be; ji ber ku, 

rêzimana zimanê me, bê wê bendê jî serast e. û tu pirsgirêk li pêşiya me 

dernakevin. Yanî, em dikarin bi vî rengê xwarê binivîsin : 

Tu vî kurî û vê keçê dibînî? Tu vî gayÎ û vê çêlekê dibînî ? 

b) Dema du navdêr didin pey hev, ne ji yek mêjerî ne her navdêrek bi 

rengdêra xwe tête nîşan kirin û yek cihê a dî nagire ; 

Mînek: Tu vî hespî û van mebînsn dibînî   ?  

Tu vê mihe Û van beranan dibînî ? 

Di dema îro de, hin ji nivîskaran alavên nîşankî bê (e )yê 'dinivîsin û hin jî 

(e)yê pêve dinivîsin, lê bi giştî bê (e)yê  

di nav axivtinê de bi lêv dikin . 

Mamosta Celadet jî, di vê barê de dibêje: "Ev pronavên ha di şiklên xwe 

ên tewandî de, gelek caran bêî (e )yê têne bi kar xistin: Vî got, vê got, ez 

vî dibînim, ez vê dibînim .... Lê neêxistina (e )yê çêtir e. Ji ber ko, gava (e) 

hate  
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êxistin pronava îşarkî (ew) bi pronavên kesîn (wî, wê, wan) tevlihev 

dibe ." 

Di baweriya min de tîpa (e) ji mêj de ji pronavên îşarkî ketiye, ne tenê ji 

nav devokan, belê ji nav pênûsa kilasîkên me û ji demeke dur ve nemaye. 

Mînek ji helbestên kilasîkî : 

Ehmedê XANÎ di Mem û Zînê de dibêje : 

Herçî tiştên ku di vê alemê da hene  

Ew peytewên me mirovan in, Ji ser karê me ne '. 
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Tûtî, ma bi xwe şekir dirêjin ! 

Herçî dibînin, wî tiştî dibejin : 

Wê meqsedê muxteser dibînin Psbend-i dibin, gelek dimînin '. 

Wê amancê kurt dibînin ew Linggirêdayf dibin, gelek dimfnin ew. 4  

Lê Sen 'etê wf hekfmê dana  

Neqşê ewf Qadirê tu wana. 5  

Wî bedcmelî wekî kilebsn  

Bad bike peyre wê sehsben. 6  

MELAYÊ CIZÎRÎ dibêje : 

Newaya mutrib û pengê Were saqî heta kengê  

Ku katib dêmê cedwel kit, Jiyek hcrtsn mûtessel kit, Ji mihra wê şefeq se 

'dê, Dinalim şubhetê re 'dê , 

flxan avête xercengê neşoyin dil f] vê jengê şikeste xet muselsel kit kiye 

vê muşkilê hej kit. şirîn le 'Jê şeker we 'dê ecêbitn lê ji vê ce 'dê. 7  

IM. Emîn Bozarsalan (amadekirin). Ehmedê X"J]~ Mem LÎ ZÎn, Weşanxana 

Deng. Swêd 1995. Rupel 7 . 

2 Jêdera berê rupel 21 . 

3 Jêdera berê rupel 22 . 

4 Jêdera berê rupel 23 . 

5 Jêdera berê rupel 29 . 

6 Jêdera berê rupe140 . 
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Di vê taqê, di vê xanê, Kesê dest dit Ji' dewranê , 

FEQÊ TEYRAN dibêje : 

Guh bidêrin niqtê aşiqan Da ez bixûnim vê xetê. 9  

me eyş û êminî kanê? nihelek vê gulistanê. 8  
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Ceger qewî bin qsîme Izhar bikim vê şeh wetê. Ma kes xeber nakit li nik 

Nakit qebûl vê xeybetê. 10  

Em dê bi vê niyetê Herin pişta ayetê. II  

Şêx gote wan libse qebîb Dengê keça bikrs melûl Nedim bi wê banga 

sehîh Dûrim ji vê sem 'îyetê.12  

Mela Ehmedê Batê di Mewlûdê de dibêje : 

Herçi bînit hindî tiştê xwarinê  

Dê mûbsrck bit li ber vê xwendinê Her cihê lê bête xwendin rehme lê Dê 

melek biben tijî wê menzelê. 13  

Serxweş Û sukrsns wî navê şirîn Psşi ba ilbsme Rebbel alemîn. 14  

Hem bi fennana xweda wê sa 'dê  

7 Zeynelabidîn Kaya, M. Emîn Nazori (amadekirin). Melayê Cizîrî, 

Weşanên Roja Nû. Stockholm 1987. Rupel 25 . 

8 Jêdera berê rupel 26 . 

9 Jêdera berê rupel 53 . 

10 Jêdera berê rupel 55 . 

I1 Jêdera berê rupel 7l . 

12 Jêdera berê rupel 80 . 

13 Zeynelabidîn Kaya (amadekirin). Mele Ehmedê Batê, Mewlûd, 

Weşanên Roja Nû. Stockholm 1987. Rupel12 . 

14 Jêdera berê rupel 16 . 
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Nûr jipuşte hate nîva cebhetê. 15 Her cihê lê bête xwendin rehme lê Dê 

melek biben tijî wê menzelê. Serxweş û sukrana wî navê şirîn Psşi ba 

ilhems Rebbelsiemîtt " 

PRONA VÊN ÎŞARKÎ ÊN QERSENE : 

Celadet Alî Bedirxanî weha binavkiriye . 
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Pronavên îşarkî ên qers ene sisê ne: yê, ya, yên. ev pronav li kes, tişt û 

heywanan bêî (bêyî) ku dûr an nîzîk bûna wan bidin zanîn, îşaret dikin û 

di komekê de hergav kirar in û tucaran nabin bireser. her û her pronavê 

girêkî (ku) dide pey, û jêre jî bireser e . 

Mînek: yê ku hat; birayê min bû. Yê, navdêreke nêr şanî me dide . 

Ya ku hat; dotmama min bû. (Ya), di şûna navdêreke mê de hatiye . 

PRONAVÊN XWEMALÎ (mulkî) " ya" û "yê :" 

Ev pronav ji du pronavan tête pê, pronavekî îşarkî û pronavekî kesîn, bi 

hevre xwemaliyê belo dikin û li navdêrê ku şûna wan girtine, îşaret dikin: 

ên nêr  

Yê min, yê xwe. Kurê kê çû LÎ nehat? yê min. Tu basa kurê kê dikî? Ez basa 

yê xwe dikim; yê min çû . 

Yê wî çû LÎ veI}egera . 

WÎ basa kurê kê dikir? Basa yê xwe dikir. yê vL yê vê. kurê kê baş e? Yê 

me baş e. ji kurê kê re em bêjin ? 

Ji yê xwe re ... Kurê wan serserî ye, yê wan ne serserî ye . 

ên mê: Ya min, ya te, ya wL ya wê, ya me, ya we, ya wan,yaxwe . 

Keça kê nexweş e? Ya me. Ji keça kê re em bêjin? Ji ya  

15 . Jêdera berê rupel 18. 16 .Jêdera berê rupell2 . 
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xwe re em bêjin   ...  

Mala kê şewitî? Ya me. Ev destmala min e. ka ya te . 

Min pênûsa xwe dît, tu Ji Ji ya xwe bigere. Te ya xwe dît, ka ya wî? Ya 

wan, ya me . 

Me çêlek» xwe dît, lê ya wan winda bû, û ya we jî mir   ...  

3 . VEQETANDEK : 

Veqetandek, tîpeke, an jî bêjeyeke biçûk e, ku dikeve paşiya navdêran û 

paşiya wan bêjeyên, ku li şûna navdêran radibin  
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a- Veqetandekên pênasîn (hevbendî) (a, ê) b- Veqetandekên pronavî (a, 

ê ( 

c- Veqetandeka (î ( 

)a) û (ê), tîpên pênasîn, veqetandekên hevbendî jî ji wan re dibêjin. Bi van 

herdu tîpan, mirov zayenda navdêrê nas dike û herûher jî bi dawiya nav 

dêrê ve tê nivîsandin û' ti carî jî nabe, ku em veqetandekê ji navdêrê cihê 

bikin . 

)a) ev veqetandek ji bo zayenda mê bi kar têt . 

a) NAV Û NAV : 

Veqetandeka Ca), li dawîya navê pêşî têt. û xwemalî ye . 

Mînek : 

Kurdistana Kurdan . 

Keça Lewendî gelek sipehî ye. Bîra gundê me ZIwa bûye . 

çêleka Hevindî nexweş e. Hevala DIlêrihija ye. Dara tl/yê bilind e. Xewa 

Hîm nayê . 

Di van hevokan de, veqetandeka (a) li dawîya navê pêşî, yê ku zayenda 

wî mê ye, hatiye, ji lewra em dibêjin, ku ev Ca) ya haji bo pênasîna 

zayenda mê peyda bûye . 

Herweha jî, ji bo em bizanin, ka ev navdêr xwes erê kê ye (Kurdistana 

Kurdan), ango Kurdistan ya kurdan e û ne ya kesî tir e . 

23  

b ) NAV Û RENGDÊR : 

Navdêra didoyê, pesneke ji navê pêşî re . 

Mînek: çêleka nexweş) pênûsa sor, şeva sar, dara şîn, keça hêja) deyiks 

dilovan, mehîna boz, gula sor, ava şêrÎn) ava tal . 

Veqetandeka (a), di nav çêlekê û nexweşiyê de, hev-bendîyek çêkir; ji me 

re belo kir, ku çêlek, çêlekeke nexweş e . 

c) NAV Û PRONAV : 
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Bêguman, li vir pronav cihê navê didoyê girtiye. Vice veqetandeka ((a)) 

hevbendiyek li navbera nav û pronavî de peyda kiriye. Celadet, ji nav û 

pronavî re rengdêr gotiye. Mînek: Xweha min ne li malê ye. Keça te mezin 

bû ye. Mala me li bajarê Qamişlo bû. Hinara we) ber ne girtiye. Keça wê 

ji mêj ve mêr kiriye . 

VEQETANDEKA (ê (  

Ev veqetandeka ha ji bo zayenda nêr bi kar têt. a)NAVÛNAV : 

Hespê Şêro beza ye. Qurmê darê ne bire! Kurê Xelo ne li mal bû . 

Qenatê. kurdo) eimezsnckî hêja bû. Welatê Kurdan xweş e . 

)Kurmê darê ne ji darê be) mirina darê nîne.) Kerê SIlo lawaz e . 

Veqetandeka hevbendî li dawiya van navdêran (ê)ye, û bi wê em dizanin, 

ku zayenda wan navdêran nêr e . 

NAV Û PRONAV : 

Kewê min sipehî ye. Kurê te mezin bûye . 

Kirasê wê kurt e. Dengê wÎ nivz bû, min ne bihîst. Serê we ne êşînim. Gayê 

min pir bûye . 

Di mîneka dawî de, em dibînin di gotina (ga) de (y)yek  

24  

peyda bûye, ew jî ji bo vê sedemê ye: çi navdêra ku li dawî bi tîpeke 

dengdêr kuta dibe, (y) yek dikeve navbera (a)ya rayî û (ê) ya zayendî, 

herwekî me di vê mînekê de dît : 

Bayê êvarê sar e; gotina ba jî wek ya ga ye. Tirîyê me şêrîn e . 

tîpa (y) kete navbera (î)ya rayî û (ê)ya zayendî . 

VEQETANDEKÊN PRONAVÎ (a, ê ( 

Veqetandeka binavkirî dema dikeve pêşiya rengdêrekê û li şûna wê 

navdêra, ku berê bas lêkirine weke pronav ekî navdêrekê dinimîne . 

Mînek : 

Tu kijan kumî dixwazf ? 
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Ez ê reş dixwazim, ango ez kumê reş dixwazim . 

Ez ê reş ... Ev (ê) ya ha veqetandek e û li şûna kum hat û ketiye pêşiya 

bêjeya reş, ku rengdêr e (pesin dike .( 

Ew veqetandeka ku di (kumê reş) de, ya ku bi kum ve ye; me anî û ne bi 

navdêrê ve me danî. Lê li vir, wê veqetan¬dekê cihê nav jî girt; ji bo vê jî 

weke pronav ek tê dîtin . 

Tu kijan darî dixwazî? Bz ê stûr dixwazim . 

tu kI/an kirssî dixwazî? Ez ê dirêj dixwazim. Kijan destmal te dabû serê 

xwe? Min a sipî dabû serê xwe . 

Ji bo gelejmarê jî, ên reş, ên spî, ên kurt, ên stûr .. . 

Bi wateya ku em bêjin, kumên reş, darên stûr ... , 

TÊBÊNÎ: Nivîskarên me .min ji berî niha ... ", veqetandekên pro navî (ê, a) 

û (yê, ya) di şûna hev de dinivîsin û eva ha jî şaşi ye . 

Veqetandekên (ê, a) cihê navdêrek digirin, ya ku di pêşiya navdêra pesn 

de hatiye. Di bingeh de, bersiva pirsekê ye . 

Mînek: Te kijan pêlav kirî? Min areş kirî . 

Veqetandeka (a), di cihê navdêra pêlavê de hat . 

Te kt/an xanî klii ? 
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Min ê kevin kiri  

Dîwarê xanî ê kevin xwar bûye . 

Li vir, dîwar kevn e . 

Dîwarê xanîyê kevin .. . 

Li vir xanî kevn e . 

PRONA VÊN (ya, yê :( 

Carek bi pronavê girêkî re tên : 

Ya ku bet; xweha min bû. Yê ku çû; birayê min bû. Dîwarê xanî, yê ku 

ketibû, me lêkir . 
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Carekê jî li gel pronavên kesî tên û xwemalî ne : 

Ya min, ya te ya xwe, ya wi   ...  

Yê min, yê te yê xwe, yê WI: yê wê   ...  

Te kijan pênûs divê? Min ya xwe divê, min ya te divê . 

TÊBÊNÎ: Hin ji nivîskaran bi rengekî şaş têgehiştine, ku dibêjin: 

Veqetandeka (a) di pey tîpa dengdêrê re nayê nivîsandin û bi vî rengî 

dinivîsin : 

Birayê Xelo yê mezin . 

Lê ez dibêjim, ji ber ku veqetandeka (a) ji navê Xelo cuda ye, gereke; bi vî 

rengê xwearê bête nivîsîn : 

Birayê Xelo ê mezin, nexweş e. DÎwarê xenî ê pêş, xwar bûye . 

Zimanê kurmancî, ê bakur bi min xweş e . 

Zimenê kurmancî, yê ku li Kurdistsns bakur eJ bê guhdan maye . 

Ez bi kurmencîys bakur disxivim .. 

Di vê hevokê de (kurmanciya bakur), me veqetandeka (ya) nivîsî; ji ber ku 

ew bi navdêrê ve tête nivîsîn. li du tîpên dengdêr di rex hev de, û di yek 

bêjeyê de çênabin. Lê ev neçêbûna ha jî ne ji mêj ve ye ku me gotiye li 

ser ziman giran e li newê nivîsandin dê xweştir be. Di hevoka çarê de, 

veqetandeka (yê) hat; ji ber ku pronavê girêkî daye pey   ..  
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c- VEQETANDEKA (î ( 

Ev veqetandek ji bo nêr û mê bi kar têt . 

Mînek: Kurê min ê jîr. Keça min a jîr . 

Di van du hevokan de belo dibe ku kurek û keçeke min ên jîr hene û hin 

jî ne jîr hene. Lê dema ku ti berawirdî nebe, ezê bêjim : 

Kurê min î jîr birêz e . 

Keça min îjîr xwendevan e . 

Û dema pirs bi vî rengê xwarê bibe : 
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Zaroyên Hesenî çawe ne ? 

Bersiv jî, ê bi vî rengî be : 

Keçeke qelew îne sipehî heye. Kurekî dirij î lawaz heye . 

Bejna Zînê î bilind bedew e. Rûyê Şêrîn î gurover sipehî ye . 

Nayê gotin, ezji bavê xwe re bêjim : 

Bavê min ê baş; jiber ku min bavek heye, ne dido . 

 ,A rast jî ewe, ku ez bêjim: Bavê min Î baş, bavê min Î hêja. Dsyiks Azad î 

hija; ji me re ev firavîna xweş amade kiriye . 

Dema ez dibêjim, kurê min î jîr; ez kesî dî ji zaroyên xwe kêm nakim. Lê 

dema ez bêjim; kurê min ê jîr; min ev kurê xwe ji ên dî cida kir, bi wateya, 

ku ewên dî ne jîrin . 

VEQET ANDEKÊN NEBINA VKIRÎ (eke, ekî :( 

Ev veqetandekên ha weku paşgirekê, dikevin paşiya navdêran û wan ji 

wekhevên wan diveqetînin, belê nehatine binavkirin (naskirin). kesine, 

tiştine an ajiline nebinavkirî şanî me didin. Du texlît veqetandekên 

nebinav¬kirî hene : 

1 ( Yên ku, dikevin paşiya wan navdêrên, ku bireserê wan nîne. Ev 

veqetandekên ku ji (ek) û (in) pêk hatine. (ek) ji  
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bo yekjimar û ji bo zayenda mê û nêr bi kar tên û bê tewandin dimînin. 

Bi wateyeke, dî ev veqetandek dikeve paşiya wan navdêrên, ku hêj bi serê 

xwe ne û tu bireser li pey wan nehatiye . 

Hespek hat. Mehînck hat. Hespek dihîre. Mehînek dibeze. Pênûsek 

şikest. Dîwarek ket . 

Veqetandeka (in) ji bo gelejmara herdu zayendên mê û nêr tête pê . 

Hespin hatin. Mehînin hatin . 

2 ( Veqetandekên ne nabinavkirî, yên ku bireserek daye pey wan, bi (e) û 

(î) têne tewandin . 
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- Rengdêrek dide pey . 

- Navek dide pey . 

- Pronavekî kesî dide pey . 

Eke, ji bo zayenda mê ye. Ekî, ji bo zayenda nêr e . 

EKE: Ev paşgir (parkît) ji bo tewandina navdêrên, ku zayenda wan mê ye 

bi kar têt . 

a) NA V Û RENGDÊR : 

Dareke şîn. Mebîneke boz. Şeveke sar. Keçeke baş. Dêyeke dilovan . 

Dar, dareke şîn e, lê çi dar e û ya kê ye em nizanin . 

b)NAVÛNAV : 

Şeveke baranê. Keçeke Lewendî . 

Şevek ji şevên baranê II keçek ji keçên lewendî; keç mezin e, biçûk e, çawe 

ye, em nizanin ! 

Pertokeke Azadî; pertokek jipirtokên Azadi Mirîşkeke pîrê; mirîşkek ji 

mirîşkên pîrê, lê Ç1 mirîşk e, em nizanin ! 

Maleke koçeran. Rojeke Newrozê . 

c) NAV Û PRONAV : 

Keçeke min. çîrokeke te. Mêweke wî hişk bûye. Kchnîyekc meji avê ziwa 

bû ye. Berxcke wê mir . 

28  

Guleke min çilmisî . 

EKI: Ev paşgir ji bo navdêrên nenaskirî, yên ku zayenda wan nêr e, bi kar 

têt. û bi navdêr ve tê nivîsandin . 

a) NAV Û RENGDÊR : 

Hespekî boz hat. Em dizanin, ku ji hespan hespekî boz e, û bihtir em 

nikarin bizanin; qelew e, lawaz e, an jî ev hesp yê kê ye, em nikarin 

bizanin. Bêjeya boz, rengdêr e û bûye bireser . 



Rêzimana kurdî | 3717  

 

Darekî stûr Ji" min re bîne! Tişta em ji vî darî dizanin, ku stûr e, lê ew kurt 

e, dirêj e an xwehr e ... em nizanin. Konekî reş hebû. Nanekî hişk Ji" bizina 

xwe re bibe. Goştekî sor bikire . 

xenîyek] bilind, li ser girekî bilind ava kiri bûn . 

b)NAVÛNAV : 

Nerîyekî şivên winda ye. Tîpa (y) ketiye navbera (î) ya rayî tl (e) ya 

parkîtê . 

Me konekî koçeran dît. Me konek ji konên koçeran dît, lê ev kon li kû ye, 

û xwedîyê wî kî ye, em nizanm . 

 , Seyckî gund direye . 

Destekî Gulê şikandin . 

c) NAV Û PRONAV : 

Hespekî min winda ye. Gelek hespên min hene; yek ji wan hespan winda 

ye . 

Kurekî te ne xuya ye. Seyekî wî nexweş e. Dîwarekî wan ketiye. Kurekî te 

ne li mal bû . 

Mêvanekî me heye. Mêvanekî me heye, lê ew kî ye û navê wî çiye 

nexuyaye . 

Di van mînekan de tl di hemî hevokan de, bireserk heye. û dema bireser 

hebe, ew navdêrê nenaskirî tête tewandin . 

29  

4 . TEWANG  

Celadet Bedirxan Ji ser tewangê dibêje : 

"Zimanê Kurdmancî zimanekî tewangbar e. Yanî bêjeyên wî di qisetê de 

weke xwe namînin û li gora cihê ko di qisetê de dikevinê, û wezîfa ko li 

ser digirin têne tewandin û hin parkît bi wan ve dibin, an hin tîpên wan 

bi tîpine din diguherin " 

TÎPÊN TEW ANGÊ (ê) û (î) ne  
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Dema navdêr, kirarê lêkerek negerguhêz be, nayê tewandin . 

Hesp hat. Mehîn hat . 

Hesp û mehîn, ev herdu navdêr di van du hevokan de kirarin, Lêkerê 

(hatin) negerguhêze; bi wateya ku di dema bûrî de û li gel pronavên kesî 

û girupa "min" bi kar nayê "min hat, di kurdmancî de nîne ." 

Tewandina navdêran di van çend xalên xwarê de belo dibe : 

1 ( Dema navdêr bireserê lêkerekî gerguhêz be li di dema niha de be, tête 

tewandin . 

Ez hespî dibînim. Ez mehînê girêdidim . 

Hesp û mehîn di van du hevokan de bireserin. û lêkerên bi kar hatine, bi 

herdû gurûpên pironavên kesî re (ez û min), bi kar tên û di dema bûrî de 

li gel girupa (min) gerguhêzin; "min dît, te dît, wî dît, me dît, we dît wan 

dît" min mehîn girêda, te girêda, wî (wê) girêda, me girêda, we girêda, 

wan girêda. Li gel hemî pronavên kesîn yên girûpa (min) wek xwe man û 

nehatin guhertin . 

Ez hespî dibim, ez mchînê dibim . 

"min bir, te bir, wî bir, me bir, we bir, wan bir " 

2 ( Bi lêkerên gerguhêz re il di dema wan a bûrî de kirarên wan têne 

tewandin û bireser weke xwe dimînin û nayêne tewandin . 

Mînek: Zînê sosin dît, hespî ceh xWaJ~ çeiekê giya  

30  

xweri bû, Zarokan pencere şikensnd; ev mînek jibo gelejmarê ye . 

Lêkerê (dîtin), lêkerekî gerguhêz e, ango ev lêker li gel hemî pronavên 

kesî "min, te, wî , wê, me, we û wan" wek xwe dimîne; min dît, te dît, wî 

dît, me dît, we dît, wan dît. Li van mînekên xwarê binêrin . 

Hesp cehî dixwe . 

Di dema niha de ye û hesp kira re. Navdêrê ceh bireser e û di dema niha 

de, eger lêker gerguhêz be, bireser tê tewandin . 
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Hespî ceh xwar . 

Hesp kiral' e, lê di dema bûrî de ye û lêkerê (xwarin) gerguhêze; ji bo vê 

jî, kirar hatiye tewandin û bireser wek xwe ma ye . 

Hesp hat . 

Hesp kirar e, lê ev hevok bê biresere û lêkerê (hatin) negerguhêz e, ji bo 

vê jî, em dibînin ku kirar nehatiye tewandin . 

)ê) Ji bo zayenda mê bi kar têt . 

Mînek: Sih» darê xweş e. Ez darê dibirim. Ez hêkê dişikênim . 

Hespê min çû nav garanê. Vê gemarê ji vir rake . 

Li vir jî û di van mînekan de, em dibînin ku lêkerên bi kar hatine 

gerguhêzin; li gel ku bi gurûpa ez re bi kartên, bi gurûpa min re jî bi 

kartên: "min şikand, te şikand, wî şikand, me şikand, we şikand, wan 

şikand". Di mînekên jor de (ê) ji bo zayenda mê bi kar hatiye . 

)î) Ji bo zayenda nêr bi kar têt : 

Mînek: Ez genimî diçenun . 

Ev hevsarê ked ye . 

)Vî kerî li vî borî dcrbeskel ( 

Genim, ker û bor, bi (î)yê, ku tewanga zayenda nêr e hatine  

31  

tewandin . 

3 ( dema navdêr bireserê navdêrekê be, tê tewandin . 

Ev goştê çêlekê ye. A va golê şêrîn e . 

Ez êmê hespî amade dikim . 

çêlek û gol û hesp bireserên goşt, av û êm in, jiber vê jî em dibînin ku 

hatine tewandin . 

4 ( Eger di nav navdêran de tîpek ji van herdu tîpan (e) û (a) hebe, ew 

herdu tîp bi (ê) yekê têne guhertin û navdêr ditewin . 
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Lê di dema îro de û di axavtinê de; nemaze tewanga navdêra nêr berew 

neman diçe. û Mîr Celadet jî di vê barê de dibêje: ... dixuye ko di navdêrên 

nêr de meyldariyek e zimên ber bi terikandina tewanga wan a yekjimar 

e; nemaze şiklê pêşîn. Ji lewre her sê şikilên jêrîn rastin . 

Soro ji kevirî ket, Soro ji kêvir ket. Soro ji kevir ket. Gurgîn çû aşî. Gurgîn 

çû êş. Gurgîn çû aş . 

NAVÊN HEYBERÊN CANLIBER : 

Celadet Bedirxan dibêje: (Di heyberên canliber de, carina mê û nêrê wê 

heyberê bi bêjeyinecihê û serbixwe têne nîşan kirin ( . 

MIROV : 

Kurmancan bêjeyên serbixwe ji mirovan re danîne ku zayenda mê û nêr 

ji hev cuda dikin . 

Her wekî di bêjeyên jêrîn de : 

Mê  INêr  

Dê  Bav  

Keç  Kur  

Xuh  Bira  

Pîrik  Bapîr  

Metik  Mam  

23   

Metik xweha bav e. û mam jî birayê bav e . 

Dotmam > Pismam  

Birazê (keça birê) > Birazî (kurê birê) Xwarzê (keça xwehê) > xwarzî (kurê 

xwehê) Xesû > Xezûr  

Diş (xweha jinê û ya mêr) Tî (birayê mêr ( 

Bûra (birayê jinê ( 

AJEL : 
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Di ajelan de jî bêjeyine cihê û serbixwe hene ku zayendên wan ên (mê) û 

(nêr) ji hev cuda dikin . 

Herwekî di van bêjeyên jêrîn de : 

Mê  INêr 

Mih  Beran  

Bizin  Nêrî  

Çêlek  Ga  

Nehgon  Ciwanega  

Mirîşk  Dîk  

Lê çaxa ew heyber bi awayê jorîn bi bêjeyine serbixwe û cihê ne navkirî 

ne, hingê bêjeyên (mê) û (nêr) bi ser wan ve datînin û bi vî rengî zayenda 

wan, yanî mê û nêrê wan didin zanîn . 

Di vî awayî de, veqetandekek dikeve navbera bêjeya rayî û bêjeyên (mê) 

II (nêr :( 

Kewa mê  >  Kewê nêr  

Kitika mê  >  Kitikê nêr  

Kera mê  >  Kerê nêr  

Hirça mê  >  Hirçê nêr  

Gura mê  >  Gurê nêr  

Hin caran ev bêjeyên ha; dêl, mak II nêr dikevin pêşiya bêjeya rayî û bi 

hevre bêjeyeke nû pêk tînin . 

3.3  

Mînek: Dêlegur (dêl û gur); gura mê   .  

Msker (mak û ker); kera mak (mê). Mêkew (kewa mê .( 

Nêrekew (nêr û kew); kewê nêr. Nêreker (nêr û ker); kerê nêr . 

Heyberên canliber, yên ku mê û nêrîya wan ne li ber çav e, Kurmancan 

hin mê û hin jî nêr danîne . 

Mînek : 
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Kurm: Ev canberê biçûk nêr e. .Iatrmê darê ne ji darê be mirina darê 

nîne': Hemî heyberên biçûk, ji kurmik û kêzikan zayenda wan mê ye . 

Mînek: Vê kêZIkê, wê xalxalokê, wê mozê (sêw) meşek» hingiv revand  

Mêşa hingiv bi xêr û bêr e. Vê pîrepindê tcvnik çiniye. Vê cobirê rehên 

giyayÎ hemî xwarine . 

Mar, ev ajelê xurt zayenda wî nêr e. Lê zayenda bûka-mara ,ji sipehîtiya 

wê bûka mara jê re dibêjin" mê ye. Marma¬rok jî zayenda mê distîne . 

Dupişk, ev heyberê ha jî zayenda wî nêr e. Zayenda şeqemar, masî û 

marmasî jî nêr e . 

ji hin mînekan xuya dibe, ku Kurmancan di hin navdêran de zayenda nêr 

ji xurtîyê wergirtine . 

MALBATÊN ZAYENDÊ : 

Ji vir tl pêve, ezê navdêrên zimên li ser çend malbat û beşan par bikim. Li 

vir ez dibînim, ku malbatên zayend jî hene, wekî çawa malbatên mirovî 

hene. Her malbatek, ji serokê malê û hin navdêrên mê û hin jî ên nêr 

pêktêt. Bihtirên malbatan serok nêre. Lê hin caran jî, kebanî serok e. Bi 

wateyeke dî; seroka malbatê mê ye. Hin ji van mal¬batan serok nêre, 

malbat hemî nêr e an jî mê ye. Ji bilî malabatan jî hin beşên dî jî ên ziman 

hene zayenda nêr û mê distînin. Di sen de ezê dest bi malbatan bikim : 

1 . MALBATA LAŞ (laşê mirov ( 

Mê û nêr di laşê mirov de, bi vî rengê jêr ji min re belo  

34  

bûye : 

a- Her endamek di laş de ku serxwebûnek heye, an jî dikare bilebite û bi 

karekî radibe, zayenda wî nêr e . 

Mînek: Dest: Destê wî şikesti ye ! 

Pê (ling): Lingê xwe dirêj ke ! 

Ran: Ranê sitûr . 
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çav: Çavekî min dixwere . 

Guh: Guhê min ê ç:epê hatiye girtin . 

Dev: Devê ç:êlekê vekir, da li dinanên wê temaşe ke. Poz: Pozê xwe li me 

bilind kiriye . 

Ziman: Bi zimanê xwe ê xweş, te em bi xwe re kirin heval. Ser (serî): Serê 

min dêşe (diêşe). 17  

b- Endamên ku bi laş ve ne û jê cuda na bin, zayenda wan mê ye . 

Mînek: Pişt: Pişta min gelek disribe, jan jê diçe . 

Hin ji nivîskaran hene ku zayenda nêr didine navdêra piştê. Vêce ji bo vê 

newekheviyê, ezê van malikan ji helbestên kilasîkî, weku belge binivîsim. 

Feqê teyran dibêje : 

Em dê bi vê niyetê Herin pişta ayetê . 

Mele Ehmedê Batê di mewlûdê de dibêje : 

Bû xezîne ew ji bo durra yetîm Daniye puşta wî ew nûra e 'zîm 18  

Hem bi fermana xweda wê sa 'etê NLÎrjipuştê hate nîva cebhetê 19 

Hemjipuşts wî Ousscyc pak û saf  

17 Bêvil li difn ji vê bendê derin, zayenda wan mê ye. 18 Mele Ehmedê 

Batê, Jêdera berê r. 17 . 

19 Jêdera berê r. 18 . 

35  

Ew emanet hate 111k Ebdulmenaf Hem ji nik Ebdulmenaf ew muxtefl 

Hate puşts Haşim ew nûra setî '? 

Sing: Hingî ez kuxîm, singa min xirxJi-jê tê . 

Sing. Di nav devokan de û di nivîsandinê de jî, hin mê û hin jî nêr bi 

kartênin. Lê ez dibêjim, sing û pişt wek yekin 11 herdû jî zayenda mê 

distînin . 

Kemax: Ji dirêjkirinê, kemaxa wê kul bûye . 
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Tenişt: Tenişta min sor bûye; dibe ku ji wê ketinê be. Ksbok (ejno): Dema 

ez ketîm, kaboka min li• kevirekî ketibû . 

Gozek: Xera te xindirî, li gozeka min ket, dilê min ji ber êşib .» 

Pahn!' Pehnîya min qelişî ye. 2 /  

Dêm: Dêm jî weke rû zayenda nêr standiye û ji vê bendê dere. Di van 

malikên xwarê de Melayê Cizîrî dibêje : 

"Belku dilberji rûyê sdiliyû merhemetê Rehmckê kit bi feqîran LÎ bi pirsit 

gI/ehê' 22  

Melayê Cizîrî jî dibêje : 

"Têk Ji dêmê muşterî bûn Reqs û govend LÎ sefa ye." 23  

"Dêmê bi xal Ew nûn û dal Ismê celal Bejna şepal' 24  

20 Jêdera berê r. 21 . 

~I "Rû" ji vê bendê dere, zayenda wî nêr e. û ez dibêjim ji ber ku rû ne bi 

tena xwe ye, û ew dibe bingehek ji çend endamên din re, ji lewra zayenda 

nêr standiye . 

22 DÎwana Melayê Cizîrî. Jêdera berê, r. 227. 23 Jêdera berê, r. 179 . 

24 Jêdera berê, 1'. 194 . 

36  

"Hilalê xateme husnin li (wtV dêmê bi xal ebrû ' 

)wê) li vir divê (wî) be; di guhestina ji tîpên Erebî ev şaşî  

çêbûye. 25   ' 

Di van mînekan de, em dibînin ku Melayê Cizîrî, dêm jî wek rû nêr bikar 

aniye . 

Ehmedê Xanî jî di van malikên xwarê de dibêje : 

"Dêma mine erxcwani  

Dêma ku bi nlÎrê , Beytul-Eqsa QendÎlê felek bi wê dilsa" 26  

"Dêma min e sore crxcwanî Zer bûye wekî we, zatemnî ; 27  

Dêm li ser zarê Ehmedê Xanî, zayenda mê distîne . 
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Li ser zarê xelkê jî îro ez dibînim ku hin zayenda mê û hin jî ya nêr didine 

dêm . 

Dev, diran û ziman, ku her yek ji wan bi karekî radibe zayenda wan nêr 

e . 

Tiştên mayîn di dev de, di gerûyê de ta diçe nav singê, û paşê jî di hundirê 

zik de, zayenda hemîyan mê ye, bilî (dil) ku bi rehên xwe ve zayeda wî nêr 

e . 

Mînekji wan endaman : 

Pidû: Pidûya min sor û sitûr bûye; azar dide hemî devê min . 

Şikevtik: Şikevtika devê min, wa bizanim şewitiye. Şikevtik, biçûkkirina 

şikevtê ye II zayenda şikevtê ku mê ye sitandiye . 

Gem: Doşavekê vexwe, gerûya xwe pê şilke . 

Zengelor: Kêra xwe tûj bike, da bi lez tu zengelora mirîşkê bibirî . 

Kezeb: Kurê min bes bigirî, te kezeba min reşkir . 

Gurçik: Azad gurçika xwe a rastê daye bavê xwe û niha ew  

25 Jêdera berê, r. 195 . 

26 Ehmedê Xani. Jêdera berê r. 244. 27 Jêdera berê, r. 344 . 

37  

bi gurçikekê dijî. Patereş (tibêl :( 

Keça min, patereşa pezî bixwe! Dibêjin ew gelekî baş e. Rovî: Dibêjin: 

Rovîya stûr û a zirav . 

Mîzadank:: Kurê min, mîzçirî bûye, mîzedanka wî dişewite . 

Di Kurmancî de, nêrbun nîşana xurtî ye. û eva ha di endamên laş de 

xuyaye. Herwekî me got, ku di singê de, an di hinav de her tişt mê ye, lê 

dil bi rehên xwe ve zayenda nêr sitandiye   ..  

Dil, endamekî serbixwe ye û serkanîya jîndarîya laş e . 

Ling zayenda nêr sitandiye. Lê pehnî il gozek, ku bi ling ve girêdayîne û bê 

wî nikarin bi tu karî rabin, zayenda wan mê ye . 
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Dest, zayenda nêr sitandiye. Lê telî, movik û neynok zayenda wan mê ye . 

Kun di laşê mirov de an jî di laşê ajel de, zayenda wan mê ye, bilî dev ku 

zayenda wî nêr e. û ji van kunan : 

kuna guh (qula guh), kunka bêvilê (firnika bêvilê), navik kûn (qûn), dawa 

jinê (zih, gilik .( 

Mejî zayenda nêr distîne . 

2 . CAN  

Zayenda can û rih nêr e. Rih: gotineke ereb~ye. Ehmedê Xanî dibêje : 

"Bîna ve rûha melê Cizîrî Pê hey bikira Elî HerÎ1i " 

Li vir em dibînin, ku Ehmedê Xanî, zayenda mê daye gotina rûh. (rûh bi 

zimanê erebî jî mê ye ( 

Melayê Cizîrî dibêje : 

"Rûh û rewanê min bebîb  

38  

Dîsa bi telbîss reqîb" 28 .Firsqe rûsiya bin te  

Ji min canê şirîn cê da" 29  

"Canê xwe me kir daneyê dava ku vedayî Ah û sitet ew pê hisiya rabî xeta 

girt' 30  

"Min nhê şêrîn didayê . 

Hudhud er mizgîn bldayê"31  

"Canê melê, rûha melê  

Nûra ji qudret nuqte lê" 32  

Di van malikên Melayê Cizîrî de, eger can e an jî rih e zayenda nêr 

sitandiye. Gotina rûh, eger li rex Ehmedê Xanî, û li rex Cizîrî jî be zayenda 

mê sitandîye. Li vir ez dibêjim, ku (rûh) gelejmar e û ji ber ku, di zimanê 

erebî de zayenda mê distîne, Ehmedê Xanî û Cizîrî ew mê danîne .. Gotina 

(rih), beramberî can e, û ji ber vê ye Melayê Cezîrî, zayenda nêr daye 

(rih .( 
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3 . DENG  

Deng, zayenda nêr distîne. Lê hemî navên dengan, zayenda mê distînin . 

Mînek : 

Terqîns dergehî hat, wa bizanim bavê we hat. Cipe-çipe pêyan têt, kifJna 

marekî dihat .  

Mirçîns (mirçe-mirçe) devê te ye, tu çi dixwî? Xire-xirs singa wÎye . 

Fişe-tişe bêvllê ye. Pixe-pixa wî ye, di xew de pixe-pixê dike . 

Qure-qurs zlkê te ye, qey te nan ne xwariye ? 

28 Dîwana Melayê Cizîri. Jêdera berê, r. 28. 29 Jêdera berê, 1'. 38 . 

30 J êdera berê, r. 54 . 

31 Jêdera berê, r. 173 . 

32 Jêdera berê, r. 123 . 

39  

Oupe-qups kurkê ye; mirîşk dema dibe kurk dengekî taybetî heye . 

Oide-qide mirîşkê ye; ji ser hêkê rabû ye. Kîke-kîke dîk e. Çîwe-çîwa çîçikê 

ye. Niçe-niçedilopan bû, ban dilop dikir. Tîqe-tîqs kenê te, ma tu şerm 

nakî ? 

Nale-nala birîndaran bû, birînên wan dêşen (diêşsn). Gundiyan şer dikir, 

vire-vire kevirên wan bû, davêtin hev. Çi nûze-nûzs te ye, û tu çima digrî? 

Çi ffke-ffka te ye tu digrî ? 

Like-like kenê wê ye, dikene. Pêjna te nayê, ango tu deng nakî, an jî tu 

xuya nakî. Bêpêjn e, ango bêdeng e . 

Kaze-kaza vê zarokê ye; girîyê bêdeng. HÎFe-hÎFa hespî ye, dixuye ku ew 

bIi"ÇÎ ye. Ji tJrşiyê re dibêjin piço-piç pêkctiye. Ore-ore çêlekê ye. Kûze-

kûze seyê me ye   .  

 .Bere-bere pezî ye.Nirre-nirrs şêr e. Nirke-nirks berazî ye . 

4 . MIROV BI KARÊ XWE NAV DIBE  

Mirov bi karê xwe navdibe û ew navdêr jî, zayenda wî mirovî distîne . 
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Mînek : 

Nivîskerê me ê bi nav û deng, Celadet Bedirxan e. Nivîskara me JÎ Rewşen 

Bedirxan e . 

Carekê me got nivîskarê me û carek jî me got nivîskara me . 

Carekê nêr û yek jî mê hat . 

Karkera me Helîmê ye. Karkerê me Reşo ye . 

Şlfêrê terektorê Bengîn e. ŞIfel-a terembêlê JÎ Zînê ye . 

Rêberê me Azad e, rêbera me Şêrîn e. Dayik xêrxwaza biçûkên xwe ye. 

Bav jî xêrxwazê biçûkên xwe ye. Zêrîna mIÎ1 dilovane bavê xwe ye . 
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5 . NEXWEŞÎ : 

Navdêrên bi êş û nexweşîyê ve girêdayî ne, zayenda wan mê ye . 

Mînek : 

êşa zirav, di dema bûrî de; êşeke giran bû. (êşa telî yê, da ser derdê 

hewiyê .( 

Kuînêr: Vê kuînêrê ez êşandim. Nexweşî: Nexweşîya kurê te sorikin . 

Suhrik û mihkutok, ev herdu nexweşî di zimanê me de Gelejmar (kom) 

hatine. Dibêjin : 

Nexweşîya kurê min subrikin. Nexweşîya kurê min mibkutokia . 

Birîn: Birina welatê min, di singa Helebçeyê de kûrtir bû . 

Jan:  Jana welatê min, daye dilê min. (Jana telîyê da ser derdê hewiyê ( 

Pirzik: Ew pirziks di rûyê wi de, ne pirzik« pîs e !? 

6.  DERMAN  

Derman û hetwan, zayenda wan nêr e, lê hemî navên dermanan yên 

mayîn, zayenda wan mê ye . 

Mînek : 

Berik: Vê benkê bixwe! Ev berika serêşê ye . 

Şirûb: Vê şirûbê (doşsve) vexwe, da tu bes bikuxî . 
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Toz:  Vê tozê bi ser birîna xwe werke, da zû ziwa bibe . 

NÊRÛBEND : 

Vê nêrûbende bi pişta xwe ve bike, da êşa wê sist bike. Qetra: Ka wê 

qetrsyê bide min, çavên min dieşin . 

Hemî ew dermanên, ku jin, ji bo sipehîbûna xwe bi kar têne, zayenda wan 

mê ye . 

Li vir ez dibêjim, ku ew navên dermanan, her yek vedigere ser bingehê 

xwe . 

Ji ber ku toz, ya ku derman e, di bingehê xwe de, ew  
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toza ku ji axê derdikeve, û zayenda wê mê ye   ..  

Berik jî weha ye, ku li berika tovê giya diçe û kurmancan zayenda mê pê 

dane . 

7.  ÇAPEMENÎ : 

Çi navdêrên, ku bi çapemenî ûnivîsandinê ve girêdayî ne, zayenda wan 

mê ye . 

Mînek: Çapa yekê, a dîwana Osman Sebrî li sala 1998 ê derçûye . 

Xwendin: Xwendina zimanê kurdî bi min gelekî asan e. Nivîsandin: 

Nivîsandina helbestan bi min, ne asan e. Tîp: Tîpa pêşÎ ji sema van, bi girsÎ 

tê nivîsandin . 

Birk: Birka yekê ji destpêka vê çîrokê bixwêne . 

Riste: Rista (hevok) dudoyê binivîse ! 

Hevoka dudoyê bixwêne ! 

Komek jî zayenda mê distîne. Gotin: Gotina welat bi min şêrîn e. Çîrok: 

Çîroka Mem û Zînê . 

Bihnok (farîze), xal (nuqte), zayenda wan mê ye . 

Pêwistîyên bi xwendin û nivîsandinê ve girêdayî ne, zayenda wan jî mê 

ye . 
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Mînek: Deftera min, pertoks te, pênûsa birayê min . 

8 . RENG  

Bêjeya reng û hemî navên rengan, zayenda wan nêr e . 

Mînek: Rengê sor ji bo zarokan baş e . 

Min leyistikeke sorê hinsrî, ji bo biçûkê xwe kiriye. DJlê min, di kirasekî 

şînê asmanî de heye . 

Reşê terî, dilê mirovan teng dike . 

Rûyê wê, wekû kulîlikeke pembehîyê vekirî, geş dibû . 

Meng, boyax û debas, zayenda wanjî mê ye. Menga kkasê şîn li cilen 

vedaye; cil hem/şîn bûne. Boyaxa pêlava min reş e . 

Meşkê debaxa xwe ne girtiye . 

Ji debaxa bacanên reş, destên min reş bûne . 

42  

9 . ERD  

 ) 

Di hin zaravan de zayenda navdêra erdê nêr e û di hinên din de mê ye . 

Ehmedê xanî dibêje : 

"Nahîdi bi erdê da dida çeng Meh çû veşirî di bircê xerçeag:" 33  

Di vê malika Ehmedê Xanî de, zayenda erdê mê ye . 

Melayê Cizîrî dibêje : 

"Me hadir sucde ya şukre li wî erdê muqedes bir Bi mujganên xwe dur 

sutiin enî malî li erdê da " 

Li vir mirov dibîne, ku Melayê Cizîrî, carek zayenda nêr û carekê jî zayenda 

mê daye navdêra erdê . 

Celadet Bedirxan di kovara Hewarê de, û di gotara bi navê Rewşa 

dinyayê, dema li ser şerê Libyayê diaxive, dibêje: Şerê Lîbyayê an Misrê ji 

15 îlona sala 1940 î de dest pê kiriye. Hingê talyanan dirêjî Misrê kir û 

Orduwa Merêşsl Greçysnî, di erdê Misrê de gihiste   ...  
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Dîsan par li 9ê kanûna pêşÎ Ingilîzan dirêjî talyana kir; ew ji erdê Misrê 

derêxistin û ajotin heta Bengaziyê. Lê paşê Eleman derbasî Efi"iqayê bûn 

û li Jê Nîsana sala 1941 ê Ingilîz ji erdê talyanan derêxistin .. 34  

Li vir, em dibînin, ku Celadet Bedirxan zayenda nêr daye navê erdê. û di 

van rnînekên Celadetî de, zayenda erdê nêr e, ji ber ku erd di van 

mînekan de hatiye parçekirin II xweserê hinan e . 

Em binêrin, ka Nûredîn Zaza çi dibêje? Di gotarekê de ya ku bi navê 

((perîşanî)) di Hewarê de nivîsiye : 

 ...Cendirme tivinga •xwe... dir~jÎ şivan dike ... û berdide . 

Şivan bê deng dikeve erdê LÎ pez belav dibin. ... Pîrekan , 

33 Ehmedê Xanî. Jêdera berê, r. 212 . 

34 Celadet Bedirxan, Kovara Hawarê. Weşanên Nûdem. Stockholm 1998. 

Rupel 896 . 
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zaroyên xwe, ên ser şîr avêtine erdê. 35  

Li vir, em dibînin, ku Nûredîn Zaza zayenda mê daye (erd)ê, ji ber ku erd 

li vir têvel e, divê mê be . 

Kurmanc bi vî rengê xwarê dibêjin : 

Wê merşê li ser erdê raxe. Barê ketî li erdê namîne. Vê erdê bimale . 

Di van hevokan de, (erd) zayenda mê distîne. Lêdema ez li ser parçeyek 

erd biaxivim; bi vî rengê xwarê tê gotin : 

Erdekî me li nêzîk xwendegeha Selshedînê Eyûbî heye. Memo çûye nav 

erdê xwe. Erdê me nehilkiriye. Divê em wî erdî zûzû biçênin . 

Di van hevokan de, erd zayenda nêr distîne . 

Ez dibêjim ku erd bi rengê tevayî û ne di bin navê kesî de be, zayenda mê 

distîne. Dema em dibêjin: Bar kete ser erdê; ev erd, erdeke giştî û bê 

sînordane; hingê zayenda mê distîne. Lê dema min got erdê min ev erd 

parçeyek ji wê erda mezin e; erd parçe dibe û parçe jî tim nêr e . 
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Her tişt li ser zevî Gi xweristê), dema ji erdê bilind bû nêr e. û dema di 

erdê de kûr bû "bi destê mirov, an bi çi hoy ek be" zayenda mê distîne . 

a) NA VÊN NÊR : 

Ji zuxirî ku biçûktirîn tişt e "tl ta digehê kopê çiye, Kurmancan ew bi 

zayenda nêr dane naskirin. Ango tişta bi ser axê ket û bilind bû, zayenda 

nêr distîne . 

Mînek: Wî zuxurî, wî kevirî, vî kêstekê axê, .wî girî, wî çiyayî, li serê wî 

kopî   ...  

b)NAVÊNMÊ : 

Dibêjin: Wê axê, axa sipî, axa sor, zayenda axê mê ye . 

Zivistaneke sar e, mer ji kuna xwe dernakeve. Kun ;Î mê ye . 

Korte avê, gola avê, co ya avê JI serpembûyî bigire. çels  

35 Jêdera berê rupel 851 . 
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genim Û çsls avê jî hebû. Havîneke ziwa yeJ av di bîra me de nemaye. 

Şikevta me mezin e, kcrîyek pez diçêneve wê . 

Tişta di erdê de çû xwar û kûr bû, ew mê ye . 

çem ji vê bendê dere, ango zayenda wî nêr e. û ez dibêjim, ji ber ku, çem 

ne bi destê mirov hatiye kolan, zayenda wî nêr hatiye. Her tiştê bi destê 

rrurov an bi hoyek hatiye kolan, zayenda wî mêye . 

10 . AXÛLÊÇÛNA WÊ  

Ax mê ye û hemî ew tiştên ku di hûrbûna xwe de li axê diçin, zayenda 

wan mê ye . 

Mînek: Vê axê, axa SIpî û a sor. Vê nikorê. Nikors daran . 

 Wx~Hy ~  . 

 .Vê sêlakê, hinek ji sêlaka ser devê çem bîne, da em nokên xwe pê 

sorkin . 
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Bi vê kIlsê em ê dîwarên xwe sipî bikin. Vê cesê. Vê xwêyê. Vê çimentoyê .

 ... 

11 .- XANÎ  

Zayenda xanî nêr e, lê cihên rûniştinê, zayenda wan mê ye . 

Mînek : 

Mal: Mala me mezin e, tê de tijî mêr û jin e. Ode: Oda rûniştinê LÎ a 

xwendinê . 

Kepir: Keprs me di nav rez de ye . 

Kolik: Kolika me. ya ku di nav werzî de ye, siba wê  

gelek xweş e . 

Kox: Koxa dewêr, çêlekên me têde ne. Gov: Go va pez di nav şikcvtsn de 

ye . 

Koz: Me koza kar û berxan, di hewşê de avskiriye. Kozik: KOZIka muîşkdn 

me biçûk e . 

Kon, Jor il axur, ji vê bendê derin, zayenda wan nêr e . 

Xanî: Ev navdêr zayenda wî nêr e. il hemî ew perçên se¬rekî, yên ku xanî 

li ser wan ava bûye, zayenda wan jî nêr e. Mînek: Dîwarê xanî, serê xenî, 

banê xanî, binê xanî , 
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dergehê xanî, devê (derê) xanî . 

Parçên biçûk yên ku di laşê xanî de ne, zayenda wan mê ye . 

Mînek: Kunca xanî; serdara xanî; şirike xanî; çssera xanî; snîşk« xanî; 

pêpînka xanî; der/zana xanî; kuleka xani û pencereya xenî . 

Çaser "Çar û ser": Navekî dumil e (hevedudan), û navê dudoyê, ku ser e 

jî nêr e; lê ji ber ku, çaser navê cihek belo dike, em dibînin ku zayenda mê 

standi ye .  
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Çaser: Serdara banê xani ye; mêr û jinên gund, li çesera xaniyê me civat 

girtine; li çssers xani beroje û tava wê germe. Bi wateya ku di bin sefendê 

de civat girtine . 

12 . Cih, war, gund, bajar û welat, zayenda van navan nêr e. Lê çaxa cih, 

gund, bajar II welat bi nav bûn, zayenda wan mê ye . 

Cih: Dema bê nave, zayenda wî nêr e, lê ku me navek lê kir û te got, bêder 

(bênder), ew cih bi navê xwe hate naskirin, û wê çaxê bêder zayenda mê 

distîne . 

Bêdera nîskan) bêndera genim û a ceh .. . 

Gund jî cihekî bê nav e û nenaskirî ye, zayenda wî nêr e, lê dema ku me ji 

wî gundî re, Sennisax got; wê çaxê zayenda Sermisaxê mê ye . 

Sermisaxa banî û a xwarê jî heye. Bajar, zayenda wî nêr e. Lê eger bajarê 

me Dêrik be, zayenda Dêrikê mê ye, Dêrika kevn II a nû. Ezê biçim bajarê 

Dêrikê. Ezê biçim Dêrika çiyayê Mazî . 

Welat: Zayenda nêr distîne. Lê eger me welatek, bi nav kir, wê çaxê 

zayenda mê distîne. Kurdistana me bindest e. Bi vî rengî, balafirgeh, 

firoşgeh, çayxane, qutabxane, dibistan. Hêlîn, kozik, zayenda wan mê ye . 

Naverast: Zayenda mê distîne. Lê bergeh, zayenda nêr distîne. Li vir ez 

dibêjim, ev gotin ji du gotinan pêk hatiye (ber II geh), geh II ber (rû). wek, 

em bibêjin, berê cihekî, an jî rûyê cihekî, cih wek xwe maye û bi nav ne 

bûye; ji ber ku bergeh nenaskirî ye. Vêce ez dibêjim, eger paşgira (geh) bi 

navdêrekê ve bû û navê cihek da naskirin, hingê navê  
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cihe û zayenda mê distîne. Lê eger navê cihek neda naskirin, zayenda wî 

navê ku heye, distîne . 

Naverast: Ew jî ji du gotinan pêk hatiye (nav û rast), ev herdu gotin di 

zimanê Kurmancî de, bi wateya erdek pan û rast hatine . 
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Nav: Zayenda mê distîne; nava xanî, nava bênderê, nava mirov. Hinavê 

mirov, zayenda nêr distîne . 

Rast: Ji xwe erda rast e, û ev jî bi wateya erdek rast e. Ji ber ku, erd dema 

têvel be zayenda mê distîne, ji lewra naverast jî, gereke zayenda mê 

bistîne . 

Mînek: Em berin li wê rasta ha rûnin. (Eva ha li gundan hebû .( 

Li rasta pişt mizgevtê, xortên gund bi xar û kaban dileyizin . 

Em herin wê nava ha, li ser giyayî rûnin . 

Her navek ji van, ji hev cihê bi kar tên, û herdu nav di gotinekê de jî bi kar 

tên . 

Wek: Naverasta pêşya dibistanê, ji bo leyistika gokê mezin hiştine . 

Navdêra "paytext", hin kes nêr û hin jî mê dibêjin, lê ez bi vî rengî şirove 

dikim : 

Eger me got ku paytext navê cihe, divê zayenda mê bistîne. Lê eger me 

got, ku navdêra paytext ji du navan pêktê (pa û text) û text navê dudoyê 

ye û nêr e; divê paytext ji zayenda nêr bistîne . 

13 . CIYA, BAN Û NEWAL  

Çiya bi xwe zayenda nêr distine. çiyayê "AraJ-atê :' 

Çiyayê" Cûdî': çiya ku bi nav dibe; hin çiya li gel navê xwe dimînin û nav 

bi tenê tê gotin. Hin ji van çiyayan ew navê ku lê kirine, zayenda nêr 

distîne, wek: "Clldî", ... Ji çiyayê "Cûdî" re dibêjin: "Cûdiyê mirada ". 

Navê "Clldî", zayenda nêr distîne . 

Lê navê hinji çiyayên dî, zayenda mê distînin . 

"Şingal", navê çiyayekî ye û zayenda mê distîne; em dibejin, ezê herim 

ŞIngalê. Ez li ŞIngalê çebûme . 
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çiyayê "Bagokê" di ser bajarê Qamişloyê re ye . 
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Ez gihame Bagokê. Şingal û Bagok zayenda mê distînin. Ez dibêjim, dema 

ku nav li çiya dikin; li gora wê navdêra ku, li wî çiyayî kirine; eger ew 

navdêr, mê be, zayenda çiyayî mê dimîne, lê eger ew navdêr gotineke 

nêr be, zayenda çiyayî nêr distîne; ne wek navê cih, bajar û gundan ku 

hertim, zayenda mê distîne . 

Eger em li navê Bagok binêrin; ji du navan pêk hatiye (ba û gok) û li gor 

benda dumilî. zayenda navê didoyê distîne, ku li vir navê didoyê gok e û 

gok jî zayenda mê distîne . 

Best û Newal Zayenda wan mê ye, ji ber ku best an newal, erdek mezin e 

û ji bo çandinî bi kar tînin. û her û her medreb û avî ne, ji ber vê jî, divê 

ew mê bin . 

Erda şînatî, ya ku tê avdan, zayenda mê distîne. Newal bi xwe ji du 

gotinan pêkhatiye ((ne û wal)) wal bilindahi ye, newal jî nivzî ye . 

Ban: Naverasteke di bilindahîya çiyê de ye, û ji bo çandiniyê bikar tînin, 

ev nav jî lê kirine; wek bibêjin banê wÎ erdê çiyê ye. û zayenda wî nêre; ji 

ber ku ban di kurdmancî de zayenda nêr distîne . 

Lê gelî kûr e û kûrahiya gelî xweristî ye, wekû a çem, ango ne kolaneke 

xwed est e. Li vir em dibînin ku ev herdu nav (çem û gelî) zayenda wan 

nêr hatiye . 

Belt: Belta mezin, milek ji çiyê weha nivz hatiye û bergehek fereh e ji bo 

çandiniyê bi kar tînin. û ez dibêjim, ew belt li gel ku; parçek ji çiyê ye û 

navek lê bûye, ji lewra zayenda wê mê hatiye . 

Belteke biçûk jî heye; ku ew parçek biçûk ji laşê çiyê ye, bi dîwarekî çiyê 

ve bel bûye. Tilûr hêlînên xwe li ser çêdikin. Ev parçeyê biçûk ji laşê çiyê 

ye, wekû çawa gozek ji laşê mirov cuda nabe, ew jî weha ye. û dibe ku ji 

ber vê jî ew mê hatibe; herwekî berê jî, me şirûve kiribû. Bavê min Emerê 

Evdile, ji refikan re digot: Beltik, û ji çekmeçê re jî, qolîtik, û zayenda wan 

jî mê digot. Cihê çirayê, ku ji herîyê çêdikirin, ew jî beltik e . 
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Li vir tê bîra mirov, ku çawa mirovê kurd, zimanê xwe pêş xistiye. Bê 

guman mirovekî nexwendevan jî bûye, ewê ku belta li dîwarê çiyê 

guhestiye dîwarê xanî û navê wê beltika çirayê danî ye . 

Vêca beltika çirayê jî wek a çiyê, zayenda wê mêye . 

Pêpelûk, di singa çiyê de û bi destê mirov çêbûne. da mirov bikare pêve 

hilkişe banî. Wekû rêyekê û ji çeşnê erdê dûr neketiye, lê navek li cihekî 

bûye, ji lewra zayenda wê jî mê hatiye . 

Xurim: Ev navdêra ha jî, zayenda mê distîne . 

Xurim: Di dîwarê çiyê de mîna kortikan ji cihê pê re diko¬lan, ji bo ku, bi 

çiyê ve hilkişin jora beltê; Ji ber ku, gelek caran tilûran hêlînêin xwe li ser 

belta biçûk çêdikirin. Vêce sîpe û xort diçûn çêlîyên tilûran ji hêlînan 

digirtin. Di dîwarê bîran de jî, xurim çêdikirin. Xurim, ango kortik . 

Pêpink (derîzan): Ji ber ku parçekî biçûk ji erdê ye, û di çeşnê xwe de her 

erd maye, lê navek li cihekî kirine, ji bo vê jî, zayenda wê mê hatî ye . 

Teht: Zayeda tehtê jî mê ye, ji ber ku; teht parçek ji laşê çiyê ye û ne 

serbixwe ye, anjî hin caran tehtek heye ji rûyê erdê bel na be. Teht ji laşê 

çiyê ye, wek çawa pehnî di ling de ye. û ji ber vê jî; ew mê hatiye . 

Rê, Rêçik II Şivîle: Zayenda wan mê ye, ji ber ku ji rengê xwe yê xweristî 

ku erde dûr ne ketine; belê cihin bi nav kirine, ji lewra zayenda rê, rêçik 

û şivîlan û herweha cade jî mê sitandine   .  

 .Xîşik û xêz jî, zayenda wan mê ye . 

14 . Çarrex: Zayenda çarrexan nêre , 

Mînek: Rojavayê Kurdistanê. Rojhilatê bajêr. Başûr Kur-distanê. Bakurê 

welat . 

Li gel ku, her navdêrek ji van, ji du navdêran pêk jî hati ye, li gor benda 

navdêra dudoyê, zayenda xwe na sitîne . 

Wî aliyê çem. vî rexê çem. Rast û çep jî, zayenda nêr distînin . 
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Rastê min û çepê te. Kenar jî, zayenda nêr distîne . 
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Rexê çem, kenarê çem, zayenda nêr distînin. Lê eger me got lêva çem, 

zayenda mê distîne; ji ber ku, lêv mê ye; û me rexê çem weku lêva çem 

bi kar aniye, divê ew mê be . 

Lê dema em dibêjin Rojhelata Navîn, zayenda mê distîne: ji ber ku, 

Rojhelata Navîn, navê cihek belo dike. Pêşî, paşî, tenişt, nav (navend), 

navik, dorik, dor, zayenda mê distînin. Pêşîya xani Paşiya xani Tenişta 

min. Nava malê. Navika zarokê kulbûye. Darika legenê şikesti ye. Li dora 

malê dileyizin . 

Parî û Parçe: Hin zayendê wan mê û hin jî nêr bi kartênin. Lê ez dibêjim 

gereke parçe nêr be. û parî jî eger weku parçeyek me got, divê zayenda 

nêr bistîne, parîyê xwe biçûk bike Lê eger wateyek têvel sitand, gereke 

mê be. pariya nanê me ne maye . 

Em dibînin, ku di vê hevoka dawiyê de, parî mê hatiye; ev hevok jî, min 

bi sedên caran, ji diya xwe û kebaniyên dî bihîstiye . 

15 . CIHÊN ÇANDINIYÊ : 

Cihên çandiniyê, ên şînatî ,,~înî" û mêwe tê de diçînin û bi navkirî ne, du 

beşin : 

a. Rez û Werz: Di rastî de ew bej (dêm) têne çandin, ango nayêne avdan, 

û li ser rewa erdê şîn dibin, zayenda wan nêr  

 hatiye .  . ' 

Rezê me şîn bûye û mêwên rez weşi (goşî) ji girtin e. Werzê me baş e; 

berhema şebeş û gundor an bi xêr û bêr e . 

b. Beşê Avî: Ev beş, di havînê de gerekî avdanê dibe, zayenda mê distîne . 

Mînek : 

Midreb: Midreba birinc, ya ku tim av li ser wê ye   .  
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 .Avî (avik): Parçe zevîyeke biçûk e, şînî ji mala xwe re tê de diçînin. û ji 

navê wê xuyaye, ku avî ye, ango tê avdan. Benik: Ew jî parçe erdekî biçûk 

e, û avî ye . 

Benika bacana. Me benikek erd heye) emê kunciyan tê de biçinin . 
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Di wextekê de, gundîyan bi benekî pîvanê zevî dabeş dikirin. Vêce benik 

jî ji wê hatiye, ku ew bi qasî wî benê pîvana gund bûye . 

Midreb: Zevîyeke fereh e. û avî ye. Medreba birinc û a pembû . 

Hin caran di medreba gundî de, eger a birinc ba, an jî a pembû ba, di nav 

de jî avîkên şînî ên bacan, bamî, îsotan ... hebûn . 

Dehl û Daristan: Dehl û daristan jî, zayenda wan mê ye . 

16 . DAR Û BEŞÊN WÊ  

Dar: Zayenda darê mê ye (dara heşîn). Lê beşên xurtî darê, zayenda wan 

nêr e . 

WEK: Rayê darê, qurmê darê, çiqilê darê . 

Lê pelên darê û navdêra berê wê, zayenda wan mê ye. Mînek: Dara mêwê 

hêvşiha ye, ango ber ne girtiye. Dar mê ye . 

Ew rayê darê ye) di wê erdê re bel bûye. Qurmê darê çiqas sitûr bûye . 

çiqilekî şîn, an yekî hişk. Ra, qurm, çiqil, zayenda nêr distînin . 

Pela mêwê û pela tûyê. Sêva kurmî. Pel û sêv zayenda mê distînin. Lê ber, 

berê mêwe il ê şînî, zayenda nêr distîne . 

Dara heşîn bi reh, qurm û çiqilên xweve xurt e. Ne ba, baran û badev, pê 

nikarin. Lê ber û pelên wê lawaz in, bi hêza ba û baranê dikevin . 

Li vir careke dî te bîra mirov, ku nêrîtî di gelek babetan de ji xurtîyê hatiye. 

Ew beşên di laşê darê de, ku lawazin.. zayenda wan mê hatiye . 

17 . MALBATA GIYA  
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Giya jî malbatek heye, li giya bi xwe serokê wê malba¬tê ye, zayenda giyê 

nêr e. Lê giyagelaşên ku mirovan ajel wan dixwin, zayenda wan mê 

hatiye . 

Mînek: Vê tlÎzikê) vê pûngê) vê scbsnixê, vê reşadê . 
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Di wextekê de, gundîyan bi benekî pîvanê zevî dabeş dikirin. Vêce benik 

jî ji wê hatiye, ku ew bi qasî wî benê pîvana gund bûye . 

Midreb: Zevîyeke fereh e. û avî ye. Medreba birinc û a pembû . 

Hin caran di medreba gundî de, eger a birinc ba, an jî a pembû ba, di nav 

de jî avîkên şînî ên bacan, bamî, îsotan ... hebûn . 

Dehl û Daristan: Dehl û daristan jî, zayenda wan mê ye . 

16 . DAR Û BEŞÊN WÊ  

Dar: Zayenda darê mê ye (dara heşîn). Lê beşên xurtî darê, zayenda wan 

nêr e . 

WEK: Rayê darê, qurmê darê, çiqilê darê . 

Lê pelên darê û navdêra berê wê, zayenda wan mê ye. Mînek: Dara mêwê 

hêvşiha ye, ango ber ne girtiye. Dar mê ye . 

Ew rayê darê ye) di wê erdê re bel bûye. Qurmê darê çiqas sitûr bûye . 

çiqilekî şîn, an yekî hişk. Ra, qurm, çiqil, zayenda nêr distînin . 

Pela mêwê û pela tûyê. Sêva kurmî. Pel û sêv zayenda mê distînin. Lê ber, 

berê mêwe il ê şînî, zayenda nêr distîne . 

Dara heşîn bi reh, qurm û çiqilên xweve xurt e. Ne ba, baran û badev, pê 

nikarin. Lê ber û pelên wê lawaz in, bi hêza ba û baranê dikevin . 

Li vir careke dî te bîra mirov, ku nêrîtî di gelek babetan de ji xurtîyê hatiye. 

Ew beşên di laşê darê de, ku lawazin.. zayenda wan mê hatiye . 

17 . MALBATA GIYA  
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Giya jî malbatek heye, li giya bi xwe serokê wê malba¬tê ye, zayenda giyê 

nêr e. Lê giyagelaşên ku mirovan ajel wan dixwin, zayenda wan mê 

hatiye . 

Mînek: Vê tlÎzikê) vê pûngê) vê scbsnixê, vê reşadê . 
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Min eprsxên tirşokê pêçene, ez gelek Ji epraxên xerdelê jî hez dikim , 

Golikê, ew firîza şîn hemî xwariye . 

Mêşa hingiv, xuşîlê dixwe, ji bo hingivî çêke. Xuşîls şîn xwarina mêşa 

hingiv e . 

Qeram: Ev giyayê ha bê ber e, jipê rawestayî, û pir xurt e, ne mirov û ne 

ajel vî giyayî naxun, zayenda wî nêr e . 

 [8 . BERÊ ŞÎNÎ "şînatî " 

a. Şîniyê ku bi leman ve ye, û lem jî li ser zevî dirêjkiri ye, zayenda wan 

nêr e. Wek : 

Xiyar, şebeş, gundor, fincik, kulind, girêtî . 

Li vir ez dibêjim, ku ev berê şînî, ji ber ku serdestî lemê (pinê) xwe ye, ji 

lewra zayenda wan nêr hatiye . 

Em dibînin, eger lem hişk jî dibe, şebeş demeke dirêj dimîne û tête 

xwarin. Şimamok û petrîşok ji vê bendê derin, zayenda wan mê ye; ji ber 

ku, şimarnok an jî petrîşok lawazin . 

b. Şîniyê ku bi pin ve ye li pin bi xwe li pê sekinî ye. Wek: Bacana sor, 

bacana reş û îsot  

Ji ber ku, pin serdestî berê xwe ye; eger hat û çiqilek ji pinî şikest, û 

bacanek bi wî çiqilî ve bû, ew bacan sax na mîne; xira dibe . 

Li vir em dibînin, ku liba bacanê, bê dara xwe namîne, ango lawaz e.û ji 

ber vê, ez dibêjim, ku bacana sor, a reş û îsot, zayenda wan mê hati ye . 
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c. Şîniyê ku serî ye û bi rayê xwe ve çêdibe; ra, an jî qurm bi xwe bûye serî 

û di bin axê de ye, zayenda wan mê ye. Wek: Sîr, pîvaz, petate, tivir, 

binerdik (tîto), silk gêzer . 

Sîra te da min tûj bû. wê pîvazê hûr bike . 

19 . MALBATA GUL Û KULÎLKAN : 

Bi hemî core û texlîtên xwe ve, zayenda wan mê ye. Vê gulê, wê kulîlikê. 

Wê sosinê, wê binefşê, wê nêrgizê, wê hîroyê. Kulîlika bilbizêkê sipehi 

ye . 
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20 . SITIRÎ Û QUNCIR  

Malbata stirî qunciran, zayenda nêr distîne. Dar ku heşîn e, zayenda mê 

distîne. Lê ku hişk bû, zayenda nêr distîne. Sitirî, quncir, dirik, kelem, pîj, 

kelemper, ango çi pîjik û darikên ku hişkin, zayenda wan nêr e . 

21 . MALBATA ZAD (dexil ( 

Ceh, genim; birinc, garis, zayenda wan nêr e, şîn be, an jî hişk be. Genimê 

şîn, genimê hişk, cehê şîn, cehê hişk, garisê me heşîn e, birincê hişk, 

birincê heşîn (şîn .( 

Nok, nîsk şoqil, û baqil... tuxmê ku berê wî .diqalikê de ye,ew bi kom tên, 

ango nêr û mê nîne . 

Nîskên me, şoqilên me gelek in. Ezê baqilan bikelînim . 

Lê eger me libek jê got, hingê zayenda mê distîne . 

Liba vê nîskê gir e. Liba vê nokê hûr e, herweha liba genim û cehî jî her 

mê ye. Dexil mê ye. Dexla me gelek  

baş e . 

22 . GENIM : 

Genim nêr e û hemî ew tiştên, ku jê çêdibin, zayenda wanjî nêr e . 

Genim, dan, hûrik, savar; ji genimî dan, savar û hûrik çêdibin . 

Genim, ard, hevîr, nan; ji genimî, ard, hevîr û nan çêdibin . 
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Wî genimî, wî danî. Hûrikê dan û yê savar, têkel hev  

dikin û kutilkan jê çêdikin . 

Savarê me di aşî (êş) de ye. Ardê me hûr hstiye hêran . 

Ezê hevîrê xwe bistirbim. Nanê xwe ezê ji tenûrê bipêjim. Te nanê xwe 

pehtiye ? 

23 . QAŞIL, NAVIK Û DENDIK: zayenda wan mê ye. Mînek: Osşile dendikê, 

qeşûle şebeş, qaşila gundor, qeşile  
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kulind. Naviks şebeş, navika dendikê. Kakil jî weku navikê, zayenda mê 

distîne. Kakila gozê, kakila behîvê . 

Qalik û qaqilk jî, weke qaşilê zayenda mê sitandine . 

Mînek: Qaqilka hêkê, qalika berûyê "berû ji qalikê derket, got : 

Devî çende ! 

Kalanê mar, weku kiras, zayenda nêr .sitandiye . 

24 . NAVÊN XW ARINAN : 

Xwarin bi xwe navdêrek e II zayenda mê distîne . 

Xwarinên kelandî, zayenda mê distînin. Lê dema ku ew zad xavin, 

zayenda wan nêr e . 

Wek: Wî ssverî'(xsv), wê savarê (kelsndi .( 

WÎ birincî (xsv), wê birincê (kelandî) WÎ danî "dema ku xave " 

Wê denûkê "dema kelandî ye " 

Genimê kutayî, genim li vir nêr e. Lê meyîra, ku ji wî genimî çêdibe, 

zayenda mê distîne . 

Vê nîskê, vê tirşikê ... Xwarinên ji şînî çêdibin, hemî zayenda mê distînin . 

Goşt, ji vê bendê der e, bi xavî û kelandî, zayenda nêr distîne . 

25 . BÊJEYÊN SIPÎ: Ji şîr, mast, run, penîr...re sipî dibêjin . 

S ipîyê pez û dewaran, û berhevên wan, zayenda nêr distînin . 
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Mînek: WÎ şîrî, wî mestî, penîrê mêşin, rûnê çêlekê, nîvişkê mihan. 

Şûrtanê (keşk) me şor e. VÎ firşIki  

a) Firşik: Şîrê ter di zikê sexelê de ye, di zikê makê de. Vêce dema pezekê, 

cêwî bi anîya, yek ji wan sexelên cêwî serjêdikirin, û ew firşik ji zikê wê 

derdixistin; kîsikek çermî bû, hişk dikirin, û hinek ji wî şîrî di nav şîrê 

nûduhtî de dibişavtin, II paşê ew dinixumandin. Û bi vî rengî penîr 

çêdikirin . 
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b) Firşik: Şîrê terî pez an çêleka nûzayî ye. Kurmanc dibêj in, gereke sexela 

nûzayî firşik bibe, ango şîrê terî maka xwe bixwe, da xurt bibe . 

Lorik ji vê bendê der e, zayenda wê mê ye. Lorik, ew şîrê ter yê ku li çend 

rojên pêşî didoşin dema germ dikin, diqete û dibe wek penîr; xwe bi heve 

nagire . 

26 . QAFÊN MALÊ  

Qafên ku di nav malê de û ji bo xwarinê bi kartênin, zayenda wan mê ye . 

Mînek: Vê zerikê (piyanê), vê laHy~ vê beroşê, vê çay¬danê, wê şûşê, wê 

qedehê, wê Icgcne, wê binqedehê, vê paJankê (safokê .( 

Parzûn: Ew jî palanke, zayenda nêr disitane, lê ez dibêjim, gereke ew jî 

mê be. Ji ber ku parzûn ji du gotinan pêkhatiye ((par û zûnj); zûn bi 

wateya girtin hatiye, ango makder e, divê mê be . 

Kevçî ji vê bendê der e, zayenda kevçî nêr e . 

Firaxa ku zadê xwarinê dikeve têde (firaxa kevin), zayenda wê mê ye, 

wek: vê kuwarê, vê îsirê, vê hebanê, vê meşkê . 

Firaxa av dikeviyê (kevn û nû) zayenda wan nêr e, wek : 

Cêrê avê, kunê av~ cewdikê avê, misînê avê, selah iyê avê. Kevçi, zayenda 

wî nêr e. Kevçî di rengê xwe ê pêşî de, çaxa mirovê Kurd bikar aniye, dar 

bûye; darekî panî şahîk bûye, û ji ber ku, darê hişk nêr e, ji lewre kevçî jî, 

nêr  
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 .hatiye . 

27 . HÊSINCA W : 

Tefşo û hêsincawên wek tefşo, zayenda wan nêr e, wek, çakûç, qazme . 

Tefşo: Di bingehê xwe de, ji kevirî dirust bûye; jê re di gotin tefş. Tefş jî 

parçe kevirekî pankirî bû, pê zevî dikolan û ajel û dehbe jî pê dikuştin, 

nemaze li nêçîrê. Ew tefşê kevirî, li paşê bû bi tefşo. Tefş, ji rengê xwe ê 

pêşî dûr ne  
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ket, kevir bû tefş (parçe), û li dawî tefş bû tefşo. Û ji ber vê jî tefşo, 

zayenda kevir ku nêr e sitand . 

Bêr: Zayenda wê mê ye . 

Ez dibêjim ku bêr ji gotina birin hatiye, ango dikare komikek ax hilgire û 

ji cihê wê biguhêze. Birin (navê kar), zayenda mê distîne; ne dûre ji vê 

hatibe, ku zayenda wê mê hatiye . 

82 . ALAVÊN HÊRTINÊ : 

Alavên ji bo hêrtina zad, zayenda wan nêr e, wek: Aş, destar, girik, 

mihkut, cim (cuhnî). Destar û cim, ev herdu alav ji rengê xwe ê kevirî dûr 

ne ketine, û ji ber ku kevir, zayenda wî nêre; ewên dî jî nêr hatine . 

Aş jî her li ser rêbaza destan bûye. Du fer destar li ser hev bûn û ji wan re 

feraş digotin, ew jî her ji kevir bûne; di bingeh de jî fereşe, ango ev (kevir) 

yekî pan û fere . 

Girik jî wek destar e, lê ew ji heriyê dirust dikin, û ta hişk dibe, ew ji rengê 

xwe ê bingehî dûr ketiye, û zayenda wî wek a destan nêr hatiye . 

Girik, ji bo sipîkirina çiltûkî ye; çeltûk bi qaşil (tûk)a xwe ve ye, vêce li girikî 

dihêrin, ji ber ku girik sivike, nahêle ku birinc bête hêrtin, belê sipî dibe . 

Mihkut: ji dar dirust bûye, ji ber ku ew jî parçek ji darê hişk e, û darê hişk, 

zayenda wî nêr e, em dibînin mihkut jî zayenda wî nêr hatiye . 

Moxil, bêjink û serad, ew jî zayenda wan mê ye . 
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29 . HALETÊ KEVIN : 

Halet û li gel 'hemî parçên, ku pêre ne, zayenda wan nêre, wek: Wî haletî, 

wî nîn, wî şûrikî, vî gêsinî. û ev parçeyên halet hemî ji dar pêk hatine, 11 

gêsin jî, ji hêsin saz bûye, dar û hasin zayenda wan nêr e, ji lewra halet û 

bi beşên xwe ve, zayenda wan nêr' hatiye. Ji ber ku, çêkirina wan ji rengê 

dar dûr ne ketiye . 
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30 . RAXISTINA MALÊ : 

Hemî ew tiştên, ku di malê de tên raxistin, zayenda wan mê ye . 

Mînek: Wê rsxeke (meeşê); wê teyijê, wê mamrê, vê ciliks nimêjê, wê 

hesîrê, vê nivînê, vê doşekê, wê nivînokê, wê doşekokê, wê bendikê . 

Bendik li ser zarokê re di binê dergûşê re dibin û pê zarokê di dergûşê de 

girêdidin . 

Kulav, ji vê bendê der e, zayenda kulav nê re. û li vir, ez dibêjim, ku cara 

pêşî mirov, kulav li ber xwe kiriye, û paşê di malê de raxistiye, vêce kulav 

jî wek sakoyek, ebayek, ji bo laşê xwe ji germ û sermayê bi parêze, û wek 

em dibînin cilên li berkirinê hemî, zayenda wan nêr e; vêce ez dibêjim, 

dema em li zayenda kulav binêrin gereke em wî, ji beşê cil û berk 

bihejmêrin . 

Balgeh, zayenda nêr distîne. Navdêra balgeh di bingehê xwe de ji du 

gotinan pêkhatiye; (pal û guh), û ji ber ku di kurmancîyê de ji bo gotina 

dumil, zayenda navê didoyê distîne; ji ber ku navdêra guh jî zayenda wî 

nêre; balgeh (palguh) jî zayenda nêr standiye . 

31 . MÛÛ PIRÇ  

Mû, zayenda nêr distîne. Lê hemî corên pirçê ku hene, zayenda wan mê 

ye . 
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Mînek: wê porê, wê pirçê, wê kejê, vê flirîyê, vê livayê. vê pÛJ1ê. Hirîya 

mihê ezê bikim balgeh. Laşê wê keçike bi pirçe; lê pirça wê zer e . 

Liva berxê me hûr e, bi kêr nivînê nayê . 

Pûrta seg, pûrta devehê, a kitikê, û pirça kitikê jî dibêjin. Keja hin bizinan 

zer e. mirovê kej ewe, ku pirça wî zer e . 

Lê mirovê boz, pirç û pora wî bi ser sipî ve diçe "zarok, xort ." 
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32. TEVN Û RÎs  

Tevin bi xwe, zayenda mê distîne, lê hemî endamên (navdêrên) di 

malbata wê de, zayenda nêr distînin . 

Mînek: Mû, rîs, ben, dezî, ta, û tiştên, li ser tevnê çêdibin, wek: çelte, 

tûrik, ceha, gûnî, çiwal, kîs, Iûtik, zayenda wan nêr e . 

An jî bi rengekî dî , em dikarin bêjin, ew pêwistîyên, ku bi tevnê hatine 

çinîn, û yekcem in, zayenda wan nêr e. Têr û xurc ezîn, ku ji du ceman pêk 

tên, zayenda wan mê ye . 

Cem bi xwe, zayenda wê mê ye . 

33 . BAR Û PIŞTÎ : 

Bar û piştî, zayenda wan nêr e . 

Barê mehîna min genime. Lê barê hespê te xwê ye. Me barek dar bi kerê 

enî . 

Bar: Barek genim, barek ceh, barek dar .. .li ser pişta dewaran diguhêzin . 

Piştî: girêdanek ji darik, qirşik û pûşê, ku mirov bi pişta xwe hildigire. 

Pîreka Kurd piştiyên daran û ên qirşan li ser pişta xwe, ji çolê di guhezte 

mala xwe. Ji ber ku, li ser pişta xwe diguheztin, piştî nav lê kirine . 

Vêce ez dibêjim, ji ber ku, bar û piştî serdestî pişta mirov û a dewêrin; 

lewre, zayenda nêr sitandine  

Melû: Qersela zadî dema diçinin, jê re melû dibêjin   .  
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 .Palevan bi dasa xwe zadî diçine û ta ku dikare bi milê xwe hilgire, li pey 

xwe rêz dike, her komikek ji wî zadî navê wê melûy e. Eger em bi navê 

milek pûş dibêjin, zayenda mil ku nêre distîne, lê melû navek ji xwe re 

standiye, û gelek li komikê jî diçe, zayenda mê standiye   .  

 .Kurtanê ser pişta dewarê, zayenda wî nêr e. Lê bennilk, ya ku ji kurtan 

biçûktir e û dikeve ser milê dewaran , 
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zayenda wê mêye. Bermilk jî wek melûyê zayenda mê ku ji zayenda navê 

mil cihê ye standiye . 

Zîn jî mêye. Lê hevsar nêre. Hevsar, di bingeh de (hev û ser)e. Li vir 

hevsar, zayenda serî ku nêr e standiye . 

Navteng: Ew jî weke şûtika pişta pîrekê, zayenda mê sitandiye. An jî ew ji 

du gotinan (nav û teng) pêkhati ye û . ev herdu navdêr zayenda wan mê 

ye . 

Navtenga hesp;du wateyan dide : 

1(  Teng: Newq . 

2(  Teng û şûtik jî jêre dibêjin . 

34 . CIL Û BERK (berg ( 

Laşê mirov nêr e, û çi cila ku mirov li ber xwe dike, zayenda wê nêr e . 

Mînek: VÎ kirasî (gir û laş), wÎ binkirasî, wÎ şalî, wÎ şspikî; wî êleld, wÎ 

sermilî, wÎ kurtekî, wî xeftanî, vî çskêti, vî kulavî, wÎ sskoyî, derpêkurtik; 

delpîyê dirq .. : 

Tişta ku tê girêdan, û nehatiye dirûtin, zayenda wê mê ye. Wek: Vê 

destmalê, vê şaşIkê, v8 piŞtIkê, wê bazbendê, wê goreyê (ew jî berê 

dihate girêdan), vê pêla vê, pêlav ku berê çarox bû, ew jî dihate girêdan, 

bersing (berdilk), ya ku li ber singa biçûkan girêdidan, mê bû, ji ber ku , 

ew jî girêdan bû, lê gava ji bo şagirtan jî, li dibistanê bi kar anîn; li gel ku 

wek kiras tê dirûtin jî, lê ji ber ku ,wek bersinga zarokê bi ser hemî cilên 
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xwe de li xwe dike, nav jî berdilk (bersing) lê kirin; ji lewra zayenda wê jî 

mê hatiye . 

Pêşmalik jî bi benekî (şûtik) li newqa xwe girêdidin, zayenda wê jî mê ye . 

Devzendik, zayenda nêr sitandiye, devzendik ji du gotinan pêkhatiye 

((dev û zendik)), dev nêr e û zend jî nêr e, dibe ku ji ber vê be. an jî wek 

hemî cilên dî ku zayenda wan nêr e, ew jî nêr hatiye . 

Zendik (devzendik) jî bicûkkirina zende, û ji bo heman  

ho, wî jî zayenda nêr sitandiye .  . 

Qewlikê quranê jî weku kiras hatiye, û zayenda wî jî  
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nêre . 

Tûrik, çelte Û kîsik, zayenda wan nêr e . 

Qewlik, dibe ku ji gotina kevlik; biçûkkirina kevel hatibe . 

35 . PÊWISTIYÊN MALÊ (modêm :( 

Pêwistîyên malê ku bi kehrebê (eletrîkê), an jî bi beta¬rîyan kar dikin, 

hemî zayenda wan mê ye, wek: Televiz¬yona me, radîyoya me, wê 

cilşokê, vê radiyoyê, perwane (bswcşênk), ûtîya me bi kehrebê ksrdike. 

Kembiyoters me a sala 1995 ê ye. Ettariya (alava leyistokan) kurê min 

heye . 

36 . ALA VÊN GUHESTINÊ : 

Alavên guhestinê, zayenda wan mê ye. Wek: Terembêla min nîne. Ereba 

dewaran jî me nîne. Biskilêta kurê min kevne. Vê qeyikê, vê kelekê, vê 

gemîyê, vê firokê, vê balafirê, kemyona bavê min ne bû. Pîkaba mirovekî 

me hebû. Ev tirêna ha, gelek kevn e . 

37 . ÇEKÊN ŞER Û KÛŞTINÊ : 

Hin ji van alavan, zayenda wan mê ye, û hinên dî nêr hatine. Tiving, fiş ek, 

kêr, xencer, tîra kevan; zayenda wan mê ye . 
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Berê tivingê, kevan û şûr, zayenda wan nêr e .. Gurz, mertal, zayenda wan 

nêr e . 

Ev çekên me navê wan gotin, çekên şer ên kevn in. Lê çekên şer û kuştinê 

ên vê ser demê, zayenda wan mê ye. wek: Qumbere, narincok, top, sarox 

... Kurmanc dibêjin : 

"Topa xwedê li mala te bikeve" Vê narincokê, vê qembereye ... . 

38 . BINYATA MAKDERÊ Û PAŞGIRA (EK) NAVÊ ALA VEK DIDE  

Binyata makderê li gel paşgira (ek), navê alavek pêk¬tîne. Ew navê nû jî, 

wek wî navê ku, jê pêkhatiye, zayenda xwe distîne . 
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Birrîn mê ye, birrek jî mê hatiye. Birrîn, dibe birrek. Bireks me winda 

bûye . 

Birrîna vî darê hişk, bi vê kêra kuh çênabe . 

Pêçan dibe pêçek  

Pêçan, navê kare û zayenda mê distîne, pêçek jî alavek mê ye . 

P êçan« te Ji vê desmalê re, ne tekûze. Pêçeka zaroka te sipehî ye . 

Badan, dibe badek (tomefis ( 

Badan, zayenda mê distîne, ji ber ku navê kar e, vêce ew navê jê çêbû ye, 

yê ku badek e ,ew jî zayenda mê distîne . 

39 . LEYISTIK  

Leyistikên ku mirov pê dileyize, zayenda wan mê ye . 

Mînek: Bûka mîrs, leyistika çirrê, me çira we bir . 

Damê û nehberkê. Werin em bi nehberkê bi lîzinc Leyistika holê jî heye, 

ew jî zayenda wê mê ye. Me hola we bir. Di vê leyistikê de kaşo nêr e, ji 

ber ku, kaşo darekî dirêj î şahîk e, û ji rexê ku pê li gokê dixin weha çilakî 

ye, ango xwehr e, û ji rengê dar ne ketiye. ji lewra zayenda darê hişk, ku 

nêre sitandiye. Lê gok, her çende ew jî, ji darê hişk e, lê ew ji rengê xwe 



Rêzimana kurdî | 3751  

 

ê pêşî dûr ketiye, weha gurover bûye, tiştek nû derketiye. Herweha guk 

li ber kaşo jî lawaze. Û ez dibêjimji ber vê jî, zayenda mê sitandiye . 

Leyistikên ku di nav destên zarokan de ne, li gora şêwesaziya wê leyistikê 

ye; eger di rengê hespek de bê, wê zayenda hesp bistîne, ku nêr e. Lê 

eger leyistik firoke be, zayenda firokê, ya ku mê ye distîne. û eger bûkik 

bê, wê zayenda mê bistîne . 

4Û.PÎSÎ Û GEMAR : 

Pîsî (gû) , zayenda wî nêre. Lê hemî gemar û qirêja mayî zayenda wan mê 

ye . 

Mînek: Wî gûyi, wî pîsiyî. Vê mîzêJ vê rîxêJ wê pişkulê: wê serkilê, wê 

zelqê: wê çi/mêJ wê lîkê: wê keniştêJ vê teniYê : 
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vê xuhdanê vê qir~jê, vê gemsrê .. .. 

41 . ASMAN : 

Asman bi xwe, zayenda nêr distîne, lê hemî ew navdê¬rên ku di nav 

asmanî de ne, zayenda wan mê ye. Wek , 

heyv, roj û stêr .  . 

Asmanê şîn. Roja azadî, wê kengî li me hilê? Heyva me yek şevî ye. Stêra 

wê ji asmanî rijaye . 

42 . HEWR(ewr ( 

Hewr, zayenda wî nêr e. Lê hemî tiştên ji hewr dirijin û dibarin, zayenda 

wan mê ye. Wek, berf, baran teyrok (terze), xunav, av, avih, şspe, lehî . 

Berfa zozsnên Kurdistanê, ta meha tebaxê jî, li kopên çiya dimîne . 

Barana avdarê, Ji bo çsndinîye gelek baş e. Xunsveke hûr dibare . 

A va bîra me çikiya . 

A viha bIharê digre rûyê giyayî . 

)Şapa meha gulanê bikeve mala dijminan ( 
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Kurmanc weha dibêjin: Lehîya çemî rabûye û gelek tiştên gundiyan Ji ber 

xwe birine . 

43 . BA  

Ba nêre. Lê hemî ew navdêrên, ku ji bayî bi nav dibin, an jî resenê wan ba 

ye, zayenda wan mê ye . 

Wele Bahoz, badev, baguv, babilîsok, bager, seqem, ser¬ma, qeşa 

(sehol), şembelîlik... Dibêjin, vê bahozê, vê badevê, vê bebilîsokê, vê 

bagerê, ji seqemê destên min cemidîne. Serme vê zivistanê dijwar e. Ezê 

di vê bahozê de biçim ku !? 

Li vê şcmbelîlkê binêr e, çawa ava şirikê bûye qeşa û şembelîlkeke mezin 

dirustkirye . 
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44 . AGIR  

Agir, piring û dû, zayenda wan nêr e . 

Vî sgirî, agjrê daran. Wî pjrjngê agir, pIjingê sor. Dûyê tepikan gelek heye. 

Dûyê agjrê daran hindik e . 

Lê beşên mayîn, yên ku bi agir ve girêdayî ne, zayenda  

wan mê ye . 

Mînek: Gurrîys agir, pêta agir, çirîsoke agir, rijûya agir, kûmirs daran . 

Birûsk û bileç jî, zayenda wan mê ye . 

Agirdan û tenûr, zayenda wan mê ye. Ji ber ku ev herdu navdêr cihekî 

agir ê taybet e . 

û berê me got, dema cihek bi nav bû, zayenda wî mê ye . 

45 . DEM: Hin kes bi zayenda mê, û hin jî bi zayenda nêr dinivîsin . 

Ezê hin malikan ji helbestên kilasîkên kurmancan  

binivîsim. Cizîrî dibêje : 

 "Wê mecelê ku cemala xwe tecella dikin Lazim e secde bibin ber te di wê 

gav û demê Dibezim her wekî goyan  



Rêzimana kurdî | 3753  

 

Dema ew têne meydanê  

Dema ew tên bi bezî tên  

Digel qewsên ŞÎrazî tên" 36  

"Mjhrabê du birhên te bibînit anf  

Niyet çi bi cih tştî dema tekbîr" 37  

.Jvszik« min her dema bêtin xersm  

Sed hezar dil wê lipê hev der qcts ":' 

Li gora van mînekan, Melayê Cizîrî, zayenda mê daye navdêra (dem .( 

Em bêne ser mamostayê mezin Ehmedê Xanî û hin  

36 DÎwana Melayê CiZÎrÎ. Jêdera berê r. 221. 37 Jêdera berê r. 242 . 

38 Jêdera berê r. 297 . 
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malikan ji helbestên wî, ji Mem û Zîn : 

"Roja ku dibûye Îdî Newroz Tazîm i ji bo dema dIle!i-oz"39  

"Gava kete sûretê cîhanî Pêxemberê axiruzzemanî" 40  

"Ev mujde ewan dema kirin gûş Yekcari ji şahiyan nema hûş., 41  

Di van mînekan de em dibînin, ku Ehmedê Xanî jî, zayenda mê bi navdêra 

dem daye . 

Dem û wext zayenda mê distînin, û hemî'ew navên ku dem nîşan didin, 

zayenda wan mê ye . 

Mînek: Roja Newrozê, heyva gulanê, sala bihûitî, vê biberê; vê payîzê, vê 

zivistanê, vê havînê, vê bihnê, vê kêlikê, vê detnpîvê (saetê), dema ez 

hatim, dema tu çûyî . 

46 . PÎVAN Û KÊŞAN  

Dirêjîya zevî, pehnîya wî, ferehîya xanî, kûrahiya çalê û tengîya wê, 

ziravîya rê, sitûrî û tenikî, giranî û sivikî, zayenda wan mê ye . 

Alavên pîvanê, mitir, kîlo û beşe biçûk û beşe mezinên wan, hemî 

zayenda wan mê ye . 
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Kîloya şekir. Mitra kirt (qumaş). Gaza caw . 

47 . BIÇÛKKIRIN  

 .Tiştek biçûk dibe û tiştekî dî dide . 

Eger tiştek biçûkkirina tiştek dî ye, zayenda wî tiştî distîne, wek: Zend, 

zayenda wî nêr e, zendik jî zayenda wî sitandiye, û nêre. Vî destî, vî des 

tikî ( destikê ku pê radihêjin beroşa germ), destikê hêkpêjê, destikê kêrê 

û ê derî. Destikê zêr yê ku ji bo xemla zarokan bi kartînin. Ker  

39 Ehmedê Xanî. Jêdera berê r. 120. 40 Jêdera berê r. 30 . 

41 Jêdera berê r. 188 . 
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zayenda wî nêre, kerikê ûtîyê jî nêre . 

Li Vir em dibînin ku, kerikê ûtîyê zayenda kerê nêr sitandiye. Di nav civaka 

kevin de, li gor pêwistîyên wan; kerikê daran û ê tepikan jî hebûn. Dema 

darên birî ên ji bo şewatê li ser hev dinijinîn, jêre kerik digotin. û tepik jî 

li ser hev bi rêz dihûnan û bilind lêdikirin, ji wî re jî kerikê tepikan digotin . 

Pişt zayenda mê sitandiye, pişteka derî jî, zayenda mê sitandiye . 

Sitirhê pez û dewaran, zayenda wî nêr e, sitirhik jî zayenda wî nêr e . 

Bin, binê xanî, binê bîrê, zayenda nêr sitandiye, binikê fincan û binikê 

şûşa çayê jî, zayenda nêr sitandiye . 

Zayenda dev nêre, devikê şûşê, devikê qotîkê, zayenda nêr sitandiye . 

Telî mê ne, ji bo vê jî em dibînin; penc, kulm, mist, tep, buks, zayenda 

wan mê ye . 

48 . NAVÊN RAZBER  

Navdarên, ku mirov bi her pênc hestên xwe nikaribe wan nas bike, lê bi 

ramana xwe û di sewdanê xwe de nas bike . 

Ji van navan, sewdan II hiş zayenda wan nêr e, lê çi gotinên bi hiş û 

sewdan ve girêdayîne, hemî zayenda wan mê ye . 
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Mînek: BÎr, bawerî. roşinbîrî, hişyarÎ. VÎn hêvi hevalî; biratî, bextiyarî, 

zanîn, xweşI: bextreşî, zordari sitem¬karî .. .. 

Ev tişt li bîra min ne maye . 

Di bawerîya min de, wê Kurd serkevin . 

Roşinbîrîys Ehmedê Xani di wê serdemê de, gelek bilind bû . 

Kêşa me pêwist! bi hişyarîya gelê xwe heye. Bi vîna gel, em dê bi ser 

kevin . 

Heva1îya rast, biratî ye . 

X weş'Îya me di rojeke aştî de ye . 
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49 . PESN, GILEH Û GUNEH : 

Ev hersê nav, di hin zaravan de zayenda mê, û di hinan de zayenda nêr bi 

kar tînin . 

Gileh: Gilehê min li rex bavê min neke; ew dê li min bide. Dema mirovek 

bi nexweşiya sermayê dikeve, jêre dibêjin : 

"Gilehê te li xesûya te" bi wateya ku jêre dibêjin bila xesûya te bi sermayê 

bikeve, ne em pê bikevin . 

Guro, mirovekî nebaş e; wî gJ1ehê gundîyan li nik polîsan kir û ew dane 

girtin . 

Guneh: Gunehên wî pir in, ango wî gelek karên çewt û nebaş kirine . 

Gunehkar, ew mirove yê ku karên çewt dike,yê ku xweda û mirov jê 

nexweş bin. Zordarî, gunehkarî ye. Gunehbar, ewe, ku guneh lê bar dibin. 

Ez barê vî gunehî hJ1nagirim. Ez vî karî nakim, û xwe gunehkar nakim . 

Min ev tişt ne bi mebesta nebaşi kir, û xwedê min guneh bar neke. Mirovê 

baş barê gunehan hilnegire . 

Mirov, paş mirinê bi agirê gunehên xwe dişewite. Wateyeke dî jî heye, ku 

dibêjin; gunehê min pê hat, ango dilê min pê şewitî û ez ber dikevim . 
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Mirovekî guneh e (bê guneh e), dûr belaye . 

Ji gunehê min bû, ev bi serê wî hat; xwedê tola min jê sitand. Navdara 

guneh bi herdû reng il wateyan, zayenda nêr distîne . 

Lê mamostayê mezin Ehmedê Xanî ji bo vî navî, zayenda mê bi kar anîye 

il di Mem û Zînê de dibêje : 

"Ez hatime vê demêji ba wan Emma guneha me tê bi lawan ,,"2  

Ji bo vê jî, M. E. Bozarslan, dibêje: "Xanî li vir peyva guneh, wek peyvikeka 

mêyî bi kar anîye û gotiye (guneha  

42 M. E. Bozarslan: Ehmedê Xanî, Jêdera berê r. 194 . 
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min); lê di zimanê peyvînê da bi piranî peyvik wek peyvikeka nêrîn tê 

karanîn û tê gotin (gunehê min) yan (gunehê min hat)". 43  

50 . MAKDER (çawik ( 

Kar, zayenda nêr distîne, lê hemî navên kirinê, zayenda wan mê ye . 

Makder, wekû navê kirinê, zayenda mê distîne . 

Mînek: Lêkirin: Lêkirina te Ji vi diwar! re, gelek sipehf ye. Çinîn: ko çinîna 

genimê me ye, ezê biçim melûyan komkim . 

Kuştin: Şerê birakujî, kuştina canê xebatgêriyê ye. Bihîstin: Ez li xwe 

dcrdixim, ku bihîstina min kêm bûye. Xwestin: Îro xwestina keça min e . 

Şikestin: ŞIkestina leşker di aniya şer de, metirsi ye ... Şikestina vê camê; 

bi destê Azadi bû . 

Nivîsandin: Nivisandina bi tipên Lstînîji bo zimanê Kurdî gereke . 

51 . GOTINA DUMlL (gotina cot ( 

Zimanê kurdî, zimanekî li ser wateyê ava bûye. Gotina dumil, ya ku ji 

darêja xwe a pêşî dûr neketibe, û tu tîp ji gotinê ne keti bin, wateya wê 

xuya ye, II zayenda wê jî tê naskirin, ji ber ku, herdu navên li hev siwar, 

ên wê belo ne, zayenda wê jî bi vî rengê xwarê tête naskirin : 
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1(  RENGDÊREK Û NAVEK  

Dema ku navdêrek ji du navan pêk hatibe û navê paşî rengdêr be, 

zayenda navê dudoyê distîne. Wek: Pîrejin, Pîremêr, gennav, kevnekires, 

sorgul   ...  

Pîrejin ango jina pîr, pîremêr jî ango mêrê pîr, ava germ, kirasê kevin û 

gula sor; di van hemî mîne kan de, mebesta me 'navê dudoyê ye, ji lewra 

jî zayenda navê dudoyê distîne . 

43 Jêdera berê r. 194 . 
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Pîrejin, zayenda jin ku mê ye distîne. Pîremêr, zayenda mêr ku nêre 

distîne. Kevnekiras, zayenda kiras ku nêre distîne. Dema em kevnekiras 

dibêjin, mebesta me kirase, ne kevn e. Ji bo vêye, em zayenda navê 

dudoyê ku nêre distînin . 

Di van mînekan de, em dibînin ew navê, ku dumil e her û her, zayenda 

navê didoyê, yê ku mebest jê ye distîne . 

2(  NA VEK Û NA VEK  

Dema ku navdêrek ji du navan pêk hatibe, zayenda navê mebest yê ku 

em ser wî dipeyivin distîne. Wek : 

Jinmem (jinmams min), Jinxel (jinxala min), Jintî (jintitya min), dêmsr 

(dêmsrs wî), rêziman (rêzimana kurdî), amojin, xalojin û birsjin   ...  

Di her pênc mînekên pêşî Uinmsm, Jinxsl, Jintî, dêmar, rêziman) de, 

mebesta me jin, dê û rê ye, ji lewre jî navdêra dumil, zayenda navê pêşî 

distîne. Di her sê mînekên dawî de ( amojin, xalojin û birsjin), am, xal û 

bira, zayenda wan nêre, lê navdêra dumil zayenda jin ku mê ye distîne; li 

vir navê dudoyê sitand; ji ber ku mebesta me jin e, ne mam, xal û bira ye . 

Em dibêjin: Amojins min, xslojins min û birsjins min . 

3(  SER Û NAVEK : 
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Ew navê, ku ji navê ser û navekî dî pêkhatiye, zayenda wî navî distîne . 

Serbar: Li çaxa koçerî II çandiniyê bi kar tanîn; dema ku, barê dewarê 

bardikirin, û hin ji pêwistîyan "têra mewîjan tijî bû û hin mewîj li erdê 

man" ji bo ku wan mewîjan bi şûn xwe de ne hêlin; di nav paçekî an jî 

tûrekî de di danîn û li ser bar girêdidan, û jê re serbar digotin. Serbar jî, 

weke bar zayenda nêr distîne. Ji ber ku, ew jî bare; barê ser bare. Serkom, 

navê didoyê ku kome zayenda mê distîne, ji lewra serkom jî, zayenda mê 

distîne . 

Sercem, Cem (cema têrê) mê ye, ji lewra sercem jî divê mê be. Di van 

mînekên jor de, careke dî em dibînin, ku gotina dumil, zayenda navê 

didoyê distîne, jiberku mebesta  
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me navê didoyê ye. 4) BER Û NAVEK  

Ber; di kunnanciyê de, ev navê ha li pêşiya gelek navan hatiye, û ew navê 

dumil yê, ku pêk jî hatiye, her û her zayenda navê didoyê standiye . 

Berpal: Gotina pal, weku navek ew jî, zayenda mê distîne, ji bo vê jî, em 

dibînin, ku berpal jî, zayenda mê sitandiye. Balgehî dane ber pala xalê 

xwe . 

Berpala xalê xwe xweşkeç  

Berstu: Berstuyê min têşe. Stu, zayenda nêr distîne, berstu jî zayenda nêr 

standiye. Berstûyê min qerimîye , 

Bernav, nav, zayenda nêr distîne; bernav jî, zayenda nêr distîne. Navê 

didoyê nêr e . 

Berroj: Roj, zayenda mê distîne; berroj jî, zayenda mê distîne. Berroja 

xaniyê me xweş e . 
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Berbang: Bang, ji bangdanê hatiye, zayenda mê distîne, berbang jî, 

zayenda mê distîne. Bi banga melê re, ez hişyar bûm. Ji berbangê ve, ez 

hişyar im . 

Bernivîsar: Nivîsar, mê ye; bemivîsar jî ,mê ye . 

Gotina dumil; ya ku, ji ber û navek pêkhatiye, zayenda nav distîne . 

Berbanik: Ev navê ha li gel ku, zayenda navê didoyê banik e (biçûkkirina 

ban e) jî, lê zayenda berbanikê mê ye; ji ber ku, ew, navê cihek nîşan dike . 

Berbanka kurmancî rengê belkona (verende) îro ye . 

5 ( BIN Û NAVEK : 

Binçen: Binçena min werimî ye. Çen (Çenage) mê ye; binçen jî mê ye . 

Binguh: Guh, zayenda nêr distîne, binguh jî, zayenda nêr sitandiye. 

Binguhê min qelişiye . 

Binav: Av, zayenda mê distîne, binav jî, zayenda mê  
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standiye. Binava vê deverê kûr e . 

Binkun: Kun (qul), zayenda mê distîne, binkun jî, zayenda mê distîne, ev 

cih binkuna mîroya ye. Herweha navê cih jî dide . 

BrNSER: Binserê min nexweş e . 

Binpehnî: Pehnî, zayenda mê distîne; binpehnî jî, zayenda mê distîne. 

Binpehîya min qelişîye . 

Binecih ji vê bendê dere; wek navê cih bi kartêt, û zayenda mê distîne. 

Bavê min digot : 

Em gihabûn bineciba xwe. Binecihe te likuye ? 

Lê di malê de, û li dema raxistina cihên razanê, em dibêjin; bincihê xwe 

rastke, an jî bincihê serê min nexweş e; gereke ew jî zayenda cih bistîne 

û nêr be.Lê binecih, wek navê cihekî bi kartînin, ji ber wê ye jî, ku zayenda 

mê sitandiye . 
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6(  PAŞ Û NAVEK : 

Paş jî navek e û li gel navekî dî, navdêreke dumil pêk tîne. Ev navê nû , 

zayenda navê dudoyê distîne . 

Paşguh: Gotine min, lipsşguhê xwe ve avêt . 

Ji ber ku, guh nêre, paşguh jî nêr hatiye. Zayenda navê  

didoyê sitandiye .  . 

Paşîv: Psşîve me dereng bû . 

Şîv, zayenda mê distîne, paşşîv jî, zayenda mê distîne. Paşkar: Peşksrê te, 

çi encam da ? 

Gotina kar, nêr e, paşkar jî nêr hatiye . 

Paşdem: Paşdems bê, em dê çi bikin   ?  

Dem, zayenda mê distîne, paşdem jî, zayenda mê distîne. Paşxistin: Xistin 

makder e, û zayenda mê distîne, paşxistin jî, zayenda mê distîne . 

Psşxistine civînê ji bo çi bû   ?  

7(  PÊŞ Û NAVEK : 

Pêşgotin: Pêşgotin» te di kovarê de xweş bû . 
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Gotin mê ye, pêşgotin jî , mê ye . 

Pêşxistina civînê ji bo çi bû ? 

Xistin makdere û zayenda mê distîne, pêşxistin jî, mê ye. Pêşçinîna 

genimî . 

Pêşberê xwe binêre . 

Hemî ew pêşgirên hene, û eger me, ew pêşgir jî weku navek jî dîtin, her 

û her gotina dumil, zayenda gotina didoyê distîne . 

8(  NAVEK Û MAKDEREK (bûn, kirin ( 

N avek bi makdera bûn re, an jî bi kirinê re, navek nû  

 .dide û zayenda mê distîne .  , 
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Mînek: Sor: Sor bi xwe zayenda nêr distîne. Gula sor, sor, li vir rengdêr e. 

Eger me makdera (bûn) pêve kir, dibe sorbûn . 

sarbûna çavên min) neji xwe re ye ! 

)sor û kirin) "sorkirin :" 

Sorkirina porê bi sorê hinê spehî ye. Rengê porê sorkir . 

Sorkirina rûn ji bo girarê ye. Rûn pijihs; hate qelandin . 

)Reş û bûn) Reşbûna lêvan nexweşiyeke dixe berçavan. Reşbûn li gel tîpa 

hevbendî (a), zayenda mê distîne. Reşkirin: Reşkirina çavan bi kilî 

sipehîye . 

Şînbûn: Şînbûna ber çavên te;ji wê ketinê ye ? 

Şînkirin: Şînkirine nîvê jêr, ji dîwarê hundirî, rêzik» bav û bapîran e . 

Bi vî awayî, hemî reng li gel makdera (bim) û ya (kirinê), têne bi karanîn, 

û zayenda mê distînin . 

Hin gotinên dî jî hene : 

Xweş, xwarina xweş. Xweş li vir rengdêr e. Xweşiya xwarina te) di tûjîya 

wê de bû. Xweşî, bi (î) kutah dibe, zayenda mê distîne . 

Xwesbûna xwarina te) hişt eln gelek bixun. Xweşkirina te Ji me re) hişt 

em bimînin . 

Sax:  Mirov gerek e di saxiya xwe de) karekî baş bike . 

71  

  

Saxiya te dixwazim , 

Saxbûna wî, ji me re gelek giring e. Ssxkirins wî, li ser destê te bû . 

Ker: Zînê ker e. Kerîtîya Zînê ji guhê rastê ye . 

Ketbûns zînê ji zikmakî ye. Xwekerkirina te, neji xwe de ye . 

XURTBÛN Û XURTKIRIN : 

Xurtbûna laş ne bidest mirovî ye. Xurtkirina laş di riya werzişê de çêdibe . 
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Ew makderên ji du gotinan, ji navekî û ji (bûn an kirinê) pêk tên, paşgira 

hevbendîyê (a) distînin, ango zayenda wan mê ye. û bi vî rengî gotin gelek 

hene. û ez dibînim ku, hemî ew nav rengdêr in, wek xurt, dibe xurtbûn, 

an jî xurtkirin. Sax, dibe saxbûn, an jîsaxkirin   ....  

9 ( NAVEK Û BINYATA MAKDERÊ : 

Serşok: "Ser û şok" (şûştin), zayenda navê kar (şûştin) ku mê ye distîne . 

Destşok jî wek serşokê ye; dest û şok (şûştin), zayenda navê kar ku şûştin 

e distîne. destşok navê cihe û navê alavekî ye . 

A vşok: Av û binyata makderê, zayenda mê distîne. Ji dewê ron yê, ku ne 

tîr e avşo dibêjin. Dema piyan şûna mast be, bi avekê dişon û hingê ew 

avşo ye. A vdeşo jî dibêjin . 

101 PAŞGIRA (ayî ( 

Di kurmancîyê de, ew gotina, ku ji sê (3) tîpan pêk¬hatiye II tîpa nêvî 

dengdêr e; (ayî) bi ser ve dibe û gotinek e nû dirust dike . 

Hemî navên rengan digre, û hin gotinên din. çi navên, ku ev paşgir pêve 

dibe, zayenda wan mê ye . 

Mînek: Reş, dibe reşayî (reşahî). Di reşayiya şevê de mirov rêya xwe 

nabîne. Reş, navê rengê reş e; çarçefa min reş e. Li vir em dibînin, ku 

rengê çarçefê reş e. Bi wateya , 
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ku jê re dibe pesn; di giramêrê de rengdêr jêre dibêjin. Lê ez nikarim 

bêjim, ez di reşê şevê de diçûm; divê ez bêjim di reşayiya şevê de diçûm . 

Lê dema paşgira (î) bi ser ve dibe, navdêreke razber pêktîne. Mînek: reş, 

dibe reşî û li gel navdêreke dî, navdêreke dumil pêktêne . 

Mînek: dilreşî, çsvreşî, rûreşî .. ; 
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Reşê tarî, reş li vir, zayenda nêr distîne. Lê eger megot; reşayiya şevê 

(reşayî), ku ji navê reş dirust bûye, zayenda mê distîne. Herweha rûreşî 

jî, zayenda mê distîne . 

ŞÎN, dibe şînayî (şînahî). li hin zaravan tîpa (h) li cihê (y) dibêjin. Şînahiya 

asmanî, sipehîye. Lê kurmancan, navdêra şînî ji şînbûnê birine; bacan, 

îsot şînîn e, dibêjin şînîyê me îsal baş e ; 

Sor, dibe sorayî. Sorayîya (sorahîya) rojê, di rojava de sipehî ye . 

çavsorî jî, navdêreke razber pêkaniye . 

çavsorîys mirovê dsrdest.]! bêwijdanÎ ye . 

Zer, dibe zerayî. Zereyiye rojê jÎ ne mabû) lê em çûn û me rêya xwe bire 

sed  

Rengê rojê ê zer, zerayî dide û beladike . 

Tehl, dibe tehlayî. Lê, di axivtinê de tehlî jî dibêjin; sivik kirin e . 

Teblayîye vî giyayÎ dijwar e. Tebliya vÎgiyayÎ dijwar e. Şor, dibe şorayî. û 

şorî jî dibêjin: Şorsyîy« xwarina te gelek bû. Ji sorî min nekarî gelek 

bixum . 

Kesk, dibe keskayî. Herdu tîpên (sk) di gotina (kesk) de wek yek tîpê 

cihdigrin . 

Teng, dibe tengayî (ng) bi yek tîpê tên hejmartin . 

Tengsyîy« destê wî biştiye cwçsvteng jî bibe . 

Tengî jî dibêjin . 

Ça vtengî yê neke   ...  

Di van navên, ku di mînekan de ne; gotin ji sê tîpan pêkhatiye, û tîpa nêvî 

dengdêr e. II ya ku, çar tîpe û du tîpên bêdeng li dawîne; ew jî weke sê 

tîpan cih digre. Merd" dibe merdî   ...  
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Ji van mînekan diyar dibe, ku ev navdêrên ha,• bi herdu awayan çêdibin. 

Ango em dikarin, tengî an jî tengayî binivîsin. Lê wa diyar dibe, ku (î) wê 

bi serkeve; tengî li cihê tengayî cih digre . 

11 ( PAŞGIRA (î :( 

Çi gotina ku ji sê tîpan bihtir be û tê de tîpa bertalî dengdêrbe, (î) pêve 

dibe û navek nû dide, û ev gotin zayenda mê distîne . 

Giran, dibe giranî. Giraniya vê salê em êşandin . 

Arzan, dibe arzanî. Arzsnîys xwarinê, zIkê hejaran tijî dike . 

Belengaz, dibe belengazî. Belengszîys milcte me xelk neçar kirine, ku ji 

welatê xwe birevin . 

Perîşan, dibe perîşanî. Perîşsnîyê ew bê dest û pê kirye. Giran, dibe giranî. 

Şivan, dibe şivanî. Şivsnîye vî xortî bi camêrî bû . 

Hejar, dibe hejarî. Vê hejarÎyê emjipê xistine . 

Xweş, dibe xweşî. XweşÎya welatê me nayê pesindan. Dilovan, dibe 

dilovanî . 

Dilovsnîys dayikê, bi rasti ye . 

Bedew, dibe bedewî. Bedcwîys wê, di pora wê a sipehî de ye . 

Zozan, dibe zozanî. ZozanÎya bê terş kes nedîtiye. Hozan, dibe hozanî. 

Hozsnîys bê zanîn, cih nagire . 

Bihar, dibe biharî. Ev rojeke biherî ye. Bihsrîys li çiya xweş e . 

Ciwan, dibe ciwanî. Di ciwaniya xwe de w.Î, tu kar ji xwe re nekir ... . 

Heval, dibe hevalî. Hevalîya min û te biratî ye . 

Di roja îro de, hevaltî dibêjin. Lê ez dibêjim, ku ew şaşiye; mixabin, ku vê 

şaşiyê cihê xwe girtiye ... Herwekî gelek şaşîyan di zimanê me de cêhê 

xwe girtine . 

Rencber, dibe rencberî. Rencberîys zaroyên min weste. Nêçîrvan, dibe 

nêçîrvanî. Neçîrvsnîys mîrekên kurdan, di  
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biharan de; geşt û seyrana li nav gelî, çiyan bû . 

Neyar, dibe neyarî. Neyarîya dijmin hiştiye, ku em tuxm¬perest bin . 

Xêrxwaz, dibe xêrxwazî. Xêrxwazîya we ji me re camêrî ye . 

Mêrkuj, dibe mêrkujî. Mêrkujîyu Sedam ji bo kuştina Kurd û Ereban bû . 

Rêbirr, dibe rêbirrî, Rêbirrîye çetsn di vî çiyayî de heye. Dengbêj, dibe 

dengbêjî. Dengbêjiya Şivan Perwer Ji  

berxwedana gelê bindest re ye .  . 

Dûrbîn, dibe' dûrbînî. Dûrbînîya mirovê zana encamên baş dibe . 

Xwînrêj, dibe xwînrêjî. Nivîskar, dibe nivîskarî . 

Hemî ew navên, ku ji çar tîpan bihtir e û tîpa berî dawî dengdêre, (î) pêve 

dibe, gotineke nû dirust dibe, il zayenda mê jî distîne . 

Hin navên dî jî hene, wek: Dewlemend, dibe dewle¬mendî. Bilind, dibe 

bilindî. Nalbend, dibe nal bendî . 

Di van mîne kan de, wa xuya ye, ku herdu tîpên bêdeng jî weke yek tîpê 

cihdigrin, û ji ber vê jî, em dibînin ku, ev nav jî dikevin bin siha wê benda 

li pêş me goti bû . 

Di vê bendê de tîpa ber talî dengdêr e, ji lewre (î) distîne . 

Lê, gotina sê tîp jî, ya ku tîpa navî dengdêr e; tîpa bertalî ye.û ji ber vê ye 

ku (î) jî distîne. Ango navdêra ku tîpa bertalî dengdêr e, paşgira (ayî) û ya 

(î) distîne . 

Mamosta Qenatê Kurdo paşgira (anî) ji van gotinên xwarê re danîye: 

Jinanî, mêranî, bûkanî, soranî, Keçkanî (keçênî), xortanî, dostanî ... Di van 

gotinan de, û bi pêcewanî Qenatê Kurdo, ez dibêjim, ku paşgira (î) bi 

gelejmara wan ve bûye, û ji van gotinan, gotina Soran, korne.. ango 

gelejmare; soran bûye soranî, herweha di devokan de dibêjin: bûk çû 

malbavan û dibêjin: malbavaniya bûkê . 

Vêce ez dibêjim, ji gotina jinan jinanî çêbûye. û ji  
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mêran, mêranî û ji bavan jî, bavanî (bavênî) Ji ber ku dema ev gotin 

.gelejmarin, tîpa bertalî dengdêr e û li gora benda berê me gotibû, 

paşgira (î) distînin . 

12 ( PAŞGIRA (tî :( 

Gotina ku tîpa dawî tê de dengdêr be (tî) bi ser ve dibe, navê kar, ê razber 

dirust dike . 

Bira, dibe biratî. Biratîya bi camêrî cihê pesnê ye . 

"Biratîya quling û rovî ye :' 

Paşa, dibe paşatî. Psşstîye vî paşayî zordarî ye. Axa, dibe axatî. Axatîya 

berê nemaye . 

Zava, dibe zavatî. Zavatîya wî a çend rojan bû   ...  

Gundî, dibe gundîtî. Gundîtîya gundîyên me, birsti ye; ji hevudu bezdikin. 

Ev meJfyê hişk, ji dsn û sitandinagundîtî hatiye . 

Cihû, dibe cihûtî. Cihûtîya Cihûyên kudistanê bê astengî bû . 

Zaro, dibe zarotî. Bajarî, dibe bajarîtî. Bajarîtîya bajarÎyên Qamişlo, Ji 

gundîtîyê dûr neketiye . 

Gurrî, dibe gurrîtî. Gurrîtîys wî JÎ nexweşiyek: e . 

Di van mînekan de, em dibînin, ku tîpa dawîyê bi deng e (dengdêr e). 

Vêce, mirov dikare bêje, çi navê, ku bi tîpeke dengdêr kotayî bîne paşgir 

(parkît) a (tî) distîne, û zayenda wê jî mê ye . 

13 ( PAŞGIRA (dan ( 

Navek, çaxa ku ji navek u paşgira (dan) pêkhatibe, zayenda nav distîne . 

Paşgira (dan) bi nav re . 

Mînek: ça, dibe çsdsn. çadana me biçûke. çadan mê ye. Gul, dibe guldan 

(guledan). Guldana te sipebîye. Guldan mê ye . 
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Mûm, dibe mûmedsn. Mêş, dibe mêşedsn. Xwê, dibe xwêdan. Xwelî, 

dibe xwelîdan . 
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Dema tîpa dawî bêdeng be, (e) yek ji berî (dan) tê nivîsandin . 

Li vir, em dibînin, ku ev nav hemî zayenda wan mê ye, û ew alavên, ku ji 

wan navan jî çêbûne zayenda mê sitandine, ev ji rexekî; û ji rexekî dî ve, 

ew alavên çêbûne hemî navê cih belo dikin, û navê cih jî zayenda mê 

distîne . 

14 ( PAŞGIRA (geh ( 

Eger navek ji navekî û paşgira geh pêk hat û navê cihekî belo kir, zayenda 

mê distîne. û bihtir jî em dibînin, ku navê cih dide. Lê eger navek, ji navekî 

û paşgira (geh) pêk hatibe, û ew nav ji bo alavekî bi kar bêt, zayenda wî 

navî distîne .. Mînek : 

NA V Û PAŞGIRA (geh): Dergeh) mergeh, lîzgeh, çêigeh, şîngeh   ..  

Der (derî), deve û li paşê bi paşgira geh re bûye dergeh û navê alavekî 

diyar kiriye. û ji ber ku, der zayenda wî nêr e, em dibînin dergeh jî, 

zayenda navê ku deve, sitandiye. Mergeh (mêrg), ji navekî ku merr e (pez) 

û paşgira geh pêk hatiye; navê cihekî belo dike, ji lewra zayenda mê 

sitandiye . 

Lîzgeh, cihê leyistikê ye. Navê cih e û zayenda mê standiye . 

çêregeh jî cihê çêra peze, II ew jî navê cih e, zayenda mê sitandiye . 

Kargeh, navê cihê kar e . 

Kongeh, cihek ji bo vedana konan e . 

Cêgeh, cê û geh, navê tu cihan nade xuyakirin, belê cêgeh, maye cih ji ber 

vê ye , ku zayenda cih sitandiye ku nêr e . 

Bingeh, bin II geh, bin zayenda nêr distîne, û ji ber ku, bingeh jî her bine, 

wî jî zayenda bin sitandiye . 
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Bergeh, ber û geh, ji ber ku, (ber) zayenda nêr distine, û bergeh ne navê 

cihekî xuyakirîye, zayenda nêr standiye . 

Raste bihtirên gotinan, yên ku li dawiya wan geh têt, navê cih belo dikin, 

û navê cih jî zayenda mê distîne. Lê ez  
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di wan sê gotinan de, navê cih nabînim; ji ber ku, navê cih jîndar û di 

tevgerê de ye. Ango dema ez bêjim kongeh; navê wî cihî ye, ku kon lê 

vedane. çêregeh, navê wî cihî ye, ku çêriya pez û dewaran lê şîn bûye. Lê 

di gotina bingeh de, ez navê cih nabînim. û herweha navê bergeh jî; navê 

wî bergehî çiye, ne xuyaye. Weku em bêjin gund; gund jî ta ku em navek 

lê nekin em nizanin ka ew çi gund e. Ji ber vê jî, ez dibêjim ku, ew sê nav 

gereke zayenda nêr bistînin, her wekî çawe dergeh zayenda nêr distîne . 

15 ( PAŞGIRA (stan ( 

Paşgira (stan) bi ser navekî ve dibe û ew navê ji navek II paşgira (stan) 

dirust dibe, navê cihek belo dike . 

Kurdistan, Erebistan, daristan, goristan, morîstan, gulis¬tan ... (i) ji bo 

sivikkirinê ye. Ji ber ku, navê cih didin naskirin, zayenda mê distînin . 

Paşgira stan, eger bi ser navê kîjan gelî ve dibe; welatê wî gelî, ji me re 

belo dike. Bi wateya, ku navê cihek (welatek) şanî me dide . 

Bil ji navê gelan, navên dî, yên ku (stan) bi dawiya wan ve dibe; zayenda 

wan navan mêye, wek; dar (darên şîn), dibe daristan, dara heşîn mêye. 

Daristan cihekî, ku gelek dar tê de şîn bûne . 

Li vir careke dî, em dibînin, ku navê cih nîşan dike . 

Gul, rnêye, dibe gulistan. Gulistan ciheke, ku gelek gul tê de bişkivîne. 

Gulistan navê cih e . 

Gor, zayenda wê mê ye, goristan jî mêye. Goristan; ew cihe, ku gelek 

gorên mirîyan tê de hene . 
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Morî (mîro), ew jî mê ye, li gel paşgira "stan" dibe moristan . 

Morîstan; kunmîro ye, ku gelek mîro di nav de hene . 

Hemî ew navên, ku paşgira stan bi serve bûne, zayenda wan mê ye . 

Lê, navdêra Dûstan, ji ber ku, alavek dide naskirin, û ew alav ne cihek 

mayîndar e, belê dûstan cihguhêz e, JI lewra, zayenda dû, ku nêre 

sitandiye . 
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16 ( PAŞGIRA (lîn :( 

 .Navek li gel paşgira (lîn), navê cih dide û zayenda mê distîne. Mînek: 

Hêlîn, di bingeh de, hêklîn e; ew cihê, ku tilûr di nav de hêk dikin . 

Kulîn, di bingeh de, kunlîn e. Bi wateya, ku kunek e (qul) û lîn pêve bûye; 

cihekji bo kelûpelan daye xuyakirin. Kadin, di bingeh de, ew kadlîn e, tîpa 

(L) nemaye, û bûye kadin . 

17 ( PAŞGIRA (war ( 

Şiwar (şiştin û war), warê şiştinê, ciheke ji bo şiştina mirîyan; ji ber ku, 

navê cihek diyar dike, zayenda mê distîne . 

Berwar bi du wateyan bikartînin; Kurmanc dibêjin : 

a- Bcrwsrê te li kuye? Ango berê rêya te li kîj cih û warî ye ? 

Li vir jî zayenda war distîne ku navê didoyê ye, ji berê jî zayenda wî nêre, 

ji ber vê jî; berwar, zayenda nêr standi ye, û navê cih nade . 

b- Berwar çû. Bi wateya, ku xwar çû . 

Li vir jî, ez dibêjim, ji ber ku rêbwarên çiyayan her û her bi xwar û pêç in 

û warê (cihê) ku diçûnê de jî, bêguman di pêçekê ji wan pêçan de bû; ji 

lewra, her berwarek bi xwehriyekê dîtine. Berwar çû: Berbi warê xwe çû. 

Berwar çû: Bi xwehrî çû . 

Hin mînekên dî jî : 

Şûn warê . Qereçiyan . 
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Hevwarê hevin, ango welatiyê hevin . 

X weşwar: Warxweş . 

18 ( PÊŞGIRA (hil :( 

Ev pêşgir bi ser makderê ve dibe û makderek nû dide, ew jî zayenda mê 

distîne. Mînek : 

Girtin, makder e. Girtin bixwe weke navek jî bi kartê II zayenda mê jî 

distîne . 
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Vê zarokê bigire! Da ne keve, girtina te ji vê zarokê re, nehele, ku ew 

bikeve. vê çayê ji" destê min bigre . 

Hilgirtin jî makderek e, û wek nav jî bikartêt, zayenda mê distîne. Belê 

hilgirtin . wateyeke dî distîne; vê zarokê hilgire) li ser milê xwe, an jî li ser 

pişta xwe hilgire û ji vir bibe! Zarokê hilgire; bide ber singa xwe û bibe! 

Hilgirtina te ji vê zarokê re ne sersste.: Girtin, bi dest tê girtin; lê hilgirtin, 

bi mil, pişt û li ber singê jî tê hilgirtin . 

Weşandin (weşan). Weşana pelan, li payîzê çêdibe; pel ji xwe re diweşin . 

Hilweşan (hilweşandin), ew jî makdereke nûye, û weke navek jî bikar têt, 

û zayenda mê distîne. Ev makder wateyeke dî heye, ku dibêjin savarî 

hilweşîne, ango ka, û kelpikê ji nav biweşîne ! 

Savar ji ber xwe ve nayê hilweşandin, divê kesek savarî hilweşîne . 

Dêran: Makder e, û navekî giştî (gelemperî)ye bi wateya belavkirin bi 

hewa ve tê; eger bayek xurt hat, ew kaya di nav genimê bênderê de ji 

xwe re tê dêran, û kayê ji nav genimî cuda dike. Belê genim, an savar, bi 

tena xwe nayê 'heldêran, hildêran, divê bi destê kesekî be . 

Banghildêran, ango li cihekî bilind, an jî bi dengkekî bilind bangdikin. Vêce 

ji ber vê jî, ez dibêjim, ku pêşgira (hil) bi wateya ber bi bilindahî ve di çe . 
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Kişandin, makder e, û navekî giştîye. Kişandina şebeşan, ango guhestina 

şebeşan. Kişandina mûyek ji nav mastî. Dibêjin ev tiş hêsane, wek tu, 

mûyek ji nav mestî bikişînî. Bakişên ango ew alav e ku, bayî dikişîne xwe . 

Hilkişandin, bayê di bêvIla xwe re hilkişîoe! Hilkişandina bayê pak, di dev 

û bêvJJê re baş e . 

Kirin, makder e. Hilkirin, wateyeke din dide; SingÎ ji erdê hilke. Hilkirina 

sing? ji vê erda hişk dijwar bû. Zayenda hilkirin jî, weke a kirinê mê ye . 
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19 ( PÊŞGIRA (da ( 

Xistin, makder e, zayenda mê distîne . 

Xistina barê te ji bo çi bû? Min ew daxist Naxwe, daxistina barî bi destê 

te bû ? 

Ketin, makdere, ez ketim, tu ketî ... ketina me ji bêçarî bû. Ji ser benî em 

daketin xwar; daketina me ji tirsa baranê bû. Koçer ji zozanan daketin . 

Daketin jî weku ketin, zayenda mê distîne . 

Weravtin, makder e. Kirasê te ji ava baranê werivî, û Ji ber vî beyî; ew dê 

ziwa bibe . 

Daweravtin (dawerivîn), Kirasê xwe, dawerivîne, û li ser genniya agirê 

sapê ziwake . 

Paşgira (da), wateya ber bi jêr dide, û tim jî tê kirin. Dakirin, me pezê xwe 

dakir; me kire govan . 

Dakirin, dakirina pezî, me pezê xwe dakir; ji berîya, ku berf û baran 

bibare . 

52 . DUMILIYA NEDIYAR  

Gelek gotin hene di nihêrtina pêşî de, weke gotina sade a yekla dixuye. 

Lê eger, mirov li dora rehên wê dikole; wate Û dulayîya wê belo dibe. Wê 

çaxê zayenda wê jî tê naskirin. An jî, mirov dizane çima ev nêr e û ewa ha 
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mê ye. Lê hin gotin di roja îro de; ji ber ku, darêj û.tîpên wê weke xwe 

nemane, an wek yek gotinê dixuye. An jî, gutinekji herdu gotinan li roja 

îro bikar nayê, II ji ber wê jî, mirov bi hesanî bi ser wateya wê ve nabe . 

Mînek: Gotina (şe), gotineke kurdî, ya ku di nav zimanî de nemaye, an jî, 

min pê nebihîstiye. Ji kerema xwedayî, ku ez li Ewropayê jî mezin 

nebûme; ez di nav civaka kurdewarî de mezin bûme. Bi wateya ku, min 

dikarî peybikevim; lê bi rastî, min ev gotin (şe), ta niha ne bihîstiye . 

Vêce ez vegereham ser xebata xwe II min gotin dane hev. II ji wan 

gotinên, ku (şe) di nav de hebû, ev gotinên xwarê : 

Şikevt: Şikevt, şikevtike dev, şekîv, şlkêr, ferş, şiluu: .. Ez  
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careke dî li wan gotinên ku şkevt, (kev) dinav de ye, min ew jî rêzkirin . 

Şikevt: Kolana di kevir de ye; çiya hatiye kolan. û di çiyayên Kurdistanê 

de, gelek şikevt hene . 

Şekîv (şeqîf): Ew jî neqebeke kolayî di çiyê de ye; ango ew jî di kevir de, 

hatiye kolan   ..  

Şikêr: Komeke keviran bi rengê gurover; ji binê xwe ve gêr daye. Min got, 

bingehê vê gotinê (kevirgêre), ango gêra keviran . 

Ferş: Kevirekî ferehî pehne. Li vir jî min got ku bingehê gotinê (fereşejye; 

ferehû şe . 

Şihar: Erdeke têr kevir e. Li vir jî, em dibînin, ku gotin şeyar e; erda bi şe. 

Di kurdiyê de (y) û (h) cihê hev digirin. (i) û (e) jî cihê hev digirin . 

Li gora van mînekan, ez gihame wateya (şe) ku kevir e . 

Şikevt: Me got; ku kevirê kolayî ye. Ango (kevt) kolane. Şikevtika dev, 

biçûkkirina şikevtê ye. Ew jî weku kola¬nekê, anjî em, bêjin qewartineke . 

Şikevlatok, kîso (req)ye. Ev ajel jî di nava şikevtokekê de ye; ew kevelê 

hişkî li ser laşê wê ye, ewjî weku kolanekê ye . 
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Kavolî: Dewara stûr, ku dimre, se II gur nava wê û goştê laşê wê dixun; 

laşekî vala bi hestiyên xwe ve dimîne. Kevel: Dema pezekê, dewarekê 

serjêdikin; goştê wê di eyarê wê de hûrdikin û ji rexê stû ve, di devê wî 

kevelî re derdixin. Kevel vale dimîne, û ew jî weke kolanê diyar dibe . 

Paş vê şirovekirinê, ez gihame wateya du gotinan; şe ku kevire, û kevt an 

jî kev kolanek e qubikî û bi qeware ye. Em careke dî vegerin ser wan 

gotinên dumil, yên ku me bingehên wan naskim : 

Şikevt (şe û kevt), zayenda navê didoyê, ku navê kare (beşek ji 

makderêye) distîne. Zayenda navê kar mê ye û ji ber ku, şikevt navê cihek 

jî belo dike, zayenda wê jî mê ye. Şikevtika dev, biçûkkirina şikevtê ye, ew 

jî zayenda mê distîne . 
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Şekîv (şe Û kev) zayenda navdêrê kolan (kîv) distîne, herweha şikestinek 

e, an jî kolanek e, û ji ber wan hoyan bi çi rengî be, gereke ew mê be . 

Ferş: Me got ku fereşe ye (fere û şe) zayenda navê didoyê sitandiye, û 

nêr e . 

Şihar, yek nave (şe yar e, ango bi kevire) û zayenda kevir ku nêre 

standiye . 

Dîwar: Dîwar ji (dîtin û war) hatiye. Li dema pêşî, ku çend ber (kevir) li ser 

hev danîne; kurmancan jêre gotine hişkeber; ber (kevir) bi tenê bê herî, 

cesan çimento . 

Vêce bi lêkirina wan çend beran, warê xwe pê nas kirin e û di baweriya 

min de ji bo vê yekê navê wî kirine dîwar (dibe ku ez şaş jî bim); warê xwe 

pê dîtin (dîtinwar). Ji ber ku war navê dawi ye, ji lew ra jî, zayenda nêr 

sitandiye. Kendal: Cihek bilind; ku ji komek ax dirist bûye. û li bihtirê 

caran ew kendal li ser keviya kortekê ye. Kend bi xwe cihê kolayî ye; 

xendeq, xendek û kendek yek wateye. Kendal, ji du gotinan pêk hatiye 
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(kend û al). Axa ku ji aliyên kendê, kendal çêbûye. û ji ber vê ye jî; ku 

kendal, zayenda nêr standiye. Hem jî ew kendal bilindayiyek peyda kiriye, 

û bilindayîya li ser zevî zayenda nêr distîne . 

Dibe ku hin bipirsin; çima kom zayenda mê standiye ? 

Di bersiva xwe de ez dibêjim; ji ber ku kendal, ew koma axê ya ku dimîne 

û rengê xweristê distîne. Lê kom, li cihê xwe namîne, ku rengê 

bilindayiyeke xweristî bistîne, ji lewra zayenda mê distîne . 

53 . HEJMARNAV (jimarnav ( 

Li gor dîtina min, zayenda hejmarê dikeve jêr van xalên xwarê : 

1- Eger hejmar navê yekê be, her û her zayenda nêr distîne. Mînek: Yekê 

(lê) gulanê, cejna karkerên CÎhanê ye. Heştê (8)ê avdarê cejna jinên 

CÎhanê ye . 

Didoyê nîsanê, nehê (9)ê nîssnê, dehê (lO)ê mehê . 

20ê mehê, çilê havînê, çilê zivistanê. çilê çil. Sedê bîstê, hezarê min   ...  
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2- Eger hejmar navê didoyê be, zayenda mê distîne. Mînek: Ev jina 

çsrêy», ku Xelo tîne. Jina yekê mir, jina didoyê berda, û jina sêyê ne bi 

dilê wî bû, ji lewra jina çarê jî enî . 

Gulê, eve mêrê çarê ye ku ew JÎ dike; mêrê yekê mir mêrê didoyê jî mir, 

mêrê siyê berda, ev mêrê niha, mêrê çarê ye, ew dike . 

Li vir, em dibînin ku hejmar navê didoyê ye, û divê ew za-yenda mê 

bistîne; kurmancan weha gotiye . 

Eger me bigota, Gulê jina çaran e, wate wê bihate guhertin, gulê namîne 

jina mêrekî, belê ew dibe a çar mêran. Lê dema em dibêjin gulê jina çarê 

ye, ango di rêzê de ew bû a çarê di nav jinên Xelo de . 

Mînek: Roja yekê, meha çarê, Sedê bîstê. çênabe ku em bêjin sedê bîstan; 

ji ber ku ne bîst sedin, sedê dawî ku nirnra wî bîste; ne nozdehe jî . 
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3- Hejmara navdêra (yek) li gora wî navê ku cihê wî digre, zayenda mê an 

jî nêr distîne. û lêker di peyde têt, û bixwe jî bireser e   ..  

Ji bo bersiva vê pirsê; tu yê çend şebeşsn bikirî ? 

Ezê yekî (şcbeşekî) bikirim. Li vir em dibînin ku şebeş nêr e, yek jî, ya ku 

cihê şebeş girt nêr hat . 

Tu yê çend pertoken bikirî? Ezê yekê (pertokekê) bikirim. Pertok mê ye, 

yek ya ku cihê pertokê girt, ew jî mê hat . 

4- Lê jimarnav ji dudo û ta 20, gelejmar têt; dema ku hejmar li pêşya lêker 

bêt . 

Mînek: Tu yê çend şebeşsn bikirî? Ezê çaran bikirim (çar şebeşsn), ezê 

bîstsn jî bikirim eger hebin . 

Tu yê çend pertoksn bikirîi Ezê bîstan bikirim . 

5- Hejmara bîst û yek (21) tê guhertin; di hejmara 21 ê de, em vedigerin 

ser benda didoyê, ya ku dibêje: Eger hejmar navê didoyê be, zayenda mê 

distîne. Em dibêjin 20 û yek; hejmarnavê 20 II hejmarnavê yek . 

Di kurdî de dibêjin: Jinek II mêrekî kurd, kur û keçeke te, ango her û her 

zayenda navê dawî distîne. Vêce li gora vê bendê, divê em weha binivîsin: 

Roja 21 ê, ez diçim. Bi  
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wateya ku ez bibêjim roja yekê paş bîstê re, ez diçim (roja yekê) yek navê 

didoyê ye, divê mê be û bi (ê)yê tête tewandin . 

Lê eger me got; roja 21 ê avdarê cejna Newrozê ye, di vê hevokê de, 

jimamavê yek nêr e. Li vir careke dî mebesta me roja yekê ye û 

peywendiya wê yekê bi avdarê re heye, û (ê) ya hevbendî di nav herdu 

navan de (yek û avdar). Vêce em dibînin ku, yekê avdarê; li vir jimamavê 

yek, navê yekê ye, ji lewra ew nêr hatiye . 

Li gora vê mînekê, ez dibêjim, ku (22, 23, 24 û 29 jî), li ser wê rêzikê diçin . 
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Dema me got, jina didoyê; dido jimarnavê didoyê ye di rêzê de, û her û 

her zayenda mê distîne . 

Roja 22ê, mebesta me roja 20 û 21 nîne; em rojekê dixwazin, ku roja 

didoyê paş 21ê, ango roja didoyê. ji ber ku 20 û 2 ev (û) bîstê ji didoyê 

cuda dike, û dimîne roja didoyê; divê mê be, ji ber ku, roj navê yekê ye û 

dudo navê dudoyê ye . 

Di kurmancî de, dema çend navdêr didin pey hev, zayenda navdêra dawî 

distne . 

Dibêjin: Deh siwar, pênc peya û kurekî genc li gel me hatin . 

Bapîr, Xelo û Zînê hatin. Her û her zayenda navê dawî distine . 

Vêce ez dibêjim di hejmarê de jî gereke weha be. II li gora vê jî, divê em 

bêjin: Di sala 1957ê de, partiya dimuqrsts kurdistan li Sûriyê damezraye . 

Jimamavê (7) divê tewanga (ê) bistîne û ne gelejmar be . 

Ji ber ku, em salekê belo dikin; ne sala hezarî ye, ne a nihsedî ye û ne a 

pêncihî jî ye, sal sala heftê ye. û dema me got sala heftê; li vir hejmamav 

ku heft e, dibe navê dudoyê II navê dudoyê di rêzê de, zayenda mê 

distîne . 

Ji bo van hoyan jî, ez dibêjim ku şaşiyeke mezin dikin dema sala 1999an 

dinivîsin. Di vê barê de nivîskarên kurd bi sê rengan dinivîsin : 

1 ( Komelek ji nivîskaran, tewangê bi kar nayênin û bi vî  
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awayî dinivîsin; di sala 1999 de, kovara Pênûs bi zimanê kurmancî li 

Elemanyayê derket . 

2 ( Celadet û bihtirên nivîskaran, yên ku di pey wî re hatin e û li dema îro, 

kom (gelejmar) dinivîsin bil ji (yekê) ku mê dinivîsin . 

Tozik li ser nîne ku Mîr Celadet mamostayekî pir zana bû ye û ji me re 

gelek jî kiriye. Lê ew bi xwe di gelek babetan de bi vê wateyê gotiye, ku 
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di karekî de dest pêdike û rê ji kesin dî re vedike, da ku hin zana, dibe ku 

ji wî baştir lê bikolin û encamin hêjatir bidin: Pirgal û rewşa ramyarî ya 

wê serdemê, ku mîr Celadet di nav de bû, hem jî dûrbûna wî ji komelgeha 

kurdewarî; hemî girê û asteng bûn di rêya wî de; neçarî hin şaşiyan bûye . 

Gotareke Celadet bi navê (Kilasîkên me) di Hewarê de hejmara 33ê, 

dibêje: (Melayê Cizîrî.c.dîwsne wî di sala 1919 an de li Stenbolê ketiye 

çapê .(Jimamavê 19 kom nivîsiye. Li vir (19) bi yek nimre em wê dibînin û 

gereke sala 19 ê em binivîsin . 

)Ji eserên Batê. .. Mewlûda wî di sala 1905 an de li Misrê hate çapkirin ( 

Mamosta Celadet li vir jî, jimamavê 5 zayenda kom (gelejmar) nivîsiye . 

)Mewlana XaJJd .. di sala 1242 an de li Şamê çlÎye rehme¬tê.) Jimamavê 

dudo jî kom danîye . 

)Nalî Ji şahirên Soran e. Dîwana wî di sala 1931 ê de li Bexdayê çap bûye.) 

Jimamavê yekê, mê daniye . 

Li gora ku ez li nivîsandinên Celadetî têdigehim; ewî jimamavê yek (1) mê 

daniye, ji yekê bişûnde ta digehê 20 ê zayenda kom didiyê, jimar navên 

gurover, ku wî nav lêkiriye (30,40, .. 100 ... ) zayenda nêr daye wan; her 

wekî di hawarê de jî di bingehên geramerê de raya xwe bi wî rengî dide. 

Bi wateya ku .Jiejmarnav ji 2 ta 20 gelejmarin ."! 

Di raya min de Mîr Celadet Bedirxan, ji 2û ta 20 ê ew şaş çûye; herwekî 

min ji berî niha. şirove kiriye. Herweha Nivîskarê kurd Arif Zêrevan jî vê 

rayê dibêje . 

Celadet, her di wê gotara xwe de ya li ser kilasîkên me ; 
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gotina Melayê Japa "Mele Mehmûdê Bayezîdî", ji Kurd¬zanê Rosî 

Eleksander Japa re bi kurdî li ser hin kilasîkên kurd nivîsiye. Û Celadet wî 
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bi Melayê Japa navdike. Dîroka li dayikbûn û mirina wan wêjevanan bi vî 

rengê xwarê (Hawar, jimar 33 Mela Mehmûdê Bayezîdî dinivîse : 

"Şahirê berê ElÎ Herîriye: di çar sed û heftê û yekê de merhûm bûye û di 

nav Herîrê de medfûn e " . 

A. Japa jî weke Celadet jimarnavê yek (1) zayenda mê daniye. û di raya 

min de jî ev rast e . 

"Şahirê diwê Melayê Cizerî ye. Di tarîxa pansed û çilî de di nêv Cizîrê de 

peyda bûye .... Ev şêx Ehmed Jî di tarîxa pansed û pêncî û şeşê de merhûm 

bûye ... ce  

Melayê Japa "Mele Mehmûdê Bayezîdî" jimarnavê gurover ku (40) e, wî 

jî weke Celadet zayenda nêr jê re daniye . 

Lê Mela Mehmûd, dema dibêje: "Di tarîxa 556 ê de ... " jimarnavê 6 mê 

danî ye, wek ez dibêjim, ne wek Celadetî gotiye . 

"Melayê Batê, di tarîxa heşt sed û bîstî de peyda bûye :' 

Bîst jî zayenda nêr distîne . 

 "şahirê pêncê jî Ehmedê Xanî ye ... û di hezar û şêst û sê da jîmerhûm 

bûye. c c  

Li vir, careke dî em dibînin bi pêcewanî Celadet; jimamavê (3), zayenda 

mê sitandiye . 

"Şahirê heştê Miradxan e: di hezar û sed û nehê de merhûm bûye û di 

Bayezîdê de mediûne ... ce  

Li vir jî, em dibînin, ku jimamavê neh (9) zayenda mê standiye . 

Sebrî Botanî di vê barê de dibêje: "i..]! sala 1944ê ve, ez  

û şîir bi hev re dijîn) lê ji sala 1946ê di zindana Mûsilê de ( 

jîne min di gel vehandinê dest pê diket   . 

Li sala 1957ê ku dikandar bûm li Zaxo   " 44  

Sebrî Botanî jî di van mînekan de, jimara navê dawî mê danîye . 

6- Hejmarên gurover her wekî Celadet Bedirxan nav lê  
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44 Binêre li govara Pirs. Hejmar 15. Rupel 23 . 
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kiriye, zayenda nêr distînin. Tu yê çend şebeşsn bikirî? Ezê sihî bikirim. Tu 

yê çend pertokan bikirî? Ezê 40 î bikirim. çilî bide min, sedî bibe "sed 

pertoksn.; Hezarî (1000 f .( 

Dema em dibêjin ezê sedekî bikirim, ango yek sed e; bi wateya, ku çend 

sed hene, lê ezê sedekî bibim; eger sedê pêşi ye, an jî sedê çarê ye, yê 

pêncê ye; kîjan sed be, tu dibînî hejmarnavê sed navê yekê ye û divê ew 

nêr be . 

Ji ber vê, ez dibêjim, ku jimarnavên gurover nêr hatine, an jî em dikarin 

bêjin, ku pêşiyên me weha bikar anîne. Rayeke dî jî ezê şirove bikim, da 

bidim xuyakirin, ka çima ev hejmarên gurover ji sihî û ta hezarî ew nêr 

hatine? Ez dibêjim di kirîn û firotinê de û li destpêkê; kirîn û firotina dar, 

pez û dewaran bûye. Kurdan dema pez û dewar difirotin; hejmara wan bi 

serî yan bû. Digotin, sih serî pez an jî sih serî dewar . 

Serî jî zayenda nêr distîne. Lê dema dar difirotin, hejmara daran jî bi çend 

ta dar digotin . 

Sih ta dar, an jî sihekî; (î) jî nîşana nêr e, ji ber ku tayek dar nêre, wek 

çawe serî jî nêre, ji lewra sihek jî nêr e; dema em dibêjin sihekî bide min, 

wek em bêjin yeki bide min . 

Bavê min her II her digot; çend serî. dewarên me hebûn. an jî digot, çend 

ta dar me difirotin . 

Tişteke dî tê bîra min; ji yekê ta bîstan, eger tayên daran bin, an jî serîyên 

pez II dewaran bin, hejmara wan hesanî ye; bi awrekê re mirov dikare 

wan bihejmêre. Lê ji bîst û bi-jor de dijwar e, û ji ber vê ez dibêjim, ku 

kurdan' sihyek, çilyek, pêncîyek. .. bi karanîne. Ji ber ku tayê dar û serîyê 
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dewaran nêr bûn nîşana (î) li dawiya sihyek hate danîn. Yek kur; karek; 

kurekî,' kurî. Yek sih; sih ek; sihekî; sibî , (sih serî .( 

Di kurmancîyê de, dema ku, ji gelek tiştan birrek cuda dibe; ew bir nêr 

gotine.Refê teyran, Kerîyê pez, rivdê guran ... Gelek teyr di asmanî re 

difirin, lê refek ji wan cuda dibe . 

Pezê gundî gelek heye, çend keriyek jê çêdibin. Kerî  
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bixwe ji kerbûnê (parçebûn) hatiye, ji lewra nêr e . 

Dibe ku, hun bipirsin çima garan zayenda mê distîne? Garan (ga ûran), 

ran di kurdî de ajotin e; ango dibe navê kar, û ji ber ku, gotin zayenda 

navê didoyê distîne, û navê didoyê mêye, ew jî mê hatiye . 

Li vir ez bi pêçewanî mamosta Arif Zêrevanî dibêjim; di raya wî de, ku 

jimamavên gurover jî, divê mê bin, ango em bêjin ka sedê bide min .45  

54 . HEJMARNAVÊN ŞIKESTî (beşkirî) NÎV  

a) Dema ev jimamav bi serê xwe ye bi (î) yê tête tewandin . . 

Mînek: Nîvî bide min û nîvî ji' xwe re bibe . 

Bavê wan mir, malê xwe bi nîvî kirin . 

b) Dema jimamavê (nîv) li pêşiya navdêrekê hat, zayenda nêr distîne . 

Mînek: Nîvê xanî firot û nîvê dî ji xwe re hişt; mebesta min, ku wî hewşa 

xwe binîvî kir, nîvê wê firot û nîvê dî ji hewşê ji xwe re hişt. Nîvê dexla 

xwe bi şîneti firot. Nîvê sêvê bixwe û nîvê dî bide birayê xwe. Nîvê 

şebeşekî heye, bi nan û sÎnkê re bixwe . 

c) Eger jimarnavê (nîv) li pêşiya jimarnavan jî hat, zayenda nêr distîne. 

Mînek: Nîvê hezarî pêncsed e, nîvê çaran dudo ne, nîvê sedî pêncî ye . 

d) Dema (nîv) dikeve paş jimarnavan, an jî bikeve paş navdêrekê, 

tewanga wan distîne . 

Mînek: Ji çar û nîvan bihtir; (an) nîşana gelejmarê ye, ji . jimarnavê çaran 

sitandiye . 
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Bîst sêv û nîvan bide min; ev (an) a bîstan e bi nîvê ve bûye . 

Çû û nîvî bide min; (î) ya tewangê ji çilî wergirti ye . 

Sêvek û nîvê; ev (ê) ya ha tewanga zayenda mê a sêvê ye . 

Şcbeşck û nîvî bide min; ev (î) ya ha tewanga zayenda  

45 Binêre li Arif Zêrevan, jêdera berê r. 74 . 
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nêr a şebeşî ye. Dempîvek û nîvê; ev (ê) ya ha tewanga zayenda mê a 

dempîvê ye . 

Şikestekên ji nîvê biçûktir; sêyek, çaryek (carêk), pêncyek, .. dehyek 

(dehek .( 

Ev şikestek herûher zayenda mê distînin . 

Mînek: Sêyeka malê te ji xweha te re dikeve, ango Ji bo wê ye. Dempîv 

yek û çerêkck e. Rêya me çsrêk« dempîvê nakişîne . 

Heso mir; çerêk« malê xwe dayemizgevtê. Pêncyek« min  

di kargehê de heye .  . 

Sêyek; yek ji sisêyan. çaryek (carêk); yek ji çaran . 

Heştyek (heştêk); yek ji heştan. Dehyek (dehek); parek ji deh paran. Ezê 

sêyeka berhemê bidim te... Şeşyeka dexla şîn ji te re   ...  
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92  

Mamosta Keça Kurd, di vê pirtokê de, destê xwe deydine ser cihêşeke 

terma zimanê me, û ewa berxwedide, ku bi nirîn û şirove-kirinên zanistî, 

wê kûlê derman û çareser bike . 
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Di baweriya me de, ev pirtûka dikare şûneke zor giranbuha di nav 

cihderên zimanewanî, zanistî de bistîne, û roleke berçav û paye-bilind di 

çareserkirina janekê ji janên zimanê me de bilîze . 

Herwisa jî, ev berheme dikare ji lêgervan, nivîskar û xwende-vanên 

zanîngehên kurdî re, bibe çavkaniyeke pêwist û suddar . 

Dr. Ebdilmecît Şêxo  
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