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Pêþgotin

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 pêþiyê 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 
pêþketî 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 baþ nas dikirin û baþ 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 
paþê 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« 
û »î«-ya kurdiyê rawestaye û gotiye ka çima wî ev deng bi van herfan 
nîþan 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 minaqeþeyê min jî nivîsareka dirêj nivîsandiye û 
ew di dawiya vê kitêbê de wekî servehî çap kiriye.
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Mîr Celadet Alî Bedir-Xanî elfabeya kurdiyê parçe-parçe di 
»Hawarê« de weþandiye û paþê jî ew wekî kitêbok derêxistiye. Piþtî 
ko wî elfabeya kurdiyê wekî kitêbok derêxistî jî hinek parçeyên dî di 
»Hawarê« de weþandine.

Ev kitêba di destên we de ji hemî parçeyên ko di »Hawarê« de hatine 
weþandin 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 
weþandin: 1–12, 17–18 û 23

Herwiha mîr Celadet Alî Bedir-Xanî »Bingehên gramera 
kurdmancî« jî parçe-parçe di van hejmarên »Hawarê« de weþandiye: 
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 pêþiyê ye ko ravekên wê jî bi kurdî ne. Ji lewra em 
dikarin bibêjin ko mîr Celadet Alî Bedir-Xan di vê rêyê de jî pêþengê 
me ye û her û her emê minetdarên wî bin.

Wekî ko xwendevan dê ferq bikin »Bingehên gramera kurdmancî« 
ne timam e, hemî beþên gramerê tê de nînin. Bo nimûne beþa lêk-
eran, ya hokeran, ya daçekan, ya hevoksaziyê û hinek beþên dî jê kêm 
in. Digel vê jî kitêb bi serê xwe þaheserek e û divêt li ber destê hemî 
kurdên xwendekar û zimanzan hebe.

Jixwe gramera kamil ya kirmancî, paþê, 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 beþ û nêvbeþan 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
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El fa bê ya kur dî

El fa bê ya kur dî ji sih û yek her fan he ve du da nî ye:

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

Herf di deng da yi yê de du tex lît in: deng dêr û deng dar.

Deng dêr ew herf e ko dix we deng e, û den gê wê bi se rê xwe der di ke ve 
û den gê deng da ran der di xî ne.

Deng dar ew herf e ko dix we deng e, lê be lê den gê wê bi se rê xwe û bê 
arî ka ri ya deng dê rê der na ke ve.

Di zi ma nê kur dî de heþt deng dêr he ne:

a, e, ê, i, î, o, u, û

Lew ra ko di deng da ni ya kur dî de deng dê rek geh kin û geh drêj na be, 
deng dê rên kur dî di drê ja hi ya den gên xwe de ser se ki nî ne: kin û drêj 
in.

Deng dê rên kin: e, i, u

e         der             fd                  þer         ®�                     ser            ®�
i           kin            ã˜                  din          xd                     bin            ã…
u         kurd     dfÂ˜                  kur          ®˜                     kul            á˜

Deng dê rên drêj:

a          av              sò                  sar       f£�                     bar           f£…
ê          dêr           ®�d                  þêr       ®Å�                     mêr         ®Å›
î           tîr              ®Å†                  zîv       Þ�g                     þîv         ÞÅ�
o          dor          fzd                  sor      fÂ�                     kor         fÂ˜
û          kûr          fÂ˜                  þûr      fÂ�                     dûr          fzd
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Di zi ma nê kur dî de bîst û sê deng dar he ne:

b         bar                 f£…              bav             s£…              ban              x£…
c          car               f£‰              can             x£‰              cûn           xÂ‰
ç          çar              f£Œ              çûn          xÂŒ              çem             âŒ
d         dar                 fZd              dan              xZd              dîn              ã�d
f           fa nos    iÂœ£•              fi lan           xë•              find              ¬À•
g         gav            s£™              giþ              Õ™              ga ran      xZf£™
h          hîm             âÅ�              hê ja           Z°Å�              ha lan       xê£�
j           jin                  xh              jor                 fzh              ja jî              }hZh
k          ka                    £˜              ker                 ®˜              kom            wÂ˜
l           lo                     Âš              law                zê              lez                  ¯š
m        mar              f£›              mêj             °Å›              mak           t£›
n          nan              x£œ              nerm           w®œ              nas             i£œ
p         par                 f£ˆ              por              fÂˆ              pehn         ã©ˆ
q         qîr                 ®Å–              qenc           ÐÀ–              qe lî              ç¾–
r           rê                   {f              rû                    zf              reþ               jf
s          sar                f£�              se bat        \£¤‡              so fî        {•Â3
þ          þor              fÂ�              þev             Þ�              þa                   £�
t           têr                 ®Å†              ta qet      Í–£‘              tûj                 hÂ†
v          va jî            }h£—              va la             ê£—              vir nî          çœ®—
w         war                fZz              we rîs      Ô�fz              wek              tz
x          xa nî          çœ£‹              xwa rin xfZÂ‹              xar               f£‹
y          yar                f£�     yek               ß�              ya rî            }f£�
z          zor                fzg              za bit       Ø…£<              na fiz           -•£œ

Ji van pê ve du her fên bi ya nî he ne ko bi rek ji kur dan wan di bê jin. 
Lew ra ko ew her fên ha di es lê xwe de ne kur dî ne, me ew ne êxis ti ne 
nav el fa bê ya xwe.

Ew jî »a« û »p« ne, me ew du herf bi da nî na du de qe an li ser »h« û 
»x« nî þan ki ri ne.

ò      a    òal       v£Š             ú            p          úar        f£”

Ko ev du deq ke tin ev her fên ha ve di ge rin ser her fên kur dî û di bin 
»h« û »x«.
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Ji xwe pi ra ni ya kur dan þû na »p« »b« di bê jin:
úe yi dîn ã�¬ÅÅ” , xe yi dîn ã�¬ÅÅ‹

»Ha war« den gê za nî nê ye. Za nîn ji me
fZz£� {½œd {ÀÅœZg ä� ãÅœZg h ä›
re rê ya fe lat û xwe þi yê ve di ke. Her ke sê
yf £�{f \ë• z {Å�Â‹ ä˜¬— ®� ç±˜
ko xwe nas di ke di ka re xwe bi de nas
Â˜ yÂ‹ i£œ ä˜d yf£˜d yÂ‹ y¬… i£œ
ki rin. »Ha wa ra« me be rî her tiþ tî he yî na
x®˜ ZfZz£� ä› {®… ®� {¥²† £ÀÅÅ�
zi ma nê me dê bi de nas ki rin. Lew ma ko
çœ£›g ä› }d y¬… i£œ x®˜ £›Âš Â˜
zi man þer ta he yî nê a pê þîn e. »Ha war« jû
x£›g £‘®� {ÀÅÅ� ò ãÅ²ˆ y fZz£� zh
pê ve bi her tiþ tê ko kur da nî û kur dî tî pê
ä»Åˆ [ ®� {¥²† Â˜ çœZd®˜ z {¥�d®˜ çˆ
ben de war e dê mi jûl bi be.
yfZz¬À… {d vz°› ä¤…

Bi xê zên jo rîn ve me rê be rî û rê za ni ya el fa bê ya kur dî ku ta kir. Ji ni ho 
pê de bi hûr hû nan di na he ve du da nî na wî dê mi jûl bi bin.

[Esas û bi nge hên el fa bê yê]
Her we kî di ge lek tiþ tan de têt dî tin di be ko di ca ra pê þîn de di el fa-
bê ya me de jî kêm û zê de hin kê ma nî dê bi ke vin ber ça van.

Ev kê ma ni yên ha di es lê xwe de ji kê ma ni yê bê tir pa þi ya hin ko te ki-
yan in ko mi rov ji wan ni ka re xwe bi de alî.

Ji lew ra piþ tî dan za nî na el fa bê di vêt awa yê he ve du da nî na wê û kit ki-
tên bin ge hên wê bên ra ve ki rin. Da ko xwen de va nên me qenc tê bi-
ge hin ko ew kê ma ni yên ha her we kî me got ne kê ma nî, lê di azî na 
el fa bê de tiþ ti nen ade tî ne.

Ev ben da ha ji bo na ber hev da na wê ha ti ye ni vî san din.
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Lê be rî dest pê ki ri na ber hev da nê di vêt he rçî esas û bin geh he ne ko ji 
me re bû ne hîm û el fa bê li ser wan ha ti ye da nîn bê ne xu ya ki rin.

Me ev bin ge hên ha di do ra þeþ des tû ran de gi han di ne hev.

1.
Ji wan niq tan pê ve ko xa sê den ga ni ya zi ma nê kur dî ne, di þikl û 
den gên her fan de, he rç end he ye, xwe li el fa bê ya tir kan nê zîk xis tin û 
jê ne dûr ke tin.

Ar man ca el fa bê se ki nan di na den gan li ser ka xe zê bi þik lan e, þikl bi 
her fan tên nî þan ki rin, û herf qe ba le wî û bi hemd in. Ji lew ra nî þan ki-
ri na den gê »b« bi »c« û yê »c« bi »ç« û bi hev gu har tin û cih gu has ti na 
wan wek hev û bê ferq e.

Lê bi vî awa yî kur dên we la tê jo rîn û he çî ko el fa bê ya tir kî di na sin 
dê bi ka rin bê diþ wa rî ya kur dî hîn bi bin û ko mel û ki tê bên me bi 
hê sa nî tî bix wî nin.

2.
He rç end di be, ewç end den gên her fên la tî nî ên ade tî ko di zi ma nên 
din de nas in, di el fa bê ya kur dî de hi la nîn û ne gu har tin.

Bi vî awa yî kurd dê bi ka rin el fa bê ya bi ya ni yan û bi ya nî ya me bi 
hê sa nî tî fêr bi bin.

3.
Nî þan ki ri na her den gî bi her fe ke serx we û ji awa yê her fên he ve du da-
nî xwe dûr xis tin.

Bê þik e ko hîn bûn, xwen din, ni vî san din û lêk da na her fên serx we ji 
yên he ve du da nî hê sa nî tir e.

4.
Her den gî bi her fe ke ci da nî þan ki rin, ya nî ji awa yê nî þan ki ri na çend 
den gan bi her fe kê an den ge kî bi çend her fan, xwe dan alî.

Ev awa ji fik ra çê ki ri na el fa bê kê bi hin dik her fan an ji qes da qenc 
li ser se ki nan di na den ga ni yê di ka re bi zê.
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Lê pê her du jî na ke vin dest û di zi ma nî de bi la se beb pir si nen di þik lî 
de ci da pey da di bin û di ni vî san di nê de tev lî he vî ke me zin ber pê di be.

Ji xwe di ti zi ma nî de den ga nî û ni vî san din ne lê vên yek in, û ni vî san-
din ni ka re bi te va yî li den ga ni ya wî zi ma nî bê. Lew ra ko kit kit û ren-
gên den ga ni yê bi el fa bê yê na yin nî þan ki rin û li ser ka xe zê se ki nan-
din. We lê bi wa di vi ya bû el fa bê ya her zi ma nî ji 50–60 her fan he ve-
du da nî bi be.

5.
He rç end he ye, ji bar ki ri na her fan bi nî þa nên nû, xwe dan alî.

Nî þan ji hê le kê di ni vî san di nê de bi ve ge ra qe le mê wex tî di de win da 
ki rin. Ji hê la din bi ji bîr ki ri na nî þa nê herf ve di ge rin ser þik lên xwe ên 
es lî, bê nî þan û tev lî-hev di bin.

Pe ji ran di na çend nî þa nan bi hev re ev jî diþ wa rî ke din e.

Ji lew ra ji bo na te va yi ya her fên bê nî þan me ev »^« pe ji rand, û bi lin-
dek nav lê kir. Ji ber ko den gên her fan hem di gu hê rî ne hem bi lind 
di ke, û ji nî þa nên wek (. - , – ’) qenc têt ve qe tan din.

Ji xwe boþ bû na nî þa nan ni vî san di nê ki rêt di ke.

6.
Her fên we lê bi jar tin ko di þik lên xwe de li hev bên û bi ke vin hev.

Ji lew ra di vi ya bû ko em di nav her fên la tî nî de bi mî nin û ji el fa bê-
yên din wek yû na nî û rû sî her fan me gi rin.

Me jî we lê kir û el fa bê ya xwe bi hin dik gu har ti na den gên her fên la tî-
nî û bi bar ki ri na hi nan bi bi lin de kê çê kir.

Bi vî awa yî û go ra des tû rên jo rîn me el fa bê ya xwe bi sih û yek her fan 
he ve du da ni ye. Her we kî di dest pê kê de me da za nîn.

Se hî ti ya ko di her sê za rên kur dî de ha ti ne çê ki rin xu ya ki ri ne ko di 
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zi ma nê kur dî de den gên bin ge hî ev sih û yek deng in. Ew jî bi van 
sih û yek her fan ha ti ne nî þan ki rin.

Be lê, her fin he ne ko geh zi rav, geh stûr, geh ji pê þî, geh ji pa þi yê tên 
xwen din. Lê ev fer qên ha ne ji gu hê rî na cih der ka den gan, lê be lê ji 
gu hê rî na ren gên den gan tê ne pê, û ji lew ra di el fa bê yê de na yin nî þan 
ki rin. Ji ber ko el fa bê ti nê den gan nî þan di ke, ne ren gê den gan.

[Deng dar]
Ezê bi deng da ran dest pê bi kim. Ji sih û yek deng da rên kur dî, den-
gên hev de hên jê rîn, di el fa bê ya her zi ma nî de, bi ferq nên ki çik, yek 
in.

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

Ti nê di el fa bê ya tir kî de »q« û »w« nî nin. Ji ber ko di zi ma nê tir kî de 
den gi nen ci da wek »v« û »w«; »q« û »k« na yin dî tin.

Den gê her fa »w« ji xwe di tir ki yê de pey da na bit.

He rç end di hin pir sên ere bî de ko ke ti ne nav zi ma nê tir kî ji »t« pê 
ve »r« he be jî, tirk van du her fan ci da ci da bi lêv na kin. »r« a ere bî 
go ra den ga ni ya zi ma nê xwe wek »t«-ke stûr dix wî nin û du kan ji cih-
der ke kê der di xî nin. Ji ber vê ye kê van her du den gan bi her fa »k« 
nî þan ki ri ne û her fa »q« yek car ne êxis tin nav el fa bê ya xwe.

W

Her we kî me got di el fa bê ya tir kî de »w« jî nî ne. Tirk den gên »w« û 
»v« wek hev bi lêv di kin û »z«-a ere bî wek »v«-a kur dî û fren si zî dix wî-
nin. Lê di zi ma nê me de her fên »v« û »w«, her we kî di zi ma nê ing lî zî 
de he ye, ci da tê ne dî tin û kurd den gên van her du her fan ji cih der kên 
ci da der di xî nin.

Ge lek pir sên kur dî he ne ko bi gu hê rî na van her fan û bi ke ti na wan 
li þû nên hev di ma na wan pir san de fer qi nen me zin tê ne pê, we kî 
ni ho:
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ke van din       ke wan din

dev                   dew

vir                     wîr

ava                   awa

evî                    ewî

Her we kî têt dî tin me den gê »s« bi »v« û yê »z« bi »w« nî þan ki rin.

Ni ho di vêt em tex mî na wan tiþ tan bi kin ko di he qê awa yê nî þan ki ri-
na wan de di ka rin bên go tin.

Di pa þi ya vê ben dê de sê ced wel he ne. Ced we la pê þîn ji me re nis be ta 
her fên kur dî nî þan di de. [Li rûperê 33 û 34-ê fekire, Arif Zêrevan]

Gora wê ced we lê di zi ma nê me de nis be ta »v« 329:33793 û ya »w« 
557:33798 herf he ne »v« 329 û »w« 557 ca ran der bas di be.

Jê di xu ye ko di zi ma nê kur dî de »w« ji »v« bê tir e. Ji lew ra, me den gê 
»s« bi »w« û yê »z« bi »v« nî þan bi kir na çê tir ne di bû? Bi vî awa yî me 
den gê van du her fan ji den gên xwe ên nav mi le tî – ko îro wek den gên 
wan ên ade tî tê ne he sêb – dûr bi xis ta na.

Dûr xis ti na den gên her fan ji den gên xwe ên ade tî, go ra des tû ra me a 
di wim, ti nê di ko te ki yê de, an bi dest xis ti na fê de ke me zin de, bi ha ta 
çê ki rin.

Ko te kî yek car nî ne, fê de he be jî ge lek ki çik e, ne we lê ye ko em ji 
bo na wê des tû re ke xwe a bin ge hî fe da bi kin.

Be lê »v« bi yek dran e, û »w« bi du dra nan e. Lê her du jî bi der be kê, 
bi li ve ke qe le mê tên ni vî san din, ne ko »v« bi der be kê û »w« bi du 
der ban.

Jû pê ve di den ga ni yê de »w« du »vv« tê he sêb, bi vî awa yî deng û 
þik lên wan jî li hev tên. Ji xwe di zi ma nê fren si zî û di hi nên din de 
»w« re »do ub le v« ya nî »du car v« di bê jin.
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Y

Ev her fa ha di hin zi ma nan de ca ri nan deng dar û ca ri nan deng dêr e. 
Her we kî ber dê la wê a ere bî »{« jî ca ri nan deng dêr û ca ri nan deng dar 
e.

Me ew, ti nê bi den gê xwe ê deng da rî êxist nav el fa bê ya xwe.

yar               f£�
di yar         f£�d
der ya        £�fd
be yar        f£Å…

Ev her fa ha di nav pir sên kur dî de ge lek hin dik têt dî tin. Pe rî car di ke-
ve nav be ra du deng dê ran û wan di ge hî ne hev.

der zî         de rzi ya             Zî nê

rê               rê ya                   we lêt

ba              ba yê                  kur

ti lî              ti li yên                wî

Ji hê la din ev her fa ha hîn bi hîn di ke ve nav zmên û pê de me yil da ri-
ya ke ti nê di ke. Di zi ma nê kurd man cî de ga va pir se kê ko pa þi ya wê bi 
»o« an »û« tê, deng dê re ke bi ya nî di bit »w«-yek di ke ve nav be ra wan û 
wan di ge hî ne hev.

par sû       vê par sû wê     par sû wa stûr

çi lo            vî çi lo wî            çi lo wê ter

Di hin de ran de ev »w«-yên ha bi »y« re xwe di gu hê rî nin:

vê par sû yê            par sû ya stûr

vî çi lo yî                   çi lo yê ter

Ge lo bi çi awa yî ev du her fên ha pev di gu hê rin?

Bi re kî ki çik ji kurd man can – her we kî xel kê Bo tan – deng dê ra »û« 
zi rav dix wî nin, ya nî ne wek el ma nan lê wek fren si zan bi lêv di kin.
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Ev kurd man cên ha deng dê ra »o« jî wek »û«-wa ade tî – ko di fren si zi-
yê de bi »ou« têt nî þan ki rin – dix wî nin. Bi vê fer qa ko di bi lêv ki ri na 
wan de her gav meyl da ri yek ber bi »o« ve he ye.

Ev kur dên ha ko van du deng dê ran nerm dix wî nin ji bo na hev gi han-
di na van deng dê ran bi deng dê rên din – her we kî bi »ê, î, a« têt çê ki rin 
– li þû na »w« »y«-kê di tî nin.

Ji ber ko bi lêv ki ri na »y« ji ya »w« hê sa nî tir û »y« deng da re ke nerm 
e, hê dî hê dî di ke ve za rên wan kur dan jî, ko deng dê ra »û« stûr û »o« 
wek xwe dix wî nin.

Ca ri nan jî di nav pir san de di ke ve þû na »w«:

Su war—>si war—>si yar

Ji hê la din bi »h« re jî di gu hê re:

ge rîn        ge ri han            ge ri yan

be zîn       be zi han            be zi yan

                   di har                 di yar

                   me hîr               me yîr

                   gi ha                   gi ya

Ji ali yê din di pirs nen ere bî de ko ke ti ne nav zi ma nê me di gu hê re û 
di be »ê«:

ÌÀ�g        Zey neb          Zê neb

®Å‹        xeyr                 xêr

\®Å”        Úey ret            Úê ret

áÀ�g        Zey nel           Zê nel

ç´Å•        Fey zî               Fê zo

Di vêt bê te nî þan ki rin ko di zi ma nê ere bî ê axaf ti nê de jî ev »y«-yên 
ha ca ri nan di gu hê rin û di bin »ê«.



20  •  ELFABÊYA KURDÎ & BINGEHÊN GRAMERA KURDMANCÎ

J, G

Ji van du deng da ran me »j« êxis te nav el fa bê ya xwe bi wî den gê ko 
fren siz wê bi lêv di kin û »g« her we kî el man wê dix wî nin.

Ber dê lên wan di el fa bê ya ere bî de ev in:

j —> h        g —> u

Þ

Ev herf ber dê la »j«-a ere bî ye. Den gê vê her fê di fren si zî bi »ch«, di 
el ma nî bi »sch« û di ing lî zi yê de bi »sh« têt nî þan ki rin.

Ji her fên la tî nî ji bo na nî þan ki ri na vî den gî di des tê me de ti herf ne 
ma bûn. Go ra des tû re ke me di vi ya bû ko em bi her fên he ve du da nî 
emel me kin. Des tû ra me a pê þîn em di xis tin nî zî kî el fa bê ya tir kan.

Ji hê la din cih der ka vî den gî ge lek nî zî kî cih der ka her fa »s« ye.
Mi le tên ko di zi ma nê wan de ev deng nî ne li þû na wî »s« di bê jin.

Di zi ma nê yû na nî de »þ« nî ne. Ji lew ra yû na ni yên ko nû dest bi fren-
si zi yê di kin þû na »chamb re–þambr« »sambr« di bê jin û pir sa »pa þa« 
»pa sa« dix wî nin.

Di en ca mê de me ev deng wek tir kan, bi vê her fê nî þan kir.

Ji xwe ev þikl di el fa bê ya xel kê ro man ya yê de, ji mêj ve he bû.

X

Ev den gê ko di el fa bê ya ere bî de bi her fa »b« têt nî þan ki rin di hin 
zi ma nên arî de jî he ye, we kî ni ho el man vî den gî bi »ch« nî þan di kin. 
Lê mi le tên din, wek yû nan, bi »x« di ni mî nin.

Ev her fa ha di hin el fa bê yan de, wek ya fren si zan, du den gan bi hev 
re di ni mî ne û di de xwen din, ya nî den ge kî wê du ta kî he ye. Her we kî:

Ale xand re             Alek sand re

Exemp le                 Eg zemp le
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Ji ber ko den gê wê ê du ta kî ji me re ne ge rek bû, me ev her fa ha wek 
yû na nan û hin mi le tên din ji bo na nî þan ki ri na den gê »b« êxis te nav 
el fa bê ya xwe.

K, Q

Den gên ko di ere bi yê de bi »r« û »t« nî þan di kin û ji hev bi ge le kî 
ci da ne di zi ma nê me de jî ci da ci da pey da di bin.

Di gel vê hin dê »r«-a kur dî ji ya ere bî nerm tir û si vik tir e. Mi rov di ka-
re bi bê je ko »r«-a me nî zîk wê »k«-yê ye ko di pir sa »kris tal« de têt 
dî tin û fren siz »cris tal« di ni vî sî nin.

Ji bo na nî þan ki ri na van den gan di des tê me de du herf he ne: »k« û 
»q«.

Ge lo bi kîj kê den gê pêþ kî û bi kîj kê den gê paþ kî di vêt bê te nî þan 
ki rin.

Deng we kî ji pê þi ya de vê mi rov der di ke ve pêþ kî û ga va ji pa þi yê der-
di ke ve paþ kî ye.

Her we kî »r« paþ kî û »t« pêþ kî ye.

Ji ber ko den gê »r« ji qi ri kê û den gê »t« ji pê þi ya wî der di ke ve.

Di zi ma nê fren si zî, el ma nî, û di hi nên din de »qu« den ge kî di de ko 
rast bi rast den gê wê »t«-yê ye ko di pir sa »kar – f£˜« de têt bi hîs tin.

Xel kê eþî ra Bêr tî ji çar ye kê re ca ri nan »kart« di bê jin. Di zi ma nê fren-
si zî de jî »qu art« he ye û ma na wê jî çar yek e.

Ti nê fren siz »t«-ya pa þîn nax wî nin û wek »kar – f£˜«-a kurd man cî 
bê »t« dix wî nin. Di van du pir san de den gê »qu«-a fren siz û »k«-a 
kur dî wek hev in û di ti tiþ tî de ji yek hev ne ci da ne, ne kêm, ne 
zê de ne.



22  •  ELFABÊYA KURDÎ & BINGEHÊN GRAMERA KURDMANCÎ

Be lê me go ti bû ko »r« den ge kî paþ kî ye. he rç end ev deng, rast bi 
rast di zi ma nên arî de nîn be jî, di nav be ra »k« û »q« kêm û zê de fer-
qek he ye, û di wan zi ma nan de jî her fa »q« di es lê xwe de, go ra den gê 
her fa »k« den ge kî paþ kî nî þan di ke.

Zi ma nên la tî nî ên îrû vî den gî pe rî car bi her fa »c« nî þan di kin. Ji ber 
ko ev du her fên ha, di zi ma nên es lî de, be rî ha ti na pê, zi ma ni nen 
la tî nî ên îrû bi hev gu he rî ne.

Di zi ma nê la tî nî ê kevn de »k« bi ti nê di pir sên »ka eso« û »ka len dae« 
ka rî bû xwe hi lî ne di ên ma yîn de »c«-yek ke ti ye þû na wê ko xel kê 
Ro ma yê ew mî na »k«-yek bi lêv di ki rin û dix wen din. Her we kî di pir-
sên »cab le, ca fé, cor be il le, cor be, cris tal« de, ko bi »c«-kê tê ne ni vî-
san din, û ev »c« go ra den gê »qu«-yê den ge kî paþ kî di de. Lê be lê di 
zi ma nê el ma nî de ko ev »k«-yên ha bi »c« ne gu hê rî ne ev pir sên ha bi 
»k« tê ne ni vî san din: »Kab le, Korb, Kaf fe, Kof fer, Kris tal«

Ni ho di vêt em hi ni kî bi bi ha yê »k«-ya kur dî ê den gî mi jûl bi bin. Ji 
bo na wê jî ezê »k«-ya kur dî dey nim ber »c«-ya fren si zî û »‚«-a ere bî.

Dê em pir se ke fren si zî bi bin: »cri« den gê »c«-ya wê ge lek nî zî kî »q«-ya 
me ye, û di nav be ra vê »c«-yê û »q«-ya pir sa »qîr« he ma ti ferq nî ne û 
ma na wan jî yek e, »cri« di fren si zi yê de »qîr« e.

We kî ni ho, mi rov di ka re pir sa kurd man cî »qrên« bi el fa bê ya fren-
si zî wek »crên« bi ni vî sî ne.

Li ser ber hev da nî na den gê van her fan min çend tec ri be çê ki ri ne ko 
di za nî na wan de hin fê de he ne. Her we kî:

1. Min ji hin xor tên kurd re – ko ew hî nî el fa bê ya kur dî ki ri bûn 
– pir sa »cris tal« da ni vî san din. Tev da li xwe ge ri yan û pa þê bi hev 
re her we kî di el ma ni yê de tê te ni vî san din di þik lê »Kris tal« de ni vî-
san din.

2. Min ev pirs ji hin xor tên kurd re da ni vî san din ko her fên ere bî 
nas di ki rin lê li ere bî ni za nî bûn. Bi »r«-kê ko di þik lê »v£¥�®–« de 
ni vî san din.
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3. Min ev pirs ji kur de kî re da ni vî san din ko bi ere bî di za nî bû bi sa lan 
di med re se yan de xwen di bû, me la yê min be rî ko bi ni vî sî ne, hi ni kî 
se ki nî, pirs çend ca ran bi lêv kir, di gu hê xwe re kir û ji min re got:

4. Go ra bi lêv ki ri na kur de kî ne zan ko bi ere bî ni za ne di vêt »v£¥±�®–« 
bê te ni vî san din. Lê ko bi ere bî ha te xwen din den ge kî paþ kî dê bi dit 
ko ji hun di rê qi ri kê têt û kur man ce kî ne zan ni ka re de rê xî ne û we ke 
xwe bi lêv bi ke. Ji lew ra bi im la ke ere bî û fe sîh di vêt »v£¥±�®˜« bê te 
ni vî san din.

5. Min ev pirs ji ere be kî re da ni vî san din. Qet li xwe ne ge ri ya û ta vil 
di þik lê »v£¥±�®˜« de ni vî sand.

Nis be ta »q« di zi ma nê kur dî de 150:33798 û ya »k« 1056:33798 e. Ya nî 
di zi ma nê me de »k« ji »q« bê tir e, û ni vî san di na »k« ji ya »q«-yê hê sa-
nî tir, si vik tir e, û »k« ji »q« zû tir tê te ni vî san din.

Ji se be bên bin ge hî pê ve ko yek bi yek ha ti ne ra ve ki rin, ber vê ye kê 
jî me nî þan ki ri na »r«-ê bi »q« û ya »t«-ê bi »k« çê tir û ras tir dî tin.

C, Ç

Di des tê me de »c« û »ç« ma ne. Me ev ji bo na nî þan ki ri na den gên 
»_« û »c« hi la nî bûn.

Go ra es lê van her fan den gê »c« ji »ç« bê tir bi »c« di hat nî þan ki rin. 
Her we kî di la tî ni ya kevn, di ba be lîs ka þe þa de, ko di ket pê þi ya »e, i, y, 
æ, œ« den gê »c« a me di da, mî na den gê »z« ya el ma nî, we kî ni ho di 
pir sên jê rîn de: »Ce res, Ci ce ro, cen tum, cir cus, Cyrus, Cæ sar, cœ tes, 
ca re mo nia«

Di gel vê hin dê me ev herf ji pê þi ya xwe ve kir, den gê wê ê kevn da alî 
û em di wa rê qe ba le yê de man. Ji ber ko qe ba le li des tû ra me a pê þîn 
çê tir di hat û ji bo na fe da ki ri na wê des tû rê çi fê de çi ko te kî he bû.

Di zi ma nî de nis be ta van jî he ma yek e: »c« 102:33789, »ç« 103:33789.

Di en ca mê de me den gê »_« bi »c« û yê »c« bi »ç« nî þan ki rin.
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Li hi re dix wa zim tiþ te kî di ça vên xwen de va nan re bi kim.

Ew den gê ko di el fa bê ya ere bî de bi »c« tê te nî þan ki rin di hin de ve-
rên Kur dis ta nê û di pir si nan de ne wek den gê xwe ê nas lê bi awa kî 
din têt bi lêv ki rin. Bi awa kî we lê ko ser den gê »z« ya el ma nî di çe.

Deng dêr
Her we kî me be rê jî go ti bû deng dê rên kur dî di drêj- an kin bû na den-
gên xwe de ser se ki nî ne. Ya nî deng dê re ke drêj ti ca ran kin na be û ya 
kin drêj [na be].

Di yû na ni ya kevn de deng dêr ho lê bûn, deng dê rek geh kin geh drêj 
ne di hat xwen din. Ti nê di yû na ni ya kevn de deng dê ri nen na vîn jî 
he bûn ko di zi ma nê me de nî nin.

Deng dê rên kin ev in: e, i, u
Deng dê rên drêj ev in: a, ê, î, o, û

A, O

Ev du deng dê rên ha di zi ma nê me de jî wek yên zi ma nên din tê ne bi 
lêv ki rin, lê her gav drêj in û ti car kin na bin.

We ko:

A                çak                     dar                      pak                     bar

O                zor                      gol                      lor

Ti nê di za rê nîv ro de ca ri nan wek »eu«-ya fren si zî û »o«-ya bi tir kî 
tê te xwen din. Hin gê bi da nî na du de qan li ser »o«-yê tê te nî þan ki rin: 
köl, göl.

Ê

Ga va me se hî ti ya den ga ni ya kur dî di kir em ras tî den ge kî ha tin ko 
nî zî kî »ä¾Åº‡ Yä©¥•«-yê ere bî ye.

Ev den gê ha ko di ca ra pê þîn de li »a«-ye ke kin di mî ne di ras ti yê de 
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ne »a«-ye ke kin e, û ni ka re bi be jî. Ji ber ko di zi ma nî de »a«-ya drêj 
he ye û ki na wê ni ka re he be.

Di en ca mê de xu ya bû ko ev den gê ha ji »e«-ke stûr pê ve ne ti deng 
e. Be lê ev den gê ha »e«-ke we lê ye ko stûr tê te xwen din û he rçî deng-
da rên ko di dê re stûr di de xwen din.

Ev den gê deng dê rê ti nê di hin de ve rên Kur dis ta nê de tê te bi hîs tin, 
ne di he mî de ran de.

He bû ko em vî den gî bi da nî na du de qan li ser »e« nî þan bi kin. Her-
we kî »e«-yên pir sên »pëz« û »sëd« ko bi her fên ere bî bi »n« û »k« 
wek »Ùˆ« û »¬3« di ha tin ni vî san din û deng da rên wan stûr di ha tin 
xwen din.

Ji hê la din ev fer qa bi lêv ki ri nê di hin pir sên ere bî de ko ke ti ne hun-
di rê zi ma nî tê te dî tin.

es ker         ereb                   elî

ës ker         ëreb                   ëlî

Bê  þik e ko awa yê bi lêv ki ri nê bi »pez, sed, es ker, ereb, elî« li den ga yi-
ya kur dî çê tir tê û di ris tir e.

Ez ko bo tî me van »ê«-yên ha ne wek pi ra ni yê, lê wek hin di ka yi yê, 
ya nî stûr »ë« bi lêv di kim. Di gel vê hin dê, ma dam em îrû el fa be kê 
ji bo na zi ma ne kî – ne ji bo na zar û za ra wa yan – çê di kin ev den gê 
ha ni ka ri bû bê te nî þan ki rin. Her we kî me jî nî þan ne kir û ne xis te 
el fa bê ya xwe.

Min pir sên jo rîn, ji hin xor tên eþî ra xwe û eþî rên do rê – ko hî nî el fa-
bê ya kur dî ki ri bûn – da ni vî san din. Qet li xwe ne ge ri yan û bi »e«-ke 
ade tî ni vî san din. Hin gî min ji wan re ji »ë«-ya stûr qal kir.

Bi awa kî we lê li min ve ge ran din ko pê me se le sa fî ki rin. Ji min re 
go tin: »Di nav wan her fan de ko te nî þa nî me ki rin, me bê diþ wa rî ew 
herf pey da kir ko wî den gî bi ka re xu ya bi ke. Jê di yar e ko ew deng 
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ti nê bi wê her fê tê te nî þan ki rin û ne bi her fe ke din.«

e, i, u —  ê, î, û

Ni ho, me ev þeþ herf he ne ko di pêþ be rê hev de du to vên di þik lî de 
nî zî kî hev di tî nin pê.

Em van ça rên jê rîn bi bin des tê xwe û bi van mi jûl bi bin:

e, i —  ê, î

Lê her we kî me be rê jî go ti bû, di den ga yi ya kur dî de, deng dê rek ca ri-
nan drêj na bit, ya nî he rçî deng dê rên ko kin in drê jên wan nî ne û 
he rçî drêj in ki nên wan pey da na bin.

Ber vê ye kê deng dê ra »e« he rç end bê te drêj ki rin ti car na bit »ê« ji 
ber ko cih der kên wan ji hev ci da ne. Her we kî »i« jî bi drêjx wen di nê 
na bit »î«.

Di des tê me de ti her fên din ne ma bûn, û go ra des tû re ke me di vi ya 
bû em bi her fên hev du anî emel me kin. Ji lew ra ji bo na nî þan ki ri na 
to fa pa þîn me ev »^« nî þa na ha pe ji rand û na vê wê kir bi lin dek.

Ev nî þa na ha di hin el fa bê yên din de jî he ye. Lê bi vê fer qa ko di 
el fa bê yên din de den gê deng dê ran we ke xwe di hê le, cih der kên wan 
na gu hê rî ne, ti nê bi lind di de xwen din. Di el fa bê ya me de du ka rên 
wê he ne: Den gê deng dê ran di gu hê rî ne û bi lind di de xwen din. Lew-
ma deng dê rên bi bi lin dek he mî jî drêj in û tucar kin na yên xwen-
din.

Go ra des tû rên me ên bin ge hî, ko ji bo na çê ki ri na el fa bê ya xwe me 
pêk anî û di pê þi ya vê ben dê de me da za nîn, di vi ya bû ko em bê 
se be be ke zor ji el fa bê ya tir kan dûr me ke vin.

Li hi re, di her fên »i« û »î« de em ji ya wan dûr ke tin.

Tirk »i«-ya kin bi »i«-ke bê niq te nî þan ki rin. He ke me we lê bi ki ra û 
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»i«-ya kin bi »i«-ke bê niq te û ya drêj bi »i«-ke ade tî nî þan bi ki ra çê tir 
ne di bû.

No, ji ber ko »i« ke bê niq te di nav her fên »u, n, m« û di pêþ- û pa þê 
hin her fan de tev lî wan di be û ji wan de rê xis ta na wê di ke ve diþ wa ri-
yê. Ji xwe tirk jî piþ tî çê ki ri na el fa bê ya xwe pê he si yan û ji bo na ve qe-
tan di na »i«-ke bê niq te ji her fên jo rîn – ko ke ti ye rex an na va wan – 
ser her fa ko be rî »i«-yê di hat iþa re tek ber di dan.

Bê þik e ko me ni ka rî bû em bi ke vin ne ras ti ye ke we lê ko ji ali yê da ni-
yê xwe ve ha ti bû nî þan ki rin.

Jê pê ve, her we kî he ta ni ho xu ya bû, ji lew ra ko den ga yi yên van du 
zi ma nan ci da ne, isû lê deng dê rên kur dî bi vê ne vê ji isû lê tir kan dûr 
ke ti ye.

Ti nê di he qê vê »i«-yê de tiþ te kî din he ye. Di bê jin ko di za rê nîv ro 
de ev »i«-ya ha ca ri nan zi rav tir tê te xwen din. Ne ma ze di iza fe tan de. 
Ji ber ko di za rê nîv ro de mê û nêr ne ma ne, jê ke ti ne û iza fe ta ere bî 
yek car xwe xis ti ye nav wî za rî.

We kî ni ho, di za rê ba ku rî de, go ra mê- û nêr bû na pirs û na van du 
þikl he ne:

ku rê Re mo                          ke ça Re mo

ku rê di Re mo                     ke ça di Re mo

Lê di za rê nîv ro de, ji ber ko mê û nêr nî nin, ev ter kî bên ha wek iza-
fe tê tê ne go tin.

ku ri Re mo                            ke çi Re mo

Ev iza fe tên he nê di za rê ba ku rî de jî pey da di bin, lê ne di zi ma nê 
axaf tin û ni vî san di na ade tî de, lê be lê di zi ma nê da bê »ede bi yat«-a 
kevn de, ne ma ze di þih ran de ku bi wez na erû zê ha ti ne ni vî san din.

Di zi ma nê ba ku rî de ev iza fe tên ha wek pirs û ter kî bên bi ya nî ne, di 
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nav dî wa nan de ma ne û ne ke ti ne zi ma nê xel kî. We ko:

xZ®Å› á±œ h ß� ä� ydZ¯½…

Bi el fa bê ya me û go ra bi lêv ki ri na kur di ya xwe rû, her we kî xelk bi lêv 
di kin ev mis ra’ di vêt ho lê bê te ni vî san din:

Beg za de ye yek ji nes li-mî ran

Nav be ra »nes li« û »mî ran« me xêz ko kek êxist, pê þik lê wî ê bi ya nî 
xu ya di be.

Di gel vê hin dê mi rov ni ka re bi bê je ko »i«-yên iza fe tên ere bî her gav 
wek »i«-yên kur dî kin û stûr tê ne xwen din. Ji ber ko di wez na erû zê 
de ji bo na dest xis ti na ahen gê ev »i«-yên ha ko »–«-a iza fe tê ne ca ri nan 
drêj û drêj tir jî tê ne xwen din.

Lê he ke di za rê nîv ro de »i«-yin he ne ko ji »i«-ya ade tî zi rav tir tê ne 
bi lêv ki rin ev zi ra vî ne ji gu hê rî na cih der ka den gî, bel ko ji gu hê rî na 
ren gê den gî tê te pê ko na ye nî þan ki rin.

Ji xwe di zi ma nê me û di her zi ma nî de deng dêr û te va yi ya her fan 
go ra zar, za ra wan kêm û zê de, bi fer qi nan tê ne bi lêv ki rin, zi rav û 
stûr di bin, hewr we kî di bi rê xwe de bê te go tin.

Û

Ev deng dê ra ha, deng dê re ke bi lind e, her we kî di pir sên »dûr, kûr, 
zû« de tê te xwen din.

Pi ra ni ya kur dan vê deng dê rê wek el ma nan ya nî stûr û hin di ka yi ye ke 
ki çik wek fren si zan ya nî zi rav dix wî nin.

U

Ev deng dê re ke we lê ye ko di zi ma nî de he va la wê nî ne. Ev deng dê ra 
ha ji du her fan, ji deng da rek û deng dê re kê he ve du da nî ye.

Ji bo na qenc xu ya ki ri na den gê vê deng dê rê be rî ewi lî emê bi den gi-



ELFABÊYA KURDÎ & BINGEHÊN GRAMERA KURDMANCÎ  • 29 

nen din mi jûl bi bin. Ew bi xwe den gê vê deng dê rê dê xu ya bi kin.

Di her zi ma nê arî de pirs di ka rin bi du deng da ran dest pê bi kin, bi 
go ti ne ke din her we kî deng dê rek di na va pir sê, di pê þi ya pir sê de jî 
di ka re du deng da ran bi dê re.

We ko: blûr, xwar, stûr, qrên, stan din, braþ tin ...

Di zi ma nê me de den ge kî din jî he ye ko li den gê vê deng dê rê di mî-
ne. Ew deng jî den gê »xw« ye, we kî di pir sên jê rîn de:

xwe           xwîn                  xwa rin               xweh

Ev den gê ha jî her we kî di pir sên »blûr, stûr, qrên, ...« de tê te dî tin 
ji du deng da ran he ve du da nî ye û ke ti ye pê þi ya deng dê re kê. Lê bi vê 
fer qa ko di deng da rên din de her du deng dar ci da ci da tê ne bi lêv 
ki rin. Lê we kê »x« û »w« di ke vin te niþ ta hev, »x« li pê þi yê, »w« li pa þi-
yê, ev her du deng dar di ke vin nav hev, li hev di ke lin, û ji wan den ge-
kî we lê der têt ko mi rov di ka re bi bê je ko ew ne den gê du her fan e, lê 
be lê den gê her fe ke serx we ye, ko di awa yê bi lêv ki ri na wê de fer qe ke 
eþ ke re he ye.

Be lê ev her du deng dêr di ke vin nav hev û pêk ve tê ne bi lêv ki rin. 
Her we kî di pir sa »xweþ« da. Di vî den gê he ve du da nî de den gê ra ser 
»x« ye û rind tê te bi hîs tin, û den gê din ko ren gê wê di gu hê rî ne »w« 
ye. Di za rê di mi lî de pir sa »xweþ« bû ye »weþ«. Jê xu ya ye ko her fa 
pa þîn »w« ye û »x« ji pê þi yê ke ti ye.

Vê ca, we kê ev du deng da rên ha »w« û »i« ne ewç end di ke vin nav hev 
û li hev di ke lin ko ji wan den ge kî nû û deng dê rî der di ke ve. Ev den gê 
ha di vi ya bû bi her fe ke serx we bi ha ta nî þan ki rin.

Me evê ha bi »u«-ye ke bê bi lin dek nî þan kir û »u«-ya bi bi lin dek ji 
bo na »û«-ya drêj hi la nî bû, her we kî jor ve ha te dî tin.

Bi vî awa yî ji bo na deng dê rên kur dî qey de yek ha te da nîn; deng dê rên 
bi lind bi bi lin dek in û ên kin bê bi lin dek in.
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Ev deng dê ra ha ko di xwe de deng da re kê ve di þê re; her we kî pêþ de tir 
bê te ra ve ki rin, deng da ran, ne ma ze çen de kan, ji den gên xwe ên ade tî 
stûr tir di de xwen din.

Me go ti bû ko »u« ne ki na »û« ye. Ji ber ko di den ga ni ya kur dî de 
den ge kî deng dê rî ca ri nan kin û ca ri nan drêj na bit. He rç end ji bo na 
gu hên ne hîn bû yî di ca ra pê þîn de wek nî zî kî hev xu ya bi bin jî di ras-
ti yê de ji hev ci da ne û cih der kên wan ci da ne.

Gu he kî ko qenc hî nî den ga ni ya kur dî bû ye bê ti diþ wa ri yê di ka re vê 
fer qê rind bi bi hî se û tê de rî ne.

Di gel vê hin dê em di ka rin bir ha ni nen we lê pey da bi kin ko bê arî ka-
ri ya gu han, rast bi rast bi ça van bê ne dî tin û seh ki rin.

Ji bo na vê ye kê jî emê ba la xwe ji hin deng dê rên bi ya ni yan re bi din 
ko we kê di ke vin zi ma nê me xwe di gu hê rî nin. Zi man wan na pe ji rî ne 
»qe bûl na ke« deng dê re ke xwe di xe þû na wan.

[Ùem me ya] »z« ere bî »û«-ye ke kin e. Lew ma ko di zi ma nê me de 
»û«-ya kin nî ne di wan pir sên bi ya nî de ko »z« he ne ev »z«-yên ha 
di ke vin û li þû na wan »i«-ye ke kurd man cî ra di bit.

We kî ni ho di pir sên jê rîn de:

mi rad                      dZ®›
mi dîr                        ®�¬›
mih tac                    _£¥©›
mi sil man                x£¿¾±›
Si lê man                  x£¿Å¾�

Ji lew ra we kê zi ma nê me bi her fên ere bî di ha te ni vî san din di nî þan-
ki ri na vî den gî de diþ wa ri ye ke me zin di ha te pê. Ji xwe, ev deng di 
ni vî sa rên kevn de ti car qenc û rast ne ha ti ye nî þan ki rin. Ji ber ko di 
nav her fên ere bî de jê re ber dêl kek ne di ha te dî tin.

Ji bo na rind xu ya ki ri na doz û go ti na xwe em bi pir sa »sund« xe rîk 
»mi jûl« bi bin. Di pir sa »sund« de den gê »u«-yê bi »z«-kê an bi »z«-kê 
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di ha te nî þan ki rin û pir sa sun dê di þik lê »¬œÂ�« an »¬À�, ¬À3« de di ni-
vî san din. Lê di her du þik lan de jî den gê »u«-yê we ke xwe xu ya ne 
di bû. Ji ber ko bi »z«-ê den gê »û« di ha te nî þan ki rin û »z« den ge kî 
we lê nî þan di da ko di zi ma nê me de nî ne. Lew ma ko [ùem me ya] »z« 
ere bî ko »û«-ye ke kin e di zi ma nê kur dî de nî ne.

Lê bi her çî awa yî jî ha te ni vî san din ev deng dê ra ha den gê xwe ê pê þîn 
win da ne kir, di de vê xel kê de we ke xwe ma û ge hiþ ti ye me.

Ji ali yê din ev deng dê ra ha di nav zi ma nî de bi deng dê ri nen din di gu-
hê re û pê jî xu ya di be ko ev deng dê ra ha ne »û«-ye ke qin e.

Gu hê rî na wê bi du awa yan çê di bit: bi »i« û bi »o«

Di þik lê pê þîn de gu hê rîn ne bi te va yî ye. Ji »u« ko ji »w« û »i« yê 
he ve du da nî ye »w« di ke ve û »i« bi te nê di mî ne:

swi war     su war         si war

þwiþ tin     þuþ tin         þiþ tin

Di þik lê di wim de »u« di gel deng dê ra ko di paþ wê re têt win da di bit 
û li þû na wan deng dê re ke bi lind, »o«-yek ra di bit:

cuht          cot

suh tin      so tin

Ev »u« ca ri nan, deng dê ran jî bi xwe re di bit:

bi hu rîn    bo rîn

Ev den gên ha, be rê di zi ma nê fa ri sî de jî he bûn. Lê pêþ de tir jê ke ti ne. 
Di gel vê hin dê di ni vî san di nê de þik lên xwe we ke xwe hi la nî ne:

xwa her           xa her          ®�ZÂ‹
xweþ                xoþ              jyÂ‹
xwas ten         xas ten        ã¥�ZÂ‹
xwa ce             xa ce            ä‰ZÂ‹
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Her we kî ni vî se va nê zi ma na na zî ve ke fa ri sî »ç�f£• }£¿À�f« qa la wan 
ki ri ye, lê bi awa kî na te vav.

»Di zi ma nê fa ri sî de ji van pê ve du her fên din jî he ne ko mi rov wan 
di ka re bi »Â‹«-ye ke bi sê niq tan û bi »Â–«-ye ke bi sê niq tan nî þan 
bi ke. Ev den gên ha he ta nî îrû di zi ma nê fa ri sî de di jîn û di do ra Kur-
dis tan, Xo zis tan û di Þî ra zê de tê ne bi lêv ki rin.«

Ma yî na van den gan di wan do ran de ji hik mê den ga ni ya kur dî ye. Ji 
ber ko çi ya yên Kur dis ta na Ece mis ta nî he ta Xo zis ta nê drêj di bin û li 
Þî ra zê ge lek kur dên bex ti ya rî he ne.

Ev »Â‹«-a ko bi sê niq tan tê te nî þan ki rin ji »xwe«-ya me pê ve ne ti 
tiþt e. »Â–«-a bi sê niq tan jî »q«-ye ke kur dî ye ko »u«-ye ke me ke ti ye 
pê þi ya wê. Ji xwe me be rê jî go ti bû ko »u«, ne ma ze hin deng da ran, ji 
ber ko di wê de deng da re ke ve þar tî he ye, stûr di de xwen din.

Ni vî se va nê reh ni ma yê rind ba la xwe da bû ko ev »t«-yên ha ji ên 
ade tî stûr tir, lê ji »r«-ê si vik tir tê ne xwen din. Ji lew ra bi zê de ki ri na 
niq te kê ser »r«-ê dil ki ri ye den gê wê bi ner mi ne û den ge kî nav be ra 
»t« û »r«-ê bi se ki nî ne. Ev deng jî ji den gê »k«-yên pir sên jê rîn pê ve 
ne tu deng e: kul, kur, kun, kuç.

Lê, ji ber ko zi ma nê fa ri sî ze ma ne kî drêj bi her fên ere bî ha ti ye ni vî-
san din û pê da be ke wî me zin he ye û ge lek pir sên ere bî tê ke ti ne û 
den ga ni ya ere bî bi ge le kî lê hikm ki ri ye, ew den gê ko me bi »u« nî þan 
kir di zi ma nê ece man de yek car win da bû ye û bû ye »z«-ke ere bî.

Ni vî se va nê reh ni ma yê ji ber ko ni ka ri bû deng dê rê bi bî ne, ba wer kir 
ko ev den gê deng da re ke serx we ye, ji »t«-ê ci da ye. Ji lew ra ew bi 
»r« ke sê niq tan nî þan kir.

Her we kî xwen da yi nen me ko di med re san de xwen di ne û di bin hik-
mê isû lê el fa bê ya ere bî de ma ne di bê jin ko di zi ma nê kur dî de jî, 
ji »r«-ê pê ve du »t«-ên din he ne. Mî na deng da rên ere ban: »i« û 
»k«, »\« û »m«.
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Nisbeta herfên kurdî

1. Nisbeta giþtî

a           1 500                î              700            þ             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            þ             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
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.



34  •  ELFABÊYA KURDÎ & BINGEHÊN GRAMERA KURDMANCÎ

3. Nisbeta herfan di zaravayên cida de

         Bakur          Baþûr       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
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
þ            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



II.
 B

in
ge

hê
n 

gr
am

er
a 

ku
rd

m
an

cî





ELFABÊYA KURDÎ & BINGEHÊN GRAMERA KURDMANCÎ  • 37 

Rê ma nên ber pêþ kî

Gra mêr
1 Gra mêr te va yi ya qey de yên ras ta xaf tin û rast ni vî san di na zmên e.

Zma nê kurd man cî
2 Zma nê kurd man cî zma nê mi le tê kurd manc e. Kurd manc pê da xê-

vin, din vî sî nin û bi go ti nên din his û fik rên xwe pê eþ ke re di kin.

Hê ma nên zmên
3 Di zma nê dev kî de hê ma nê bin ge hîn deng e. Deng bi tî pan tê ne 

se ki nan din û bi wan zma nê ni vîs kî dest pê di ke. Bi tî pan kît û bi 
kî tan bê je bi hev di ke vin. Pi rî car bê je an ke se kî an tiþ te kî di ni mî ne. 
Û ga va çend bê je bi awa kî ma na dar di ge hin hev ji wan ko mek çê di-
be. Ko mek fik re ke tam di de za nîn.

Bi pey hev ke ti na ko me kan qi set tê te pê. Qi set bi mi ja re kê mi jûl di be 
û ew zman bi xwe ye. Ji go ti nên jo rîn di xu ye ko hê ma nên zi mên çar 
in:

Tîp: a g ê y h o p m j

Kît: ta, den, ser, co, rût, a, poz, ê

Bê je: hesp, pe yar, xa nî, spe hî, go tin, we re

Ko mek: Par ez çû bûm Re wa nê. Îro din ya sar e. Gun dê me di nav be ra 

du avan de ye.

Tîp
4 Her den gê ko di dev û qi ri ka me de pey da di be, li ser ka xe zê bi iþa re-

te kê tê te se ki nan din. Ji wan iþa re tan re tîp di bê jin.

Tî pên zma nê kurd man cî

5 Di her zma ne kî de he rç end deng he ne ewç end jî tîp pey da di bin. Ji 
ber ko di zma nê kurd man cî de sih û yek den gên bin ge hîn he ne ji 
lew re tî pên zma nê kurd man cî 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 þ t u û v w x y z

Gir dek: A B C Ç D E Ê I Î J K L M N O P Q R S Þ T U Û V W X Y Z

5 Bi ade tî û ge lem pe rî em bi hû re kan di ni vî sî nin. Gir dek kêm ca ran 
tên is tî mal ki rin. Ko mek bi gir de ke kê dest pê di ke. Tî pa se re na ve kî a 
pê þîn her gav gir de kek e.

Deng da yi ya tî pan

6 Tîp ji awi rê deng da yi yê ve bi du bi ran le va di bin: deng dêr û deng-
dar.

Deng dêr

7 Deng dêr ew tîp in ko bi se rê xwe ji de vê me der tên û den ge kî mû sî-
qa yî tî nin pê. Deng dê rên zma nê kurd man cî heþt in: a e ê i î o u û

Deng dar

8 Deng dar ew tîp in ko bêî arî ka ri ya deng dê re kê ni ka rin ji de vê me 
der ke vin û den ge kî mu sî qa yî bî nin pê. Ew di de vê me de di ke vin hin 
ci han, wek lêv, dran û ez man dev û ji wan pêj ne ke ker pey da di be. 
Deng da rên zma nê kurd man cî bîst û si sê ne: b c ç d f g h j k l m n 
p q r s þ t v w x y z

ÞA NEK

Di pra tî kê de deng dêr ji deng da ran bi awa yê jê rîn tê ne de rê xis tin. 
Deng dêr bi se rê xwe jî di ka rin kî te kê bî ni n pê. Lê deng dar bêî deng-
dê re kê tu kî tê na yî nin pê. Her we kî di kî ta »par« de he ke me deng da-
rên (p) û (r) xis tin û (a) bi te nê hiþt ew (a) bi se rê xwe jî kî tek e. Lê 
(p) û (r) bêî (a) yê, an deng dê re ke din, ni ka rin kî te kê bî nin pê.

Do ma deng dê ran

9 Deng dêr ji awi rê do mê ve bi du bi ran par di bin, kurt û di rêj:

Deng dê rên kurt: e i u

Deng dê rên di rêj: a ê î o û

Deng dê rên kurt bi der be kê ji de vê me der tên, de vê me bi nî vî ve di-
be, do ma wan hin dik e û ew tu ca ran di rêj na bin.
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Deng dê rên di rêj ga va ji de vê me der tên dom di kin, de vê me bi te ma-
mî ve di be û ew tuca ran kurt na bin.

He rç end deng dê rên kurt (e i u) û deng dê rên di rêj (ê î û) ji ali yê þi ki lî 
ve nî zin gî hev bi bin jî, ji ali yê den gî ve ji hev dûr û ge le kî bi ferq in. 
Ji ber ko cih der ka her ye kê ci da ye.

Xwe se ri ya hin deng dê ran

10 Deng dê rin he ne ko ni ka rin bi ke vin pê þî an pa þi ya hin deng da ran. 
Hi nên din jî di pê þî an di pa þi ya bê je yan de pey da na bin:

I

Ev deng dê ra ha bi ge lem pe rî na ke ve pê þî an pa þi ya bê je yan. Ya nî bê je-
yên kurd man cî ne bi (i) yê dest pê di kin ne jî pê te mam di bin; ji hin 
da çek û pro na van pê ve; mî na: li, di, ji, bi, çi

Ji mi lê din bê je yên ko di es lê xwe de ne kurd man cî ne, û ji zma nê 
bi ya ni yan ke ti ne zma nê me bi »i«-yê dest pê di kin.

Wek: »Ib ret, ic ra, if las, im za, in kar, in saf, iþa ret«. Ji xwe kurd man cên 
ke vin ga va ev bê je ya ha bi lêv di ki rin »h«-yek di dan pê þi ya wan û 
di go tin: (hib ret, hic ra, hif las, him za, hin kar, hin saf, hi þa ret). Ev bi lêv-
ki ri na ha he ta nî îro jî di hin ci hên Kur dis ta nê de pey da di be.

ÞA NEK

Deng dê ra »i« di hin bê je yan de û ga va kî tek bi wan bê je yan ve di be, 
na ye xwen din, lê tê te ni vî san din; ji ber ko di esi lê bê je yê de »i« he ye û 
ga va kî ta ko wê na de xwen din jê di be »i« tê te bi lêv ki rin. We kî ni ho, 
»i«-yên bê je yên »qe til, bi hin, re mil, qi fil, re sim, eqil, qe dir, qe hir, 
ri kin, ke vin, þi kil, qe sir, fi kir, þi kir, si hir, te vin, ti hin« ga va bê je bi se rê 
xwe ne tê ne xwen din. Lê he ke kî tek bi pa þi ya wan ve bû ew »i« na yi-
ne bi lêv ki rin. Her we kî: »qet’la wî, ev çi bih’n? bi rem’lê di za ne, bi 
qif’lê, van res’man, eq’lê te, qed’rê wî, ji qeh’ran, rik’nên Bir ca-Be lek, 
ev kev’n e, di vî þik’lî de, qes’ra jo rîn, bi vê fik’rê, þik’ra xwe, bi sih’rê, 
li ser tev’nê, ez tih’n im«. Lê ew di vê bi lêv ki ri nê de jî ve kî ta xwe a 
bin ge hîn hil tî nin û di þik lên jê rîn de tê ne ni vî san din.
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qe ti la wî, ev çi bi hin e? bi re mi lê di za ne, bi qi fi lê, van re si man, eqi lê te, 

qe di rê wî, ji qe hi ran, ri ki nên Bir ca Be lek, ev ke vin e, di vî þi ki lî de, qe si ra 

jo rîn, bi vê fi ki rê, þi ki ra xwe, bi si hir e, li ser te vi nê, ez ti hin im.

Lê he ke pêr an par kî tek bi wan ve bû û pê bê je ye ke nû û he ve di da nî 
ha te pê, he ke (i) ne ke ti ya bê je ya nû na ye ni vî san din. Ji ber ko ev 
pêr an par kît ne ma ji wê bê je yê di bin û ev bê je ya he ve di da nî bê je ke 
bi serx we ye û wê ve kî ta xwe a xwe ser he ye. (Ke vin, kev nar. Bi hin, 
bih nok. Te vin, tev ne pîrk)

Lê be lê, he ke ji ber va jî ve di bê je ya nû û he ve di da nî de (i) ha te bi  lêv 
 ki rin tê te ni vî san din jî. (þi kir, þi kir dar; si hir, si hir baz; qe dir, qe dir-
gi ran)

U

Ev deng dê ra ha bi ge lem pe rî di ke ve pa þi ya deng da rên »g, h, k, q, 
x« û di pa þi ya deng da ri ne din de kêm ca ran pey da di be. »Hun da, 
hun dir, guh, gu her, gul, gu lat, gu lok, gu man, guz van, kuç, kul, ku lî, 
kum, kurt, kurm, qub, qul, qu rç, qun ders, qu re, qurm, qur tik, xu bar, 
xum re, xur, xur dek, xu rîn, xurt«. Bê je yên wek »du« û »tu« awar te yên 
vê qey dê ne.

Ji mi lê din tu bê je ya kurd man cî bi »u«-yê na qe de, ji hin awar tan 
pê ve; her we kî pê dest pê na ke jî.

Ji xwe ev deng dê ra ha hêj di zi mên de bi ser ke ti na xwe ne qe dan di ye. 
Ji lew ra û li go ra bi lêv ki ri na kurd man cên ko »w« û »i«-yê bi te ma mî 
li hev na xin bê je yên wek »xur dek« bi awa yê »xwir dek« jî di ka rin bê ne 
ni vî san din.

Ê, Î

Ev deng dê rên ha tuca ran na ke vin ber deng da ra »y«-ê. Lê he ke ev 
deng dêr bi awa kî bi »y«-yê ve bû ne hin gê ev ya nî »ê« û »î« bi deng-
dê ra »i«-yê di gu hê rin û ev »i« di ke ve þû na wan. We kî ni ho:

Ê

pê              pi yên min               vî pi yî
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dê              di ya te                      vê di yê

rê               ri ya wan                  van ri yan (1)

Î

de rî           de ri yê me               vî de ri yî

ti lî               ti li yên min              vê ti li yê

xa nî           xa ni yê te                 van xa ni yan

kur sî          kur si yên wî            van kur si yan

Lê he ke »y« bêî ko bi wan ve bi ze li qe ke te pê þi ya van deng dê ran, hin-
gê (ê) û (î) he rç end (i) bê ne xwen din jî di ni vî san di nê de bi (i) yê 
na yi ne gu har tin û we ke xwe di mî nin. Her we kî di ko me kên jê rîn de 
(ê) û (i) ya bê je yên (kî, kê, de rê) »i« tê ne xwen din, ya nî (ki, ki, de ri) 
lê di ni vî san di nê de di þi ki lên xwe ên es lî de tê ne þa nî ki rin: Ev kî ye? 
Tu ku rê kê yî? Ew xel kê kû de rê ye?

Û

Deng dê ra (û) tu ca ran na ke ve pê þi ya deng da ra (w). Lê he ke ev her 
du tîp bi awa kî bi hev ve bû ne hin gê (û) jî bi (i) di gu hê re. Her we kî 
di bê je yên jê rîn de:

rû                   ri wê min              vî ri wî

xwe sû          xwe si wa te         vê xwe si wê

ez bûm        ez bi wam            tu bi wa yî

ez çûm         ez bi çi wam         tu bi çi wa yî

ÞA NEK

Ne ma ze kurd man cên ko (û) yê zi rav bi lêv di kin, li þû na (w) yê li ber 
(u) yê (y) ekê di xin. Hin gê (û) ji ber ko (û) û (y) di ka rin bi ge hin hev, 
we ke xwe di mî ne û na gu hê re.

rû               rû yê min                 vî rû yî

xwe sû      xwe sû ya te            vê xwe sû yê

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

pê              pe yê min                vî peyî

dê              deya min                vê de yê
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Ji xwe di zma nê kurd man cî de bê je yên ko bi deng dê re kê te mam di bin 
kêm in. Her we kî yên ko bi deng dê ran dest pê di kin ne ge lek in.

11 Her sê deng dê rên ma yîn, ya nî (a, e, o) bi her deng da rê ve di bin û 
bi tu awa yî bi deng dê re ke din na gu hê rin. Bi te nê deng dê ra (e) ga va 
di gi he (e) ye ke din û (y) yek di ke ve nav be ra wan, ji bo kur ti yê mi rov 
di ka re van her du (e) yan bi (ê) an bi (a) kê bi de û (y) yê yek car ji 
na vê bê xe. We kî ni ho:

Ma se yek                       ma sêk                      ma sak

Pe rç eyek                       pe rç êk                      pe rç ak

Per de yek                      per dêk                     per dak

Be ya na me yek             be ya na mêk            be ya na mak

 
Tî pa du ba re

12 Di zma nê kurd man cî de tî pa du ba re nî ne. Ji lew re, he ke di bê je ye kê 
de tî pek du ba re bû, ye ke wan ji ber xwe de di ke ve û tî pek bi te nê 
di mî ne. We kî ni ho, par kî ta (tir) ga va di ke ve pa þi ya bê je yên ko bi (t) 
yê te mam di bin yek ji wan her du »t«-yan di ke ve. Ji lew re di ni vî san-
di nê de jî (t)-yek bi te nê tê te ni vî san din Ji ber ko di ve kî ta kurd man-
cî de tî pa ko na ye xwen din, na ye ni vî san din.

Ev in çend mi sal:
xurt           xurt - tir            xur tir

rast            rast - tir             ras tir

kurt           kurt - tir            kur tir

Çend mi sa lên din:
paþ - þîv          pa þîv

baþ - þev         ba þev

yek - kî te        ye kî te

Tî pên tê vel, lê ji yek cih der kê, an ji cih der kên nî zin gî hev jî na din 
pey hev:

rind - tir                                rin tir

piþt - da wî                           piþ da wî
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bi lind - tir                             bi lin tir

dew le mend - tir                dew le men tir

ÞA NEK

Di gel vê hin dê û ji ber hin bê ga vi yên ve kî tê, hin tîp – ne ma ze di 
da çe kan de – he rç end ne yin jî bi lêv ki rin, tê ne ni vî san din. Ew na yi-
ne bi lêv ki rin, ji ber ko bi awa kî tî pe ke du ba re di tî nin pê. Lê ew ne 
bi hev ve ne, ji hev ci da, û ye ke wê di da wi ya bê je kê de û a din di 
dest pê ka bê je ke din de ye.

Ez di gund de bûm.         (gun’de)

Deng bêj jî he ne.               (deng bê’ jî)

Ser heng gî ho tin.             (ser hen’ gî)

Ji ga yê ge wir re.                (gew’ re)

Ez ji kû za nim.                    (e’ ji)

S

Di hin ci hên Kur dis ta nê de ga va ev deng dar »s« di de pey deng dê re kê 
wê hi nek tîj we ke »z«-kê dix wî nin. Ev awa yê bi lêv ki ri nê na ke ve ni vî-
san di nê û »s« her gav we ke xwe ya nî »s« tê te ni vî san din û bi »z«-yê 
na ye ta gu har tin.
Awa yê ni vî san di nê               Awa yê bi lêv ki ri nê

Bi gu hê sî ne                                 Bi gu hê zî ne

Se le te                                           Ze le te

Ez çûm Pa rî sê.                           Ez çûm Pa rî zê.

Ez der bas bûm.                        Ez der baz bûm.

Ji pes nan diþ te xi le.                  Ji pez nan diþ te xi le.

Kît
13 Bi ve bûn û ha tin gir ti na de vê me den gek tê te pê. Ji te va yi ya wî den gî 

re kît di bê jin. Kît ji yek an ji ye kê bê tir tî pan he ve di da nî ne. Di 
kî tên zma nê kur man cî de bi ge lem pe rî ji ye kê he ta pên can tîp pey da 
di bin.

1. a ê û

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

4. qenc dran deng piþt

5. stran stand

14 Kî tên bê je yê: Her we kî di kî tan de, ji ye kê he ta pên ca tîp pey da di bin, 
bê je jî an ji kî te kê an ji çend kî tan bi hev ke tî ne. Bê je ya ko ji kî te kê 
ha ti ye pê jê re ye kî te, û bê je ya ko ji çend kî tan he ve di da nî ye jê re 
pir kî te di bê jin.

Bê je yên ye kî te: dar, dran, got, strand, xwar, deng, têr, no

Bê je yên pir kî te: ser þok, deng bêj, mê van dar, hil fi ran din, dix wî ne, qer-

mi çan din, ba la fir geh, roj na me van.

Not: Bê je yên pir kî te li go ra hej ma ra kî tên xwe bi nav di bin: Ye kî te, 
du kî te, sê kî te, çar kî te, pênc kî te ...

Bê je
15 Tiþ tê ko tê te bî rê û di dil de ra di be fi ki rek e. Ev fi kir ca ri na þi ki le kî 

û ca ri na ma na kê dî ti ne pê. Ev her du awa yên fi ki rê bi bê je yan tê ne 
eþ ke re ki rin. Bi go ti nên din her bê je ni mî nen de yê fi ki re kê ye. Wek:

de reng, hesp, reþ, wan, ha tin, jê ... re, di gel, ez, hev raz, ber war, meh der, 

lo, zû, dix war, nêr, be lek, çav reþ, tîj, di lo van.

Bi rên qi se tê
16 Bê je li go ra ma na û deh ke rên xwe ji hev bi ferq in. Bi re kî wan mi rov, 

hey wan û te ba yi ne ne rih ber yên ko bi dest tê ne gir tin an di ke vin ber 
bî na hi ya me þa nî me di din. Bi re kî din tiþ ti ne we lê pêþ me di kin ko 
ew bi dest na yi ne gir tin lê di bîr û di ber ça vên me de ra di bin. Ji ali yê 
din bê je yi ne we lê he ne ko bi se rê xwe ni ka rin tu tiþ tî ra ver bi kin, lê 
ga va bi bê je yên din ve di bin û di ke vin nav be ra wan ma na wan di edi-
lî nin, di bin se rî û wan bi hev re gi rê di din. Ji lew ra di her zma nî de 
bê je li go ra ma na yên xwe û ci hê ko di qi se tê de di bin û we zî fa ko 
li ser xwe di gi rin bi çend bi ran le va di bin. Ji wan re bi rên qi se tê an 
tex lî tên bê je yan tê te go tin.
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Di zma nê kurd man cî de bi rên qi se tê deh in: nav dêr, ve qe tan dek, reng-
dêr, pro nav, lê ker, jmar nav, ho ker, da çek, gi ha nek, ba ne þan

Gu hêr ba rî
17 Bi rên qi se tê ji awi rê gu hêr ba ri yê ve bi du bi ran le va di bin: gu hêr bar 

û ne gu hêr bar. Ji bi rên qi se tê pênc gu hêr bar û pên cên din ne gu hêr bar 
in.

18 Bê je yên gu hêr bar: Bê je yên gu hêr bar ew in ko di qi se tê de þi ki lên xwe 
ên es lî di gu hê rî nin, tê ne te wan din û di ke vin þi ki li ne din.

Nav dêr

Cem þîd, Sî nem xan, ka xez, ke rî, þî pa ne, pi ling, He re kol, can, qen cî, spî-

ta hî, se lef, meh der, xur de bîn.

Ve qe tan dek

ê, a, ên, ek, in.

Pro nav

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

Jmar nav

yek, du sed, heþ tek, nîv yek, ça re çar, ye ko ye ko, pênc bi pênc.

Lê ker

we re, dix war, dê bi ha ta, ke ti bû, di vêt, ni vî san din, xwen di bûn, da ket, 

çi kan din.

19 Bê je yên ne gu hêr bar: Bê je yên ne gu hêr bar ew in ko di qi se tê de þi ki lên 
xwe ên es lî tu ca ran na gu hê rî nin û her gav we ke xwe di mî nin.

Reng dêr

gewr, nû, qenc, bi lin tir, he le sor, me zin, spe hî, ni zim.

Ho ker

ho lê, îro, hin gê, nik, bes, kêm, kû, ken gê, ni ho, no, be lê.
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Da çek

di, li, ji, di ... de, ji ... re, der, di gel, be rî, pa þî, piþ tî.

Gi ha nek

wek, û, an, lê, ko.

Ba ne þan

lê, lo, ax, hey, way, ho, ox.

Ve kît
29 Ve kît te va yi ya isûl û qey de yên ni vî san din û bi he ve bû na bê je yan e. Bi 

go ti nên din her bê je ve kî ta wê, ya nî þi ki le kî ni vî san di na wê î xwe ser 
he ye. Bi te nê bê je yên ko bi çend awan tê ne bi lêv ki rin bi çend awan 
jî tê ne ni vî san din. Her we kî: »bi hu rin/bo rîn, rih/rî, reh/ra, nê zing/nî-
zik, þeh ris tan/þa ris tan, te va/te ba, bi hin/bîn, bi rçî/bir sî, ni mêj/ni vêj«.

Ji mi lê din ve kît ji me re bê je yên ko bi he ve di bin û yên ko bi he ve 
na bin ji hev ve di ge rî ne û awa yê bi he ve bû na wan þa nî me di de.

Qey de yên ve kî tê ji te va yi ya gra mê rê der tên. Di bi he ve bû na bê je yan 
de qey da ge lem per ew e ko her bê je bi se rê xwe tê te ni vî san din û bi 
bê je yi ne din ve na bin; ji hin awar tan pê ve. We kî ni ho, di ko me ka 
»Ez di hî li nê çî rê bûm« de tu bê je bi ye ke dî ve ne bû ye, ji ber ko her 
ye ke wan ji bi rên qi se tê tex lî te kî din e. »Ez = pro nav, di hî = ho ker, li 
= da çek, nê çîr = nav dêr, bûm = lê ker.« (ê) ya ko bi »nê çî rê« ve bû ye 
te wang e; û te wang her gav bi nav dêr û pro na vî ve di bin.
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Niq te þa nî

30 Qi set bi hin nî þan de kan ji hev di be. Ev nî þan dek da wî û bi rên ko me-
kê pêþ me di kin. Bi da nî na van nî þan de kan ma na qi se tê çê tir li hev bi 
der têt. Ji isû lê da nî na nî þan de kan re niq te þa nî di bê jin. Ji mi lê din em 
bi niq te þa ni yê, di de ma xwen di nê de ci hên ra wes û wê si hê jî di za nîn 
û li go ra nî þan de kan, cih cih û kêm û zê de di se ki nin û bih na xwe 
di din.

31 Nî þan de kên niq te þa ni yê ên bin ge hîn ev in:

(.) Niq te

(?) Niq te pirs

(!) Niq te bang

(:) Niq te cot

(;) Niq te bih nok

(,) Bih nok

Ji van pê ve çend nî þan de kên din he ne ko em wan kêm ca ran di xe bi-
tî nin; û we zî fa wan ji ên jo rîn ci da û bi awa kî din in.

( ) Ke va nek

« » Du nik

—  Xê zek

- Ben dik

Niq te

Niq te pa þi ya ko me kê þa nî di de. Ji lew re ga va ko mek te mam di be li 
da wi ya wê niq te yek tê te da nîn: Hêv ta ri ya þe vê di edi lî ne. Bi re þan di na 
avê þe wat tê te ve kuþ tin. Be de na Di yar bek rê be de ne ke kev na re ye. Xwîn 
bi xwî nê na yê þiþ tin.

Niq te pirs

Niq te pirs di ke ve pa þi ya ko me kên pir si ya riyê. Ji ma nê pê ve ew jî reng 
û den gê pir si ya ri yê di de qi se tê: Gen co ken gê ji we lêt ha ti ye? He vind çi 
di ni vî sî ne? Te çend kew kuþ ti ne? Kî ji de rin cê de ket?
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Niq te bang

Niq te bang di ke ve ber ba ne þa nan û li pa þi ya ko me kên ba ne þa ni yê. Ax! 
ez çi qas tê þim! Bin ve ke ze ba min; bin ve lo lo! Way li min ax ezo! Xwe-
dêo! tu bi reh ma xwe kî.

Niq te cot

Ga va li ber ko me kê tiþ tek tê te go tin an hej mar tin; niq te co tek di ke ve 
pa þi ya ko me kê. Ba ve kî di de ma mi ri na xwe de ji za ri wên xwe re got: 
Za ro no! ez ji we re na ve kî pak di hê lim; qe di rê wî bi za nin û wî we ke 
xwe hi lî nin. Mi ro vê hê ja bi sê tiþ tan hê ja ye: mê ra nî, xe bat û co mer dî.

Niq te bih nok

Niq te bih nok di ke ve nav be ra wan he vo kên ko bi hev re gi rê da yî ne û 
ma na hev di edi lî nin û wê di bin se rî. Dew le men dî bi hi na rê ye; ne bi 
mal û pe re yî ye.

Bih nok

Bih nok di ke ve nav be ra wan bê je yên ko di ko me kê de da ne pey hev 
û bi gi ha ne ke kê ne ha ti ne gi rê dan. Di vî ha lî de bih nok, bi awa kî 
cih gir ti yê gi ha ne kê ye. Ji mi lê din ev nî þan dek di ka re bi ke ve nav be ra 
bi rên ko me kê ên ki çik jî. Bi þer tê ko bi da nî na wê ma na ko me kê 
ne yit gu har tin. Te mo, Can gîr, He vind û Fer zen de bra yên hev in. Sor, 
spî, kesk û zer ren gên ala me ne. Mi rov bi axaf tin, ni vî san din û xwen-
di nê ji hey wa nan tê te ferq ki rin. Ku rên min, hon çi re bi ya min na kin 
û bi ya xel kê di kin. Em he mî, emê he rin þe rê we lêt. Be lê, ez jî, ezê bi 
we re bêm.

Re wes û vê sih

32 Me go ti bû ko nî þan de kên niq te þa ni yê, di qi se tê de ci hên ra wes û 
vê si hê jî þa nî me di din. He rçî niq te ne ci hê ra we sê ne; ya nî di wan de 
mi rov qe de re kî di se ki ne. He rçî bih nok û niq te bih nok in ci hê vê si hê 
ne; û di wan de em hin dik di se ki nin. Vê si ha bih no kê ji he mi yan kur-
tir e.

33 Nî þan de kên ma yîn.

Ke va nek

Ke va nek li pê þî û li pa þi ya wan pir san tê te da nîn ko bi se be be kê ke ti-
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ne ko me kê û he ke jê ha ti ne hi la nîn ma na ko me kê ne kêm di be, û ne 
jî di gu hê re. Be la yê (wê nex we þi ya xe dar) ez ge le kî êþan dim. Seg ma nên 
me he mi yan (qe de rê bîst û pênc mêr) li rê lê wer ha ti ne û þer geh gir tin.

ÞA NEK

Li þû na ke va ne kan mi rov di ka re xê zi kan jî bê xe. Be la yê – wê nex we-
þi ya xe dar – ez ge le kî êþan dim. Seg ma nên me he mi yan – qe de rê bîst û 
pênc mêr – li rê lê wer ha tin û þer geh gir tin.

Du nik

Du nik di ke vin pê þî û pa þi ya wan pirs û ko me kên ko mi rov wan ji 
der ve di tî ne û tê xe qi se tê. Te ne bi hîs ti ye ko di bê jin: »Her tiþt bi zra-
vî diþ kê; mi rov bi stû rî«. Eh me dê Xa nî ji bo ki tê ba xwe go ti ye:

»Ev mey we eger ne av dar e«

«Kurd man cî ye ev qe der li kar e«

Xê zek

De ma ko qi set di ke ve þik lê axaf ti nê û ca rê ko xe ber bêj di gu hê re; li 
pê þi ya go ti nê xê ze kek tê te da nîn;

Miz gî nî dan ke rê û go tin ê:

 —  Deh þik ji te re bû.

Ke rê li wan ve ge rand û got:

 —  Êmê min kêm, ba rê min zê de bû.

Ben dek

Ben de kê da tî nin nav be ra du bê je yên ko di nav bey na wan de ho gi ri-
yek he ye. Ka ri yê-be lek, Ka ri yê-ke le hê, Bir ca-Be lek, Be dir-Xan.

Ji mi lê din ga va ji kêm bû na cih kî tên bê je yê ji hev de di ke vin ev 
nî þan dek wan kî tan bi hev re gi rê di de. Hin gê bê je di be du pe rçe; 
pe rç ekî wê di da wi ya xê ze kê de di mî ne û pe rçê din di ke ve pe þi ya 
xê ze ke nû.

Ga va ev bê ga vî tê te pêþ, di vêt bê je kît bi kît ji hev bê ne xis tin; bêî ko 
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tî pe ke kî tê jê bi be û bi ke ve xê ze ke din. Me se la he ke (ner mi jan din) 
ke te pa þi ya xê ze kê û tê de cih ne bû; ev bê je bi vî awa yî tê te bi rîn: 
(ner mi jan din) û ji van çar kî tan hin di vêt bi ke vin pa þi ya xê zê û ên 
an a ma yîn pê þi ya xê za nû, bêî ko ji tî pên her çar kî tan ne tu jî ji hev 
bi bin.
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Nav dêr

34 Nav dêr ew bê je ye ko ke se kî hey wa ne kî an tiþ te kî þa nî me di de. Ji 
lew re bê je yên Zîn, pis mam, þêr, hesp, post û kur sî nav dêr in. Ji ber ko 
ji van her þeþ bê je yan di do hin ke san, di do wên din hin hey wa nan û 
di do wên ma yîn jî hin tiþ tan pêþ me di kin.

He ve nav û se re nav
35 Nav dêr di nav xwe de û di bin ge hî de bi du bi ran le va di bin: he ve nav 

û se re nav.

He ve nav

36 He ve nav ji wê nav dê rê re di bê jin ko ji ye kî bê tir kes, hey wan an tiþ-
tan di ni mî ne û wan bi hev re bi nav di ke. Her we kî rê wî, hesp, çi ya. 
Bê di ro, ga va em rê wî di bê jin; ev bê je na vê her mi ro vî ye ko bi rê ve 
di çe. Bê je ya hesp jî we lê ye; pê he rçî hey wa nên wî cis nî he ne tê ne 
seh ki rin. Bi bê je ya çi ya he rçî bi lind ci hên din ya yê he ne ko ne gor, ne 
mi tik in û ji wan bi lin tir in tê ne bî rê. Ev in çend he ve nav: »þa girt, 
xa nî, evor, ma se, can, bî na hî, der zî, ke rî, pez, ke vir, dar, qen cî, xelk, 
zî wan, kes ke sor, nav ro, gi rav, þeh«.

Se re nav

37 Se re nav ew nav dêr e ko bi te nê ke se kî, hey wa ne kî an tiþ te kî di ni-
mî ne û xwe se rî wî ke sî, wî tiþ tî an wî hey wa nî ye. Her we kî: Sa do, 
Bê lan, He re kol. Ev nav dê rên ha ye ko ye ko xwe se rî mi ro ve kî, se ye kî û 
çi ya kî ne. Ev in çend se re nav: He vind, Sî pan, Xa bûr, Hin dis tan, Hez-
ro, Ke re van, Zîn, Dêr gul, Kur dis tan, Agi rî, Cem þîd, Fer ezen de

Gu hêr ba ri ya nav dê ran
38 Nav dê rên zma nê kurd man cî ji du awi rên tê vel ve gu hêr bar in: za yend 

û mê jer. Ev gu hêr ba ri ya nav dê ran bi te wan gê tê te pê. 

Bi ge lem pe rî dû pa þê nav dê ran li go ra za yend û mê je rê wan di gu hê-
rin. Ca ri na jî ev gu hêr ba rî bi gu hê ri na tî pe ke ra ye kî tê te pê.
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39 Za yend: Di zma nê kurd man cî de du za yend he ne: mê û nêr.

Za yen dê nêr

40 Na vên mi rov, hey wa nên nêr û na vên tiþ ti ne ne rih ber yên ko kurd-
man can ew nêr he si ban di ne, tev de ji za yen dên nêr in. Wek: »Cem-
þîd, mêþ, nê rî, ga, xa nî, gir, Fe rat, can, be ran, Xur þîd, de rî, êzing, hiþ, 
çem, ke vir, law, dir hav«.

Za yen dê mê

41 Na vên jin, hey wa nên mê û na vên tiþ ti ne ne rih ber yên ko kurd man-
can ew mê he si ban di ne, tev de ji za yen dê mê ne. Mî na: »Sî nem xan, 
jin, meh, dar, çê lek, me hîn, ti fing, bi zin, bîr, gol, peh nav, He re kol, 
He za rom, co, enî, top, ej nû, Kur dis tan«.

42 Na vên hey be rên rih ber: Di hey be rên rih ber de, ca ri na mê û nê rê wê 
hey be rê bi bê je yi ne ci hê û bi serx we tê ne nî þan ki rin.

Her we kî di bê je yên jê rîn de:

bra             xweh

pis mam   dot mam

bû ra          diþ

kur             keç

bra zî         bra zê

hesp         me hîn

ye ka ne     me hû

be ran       mih

nê rî            bi zin

dîk             mi rîþk

Lê ga va ew hey ber bi awa yê jo rîn, bi bê je yi ne bi serx we û ci hê ne 
bi nav ki rî ne, hin gê bê je yên »mê« û »nêr« bi ser wan ve da tî nin û bi 
vî awa yî za yen dê wan, ya nî mê û nê rên wan di din za nîn. Di vî þi ki lî 
de ve qe tan de kek di ke ve nav be ra bê je ya ra yî û bê je yên »mê« û »nêr«. 
Ve qe tan dek bi xwe jî za yen dê wan þa nî di de. We kî ni ho:

ke wê nêr                ke wa mê

ke rê nêr                  ke ra mê
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pi sin gê nêr            pi sin ga mê

sî xu rê nêr              sî xu ra mê

hi rçê nêr                hi rça mê

gu rê nêr                 gu ra mê

fî lê nêr                    fî la mê

kev roþ kê nêr        kev roþ ka mê

43 Qey da jo rîn, qey da ge lem per e. Ya nî mê û nê rên hey be rên rih ber, 
ne ma ze hey wa nan, bi ge lem pe rî bi vî awa yî tê ne nî þan ki rin. Lê kêm 
ca ran û ji vê qey dê der, bê je yên »mê, nêr, dêl, mak, mang« di ke vin 
pê þi ya bê je ya ra yî û bêî tu tiþ tî bi wan ve di bin; bê je ke nû û bi hev ke tî 
di tî nin pê. Hin gê ew bê je bi hev ve tê ne ni vî san din. Her we kî: »nê re-
ker, ma ker, mê kew, dê le gur, man ge«

ÞA NEK

Za yen dê hey wa ne kî, ca ri na, bi ve qe tan dek û te wan gê jî tê te nî þan 
ki rin. Ga va em di bê jin: »hes pa min bî ne« an »ke ra min bî ne« xu ya ye 
ko em qa la me hîn û ma ke rê di kin. Dî san ga va em di bê jin: »ez li hes-
pê si war bûm« an »ez li ke rê si war bûm« ge lek kifþ e ko hey wa nê ko 
em lê si war bû ne »me hîn« an »ma ker« e û ne »hes pê nêr« û »ke rê 
nêr« e.

44 Ma na za yend: Bê je yin he ne ko ga va ma na wan di gu hê re za yen dê wan 
jî tê te gu har tin. Me se la »dar« ga va bi ma na da ra he þîn e mê ye »Vê 
da rê ji min re da we þî ne«. Lê ev »dar« bi xwe ga va bi ma na da rê hiþk 
e nêr e »Vî da rî ji min re biþ kê nî ne«.

45 Di za yen dê hin nav dê rên ko tiþ ti ne ne rih ber di ni mî nin kurd manc ne 
yek in. Hi nan ew nêr, hi nên din ew mê he si ban di ne. Ji wan bê je yan 
tiþ tê ko he ta ni ho me ka ri bû em bi se ni fî nin bê je yên jê rîn in. He ye 
ko hi nên din jî pey da bi bin: çax, wext, mix dar, qe der, sîng, kur sî, bal-
gih, xe ber.

We zî fe yên nav dê rê
46 Nav dêr di ko me kê de ge lek we zî fan di bî nin.

Bi kur tî ên bin ge hîn ev in:
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Ki rar:                                                    So ro îro ji ba jêr hat.

Bi re se rê lê ke rê:                                Min So ro dît.

                                                              Min ji So ro re got.

Bi re se rê nav dê re ke din:               Ki tê ba So ro nû ye.

Pê ve be rê lê ke rê:                             Xe rî bî ne tu çek e.
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Mê jer

47 Di gra mê rê de mê jer ew xwe se ri ya nav dê ran e ko nav dêr pê hey be re-
ke bi te nê an hey be ri ne ge lêr di ka rin þa nî bi din. Bi go ti nên din mê jer 
ye kej ma rî û ge lej ma ri ya nav dê ran þa nî me di ke û em pê di za nin ge lo 
di qi se tê de qa la hey be re ke bi te nê di kin an ji ye kê bê tir. He ke nav-
dêr hey be re ke bi te nê di ni mî ne hin gê ew ye kej mar e; û he ke ji ye kê 
bê tir di ni mî ne hin gê ew ge lej mar e.

Ye kej mar
48 Nav dêr ye kej mar e, ga va ew ji tiþt, mi rov û hey wa nên ko di ni mî ne 

ye kî bi te nê ra be rî me di ke. Nav dê rên ko me kên jê rîn ye kej mar in: 
»Mîr hat. Ez hes pe kî di bî nim. Ez çi ya yê bi lind di bî nim«. Ji ber ko 
ew ji mî ran mî re kî, ji hes pan hes pe kî û ji çi yan çi ya kî bi te nê þa nî 
di kin.

Ge lej mar
49 Nav dêr ge lej mar e, ga va ew ji tiþt, mi rov û hey wa nên ko di ni mî ne ji 

ye kî bê tir ra be rî me di ke. Nav dê rên ko me kên jê rîn ge lej mar in: »Mîr 
ha tin. Ez hes pi na di bî nim. Ez çi ya yên bi lind di bî nim«. Ji ber ko ew 
ji mî ran çend mî ran, ji hes pan çend hes pan û ji çi yan çend çi yan þa nî 
di kin.

50 Her we kî ji mî sa lên ma de yên 48 û 49 di xu ye di zma nê kurd man cî de 
ye kej ma rî û ge lej ma ri ya nav dê ran bi çend awa yên tê vel xu ya di bin. 
Ew ne ma ze ji mê je rê lê ker, te wang û ve qe tan de kê di xu yin.

Ye kej mar                                            Ge lej mar

Ev me hîn e.                                       Ev me hîn in.

Min me hîn dît.                                 Min me hîn dî tin.

Ez me hî nê di bî nim.                       Ez me hî nan di bî nim.

Ez me hî ne kê di bî nim.                   Ez me hî ni na di bî nim.

Ezê ji te re me hî ne ke qenc Ezê ji te re me hî ni ne

                          [pey da bi kim.                      [qenc pey da bi kim.
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Ev ku rê kê ye?                                  Ev ku rên kê ne?

Me hî nê xwar.                                   Me hî nan xwar.

Tu vî hes pî di bî nî?                          Tu van hes pan di bî nî?

Ge lej ma ri ya se re na van

51 Ji ber ko se re nav xwe se rî tiþ te kî, mi ro ve kî an hey wa ne kî ne, û pê bi 
te nê ew bi nav di bin, di ras ti yê de se re nav tu ca ran na bin ge lej mar. 
Lê bi me ca zî û ji bo mî sa lê bi ge lej ma rî tê ne go tin. Her we kî: Ez ji te 
re Me la yên Ci zerî, Eh me dên Xa nî û Fe qehên tey ran ji kû pey da bi kim. 
Tu di be ya ba nên bê dar û belg de li Bîn go lan di ge rî.
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Te wang

52 Zi ma nê kurd man cî zma ne kî te wang bar e. Ya nî bê je yên wî di qi se tê 
de we ke xwe na mî nin û li go ra ci hê ko di qi se tê de di ke vin ê, û we zî-
fa ko li ser xwe di gi rin tê ne te wan din û hin par kît bi wan ve di bin, 
an hin tî pên wan bi tî pi ne din di gu hê rin.

53 Ji bi rên qi se tê bi te nê ên gu hêr bar tê ne te wan din. Ên ne gu hêr bar 
tu ca ran na yi ne te wan din û ew her gav we ke xwe di mî nin.

54 Bi ge lem pe rî bê je di qi se tê de an ki rar an bi re ser in. Ga va ew ki rar in 
we ke xwe di mî nin û ga va di bin bi re ser hin gê tê ne te wan din.

Te wan ga her bi rê qi se tê he rç end yek car ji hev ci da ne bin jî ew kêm 
û zê de ji hev bi ferq in. Te wan ga her bi rî di cih de û di de ve ra wê de 
dê bê te go tin.

Te wan ga nav dê ran
55 Nav dêr, he ve nav bin se re nav bin, li go ra mê jer û za yen den xwe tê ne 

te wan din. Bi ge lem pe rî û di ye kej ma ri yê de nav dê rên nêr bi »î«-yê 
û nav dê rên mê bi »ê«-yê û ge lej ma ra her di wan bi »an«-ê tê ne te wan-
din. Ev par kît bi pa þi ya nav dê ran ve di bin.

Hesp hat.                             Hesp ha tin.

Me hîn hat.                           Me hîn ha tin.

Di ko me kên jo rîn de nav dê rên »hesp« û »me hîn« ne ha ti ne te wan-
din. Ji ber ko ew her du jî di wan ko me kan de ki rar in û ki rar na yi ne 
te wan din. Lê ev nav dêr bi xwe di ko me kên jê rîn de ha ti ne te wan din. 
Ji ber ko tê de êdî ne ki rar lê bi re ser in.

Ez hes pî di bî nim.              Ez hes pan di bî nim.

Ez me hi nê di bî nim.         Ez me hî nan di bî nim.

Di mî sa lên jo rîn de nav dêr he mî bi re se rê lê ke rê ne. Lê nav dêr bi re se-
rê nav dê re ke din jî di bin. Hin gê jî nav dêr tê ne te wan din. Her we kî: 
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Ev goþ tê çê le kê ye. Ava go lê þê rîn e. Di çi ya yên Kur dis ta nê de her tex lît 
deh be û ce na wir he ne. Go la Wa nê go le ke spe hî ye.

ÞA NEK

Di nav bê je yên ko bi »an«-ekê te mam di bin, di hi nan de ev »an« ji 
esil û ra ye kê bê je yê ye. Mî na: Re wan, ba ran, pey man, ga ran, ke van, 
di ran h.d. Lê di hi nên din de ev »an« bi xwe, te wang e, û ji ber se be-
be kê bi wan ve bû ye. Mî na: Ser he dan, Bo tan, Þêr wan, Xer zan, He vêr-
kan h.d. Ji lew re ev bê je yên ha bi tu awa yî ni ka rin bê ne te wan din. Ji 
ber vê ye kê her we kî mi rov di bê je »Ez ji Re wa nê têm« ni ka re bi bê je 
»Ez ji Bo ta nê têm«. Ji ber ko es lê bê je yê »bot« e, »an« ko pê ve bû ye 
te wan ga ge lej ma rê ye. Ji xwe ga va em Bo tan di bê jin mex sed »ci hê« 
an »eþî rên Bo tan« e. Bê je ya »bot« bi re se rê cih û eþî rê ye û ji lew re 
ha ti ye te wan din û bû ye »Bo tan«. Mî na bê je ya »dar« ga va di be bi re-
se rê bê je ke din tê te te wan din. Her we kî: »pê lên da ran«. Bê je yên wek 
Ser he dan, Þêr wan, Xer zan, He vêr kan, So ran jî mî na wê ne û tev de 
yek ha wî ne.

Di vê na vê de bê je ya »gu lan« rex ma ko ji vî cis nî ye tê te te wan din. 
Bi ras tî es lê vê bê je yê »me ha gul, me ha gu lan« e; ya nî »an« te wang 
e. Ji lew re di vi ya bu »gu lan« ne ha ta te wan din. Lê ev bê je ji qey dê 
der û bi awar te yî ca re ke din tê te te wan din û di be gu la nê« û li þû na 
ko bi bê jin »me ha gu lan« di bê jin »me ha gu la nê«. Ji ber vê ye kê »an«-a 
gu la nê di vêt ji es lê bê je yê bê te he si ban din.

56 Awar te: Bi te nê û ji qey dê der di lê ke rên ger gu hêz û di ze ma nê wan 
ên bo rî de bi re se rên wan we ke xwe di mî nin û ji be re va jî ve ki ra rên 
wan tê ne te wan din. Ji lew re, di ko me kên jê rîn de rex ma ko bê je yên: 
»Zîn, hesp, çê lek, za rok« ki rar in, ha ti ne te wan din û bê je yên; »Sî sin, 
ceh, pen ce re« yên ko bi re ser in we ke xwe ma ne û ne ha ti ne te wan-
din.

Zî nê Sî sin dît. Hes pan ceh xwar.

Çê le kan gi ha xwa ri bû. Za ro kan pen ce re þkê nand.

57 He rçî nav dê rên nêr in he ke di wan de tî pên »ê« û »a« he ne ev nav dêr 
di ka rin bi gu har ti na van tî pan bi »ê«-kê jî bê ne te wan din. Her we kî 
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di van ko me kan de: »So ro ji kê vir ket. Gur gîn çû êþ. Ba la fir ber bi 
ez mên fi rî. Ez li hêsp si war bûm. Fer zo ji ba jêr têt. Kî li ser bên bû? 
Em ji xê nî der ke tin«.

Bi vê qey dê ve, di vêt di qi se tê de hin nav dê rên nêr bê te wang bi mî-
nin. Ji ber ko di he mî nav dê rên nêr de deng dê rên »e« û »a« pey da 
na bin. Ji lew re û li nik kurd man cên ko bi vê qey dê ve di çin bê je yen 
wek: »kum, goþt, dil, hiþ, mi rov, mê rik, gir, kur, mîr, mêr, gund« 
na yi ne te wan din, ji ber ko di wan de ne »e« ne jî »a« he ye. Ji ber vê 
ye kê ga va ew di qi se tê de di bin bi re ser jî we ke xwe di mî nin. Piþ tî ko 
ev qey da di zmên de cih bû ye nav dê rên bi »e« û »a« jî di qi se tê de bê 
te wang ha ti ne go tin.

Ji lew re her we kî mi rov di ka re bi bê je »ez ji ke vi rî an kê vir ke tim« di ka-
re bi bê je jî »ez ji ke vir ke tim« û bê je ya »ke vir« ne te wî ne.

ÞA NEK

Ji ra ve ka jo rîn di xu ye ko di nav dê rên nêr de me yil da ri ya zi mên ber bi 
te ri kan di na te wan ga wan a ye kej mar e; ne ma ze þik lê pê þîn. Ji lew re 
her sê þik lên jê rîn rast in

So ro ke vi rî ta vê je.

So ro kê vir ta vê je.

So ro ke vir ta vê je.

Gur gîn çû aþî.

Gur gîn çû êþ.

Gur gîn çû aþ.

Ba la fir ber bi ez ma nî fi rî.

Ba la fir ber bi ez mên fi rî.

Ba la fir ber bi ez man fi rî.

Ez li hes pî si war bûm.

Ez li hêsp si war bûm.

Ez li hesp si war bûm.
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Fer zo ji ba ja rî têt.

Fer zo ji ba jêr têt.

Fer zo ji ba jar têt.

Kî li ser ba nî bû?

Kî li ser bên bû?

Kî li ser ban bû?

Em ji xa ni yî der ke tin.

Em ji xê nî der ke tin.

Em ji xa nî der ke tin.

58 Ga va çend nav dêr di din pey hev her we kî mi rov di ka re wan nav dê ra 
li go ra mê jer û za yen dê her ye kê yek bi yek bi te wî ne, di ka re bi te wan-
di na hi ne kan jî bes bi ke.

Nav dê rên ko da ne pey hev ne ji yek za yen dî ne; lê tev de ji yek 
mê je rî ne. Te wan di na nav dê ra pa þîn bes e. »Ez hesp û me hî nê di bî-
nim. Ez hesp û me hî nan di bî nim. Hesp û me hî nan xwar«.

Nav dê rên ko da ne pey hev, ne ji yek mê je rî ne. Her nav dêr ci hê û 
li go ra mê jer û za yen dê xwe tê te te wan din. »Ez mi hê û bi zi nan di bî-
nim. Ez hêsp û me hî nan di bî nim. Mi hê û bi zi nan xwar«.

Nav dê rên ko da ne pey hev ji yek mê je rî û tev de ye kej mar in, lê ew 
ne ji yek za yen dî ne; û nav dê ra pa þîn nêr e. Ji ber ko di te wan gê de 
esil nav dê ra pa þîn e û hi kim li mê je rê wê ye he ke ew ne ha ti ye te wan-
din nav dê ra mê jî bê te wang di mî ne. »Ezê he rim ke çik û ku rik bi bî-
nim. Tu Rew þen û Fe le mêz di bî nî?«

ÞA NEK: 1

He rçî nav dê rên ko bi »e« an bi »a«-yê te mam di bin, çi mê çi nêr, 
ji ber kur ti yê, di ye kej ma rê de bi gu har ti na van tî pan bi »ê«-kê jî 
tê ne te wan din. Di ge lej ma rê de ew »e« û »a« yek car di ke vin û »a«-ya 
te wan gê di ke ve þû na wan.

Li ser ma se yê                     Li ser ma sê

Li ser ma se yan                  Li ser ma san
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Ber bi çi ya yî                        Ber bi çi yê

Ber bi çi ya yan                    Ber bi çi yan

Çi ra yê ve mi rî ne                 Çi rê ve mi rî ne

Per de yê ra ke                      Per dê ra ke

Per de yan ra ke                   Per dan ra ke

ÞA NEK: 2

Bê je yên we ke Fren se, Sû ri ye, Emê rî ke, Ef rî qe h.d. yên ko bi »e«-kê 
te mam di bin, he ke ew bi gu har ti na wê »e«-yê bi »ê«-kê ne ha ti ne 
te wan din û ke ti ne bin hik mê qey da ge lem per ew »e« bi »a«-kê di gu-
hê re û ew bê je bi awa yê jê rîn tê ne te wan din: »Ji Sû ri ya yê, ji Fren sa yê, 
ji Emê rî ka yê, ji Ef rî qa yê. Lê þik lê din, ya nî þik lê: Ji Fren sê, ji Sû ri yê, 
ji Emê rî kê, ji Ef rî qê« si vik tir e.

Bi re se rê nav dê rê

59 Nav dêr di ko me kê de an bi te na xwe ne, an bê je ye ke din bi wan ve 
bû ye û he val ti ya wan di ke. Ji wê bê je yê re bi re ser di bê jin; ji ber ko 
ew ma na nav dê rê di edi lî ne û di be se rî.

Bi re se rên nav dê ran, li go ra cis nên xwe li pê þî an li pa þi ya nav dê ran 
tê ne ze de ki rin.

Bi re ser ga va di ke vin pê þi ya nav dê ran bêî tu tiþ tî bi wan ve di bin: ev 
ke çik, kî jan mi rov, çar xa nî, hin çi ya, çend ki têb, deh bi zin, van za ro-
kan

Lê ga va nav dêr bi xwe li pêþ e û bi re ser da ne pey, hin gê ve qe tan de kek 
di ke ve nav be ra nav dêr û bi re ser û wan di gi hî ne hev: Be ri ya Mêr di nê, 
hes pê be za, me hî na spe hî, çi ya yê bi lind, peh na va çi yê, ne wa la kûr, rê ke 
di rêj, stû na xê nî, des tê bi te nê, da ra þi kes tî, xen ce ra min

60 Nav dê rek di ka re çend bi re se ran bi be. Hin ji wan di ka rin bi ke vin pê þî 
hi nên din jî pa þi ya nav dê rê. Bi re se rên ko ke ti ne pê þi ya nav dê rê û yên 
ko da ne pey wê ji alî kî û tev de bi re se rên nav dê rê ne û ji ali yê din ew 
bi xwe bi re se rên hev in: Min çend ki têb he ne. Min çend ki tê bên qenc 
he ne. Ev xen ce ra min e. Ev xen ce ra xu la mê min e. Ev xen ce ra xu la mê 
pis ma mê min e. Ev xen ce ra xu la mê cî ra nê pis ma mê min e.
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Ve qe tan dek

61 Ve qe tan dek bê je ke ki çik e ko di ke ve pa þi ya nav dê ran û pa þi ya wan 
bê je yên ko li þû na nav dê ran ra di bin û wan di ni mî nin.

Ve qe tan dek ca ri na di pê þi ya reng dê ran de jî pey da di bin.

Ve qe tan dek bi ge lem pe rî mê jer û za yen dê nav dê rê þa nî di din û nav-
dêr ji wek he vên wê ve di qe tî nin.

Bi pê ve bû na ve qe tan de kê nav dêr ca ri na bi nav ki rî û ca ri na jî ne bi nav-
ki rî di bin.

62 Di zi ma nê kurd man cî de du tex lît ve qe tan dek he ne: ve qe tan de kên 
bi nav ki rî û ve qe tan de kên ne bi nav ki rî.

Ve qe tan de kên bi nav ki rî
63 Ve qe tan de kên bi nav ki rî di ke vin pa þi ya nav dê rên ko bi re se rek bi wan 

ve bû ye û ev ve qe tan dek wan nav dê ran bi nav ki rî di kin. Ev nav dêr bi 
vî awa yî ji wek he vên xwe ve di qe tin, di bin xwe se rî ke se kî, tiþ te kî, an 
wes fe kî wan di din za nîn. Ve qe tan de kên bi nav ki rî si sê ne: ê, a, ên.

Ê —  Ji bo ye kej ma ra za yen dê nêr.

Hes pê So ro, çi ya yê bi lind, de ri yê ma lê, dî wa rê hew þê, pis ma mê min, 

mi ro vê qenc, ke wê nêr.

A —  Ji bo ye kej ma ra za yen dê mê.

Me hî na Cem þîd, ne wa la kûr, dot ma ma wî, ji na de lal, stû na stûr, ava 

te nik, dest ma la Sî ne mê, ke wa mê.

ÊN —  Ji bo ge lej ma ra her du za yen dan.

Hes pên So ro, Çi ya yên bi lind, de ri yên ma lê, dî wa rên hew þê, pis ma mên 
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min, mi ro vên qenc, ke wên nêr, me hî nên Cem þîd, ne wa lên kûr, dot ma-

mên wî, ji nên de lal, stû nên stûr, avên te nik, dest ma lên Sî ne mê, ke wên 

mê.

Bi ras tî, ga va em »Hes pê So ro« di bê jin, vî hes pî bi ve qe tan de ka »ê« 
ji hes pên din ve di qe tî nin, û xwe se rî So ro di kin. Bi vî awa yî em di za-
nin ko ev hesp hes pê mi ro ve kî ye ko na vê wî So ro ye û ew ne hes pê 
Gur gîn, Fe le mêz an mi ro ve kî din e.

Dî san di mî sa la »Çi ya yê bi lind« de jî bi ve qe tan de kê wes fê bi lind bû-
nê em pê ve di kin û vî çi ya yî ji wek he vên wî û ne ma ze ji çi ya yê ni zim 
ci da di kin û fer qa bi lind û ni zim bû nê di xin nav be ra wan.

Ga va em »dot ma ma wî« di bê jin, em çê lî wê dot ma mê di kin ko ne 
ya min e, ne jî ya te ye, lê ya wî mi ro vî ye ko ew bi me her di wan 
nas e.

Ve qe tan dek di pê þi ya reng dê ran de

64 Ga va ve qe tan de ka bi nav ki rî di ke ve pê þi ya reng dê re kê ew li þû na wê 
nav dê rê ra di be ko be rî bîs te kê çêl li wê ki ri ne û ew bi xe ber bê jan nas 
e. Hin gê ve qe tan dek mî na pro na ve kî nav dê re kê di ni mî ne. Her we kî 
di ber si vên ko me kên jê rîn de:

 —  Tu kî jan ku mî dix wa zî?

 —  Ez ê ge wir dix wa zim (ya nî ku mê ge wir dix wa zim).

 —  Tu kî jan dest ma lê dix wa zî?

 —  Ez a sor dix wa zim (ya nî dest ma la sor dix wa zim).

Di ge lej ma rê de:

 —  Ez ên ge wir dix wa zim (ya nî ku mên ge wir dix wa zim).

 —  Ez ên sor dix wa zim (ya nî dest ma lên sor dix wa zim).

Ve qe tan de kên ne bi nav ki rî
65 Ve qe tan de kên ne bi nav ki rî di ke vin pa þi ya wan nav dê rên ko ji wek he-

vên xwe ha ti ne ve qe tan din, lê ne ha ti ne bi nav ki rin û bi bi ser ve bû na 
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van ve qe tan de kan ke si ne an tiþ ti ne ne bi nav ki rî þa nî di din. Du tex lît 
ve qe tan de kên ne bi nav ki rî he ne: 1) yên ko di ke vin pa þi ya wan nav dê-
rên ko hêj tu bi re ser bi wan ve ne bû ne, 2) yên ko di ke vin pa þi ya wan 
nav dê ran ko bi re se rek da ye pey wan.

66 EK, EK, IN

EK —  Ji bo ye kej ma ra za yen dê nêr.
EK —  Ji bo ye kej ma ra za yen dê mê.
IN —  Ji bo ge lej ma ra her du za yen dan.

Ev ve qe tan dek di ke vin pa þi ya wan nav dê rên ko hêj bi se rê xwe ne û 
tu bi re ser bi wan ve ne bû ne.

Hes pek hat.                        Hes pin ha tin.

Me hî nek hat.                      Me hî nin ha tin.

Min hes pek dît.                 Min hes pin dî tin.

Min me hî nek dît.              Min me hî nin dî tin.

Ev hes pek e.                       Ev hes pi nin in.

Ev me hî nek e.                    Ev me hî nin in.

Ga va em »hes pek hat« di bê jin, em vî hes pî ji wek he vên wî ve di qe tî-
nin, lê em wî na din za nîn ge lo ev kî jan hesp e? an hes pê kê ye? Em 
wî bi vê ve qe tan de kê ne bi nav ki rî di kin.

We zî fa ve qe tan de ka ne bi nav ki rî ji hev dû bê ja jê rîn xweþ tê te seh 
ki rin. Kur ji ba vê xwe re di bê je:

 —  Ez be nî min dît, hes pek hat û ke te hew þê.

Bav: – Ge lo ew kî jan hesp e? an hes pê kê ye?

Kur: – Ni za nim ez he rim lê fed ki rim.

Kur di çe, lê fed ki re, ve di ge re û ji ba vê xwe re di bê je:

 —  Ez be nî, hes pê ko hat hes pê ku mêt e; an, hes pê ko hat hes pê Gur-

gîn e.

Bê di ro, he ta nî ko kur ne çû û li hêsp fe ne ki rî, kur û bav bi te nê di za-
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nîn ko yek ji hey wa nên ko jê re hesp di bê jin ha ti ye û ke ti ye hew þê. 
Lê ji ber ko tu wes fê wî bi wan ne nas e, ew hesp bi wan ne bi nav ki rî 
ye û ew ni za nin ew kî jan hesp e. Ji lew re ve qe tan de ke ke ne bi nav ki rî 
pê ve ye. Lê piþ tî ko kur di çe lê fed ki re û ve di ge re, hin gê kur û bav 
di za nin ko ew hesp, hes pê ku mêt e; an hes pê Gur gîn e. Bi go ti nên 
din ew hesp bi wan bi nav ki rî di be. Ji xwe ve qe tan de ka bi nav ki rî »ê« 
pê ve bû ye.

ÞA NEK

He ke nav dê ri ne ji yek mê je rî da ne pey hev ve qe tan de ke ke bi te nê 
be sî wan e.

Hesp û me hî nek ha tin. Min keç û ku rek he ne.

Li þû na:

Hes pek û me hî nek ha tin. Min ke çek û ku rek he ne.

Lê he ke nav dêr ne ji yek mê je rî ne, hi nên wan ye kej mar û hi nên din 
ge lej mar in, hin gê her yek ji wan ci hê ci hê ve qe tan de ka xwe a xwe ser 
di be.

Hes pek û me hî nin ha tin. Min ke çek û ku rin he ne.

67 EKÎ, EKE, INE

EKÎ —  Ji bo ye kej ma ra za yen dê nêr.
EKE —  Ji bo ye kej ma ra za yen dê mê.
INE —  Ji bo ge lej ma ra her du za yen dan.

Ev ve qe tan dek di ke vin pa þi ya wan nav dê rên ko bi re se rek da ye pey 
wan.

Hes pe kî de lal hat.             Hes pi ne de lal ha tin.

Me hî ne ke de lal hat.         Me hî ni ne de lal ha tin.

Hes pe kî sor hat.                Hes pi ne sor ha tin.

Me hî ne ke sor hat.            Me hî ni ne sor ha tin.
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Ge lek eþ ke re ye ko ga va em »hes pe kî de lal« an »hes pe kî So ro« di bê-
jin, ev go tin ne bi ma na »hes pê de lal« û »hes pê So ro« ye. Em li mî sa-
la »hes pe kî So ro« hûr bi bin. Di go ti na »hes pê So ro« de qa la hes pe kî 
we lê di kin ko bi her awa yî bi me nas e. Lê ga va »hes pe kî So ro« di bê-
jin ev hesp bi me bi te ma mî ne nas e. Bi te nê em di za nin ko ew, hes-
pek ji hes pên So ro ye. Lê ew kî jan hes pê So ro ye; em pê ni za nin.

Ve qe tan de kên ne bi nav ki rî di pê þi ya reng dê ran de

68 Ve qe tan de kên ne bi nav ki rî jî wek ên bi nav ki rî, ca ri na di ke vin pê þi ya 
reng dê ran. Hin gê þik lê wan ev e: î, e, en.

Hes pe kî min î qenc he bû. Hes pi ne min en qenc he bûn. Me hî ne ke min 

e qenc he bû. Me hî ni ne min en qenc he bûn.

Çend mî sa lên din:

Ez çû me de rên çe man, çem en ser in.

Zo za nên ba vê te bi lind in, berf û ba ran lê di ba rin.

Ku rê Ha co ê me zin î xwen da. Hes pe kî min î sor he bû.

ÞA NEK

Ga va çend nav dêr bi bi re se re kî ve gi rê da yî ne û ew he mî ji yek mê je-
rê ne, ji yek za yen dî ne bin jî, mi rov di ka re wan nav dê ran bi yek ve qe-
tan de kê bi bi re se rî ve gi rê bi de. Ve qe tan dek ji za yen dê nav dê ra pa þîn 
tê te bi jar tin, ya nî he ke nav dê ra pa þîn nêr e, ve qe tan dek nêr û he ke ew 
mê ye, ve qe tan dek jî mê ye. Her we kî li þû na ko mi rov bi bê je: »Me ta 
min û ma mê min ha ti ne« »pis ma mê min û dot ma ma min ha ti ne«. 
Mi rov di ka re bi bê je: »Met û ma mê min ha ti ne«. »Pis mam û dot ma-
ma min ha ti ne«.

Çend mî sa lên din: Hesp û me hî na Lez gîn. Keç û ku re kî min he ne. Mih û 

bi zi ni ne zo za nan.

69 Ga va ji ye kê bê tir bi re ser bi nav dê re kê ve di bin û ew bi re ser tev de 
nav dêr û pey hev bi re se rên hev in hin gê her ye kî wan li go ra mê jer û 
za yen dê xwe ve qe tan de ke ke ci hê di be:
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Ava me þê rîn e.

Ava ka ni ya me þê rîn e.

Ava ka nî ke me þê rîn e.

Ava ka nî ne me þê rîn e.

Ava ka ni ya gun dê me þê rîn e.

Ava ka nî ke gun dê me þê rîn e.

Ava ka nî ne gun dê me þê rîn e.

Ava ka nî ke gun de kî me þê rîn e.

Ava ka ni yên gun dê me þê rîn e.

Ava ka ni ya gun dê cî ra nê me þê rîn e.

Ava ka nî ke gun dê cî ra nê me þê rîn e.

Ava ka ni yên me þê rîn e.

Avên ka ni yên me þê rîn in.

Lê he ke di nav wan bi re se ran de reng dê rek he ye, hin gê û ji ber ko 
reng dêr ji bê je yên ne gu hêr bar e, û ji lew re tu ve qe tan dek pê ve na be, 
ve qe tan de ka nav dê ra ko reng dêr bi re se rê wê ye di ke ve pê þi ya wê reng-
dê rê û wê bi nav dê ra xwe ve gi rê di de. Her we kî: ga va em »ku rê Ha co 
ê me zin« di bê jin »ê«-ya ko ke ti ye pê þi ya reng dê ra »me zin ji »ê«-ya ko 
bi »kur« ve bû ye pê ve ne tu tiþt e. Ya nî yê ko me zin e, kur e, û ne 
»Ha co« ye. »Ha co« bi wa meê hin gê bi go ta »Ku rê Ha co yê me zin«. 
He ke me çê lî ke çên Ha co bi ki ra hin gê meê »a me zin« bi go ta, ji ber 
ko ve qe tan de ka ke çê »a« ye. »Ke ça Ha co a me zin« Lê he ke me me zin-
bûn bi ali yê Ha co ve da hin gê ve qe tan de ka »Ha co« pê ve di be: »Ke ça 
Ha co yê me zin«.

Çend mî sa lên din: Ti fin ga min a di rêj. Hes pe kî min î xurt û be za 
he bû. Ki tê ba He vind a pe ri tî. Me hî na min a ku mêt.

Te wan ga ve qe tan de kê

70 Ji ve qe tan de kên ne bi nav ki rî »ek, ek, in« ga va di ke vin pa þi ya bê je yên 
ko di qi se tê de ne ki rar lê bi re ser in, ew jî we ke nav dê ran, tê ne te wan-
din û di bin: ekî, ekê, ina.

Hes pek hat.                        Ez hes pe kî di bî nim.

Hes pin ha tin.                      Ez hes pi na di bî nim.
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Me hî nek hat.                      Ez me hî ne kê di bî nim.

Me hî nin ha tin.                   Ez me hî ni na di bî nim.

ÞA NEK

Ji qey dê der û di hin ci hên Kur dis ta nê de ve qe tan de ka »in« ca ri na bi 
»î« û »ê«-yê jî tê te te wan din; he rç end »in« ve qe tan de ke ke ge lej mar e 
û par kî tên »î« û »ê« ye kej mar in. Me se la: Li þû na »goþ tî bi de min« û 
»avê bi de min« »goþ ti nî bi de min« û »avi nê bi de min« di bê jin.

71 Ga va nav dêr bi deng dê re kê te mam di bin, de ma ko ve qe tan dek bi 
wan ve di bin mi rov di ka re hin tî pên ko nav dêr û ve qe tan de kê bi 
hev re gi rê di din ji na vê bê xe û wan ku te bir bi ke. Her we kî li þû na ko 
mi rov bi bê je:

»Pi ye kî, xa ni ye kî, çi ra ye kê, ma se ye kê, co ye kê, xwe sû ye kê, kur si yek, 

xa ni yi ne, ma se ya min«.

Di ka re bi bê je: »Pê kî, xa nî kî, çi ra kê, ma se kê, co kê, xwe sû kê, kur sîk, xa nî-

ne, ma sa min«.

ÞA NE KA TA RÎ XÎ

Gra mê ra fren si zî di bê je ko zma nê fren si zî ve qe tan de kên xwe ji pro-
na ve ke la tî nî gir ti ne. Ge lo me yên xwe, ev bê je yên hûr, ji kû gir ti ne?

Li go ra ted qî qa tên ko he ta ni ho min çê ki ri ne, me jî ve qe tan de kên 
xwe ji hin pro na van gir ti ne, lê ne ji pro na vi ne bi ya nî, ji pro na vi ne 
xwe.

Be lê, ve qe tan de kên me ên bi nav ki rî ji pro na vi ne me ên iþar kî bi 
der ha ti ne. Her we kî pêþ de tir dê bê te go tin »yê, ya, yên« pro na vi ne 
iþar kî ne û ve qe tan de kên me ên bi nav ki rî ji wan ha ti ne pê. Di esl 
û bin ge hî de ga va ev pro nav di ke tin pê þi ya nav dê re kê û di bûn reng-
dê ri ne iþar kî »di«-yek di ke te nav be ra wan û nav dê rê. Me se la go ti na 
»Hes pê So ro« di es lê xwe de »Hes pê di So ro« (1) ye.

(1) Ev þi kil he ta nî îro di hin ci hên Kur dis ta nê de pey da di be. Lê te nê 
di ge lej ma rê de tê te go tin. Ya nî li þû na ko bi bê jin »hes pên So ro« »hes-
pê di So ro« di bê jin û ge lej ma ri ya hes pan bi »di«-yê di din za nîn.
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Bê di ro, pro na vên »yê, ya, yên« di þik lê »ê, a, ên« de bû ne ve qe tan dek 
û bi pa þi ya nav dê ran ve ze li qî ne; ca ri na jî ke ti ne pê þi ya reng dê ran. 
Ya nî »Ev hesp yê So ro ye« bû ye »Ev hes pê So ro ye«. Mî sa lên jê rîn 
bi ser ve ke ti na ve qe tan de kên kurd man cî bi te ma mî þa nî di din.

Ev hesp, yê di So ro ye.                  Ev hesp, yê So ro ye.

Ev, hes pê di So ro ye.                     Ev, hes pê So ro ye.

Ev hesp, yên di So ro ne.               Ev hesp, yên So ro ne.

Ev, hes pên di So ro ne.                  Ev, hes pên So ro ne.

Ev me hîn, ya di So ro ye.               Ev me hîn, ya So ro ye.

Ev, me hî na di So ro ye.                  Ev, me hî na So ro ye.

Ev me hîn, yên di So ro ne.           Ev me hîn, yên So ro ne.

Ev, me hî nên di So ro ne.               Ev, me hî nên So ro ne.

He rçî ve qe tan de kên me ên ne bi nav ki rî, me þik lên wan ên pê þîn, ya nî 
yên ko bi nav dê re ke bê bi re ser in, me ew ji pro na vên xwe ên ne bi-
nav ki rî »yek« û »hin« gir ti ne û ew xis ti ne pa þi ya nav dê ran.

Yek hesp hat.                     Hes pek hat.

Hin hesp ha tin.                  Hes pin ha tin.

Yek me hîn hat.                  Me hî nek hat.

Hin me hîn ha tin.               Me hî nin ha tin.

He rçî ve qe tan de kên ne bi nav ki rî, yên ko di ke vin pa þi ya nav dê rên ko 
bi re se rek bi wan ve bû ye, di pê ka nî na wan de, pro na vên iþar kî û ên 
ne bi nav ki rî arî ka ri ya hev ki ri ne û ew anî ne pê. Her we kî ji mî sa lên 
jê rîn di xu ye.

Ev hes pek yê di So ro ye.                      Ev hes pek yê So ro ye.

Ev, hes pe kî di So ro ye.                          Ev, hes pe kî So ro ye.

Ev hes pin yên di So ro ne.                    Ev hes pin yên So ro ne.

Ev, hes pi ne di So ro ne.                         Ev, hes pi ne So ro ne.
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Ev me hî nek ya di So ro ye.                   Ev me hî nek ya So ro ye.

Ev, me hî ne ke di So ro ye.                     Ev, me hî ne ke So ro ye.

Ev me hî nin yên di So ro ne.                Ev me hî nin yên So ro ne.

Ev, me hî ni ne di So ro ne.                      Ev, me hî ni ne So ro ne.

Bi vî awa yî ve qe tan de kên me ên bi nav ki rî û ên ne bi nav ki rî ha ti ne pê.

Di vê ra ve kê de kê ma hi yek di ke ve ber ça van. Ge lo »î« û »e«-yên ko di 
go ti nên »hes pe kî So ro« û »me hî ne ke So ro« de tê ne dî tin, ji kû pey-
da bû ne. Di vêt ev teh sî ra te wan ga pro na va ne bi nav ki rî »yek« bi be. Ji 
xwe ev pro nav di es lê xwe de ji mar nav e û ji mar nav nav dê ran di te wî-
ne û ev te wang ya nî û te wan ga ji mar na van di ser he mî te wan gên din 
re tê te gir tin. He ke me ew go tin ve ge ran di ne þik lê jê rîn ew »î« û »e« 
jî bi der tên.

Yek hes pî So ro. Yek me hî ne So ro.

He rçî »e«-ya »hes pi ne So ro« ye ev »e« di es lê xwe de »en« bû û »n« 
jê ke ti ye û li þû na »hes pi nen So ro« îro di bê jin »hes pi ne So ro«. Ji xwe 
»n« iþa re ta ge lej ma ri yê; û ji ber ko di »ine« de »n« ek he ye ji xwe jê 
re hew ce na mî ne.
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Pro nav

72 Pro nav ew bê je ye ko di ke ve þû na nav dê rê. Pro nav, mê jer û ca ri na jî 
za yen dê nav dê rê di de za nîn. Ji hê la din pro nav we zî fe yên nav dê ra ko 
di ni mî ne li xwe di ge re û wan di tî ne cih.

Di ko me kên jê rîn de: »Zi ma nê la le kî ji yê vir ke re kî çê tir e. Du diz 
ji bo ke re kî di zî pev di çûn; ye kî dix west wî bif ro þe, ê din dix west pê 
ka re kî bi ke. Ba yê zo za nan ji yê deþ tê xweþ tir e. Ewê ko hat bi ra yê 
min bû.« Bê je yên »yê, ye kî, wî, ê, pê, yê, ewê« pro nav in. Ji ber ko 
ew ke ti na þû na nav dê rên: »zi ma nê, di ze kî, ke rî, di zê, bi ke rî, ba yê, 
mi ro vê«.

Bê di ro, he ke me ev nav dêr ve ge ran di ne þû na wan pro na van ew ko mek 
di ke vin þik lên jê rîn. »Zi ma nê la le kî ji zma nê vi r ke rekî çê tir e. Du diz 
ji bo ke re kî di zî pev di çûn; di ze kî dix west ke rî bif ro þe, di zê din dix-
west bi ke rî ka re kî bi ke. Ba yê zo zan ji ba yê deþ tê xweþ tir e. Mi ro vê 
ko hat bi ra yê min bû«.

Za yen dê pro na van
73 Pro na van sê za yend he ne: mê, nêr û nê tar.

Pro na vên nêr

Pro na vên nêr ew pro nav in ko di ke vin þû na nav dê rên nêr. Lêz gîn got, 
wî got.

Pro na vên mê

Pro na vên mê ew pro nav in ko di ke vin þû na nav dê rên mê. Qe þe mê 
got, wê got.

Pro na vên nê tar

Pro na vên nê tar ew pro nav in ko di ke vin þû na nav dê rên her du za yen-
dan û li go ra za yen dê nav dê ra ko di ni mî nin di ka rin ca ri na nêr û ca ri-
na jî mê bê ne he si ban din. Lez gîn hat; ew hat. Qe þem hat; ew hat.
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74 Di zma nê kurd man cî de þes tex lît pro nav he ne.

1. Pro na vên ke sîn
2. Pro na vên iþar kî
3. Pro na vên gi rê kî
4. Pro na vên pir si yar kî
5. Pro na vên ne bi nav ki rî
6. Pro na vên xwe dîn

Pro na vên ke sîn
75 Ji van pro na van re pro na vên ke sîn di bê jin. Ji ber ko ew, ne ma ze, 

di ke vin þû na ke san û wan di ni mî nin. Di qi se tê de sê kes he ne ko 
di ke vin axaf ti nê. Ê xe ber bêj, ya nî yê ko da xê ve, û yê ko pê re tê te 
axaf tin û ke sê ko axaf tin li ser wî ye. Di gra mê rê de ji wan re ke sê 
pê þîn, ke sê di wim û ke sê se yim di bê jin.

1. Ke sê pê þîn. Yê ko da xê ve: ez, min, em, me, xwe.

2. Ke sê di wim. Yê ko pê re tê te axaf tin: tu, te, hon, we, xwe.

3. Ke sê se yim. Yê ko di axaf ti nê de qa la wî di kin: ew, wî, wê, ew, 
wan, xwe, ê.

Ji van pro na van »wî« nêr, »wê« mê û ên ma yin tev de, ya nî: »ez, min, 
tu, te, ew, em, me, hon, we, wan, xwe, ê« nê tar in.

76 Pro na vên li hev xis tî. Ji pro na vên nê tar hi nên din he ne ko ji wan re 
pro na vên li hev xis tî di bê jin. Ji ber ko ew bi li hev xis ti na da çek û pro-
na ve kê tê ne pê.

77 Pro na vên ke sîn du to fên bi serx we di tî nin pê: pro na vên ki rar, pro na-
vên bi re ser.

Pro na vên ki rar bi ge lem pe rî di ke vin þû na wan nav dê rên ko di qi se tê 
de ki rar in. He rçî bi re ser di ke vin þû na nav dê rên ko di qi se tê de bi re-
ser in.
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Ji lew re ev pro na vên ha na yi ne te wan din. Ji ber ko þik lên wan ên 
bi re ser þik lên wan ên te wan dî ne. Lê he rçî pro na vên ko þik lên wan 
ên te wan dî nî nin, ga va ew, di qi se tê de di bin bi re ser, wek nav dê rên 
ko di ni mî nin tê ne te wan din.

Pro na vên ki rar                   Pro na vên bi re ser

ez                                            min

tu                                            te

ew                                          wî, wê

em                                          me

hon                                        we

ew                                          wan

78 Awar te: Her we kî di ma da (56) de ha te go tin, nav dêr ga va ki ra rê lê ke-
re ke ger gu hêz in, di ze ma nên xwe ên bo rî de we ke bi re se ran tê ne 
te wan din û ji ber va jî ve bireserên wan ên se re rast we ke xwe di mî nin. 
Ji ber vê ye kê di van lê ke ran de pro na vên ki rar bi ên bi re ser di gu hê-
rin û her ye ke wan di ke ve þû na a din; ya nî pro na vên ki rar di bin bi re-
ser û ên bi re ser di bin ki rar.

Ji lew re lê ke rên wek »go tin, xwa rin, xis tin« di ze ma nên xwe ên bo rî 
de bi pro na vi ne bi re ser tê ne çe van din û bi re se rên wan ên se re rast bi 
pro na vi ne ki rar tê ne ni man din. Her we kî: min got, te xwar, wî xist, we 
got, wê xwar, wan xist, me xwar. Çend mî sal:

Zi nê Sî sin dît.                                            Wê ew dît

Hes pan ceh xwar.                                   Wan ew xwar.

Min qe lem ji des tê xwe xist.               Min ew ji des tê xwe xist.

Cî ra nan em dî tin.                                    Wan em dî tin.

So ro ez xa pan dim.                                 Wî ez xa pan dim.

Pro na vên ki rar

79 Pro na vên ki rar di ke vin pê þi ya lê ke ran û lê ker rast bi rast di din pey 
wan: ez ha tim, ew çû, min dix war, wan go ti bû, ezê he rim, min dê 
bi go ta.
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80 Ca ri na û ga va di ko me kê de bi re se rin he ne, hi ne kên wan di ke vin 
nav be ra pro nav û lê ke rê: Îro, ez ji Far qî nê ha tim. Ew di hî be rî nîv ro 
çû Di yar bek rê. Min nan xwar. Ez di çim nê çî rê. Wan ev tiþt ji min re di 
ko çka we de go ti bû. Ezê si bê bi bi ra yê xwe re he rim di bis ta nê.

81 He ke lê ke rê du ki ra rên tê vel he ne pro na vên ko di ni mî nin, li go ra 
rê za ke sên xwe di din pey hev, ya nî ke sê di wim di de pey ke sê pê þîn û 
ke sê se yim di de pey ke sê di wim. Ji bo xurt ki ri na go ti nê piþ tî pro na-
va di do wan pro na ve ke ge lej mar û ji ke sê pro na va pê þîn tê te hil dan. 
Ji lew re na be ko mi rov bi bê je: ew û ez em ha tin« lê di vêt bi bê je »ez û 
ew em ha tin« an »ez û ew ha tin«. Ji ber ko »ew« ji ke sê se yim û »ez« ji 
ke sê pê þîn e. Çend mî sa lên din: Tu û ew hon çûn. Ez û tu emê he rin. 
Te û wî we bi go ta. Min û te me ne xwar. Ez û ew em ra bûn.

82 He ke di ko me kê de çend lê ker, lê ki ra re kî bi te nê he ye hin gê ne ge rek 
e ko di pê þi ya her lê ke rê de pro nav bê te tek rar ki rin. Ji lew re, li þû na 
ko mi rov bi bê je: »ew çû, ew lê fed ki rî û ew ve ge ri ya« di ka re bi bê je û 
spe hî tir e ko bê je: »ew çû, lê fed ki rî û ve ge ri ya«. Dî san li þû na »Min 
ki rî, min fi rot û min pê kar kir« mi rov di ka re bi bê je: »min ki rî, fi rot 
û pê kar kir«.

83 Lê he ke lê ker tev de ne ji yek cis nî ne, ya nî hin ger gu hêz û hin jî 
ne ger gu hêz in; hin gê li go ra pêk ha ti na ko me kê lê ker bi pro na ve kê an 
bi di do wan tê ne çe van din.

84 Pro na va lê ke ra ne ger gu hêz di pê þi yê de:

Vê ca her lê ker li go ra cis nê xwe bi pro na vi ne ci hê tê ne çe van din. Ya nî 
lê ke rên ne ger gu hêz bi pro na vên xwe û ên ger gu hêz bi yên xwe. Û 
her we kî ji mî sa lên jê rîn di xu ye he vo kên ko lê ke ran ew anî ne pê di ka-
rin bi hev gi han ga »û«-yê bi hev re bê ne gi rê dan:

Ez çûm, min ji xwe re hes pek ki rî.

Ez çûm û min ji xwe re hes pek ki rî.

Tu çû yî, te ji xwe re hes pek ki rî.

Tu çû yî û te ji xwe re hes pek ki rî.
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Ew çû, wî ji xwe re hes pek ki rî.

Ew çû û wî ji xwe re hes pek ki rî.

Em çûn, me ji xwe re hes pek ki rî.

Em çûn û me ji xwe re hes pek ki ¦î.

Hon çûn, we ji xwe re hes pek ki rî.

Hon çûn û we ji xwe re hes pek ki rî.

Ew çûn, wan ji xwe re hes pek ki rî.

Ew çûn û wan ji xwe re hes pek ki rî.

ÞA NEK

Di ke sê se yim de þi ki lên »ew çû û wî ki rî« û » ew çûn û wan ki rî« îro 
he sêb na yi ne go tin ya nî ev þi kil ji kar ha ti ne êxis tin. Di ke sên se yim 
de pro na vên di do wan ya nî »wî« û »wan« tê ne xis tin û ko mek di ke vin 
þik lên jê rîn:

Ew çû, ji xwe re hes pek ki rî.

Ew çûn, ji xwe re hes pek ki rîn.

Di vî þi ki lî de her du pro na vên »ew« çi ye kej mar çi ge lej mar êdî ne 
pro na vi ne ke sîn lê pro na vi ne iþar kî ne.

85 Pro na va lê ke ra ger gu hêz di pê þi yê de:
Hin gê her du lê ker bi yek pro na vê tê ne çe van din, bi pro na va lê ke-

ra ger gu hêz.

Min çû ji xwe re hes pek ki rî.

Te çû ji xwe re hes pek ki rî.

Wî (wê) çû ji xwe re hes pek ki rî.

Me çû ji xwe re hes pek ki rî.

We çû ji xwe re hes pek ki rî.

Wan çû ji xwe re hes pek ki rî.

Her we kî di mî sa lên jo rîn de tê te dî tin, di vî þi ki lî de lê ke ra ne ger gu-
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hêz jî – wek lê ke re ger gu hêz – bê dû paþ tê te çe van din. Ya nî »çûm, 
çû yî, çû, çûn, çûn, çûn« tev de di bin »çû«. Mi rov di ka re bi bê je qey 
lê ke rên »çûn« û »ki rîn« gi ha ne hev û lê ke re ke he ve di da nî wek »çûn-
ki rîn« anî ne pê. Û ji ber ko di lê ke rên he ve di da nî de hi kim û îti bar 
li lê ke ra pa þîn e, û di ka rê me de lê ke ra pa þîn »ki rîn« lê ke re ke ger gu-
hêz e, lê ke ra he ve di da nî »çûn ki rîn« lê ke re ke ger gu hêz ha ti ye he sêb û 
we lê ha ti ye çe van din.

Pro na vên bi re ser

86 min, te, wî, wê, me, we, wan

Her we kî di ma da (77) an de ha te go tin ev pro na vên ha di es lên xwe 
de pro na vi ne bi re ser in: ez te di bî nim, tu min di bî nî, em wan di bî nin, 
tu wê di bî nî, em we di bî nin, hon wî di bî nin, ew me di bî nin.

Lê di lê ke rên ger gu hêz û di ze ma nên wan ên bo rî de ev pro nav di bin 
ki rar û he ke lê ke rê bi re se re kî se re rast he ye ew bi re ser bi pro na ve ke 
ki rar tê te gu har tin: 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 be lê he ke bi re se rê lê ke rê ne se re rast, lê ne rê rast e; hin gê û li go rî 
qey da bin ge hîn pro nav we ke xwe di mî nin; min ji wan re got, te ji 
min stand, wî ji wan girt, wê li me da, me bi wan ni ka rî bû.

87 xwe
Ev pro na va nê tar her du mê jer û za yen dan jî di ni mî ne; ya nî di ke ve 
þû na mê û nêr, ye kej mar û ge lej mar: wî xwe kuþt, wê xwe kuþt, wan 
xwe kuþt

Ga va di ko me kê de ki rar û bi re ser ji yek ke sî û ji yek mê je rî ne û 
tev ge ra ki rêr rast bi rast li ser wî bi xwe ye, hin gê pro na va bi re ser bi 
pro na va »xwe« tê te ni man din. Bi go ti nên din pro na vên ji yek kes û 
mê je rî û ye ke wan ki rar û a din bi re ser di ko me kê de na ge hin hev. Ji 
lew re mi rov ni ka re bi bê je »ez min di ney ni kê de di bî nim« ji ber ko 
»ez« û »min« her du jî ji yek ke sî û ji yek mê je rî ne; û ye ke wan ki rar 
û a din bi re ser e. Ji ber vê hin dê di vêt bê te go tin: »ez xwe di ney ni kê 
de di bî nim«.
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Lê di ko me ka: »ez pe zê me di çê rî nim« de du pro nav ji yek ke sî û 
ye ke wan ki rar û a din bi re ser gi ha ne hev. Ji ber ko ew he rç end ji 
yek ke sî bin jî ne ji yek mê je rî ne; »min« ye kej mar û he rçî »me« 
ge lej mar e.

Lê ji mi lê din em di bî nin ko di ko me ka »ez te û bi ra yê te di bî nim« 
de du pro nav ji yek kes û mê je rî gi ha ne hev. Ji ber ko her du jî bi re-
ser in û di wan de tu ki rar nî ne.

88 Awar te: Pro na va »xwe« ya ko di es lê xwe de pro na ve ke bi re ser e ca ri-
na û bi ki ra re kî dî ve di ci hê ki rar de tê te dî tin. Her we kî: »Ez û bi ra-
yê xwe em ha tin. Min û bi ra yê xwe me got. Tu û bi ra yên xwe hon 
ji min re sax bin«.

Di vî ha lî de mî na ko di mî sa lên jo rîn de tê te dî tin pro na vên ji yek 
kes û ji yek mê je rî na ge hin hev. Lê he ke mê jer gu hê rî hin gê ew di ge-
hin hev: Ez û bi ra yê xwe em ha tin. Min û bi ra yên me xwar.

89 [y]ê
Ev pro na va nê tar bi te nê ye kej ma rê di ni mî ne û di ke ve þû na pro na-
vên »vî, vê, wî, wê« yên ko di ko me kê de piþ tî lê ke rê ha ti ne hil dan, 
her we kî di mî sa lên jê rîn de:

Min da vî, vê                       Min da ê

Min da wî, wê                    Min da ê

Ezê bi dim vî, vê                 Ezê bi dim ê

Ezê bi dim wî, wê              Ezê bi dim ê

Lê li þû na »min da wan« »min da ê« na yê go tin; ji ber ko pro na va »ê« 
ni ka re mê je rê ge lej mar bi ni mî ne.

Pro na va ber bi he vîn

90 hev, êk
Pro na va ber bi he vîn ew pro nav e ko di qi se tê du ke sên tê vel bi hev re 
di ni mî ne û li þû na wan di ke ve. Fer qa vê pro na vê ji yên din ev e ko 
pro na vên din bi te nê ke se kî (ke sê pê þîn, ke sê di wim an ke sê se yim) 
di ni mî nin. He rçî pro na va ber bi he vîn di vêt du ke san an sê ke san bi 
hev re bi ni mî ne; an ji ke se kî çend pe yan. Ev pro na va ha tu ca ran ni ka-
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re ke se kî bi te nê bi ni mî ne. Her we kî li jor tê te dî tin ev pro nav du þi kil 
he ne: hev û êk. Þi ki lê pa þîn »êk« bi te nê li nîv ro ro he la tê Kur dis ta nê 
de tê te go tin.

Me got ko ev pro na va ha du an sê ke sên tê vel di ni mî ne. Bê di ro, 
ga va em »em bi ra yên hev in« an »em bi ra yên êk in« di bê jin pro na va 
ber bi he vîn; li go ra ha zir bû na ke san du an sê ke sên tê vel di ni mî ne. 
He ke yên ha zir »ez« û pe ya kî din e »hev« ke sê pê þîn û di wim û he ke 
yên ha zir ji du ke san bê tir in, hin gê »hev« her sê ke sên qi se tê di ka re 
bi nî mî ne.

1. Yên ha zir »ez« û pe ya kî din e. Hin gê ko me ka »Em bra yên hev in« 
ma na jê rin di de: »Ez bra yê te me, tu jî bra yê min î«.

2. Yên ha zir »ez« û pe ya yi ne din in. Hin gê ko me ka »Em bra yên hev 
in« bi awa yê jê rîn tê te ma na ki rin: »Ez bra yê we me, hon jî (ya nî tu 
û ew ) bra yên min in«.

Çend mî sa lên din. Med he lo kê go ti ye: »Ka lo ji bê ke sî, pî rê ji bê nef sî 
her di wan li hev pir sî«. Di vê med he lo kê de »hev« ji ke sê se yim du 
mi ro van di ni mî ne: ka lo û pî rê. He ke me med he lok ji hev de xist 
ma na jê rîn jê bi der têt: »Wî (ka lo) li pî rê pir sî; wê »pi rê« jî li ka lo 
pir sî.

Dij mi nan xar ber da hev. Ya nî vî ali yî ber da wî ali yî û wî ali yî jî ber da vî 

ali yî.

Em du he val in û em ji hev ne ra zî ne. Ya nî ez ji wî ne ra zî me, ew jî ji 

min ne ra zî ye.

ÞA NE KA TA RÎ XÎ

Pro na va ber bi he vîn bi bi ser ve çû na zi mên ke ti ye þi ki lê xwe ê îro »hev, 
êk«. Ev pro nav di esi lê xwe de ji sê bê je yan bi hev ke tî ye: »hev-û-din« 
an »êk-û-din«. Ji lew ra be rê li þû na »em bi ra yên hev in« »em bi ra yên 
êk in« »em bi ra yên he vû din in« an »bi ra yên êkû din in« di go tin. Piþt-
re »û« jî ji na vê ket û pro nav bû »hev din, êk din«. Lê bi rê va di vî þi ki lî 
de jî hin ta dîl ha ti ne rû. Her we kî: Hev di, hev du, hev dû. Êk di, êk du, 
êk dû.
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Þi ki lê bin ge hîn bi te ma mî win da ne bû ye û he ta nî îro di hin de rên 
Kur dis ta nê de we ke xwe tê te go tin. Ji mi lê din, ji ber xweþ den gi yê, 
ne ma ze di zi ma nê ni vîs kî de û ga va pro na vên ber bi he vîn di din pey 
hev an ev pro nav ke ti ne pêþ an pa þê bê je yi ne ye kî te di þi ki lên ke vin 
de tê ne is tî mal ki rin.

Me ji hev re go ti bû ko si be em hev bi bî nin.

Me ji hev re go ti bû ko si be em hev dû bi bî nin.

Me hev nas ne kir.

Me hev dû nas ne kir.

Piþ tî ko em li esi lê vê pro na vê hûr bûn emê wê ji hev de bê xin û li 
hê ma nên ko ew anî ne pê hûr mê ze bi kin.

Ji xwe di þi ki lê »êk-û-din« de ma na her bê je yê eþ ke re ye. Bi te nê tê 
de »yek« bû ye »êk«. He rçî »hev-û-din« ge lek he ye ko »hev« jî bi ma na 
»yek« e. Bê di ro di za re kî kur dî, di za rê du mi lî de ji »yek« re »jew« an 
»yew« di bê jin.

Pro na vên li hev xis tî

91 Ev pro na vên ha her we kî di ma da 76an de ha te go tin bi li hev xis ti na 
hin da çe kan bi hin pro na van ha ti ne pê û li go ra pêk ha ti na ko me kê 
ev wan da çek û pro na van di ni mî nin. He rçî da çek »ji, li, bi, di« ne. 
He rçî pro nav an »vî, vê, wî, wê« ne, an »hev, êk« in. Ji lew re ev pro-
na vên ha du to fan di tî nin pê.

92 To fa pê þîn: 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 dis tî nim: ez ji vî dis tî nim, ez ji wî dis tî nim, ez ji vê dis tî nim, ez ji wê 

dis tî nim.

Min lê pir sî: min li vî pir sî, min li wî pir sî; min li vê pir sî, min li wê pir sî.

Ez lê di pir sim: ez li vî di pir sim, ez li wî di pir sim, ez li vê di pir sim, ez li wê 

di pir sim.
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Min pê ka rî bû: min bi vî ka rî bû, min bi wî ka rî bû, min bi vê ka rî bû, 

min bi wê ka rî bû.

Ez pê di ka rim: ez bi vî di ka rim, ez bi wî di ka rim, ez bi vê di ka rim, ez bi 

wê di ka rim.

Min tê da: min di vî da, min di wî da min di vê da min di wê da

Ez tê di dim: ez di vî di dim, ez di wî di dim, ez di vê di dim, ez di wê 

di dim.

Her we kî ji mî sa lên jo rîn ve di xu ye ev pro na vên ha bi te nê ye kej ma rê 
di ni mî nin û ni ka rin bi ke vin þû na ge lej ma rê. Ji lew re li þû na »min ji 
wan stand« »min jê stand« na ye te go tin.

93 To fa di wim: jev/jêk, lev/lêk, pev/pêk, tev/têk

Me jev/jêk stand: me ji hev/êk stand.

Me lev/lêk pir sî: me li hev/êk pir sî.

Em lev/lêk di pir sin: em li hev/êk di pir sin.

Me pev/pêk ni ka rî bû: me bi hev/ êk ni ka rî bû.

Em pev/pêk ni ka rin: em bi hev/êk ni ka rin.

Me tev/têk da: me di hev/êk da.

Em tev/ têk di din: em di hev/êk di din.

ÞA NEK

Ji da çe kên ko ji bi re kî bi hev ke tî ne û di ke vin pê þi ya bê je yan (li, bi, 
ji) tu da çek ni ka re bi ke ve pê þi ya pro na vên li hev xis tî. Ji ber ko ev di 
wê de he ne. Ji lew re mi rov ni ka re bi bê je; Mo zê bi wî pê ve da. Di vêt 
bi bê je: Mo zê bi wî ve da. An: Mo zê pê ve da.

Lê he rçî da çe kên ko ji du bi ran bi hev ke tî ne (di  ... de, jê ... re, bi 
... ve) bi rê wan ê pa þîn di ka re bi de pey pro na vên li hev xis tî: ez tê de 
bûm, min jê re got, ev her du gund pev ve ne. Bi rê van da çe kan ê pê þîn 
ji xwe di wan de ye.

Ji mi lê din pro na vên li hev xis tî di ka rin bi din pey hev. Ji ber ko di 
wan de da çe kek û pro na vek he ye û ji lew re ga va di din pey hev jî pro-
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na vek di ke ve nav be ra her du da çe kan: Min jê lê pir sî. Ya nî: Min ji vî 
li wî pir sî.

Pro na vên iþar kî
94 Pro na vên iþar kî ji kes tiþt û hey wa nan bi te nê ke sên se yim di ni mî nin 

û ga va di ke vin þû na wan, wan bi iþa ret ki ri nê þa nî di din.

95 Di zi ma nê kurd man cî de du tex lît pro na vên iþar kî he ne:

Ên pî ve ne: ev, ew

Ên qer se ne: yê, ya, yên

96 Pro na vên iþar kî ên pî ve ne pro na vi ne nê tar in û ji ber ko þi ki lên wan 
ên ki rar û bi re ser ci hê ci hê nî nin li go ra mê jer û za yen dê nav dê ra 
ko di ni mî nin tê ne te wan din û ve qe tan de kên wan di bin. Ji ve qe tan-
de kan, bi te nê ên bi nav ki rî bi van ve di bin. Ên ne bi nav ki rî bi van 
ve na bin. Ji ber ko ev bi iþa ret ki ri nê ewç end bi nav ki rî ne ko ni ka rin 
bi bin ne bi nav ki rî.

Ev

Tiþ tê nî zing an nav dê ra ko di qi se tê de piþ tî he mi yan ha te go tin þa nî 
di de.

Ev hat              Evî got, evê got, ez evî di bî nim, ez evê di bî nim.

Ev ha tin          Evan got, ez evan di bî nim.

Ew

Tiþ tê dûr an nav dê ra ko be rî çen de kê di qi se tê de ha te go tin þa nî 
di de.

Ew hat             Ewî got, ewê got, ez ewî di bî nim,

                          ez ewê di bî nim

Ew ha tin      Ewan got, ez ewan di bî nim.

ÞA NEK

Ev pro na vên ha di þi ki lên xwe ên te wan dî de, ge lek ca ran bêî »e«-yê 
tê ne bi kar xis tin:
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Vî got, vê got, ez vî di bî nim, ez vê di bî nim, van got, ez van di bî nim. Wî 

got, wê got, ez wî di bî nim, ez wê di bî nim, wan got, ez wan di bî nim.

Lê ne êxis ti na »e«-yê çê tir e. Ji ber ko ga va »e« ha te êxis tin pro na va 
iþar kî »ew« bi pro na vên ke sîn »wî, wê, wan« tev lî hev di be.

Yê, ya, yên

97 Pro na vên iþar kî ên qer se ne sê pro nav in: yê, ya, yên. Ev pro nav li kes, 
tiþt û hey wa nan bêî ko dûr an nî zing bû na wan bi din za nîn iþa ret 
di kin û di ko me kê de her gav ki rar in û tu ca ran na bin bi re ser.

Yê ko hat bi ra yê min bû.

Yên ko ha tin bi ra yên min bûn.

Ya ko hat dot ma ma min bû.

Yên ko ha tin dot ma mên min bûn.

Her we kî di mî sa lên jo rîn de tê te dî tin ev pro na vên ha tu ca ran ne bi 
se rê xwe ne û her gav bi re se rek di de pey wan. Ev bi re ser jî pro na va 
gi rê kî »ko« ye.

Ha

98 Ev bê je jî tex lî tek pro na ve ke iþar kî ye. Ev pro nav di ke ve pa þi ya pro-
na vên iþar kî ên pî ve ne û bi ve qe tan de kê di ge he wan û fi ki ra iþa ret ki-
ri nê xur tir di ke:

Evê ha                                   Eva ha                                            Evên ha

Ewê ha                                  Ewa ha                                           Ewên ha

Ji mi lê din ev pro na va ha di de pey nav dê ran jî û bi ve qe tan de kê bi 
wan ve di be.

Mi ro vê ha                            Mi ro vên ha

Ji ni ka ha                               Ji ni kên ha

ÞA NEK

Hin pro na vên iþar kî, di zma nê dev kî de, cih cih ke ti ne þi ki li ne din û 
esi lê xwe win da ki ri ne. Ev tiþt bi li hev xis ti na pro na vên iþar kî ên pî ve-
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ne bi pro na va »ha« ha ti ye 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 þi ki lî de mê û nêr ya nî za yen dê bê je yê dî san xu ya di ke. Lê tiþ tê 
ko li ali yê ro ava yê we lêt qe wi mî ye ev ferq jî ji or tê ra ki ri ye û bi te nê 
fer qa mê jer hiþ ti ye.

Evê  ha                                   Eva ha                                            Evên ha

va ya                                       va ya                                                va na

Ewê ha                                  Ewa ha                                           Ewên ha

wa ya                                      wa ya                                               wa na

Ne ma ze ev þi kil bi tu awa yî ni ka re bi ke ve zma nê ni vîs kî.

Pro na vên gi rê kî
99 Pro na va gi rê kî di ke ve pa þi ya nav dêr an pro na ve ke din û wan bi 

ko me ka ko di pey wan re têt gi rê di de. Di zi ma nê kurd man cî de ji 
bo her du mê jer û za yen dan bi te nê yek pro na va gi rê kî he ye ew  jî 
»ko« ye.

Pro na va »ko« di ko me kê de, li go ra nav dê ra ko di ni mî ne ca ri na 
ki rar û ca ri na jî bi re ser e.

Ki rar:                                      Mi ro vê ko tu dî tî bi ra yê min e.

                                                Yê ko tu dî tî bi ra yê min e.

Bi re ser:                                  Mi ro vê ko te dît bi ra yê min e.

                                                Yê ko te dît bi ra yê min e.

Çend mî sa lên din:

Dest ma lên ko te ki rî ne spe hî ne. Ez îro li hes pê ko te di hî ji gund anî, 

si war bûm. Çi ya yê ko li pêþ me ye He re kol e. Mif ta ko min pê ev de rî 

ve di kir win da bû ye.
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100 Her we kî di cih û de ve rê de dê bê te go tin di zi ma nê kurd man cî de ji 
»ko«-ya pro nav pê ve »ko« ke din jî he ye. Ew ko gi ha nek e û we zî fa 
wê di qi se tê de we ke din e. »Ko«-ya gi ha nek di ke ve nav be ra he vo kên 
ko me ke kê û wan di ge hî ne hev. Ji lew re ev »ko« her gav di de pey lê ke-
re kê: Min got ko ez na yêm. Ew ha tin ko me bi ezi mî nin.

Ev ko bi xwe ga va bi ma na »he ke« ye hin gê be ri ya lê ke rê tê te go tin: 
Ko Lêz gîn hat emê he rin nê çî rê.

Pro na vên pir si yar kî
101 Pro na vên pir si yar kî di ke vin ko me kên pir si ya ri yê û li go ra pêk ha ti na 

ko me kê, ca ri na ki rar û ca ri na jî bi re ser in.

Kî, kê; çi, çî

102 Ev pro na vên ha her we kî tê te dî tin xwe di yê du þi ki lan in, ki rar û bi re-
ser; ji lew re na yi ne te wan din.

Ki rar                                        Bi re ser

Kî hat?                                   Tu kê di bî nî?

Çi hat?                                   Tu çi di bî nî? (1)

Pro na vên »kî« û »kê« bi ge lem pe rî û bi te nê ke san û pro na vên »çi« û 
»çî« tiþ tên ma yin û ca ri na bi awa kî ne rê rast ke san jî di ni mî nin. Ji van 
pro na van bi te nê »çi« ca ri na ve qe tan de kê di be.

Ev kî ye?                 Ev He vind e. Ev za ro kek e. Ev mi ro ve kî min e.

Tu kê di bî nî?         Ez He vind di bî nim. Ez za ro ke kî di bî nim.

                                  Ez mi ro ve kî xwe di bî nim.

Tu kî yî?                  Ez der ge va nê di bis ta nê me.

Ev çi ye?                 Ev ki têb e. Ev çi ya ye. Ev xa pan din e.

Tu jî çi yî?               Ez jî ji xwe re zi la mek im.

Ev çi yê te ye?        Ev pis ma mê min e.

(1) Pi ra ni ye ke kurd man can e me zin pro na va »çi« de kurt û di rêj bû na 
»i«-yê der pêþ na kin û »çi« û »çî«-yê bi yek awa yî bi lêv di kin. Ji lew re 
her du jî di þi ki lî »çi« de di ka rin bê ne ni vî san din.
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Çend mî sa lên din:

Tu bi kê re ha tî? Yê ko hat kî bû? Ez çi jê bi kim? Ez pê çi bi kim? Kê kî 

kuþt? Kî kê di ku je? Kê got? Çi dest da ye te? Kê dest da ye te? Te çi xwar? 

Tu çi dix wî? Kê ka rî kê? Kî ka re kê? Ev bi çî ye? Te des tê xwe da ye çi?

Kî jik, kî jan

103 Ev her du pro nav mî na hev in, ya nî ci yok in û bê ferq ji bo ke san û 
her tiþ tên din tê ne go tin û ji ber ko þi ki lên wan ên ki rar û bi re ser, 
ci hê ci hê nî nin, wek nav dê ran û li go ra nav dê ra ko di ni mî nin tê ne 
te wan din.

Kî jik hat?                              Tu kî ji kî, kî ji kê di bî nî?

Kî jan hat?                             Tu kî ja nî, kî ja nê di bî nî?

Kî jik ha tin?                          Tu kî ji kan di bî nî?

Kî jan ha tin?                         Tu kî ja nan di bî nî?

Çend mî sa lên din:

Kî ja nî got? Kî ji kan hil girt? Te ji kî ja nê re got? Wê ji kî ji kî xwest? Kî jan 
ra bû? Tu li kî ja nî si war bû yî? Kê fa te ji kî ji kê re têt?

ÞA NE KA TA RÎ XÎ

Her we kî ji xwe ber di xu ye pro na vên »kî jik« û »kî jan« bê je yi ne he ve-
di da nî ne. Di vêt ev ji bê je yên »kî - ji - van - yek« bi hev ke tî bin. Kurd-
man can ga va ev bê je li hev xist û jê pro na ve ke pir si yar kî anî pê; hi nan 
ji nav van bê je yan »kî« »ji« û »yek« gir tin û ji pro na va xwe re þi ki lê 
»kî jik«-ê dan. Hi nên din li þû na »yek«-ê »an«-a »van«-ê gir tin û ji pro-
na va xwe re þi ki lê »kî jan«-ê da ne.

Kî - ji - van - yek                 Kî jik

Kî - ji - van - yek                 Kî jan

Ji xwe em îro jî di ka rin bi bê jin; »Tu kê ji van dix wa zî«. Lê bi vî þi ki lî 
bi te nê mi rov tê ne ni man din.«
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Çend

104 Ev pro na va ha bi te nê ge lej ma rê di ni mî ne: Ev çend in? Te çend dî tin? 
Tu çen dan dix wa zî?

Ji ber ko ev pro nav bi te nê ge lej ma rê di ni mî ne, her we kî di mî sa lên 
jo rîn de tê te dî tin bi te nê bi te wan ga ge lej ma rê tê te te wan din. Ev 
çend bi xwe ca ri na pro na va ne bi nav ki rî ye.

Kû

105 Ev pro nav bi te nê ji bo pir si ya ri ya cih tê te go tin: Tu çû yî kû? Ew li 
kû bû? Hon ji kû tên?

Pro na vên ne bi nav ki rî
106 Pro na vên ne bi nav ki rî di ke vin þû na nav dê rên ko di qi se tê de bi awa kî 

mib hem ha ti ne þa nî ki rin. Bi go ti nên din ev pro nav wan kes, tiþt an 
hey wa nan di ni mî nin ko di qi se tê de ne bi nav ki rî ne. Ji ber ko van 
pro na van þi ki le kî bi te nê he ye, ga va ew di bin bi re ser wek nav dê ran 
tê ne te wan din.

Di zi ma nê kurd man cî de ge lek pro na vên ne bi nav ki rî he ne û li go ra 
pêk ha ti na ko me kê û meh ce tê; ji bê je yi ne tê vel; û ji nû ve hi nên din 
jî tê ne saz ki rin.

Ên bin ge hîn ev in:

107 Yek, her yek

Yek hat. Ye kî got. Ye kê di go te ye kî. Ez ye kî di bî nim. Min ji ye kê re got. 

Her ye kê di got. Her ye kê dix wend. Ye kî din di got. Ye ke din di got.

108 Tu, kes

 Min tu ne dît. Kes ne hat. Ke sî ne got. Ez ti wan na bî nim. Ti wan ne 

xwar.

109 Tu kes, tu tiþt
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Tu ke sî ne got. Tu kes na bê je. Tu kes ne hat. Ez tu ke sî nas na kim. Min ji 

tu ke sî re ne got. Tu tiþt nî ne. Min tu tiþt ne dît.

110 Her kes, her tiþt, tiþ tek

Her ke sî di got. Min ji her ke sî bi hîst. Her kes di bê je. Tiþ tek ket. Her tiþt 

ha zir e. Ji her tiþ tî bê tir. Tiþ tek he ye. Ez tiþ te kî di bî nim.

111 Hin, hi nek

Hin ha tin. Ez hi nan di bî nim. Hi nan got. Min hin dî tin. Hi nek ha tin.Hi ne-

kan got. Ez hi ne kan di bî nim. Hi nên din di bê jin. Hi ne kên din he ne.

Fi lan, beh van, fi lan kes.

112 Ev pro na vên ha di ke vin þû na na vên mi ro van û li go ra mê jer û za yen-
dên wan tê ne te wan din.

Fi lan hat, beh van ne hat.

So ro hat, He vind ne hat.

Fi la nê di got. Me bê je fi lan û beh van, yek bi yek bi nav bi ke. Fi lan kes çi re 

ne hat?

113 Ji van pê ve bê je yên wek yên jê rîn he ne ko ge lek ca ran wek pro na-
vên ne bi nav ki rî tê ne is tî mal ki rin: çend, çen dek, he mî, giþ, ge lek, he çî 
- h.d...

Pro na vên xwe ma lîn
114 Pro na vên xwe ma lîn ew pro nav in ko li nav dê rên ko di ke vin þû na 

wan iþa ret û fi ki re ke xwe ma li yê bi van di kin. Bi go ti nên din ev pro-
nav xwe di yên tiþ tên ko di qi se tê de qa la wan ha te ki rin þa nî di din. 
Ev pro na vên ha ji du pro na vên tê vel tê ne pê; ji pro na ve ke iþar kî û ji 
pro na ve ke din, bi ge lem pe rî pro na ve ke ke sîn.

Ye kej mar

115 Ye kej ma ra vê pro na vê li go ra za yen dê tiþ tê ko mi rov xwe di yê wî ye 
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bi pro na vên qer se ne »yê« û »ya« tê te pê û pro na vên din di din pey.

Ên nêr                                    Ên mê

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

Ge lej mar

116 Ge lej mar vê pro na vê bi pro na va qer se ne »yên« dest pê di ke û pro na-
vên din di din pey.

Ge lej ma ra her du za yen dan

yên min, xwe                     yên me, xwe

yên te, xwe                         yên we, xwe

yên vî, vê, wî, wê               yên van, wan

117 Her we kî tê te dî tin ev pro na vên he ve di da nî bi her bi re kî xwe, di qi se-
tê de we zî fe yi ne tê vel di bî nin. Bi rên pê þîn ya nî pro na vên iþar kî ên 
qer se ne, þa nî wan tiþ tan di kin ko me qa la wan ki ri ne û em xwe di yê 
wan in. He rçî bi rên pa þîn, pro na vên ko da ne pey wan þa nî kes ya nî 
xwe di yan di din. Ji ber vê ye kê pro na vên pê þîn ji mê jer û za yen dê tiþ-
tan û pro na vên pa þîn ji mê jer û za yen dê xwe di yan tê ne bi jar tin.

dest ma la min             ya min       dest ma lên min yên min

go pa lê min                  yê min       go pa lên min yên min

Di ke sên se yim de pro na vên ko xwe di yan þa nî di din ji za yend û mê je-
rê pê ve dûr û nî zing bû na ke san jî di din za nîn. »vî, vê, van« nî zing 
»wî, wê, wan« dûr. He rçî xwe ke rem bi kin fed ki rin ma da 87.

118 Di zma nê kurd man cî de, ji ên jo rîn pê ve, hin pro na vên din ên xwe-
ma lîn he ne û tê ne çê ki rin jî. Her we kî: yê kê, ya tu ke sî, yên kî ja nê, ya 
hi ne kan, yê fi la nan h.d.
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Reng dêr

119 Reng dêr ew bê je ye ko bi nav dê rê ve di be û wes fe kî wê di de za nîn; an 
wê nav dê rê di ma na wê de ta yîn di ke û tex sîs di ke. Her we kî ga va em 
»hes pê reþ, hes pê be za, hes pê xurt« di bê jin »reþ, be za, xurt« reng dêr 
in; ji ber ko ew yek bi yek wes fe kî nav dê ra hêsp di din za nîn. Dî san 
di go ti nên »ev hesp, çar hesp, kî jan hesp, hes pê min« de bê je yên »ev, 
çar, kî jan, hin, min« reng dêr in; çûn kî ev nav dê ra hêsp di ma na wê 
ne dî xe si sî nin û di eyi nên.

120 Ji ra ve ka jo rîn di xu ye ko reng dêr du ci sin in: yên ko nav dê ran di we-
si fî nin û yên ko ma na wan ta yîn û tex sîs di kin. Ji ên pê þîn re reng-
dê rên wes fîn di bê jin û ew xwe rû reng dêr in. Ên ma yîn di esi lên xwe 
de bê je yi ne din in û ga va di ko me kê de bi nav dê rê ve di bin, we zî fa 
reng dê rê di bî nin û nav dê rên xwe li go ra te wan gên xwe di din te wan-
din û ga va nav dêr ji ko me kê di ke vin û ew bi se rên xwe di mî nin hin-
gê ve di ge rin esi lên xwe.

121 Di nav nav dê ran de bi te nê ên wes fîn yên ko xwe rû reng dêr û ji bê je-
yên ne gu hêr bar in; ga va bi te na xwe jî di mî nin na yi ne te wan din û 
ve qe tan de kê jî na bin. Lê her we kî di cih û de ve ra wê de dê bê te ra ve-
ki rin vê qey dê jî awar te yin he ne.

122 Di zma nê kurd man cî de þeþ tex lît reng dêr he ne:
1. Reng dê rên wes fîn
2. Reng dê rên iþar kî
3. Reng dê rên jma rîn
4. Reng dê rên pir si yar kî
5. Reng dê rên ne bi nav ki rî
6. Reng dê rên xwe ma lîn

123 Ji van reng dê ran, ên wes fîn di ke vin pa þi ya nav dê ran û bi du awan bi 
wan ve di din. Ên xwe ma lîn her gav di din pey nav dê rê û ve qe tan dek 
di ke ve nav be ra wan. He rçî iþar kî, pir si yar kî û ên ne bi nav ki rî di ke vin 
pê þi ya nav dê ran û bêî tu tiþ tî bi wan ve di bin. Ên jma rîn, hi nek ji 
wan di ke vin pê þî û hi ne kên din pa þi ya nav dê ran.
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Reng dê rên wes fîn
124 Reng dê rên wes fîn ga va bi nav dê ran ve di bin wes fe kî wan di din za nîn, 

an go wan di we si fî nin.

We kî ni ho, bê je yên »reþ, spe hî, bi lind« reng dê ri ne we si fîn in; ji ber ko 
ga va bi nav dê ran ve di bin wes fe kî wan di din za nîn. Her we kî: »Min 
hes pê reþ dît. Ev hes pê ha reþ e. Ez li ber go la spe hî rû niþ tî me. Bi 
min ev gol spe hî ye. Fe le mêz hil ki þi ya bû ser vê da ra bi lind. Ev dar 
ge lek bi lind e«. Mî na ko ji van mî sa lan di xu ye reng dê rên wes fîn di 
ko me kê de piþ tî nav dê rên xwe pey da di bin û bi du awa yên tê vel bi 
wan tê ne gi rê dan.

1. Bi ve qe tan de kê: ti fin ga qenc, þeþ der ba da gir tî, me hî ne ke boz, xa nî kî 

ni zim, mê re kî baþ, mi ro vi ne xi rab, ji ni ne spe hî, dest ma le ke sor, çê le ka 

do þe. Hin gê reng dêr bi re se rê nav dê rê ye.

2. Bi lê ke ra bû nê: ev ti fing qenc e, ew xa nî ni zim e, þeþ derb ne da gir tî 

ye, hes pê min be za ye, me hî na ko ha te avis e. Hin gê reng dêr pê ve be-

rê lê ke ra bû nê ye.

125 Reng dê rên wes fîn li go ra bas tû rên xwe an sa de an he ve di da nî ne. Ên 
sa de ew in ko di zi mên de þik le kî wan î sa bit he ye û ji bê je ke bi te nê 
tê ne pê. Wek: sor, gir tî, ni viz, qels, xurt, þi kes tî, we za, di rêj, kurt, fi reh, 
pe hin, bi lind, teng h.d.

Ên he ve di da nî ew in ko ji bê je yên tê vel tê ne pê. Ev reng dê rên ha di 
zi ma nê kurd man cî de bê pî van in û di de ma xe ber dan an ni vî san di-
nê de hi nên din, ji nû ve tê ne saz ki rin. Mî na: poz be ran, çav be lek, 
dil te nik, xweþ ci vat, nû za, dil þi kes tî, kêm xew, sor boz, warx weþ, dest va la 
h.d.

126 Bi ge lem pe rî reng dê rên wes fîn di ko me kê de bi nav dê rên xwe pey da 
di bin. Lê ga va nav dê rên wan ne bi wan re ne, ya nî ew ji ko me kê ke ti-
ne, hin gê nav dêr bi ve qe tan de kên ko reng dêr bi wan ve di bûn tê ne 
ni man din. Her we kî di ma de yên (64, 68)an de ha te go tin ve qe tan dek 
di ke ve pê þi ya reng dê rê û wê zî fa pro na vê di bî ne. He ke di qi se tê de, 
ji be rê de, çêl li hêsp û me hî nê ha ti be ki rin, hin gê mi rov li þû na ko 
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bi bê je: »ez hes pê boz di bî nim« an »ez me hî na boz di bî nim« di ka re 
bi bê je: »ez ê reþ di bî nim« û » ez a reþ di bî nim«

127 Lê ca ri na nav dêr ji qi se tê yek car di ke ve û reng dêr wek pro na ve kê li 
þû na wê ra di be. Hin gê reng dêr, ji ber ko we zî fa nav dê rê di bî ne û wes-
fê xwe ê reng dê rîn win da di ke, wek nav dê rê tê te te wan din û ve qe-
tan dek bi pa þi ya wê ve di be.

Stra nê go ti ye:

Tir sim bim rim ne bî nim es me ra min

Ri ya Mêr dî nê bi kaþ e, de la la min.

Bê je yên »es mer« û »de lal« her du jî reng dêr in. Lê ji ber ko li hi re bû ne 
nav dêr û þa nî jin an ke çi ke kê di din ve qe tan de ka mê bi van ve bû ye. 
He ke me ma li kê stra nê ve ge ran din esi lên wan, hin gê nav dêr ve di ge-
rin þû nên xwe û reng dêr bi se rên xwe û bê ve qe tan dek di mî nin:

Tir sim bim rim ne bî nim ya ra min a es mer

Ri ya Mêr dî nê bi kaþ e, ya ra min a de lal.

De re ce yên reng dê rên wes fîn

128 Reng dê rên wes fîn, wes fên nav dê ran bi de re ce yên tê vel di ka rin bi din 
za nîn. Bi go ti nên din ev reng dê rên ha di qi se tê de ji awi rê ma na û 
bas tû rê ve di þi ki li ne tê vel de tê ne dî tin. We kî ni ho ga va mi rov dix-
wa ze wes fê be za bû na hes pe kî bi de za nîn di ka re bi bê je:

1. Ev hesp be za ye.

2. Ev hesp (ji ê din) be za tir e.

Di ko me ka pê þîn de reng dê ra be za, wes fê nav dê ra hêsp ga va ev bi 
te na xwe û be za bû na wî ade tî ye, ne kêm û ne jî zê de ye, di de za nîn. 
Di vî ha lî de reng dêr di ha lê ade tî de ye.

He rçî ko meka di wim, tê de reng dê ra be za di þi ki le kî din de ye û »tir«-
ek pê ve bû ye. Bi vê »tir«-ê reng dêr di ke ve ha lê kem per, ya nî mi qa-
ye sê. Be lê ga va em »Ev hesp be za tir e di bê jin; hes pê ha ha ti ye da yîn 
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ber hes pe kî din û ji ê din be za tir der ke ti ye. Ji lew re par kî ta »tir«-ê bêî 
ko nev dê ra reng dê rê bi nav dê re ke din bê te kem pe ran din ya nî mi qa-
ye se ki rin, bi reng dê rê ve na be.

QEY DE

Ji bo çê ki ri na kem pe ri ya deng dê ran li reng dê rên ade tî »tir«-ekê zê de 
di kin. Her we kî: qenc/qenc tir, bi lind/bi lin tir, spe hî/spe hî tir, sor/sor tir, 
di rêj /di rêj tir, fi reh/fi reh tir, xurt/xur tir, be za/be za tir h.d.

129 Ji mi lê din reng dê rên wes fîn di ha lên xwe ên ade tî û kem per de bi 
zê de ki ri na hin pir san, ne ma ze ho ke ran di ma na xwe de kêm û zê de 
di kin.

1.

Ev hesp be za ye.

Ev hesp hi nek be za ye.

Ev hesp ge lek be za ye.

Ev hesp yek car be za ye.

Ev hesp ne ewç end be za ye.

Ev hesp bi qa sî hev be za ne.

2.

Ev hesp (ji ê din) be za tir e.

Ev hesp (ji ê din) hi nek be za tir e.

Ev hesp (ji ê din) ge lek be za tir e.

Ev hesp (ji ê din) yek car be za tir e.

Ev hesp (ji ê din) ne ewç end be za tir e.

Ev hesp ji hev ne be za tir in.

130 Dî san ji ali yê din reng dê rên wes fîn ên ade tî ga va »ne«-yek di ke ve 
pê þi ya wan bi awa kî din ma na di bin û di ke vin þi ki lê ne rê nî. Her we kî 
da gir tî-ne da gir tî. Ev ti fing da gir tî ye. Ev ti fing ne da gir tî ye.

Lê he ke »ne« bi reng dê rê ve ne bû ye hin gê reng dêr ne ne rê nî ye. Bi 
ras tî ga va em »ev ti fing ne da gir tî ye«  di bê jin jê mex sed ew e ko ti fing 
va la ye. Lê he ke me »ev ti fing ne da gir tî ye« di bê jin jê mex sed ew e 
ko ti fing hêj ne ha ti ye da gir tin. Ya nî ne rê nî ji reng dê rê bê tir li lê ke rê 
hi kim di ke.
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Reng dê rên iþar kî
131 Ev reng dê rên ha di ke vin pê þi ya nav dê ran û li wan iþa ret di kin. Reng-

dê rên iþar kî ji pro na vên iþar kî ên pî ve ne »ev, ew« pê ve, ne tu tiþt in 
û ga va nav dê rên wan ji ko me kê di ke vin ew ve di ge rin ser es lên xwe û 
we zî fe yên xwe ên bin ge hîn di bî nin; her we kî di mî sa lên jê rîn de tê te 
dî tin:

Ev mi rov îro ji ba jêr hat.

Ev îro ji ba jêr hat.

Ewî mi ro vê ko tu dî tî bi ra yê min e.

Ewê ko tu dî tî bi ra yê min e.

Evan mi ro van go te min ko tu çû yî nê çî rê.

Evan gote min ko tu çûyî nêçîrê.

132 Me di ma da 57an de go ti bû ko nav dê rên nêr bi gu har ti na »a« û 
»e«-ya wan bi »ê«-kê jî tê ne te wan din û di hin de rên Kur dis ta nê de 
ev nav dêr ga va ye kej mar in yek car na yi ne te wan din. Lê he ke reng dê-
re ke iþar kî da ye ber nav dê rê hin gê nav dêr ji kî jan mê jer û za yen dî be 
jî li go ra qey da ge lem per tê te te wan din. Ji lew ra mi rov ni ka re bi bê je 
»Ez vî hêsp, an, vî hesp di bî nim« di vêt bi bê je »Ez vî hes pî di bî nim«. 
Her we kî: vî hes pî / van hes pan | wî hes pî / wan hes pan | vê me hî nê / 
van me hî nan  | wê me hî nê / wan me hî nan.

133 Ga va çend nav dêr di din pey hev, her we kî mi rov di ka re her nav dê rê 
bi reng dê ra xwe a iþar kî þa nî bi de, li go ra za yend û mê je rê nav dê ran, 
di ka re bi yek reng dê ra iþar kî jî bes bi ke.(1)

Nav dê rên ko da ne pey hev ne ji yek za yen dî, lê ji yek mê je rî ne û 
her du jî ye kej mar in. Reng dê ra iþar kî ji za yen dê nav dê ra pa þîn e û bi 
te nê nav dê ra pa þîn tê te te wan din.

Vê tî rê û vî ke va nî bi de min.

an: Vî tîr û ke va nî bi de min.

(1) Ke rem bi kin fed ki rin ma da 58an.
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Tu vî hes pî û vê me hî nê di bî nî?

an: Tu vê hesp û me hî nê di bî nî?

Tu vê mi hê û vî be ra nî di bî nî?

an: Tu vî mih û be ra nî di bî nî?

Nav dê rên ko da ne pey hev ne ji yek mê je rî ne. Her nav dêr bi reng-
dê ra xwe tê te nî þan ki rin û yek ni ka re bi ke ve ci hê a din û li þû na wê 
ra be.

Tu vî hes pî û van me hî nan di bî nî?

Tu vê mi hê û van be ra nan di bî nî?

Reng dê rên jma rîn
134 Reng dê rên jma rîn ji hin jmar na van pê ve ne tu tiþt in û ga va bi nav-

dê ran ve di bin an mê jer û mix dar an rê za wan di din za nîn. Ji vî awi rî 
ve ev reng dê rên ha du ce leb in: jma rîn û rê zîn.

135 Ên jma rîn di ke vin pê þi ya nav dê ran û mê jer an mix da rê wan di din 
za nîn û nav dê rên xwe li go ra te wan gên xwe di din te wan din: Deh 
mi rov ha tin. Deh mi ro van got. Çel mi rov ha tin. Çel mi ro vî got. Çel û 
pênc mi rov ha tin. Çel û pênc mi ro van got. Min deh rî til goþt ki rîn. Ezê 
deh rî til goþt bi ki rim. Ezê deh rî ti lan bi ki rim. Ezê çel rî ti lî bi ki rim. Ezê 
deh rî til û nîv pir ti qal bi ki rim. Ezê deh û nî van bi ki rim. Tu ji vî sed 
xa ni yî kî ja nî di eci bî nî?

136 Ên rê zîn di ke vin pa þi ya nav dê ran û rê za wan di qi se tê de di din za nîn. 
Ev reng dê rên ko wek ên wes fîn di din pey nav dê ran ga va nav dê rên 
wan ji qi se tê di ke vin ve qe tan de kên wan li þû nê ra di bin: Ji hi re he ta 
stû na ça ran bij mê rî ne û li ber wê bi se ki ne. Ev e þa gir tê ça ran, ê hef tan 
li kû ye? Me hî na min di be zê de a pên can der ket. Di vê rê zê de si wa rê 
si si yan bi ra yê min, ê þe þan pis ma mê min e. Min ev ki têb he ta rû pe lê wê 
ê bist û ça ran xwend.

ÞA NEK

Jmar na vên »di do« û »si sê« ga va di ke vin pê þi ya nav dê re kê û di bin 
reng dêr ji »di do« kî ta pa þîn û ji »si sê« kî ta pê þîn di ke vin û ev her du 
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jmar nav di bin »du« û »sê«

Du mi rov ha tin.                 Du mi ro van xwar.

Sê mi rov ha tin.                  Sê mi ro van xwar.

Reng dê rên pir si yar kî
137 Hin pro na vên pirs yar kî ga va di ke vin pê þi ya nav dê ran di bin reng dêr 

û ji wan re reng dê rên pir si yar kî di bê jin. Ev reng dêr bi te nê di ko me-
kên pir si ya ri yê de tê ne dî tin. Kî jan mi rov hat? Tu kî jan mi ro vî di bî-
nî? Kî jan ji ni kê got? Kî jan mi rov ha tin? Çend mi ro van xwar? Tu çend 
mi ro van di bî nî? Ev çi tiþt e? Tu çi tiþ tî dix wa zî? Tu ji çi ke sî yî? Tu çû yî 
kû de rê?

Reng dê rên ne bi nav ki rî
138 Reng dê rên ne bi nav ki rî di ke vin pê þi ya nav dê ran û wan ne bi nav ki rî 

di kin. Di zi ma nê kurd man cî de ge lek reng dê rên ne bi nav ki rî he ne. 
Yên ko ji he mi yan bê tir tê ne bi kar êxis tin ev in: tu, her, he rçî, fi lan, 
ge lek, he mî, hev qas, çend. h.p.

He mî mi ro van di got. Îsal ge lek fê kî he ne. Min jê re tu der man pey da 

ne kir. Kêm û zê de her kêr di bi re. Min îro fi lan ji nik dît. Ji ter þê me çend 

ka vir mi ri ne. Li cem min hev qas pe re he ne. He rçî mê rên qenc bi bê bex-

ti yê to la xwe ve na kin.

Reng dê rên xwe ma lîn
139 Reng dê rên xwe ma lîn ji hin pro na vên ke sîn û hin pro na vên iþar kî 

tê ne pê; di ke vin pa þi ya nav dê ran û xwe di yê kes, tiþt an hey wa nên ko 
qa la wan di qi se tê de tê te ki rin di din za nîn. Ev reng dêr bi rê pro na-
vên xwe din ên pa þîn bi xwe ne; û li þû na ko bi din pa þi ya pro na vên 
qer se ne (yê, ya, yên) rast bi rast da ne pey nav dê ran.

min, xwe                              me, xwe

te, xwe                                  we, xwe

vî, vê, wî, wê, xwe             van, wan, xwe

Ev reng dê rên ha û nav dê rên wan bi ve qe tan de kê di ge hin hev. Ve qe-
tan dek jî li go ra mê je rê za yen da nav dê rê tê te bi jar tin.
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Hes pê min, me hî nên te, ki tê ba vî, qe le mên wê, xa ni yê me, çi ya yê we, 

ku rên van, ke ça wan.

140 Lê he ke nav dê rên van reng dê ran bi awa kî ji qi se tê ke ti ne, hin gê li 
go ra mê jer û za yen da nav dê rê yek ji pro na vên qer se ne ên iþar kî ve di-
ge re þû nê û reng dêr di be pro na ve ke xwe ma lîn. Her we kî ga va em »Ev 
ras te ka min e, ka nî ya te« di bê jin mex sed »Ev ras te ka min e, ka nî ras-
te ka te« ye. Ji bo kur tî û spe hî ti yê em bê je ya »ras tek« du ba re na kin.

Çend mî sa lên din: Min dest ma la xwe pey da kir, te jî ya xwe dît. Ki tê ba 

min ji ya te stûr tir e. Er dê wan avî ye; lê yê me be jî ye. Ew çû hes pê xwe 

anî; tu jî he re yê xwe bî ne.

ÞA NEK

He ke reng dê rên xwe ma lîn tev de ji yek mê je rî ne hin gê mi rov di ka-
re kur te bir bi ke û bi bê je: »Hes pê min û te anîn« Li þû na ko bi bê je 
»Hes pê min û hes pê te anîn« an »Hes pê min û yê te anîn«.
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Jmar nav

141 Jmar nav ew bê je ne ko mê jer an mix da rê tiþ tan, bi awa yên tê vel di din 
za nîn û di qi se tê de bi nav da re kê ve di bin an di ke vin þû na wê; wê 
di ni mî nin û lê ve di gi rin.

142 Jmar nav mê jer û mix da ran an yek car bi nav ki rî di kin û wan we lê 
di din za nîn, an bêî ko wan ta yîn bi kin, wan bi awa kî mib hem pêþ 
me di kin. Ji vî awi rî ve jmar nav du ce leb in:

1. Jmar na vên bi nav ki rî: çar, ê ça ran, çar yek, ji ça ran yek, ê ça rim.

2. Jmar na vên ne bi nav ki rî: ge lek, hin dik, pir, bê tir, zehf h.p.

Jmar na vên bi nav ki rî
143 Jmar na vên bi nav ki rî jî di nav xwe de bi çar bi ran le va di bin:

1. Jmar na vên bin ge hîn
2. Jmar na vên rê zîn
3. Jmar na vên bi re wîn
4. Jmar na vên ko me lîn

144 He rçî jmar na vên ade tî ji ye kê he ta da wi yê tev de jmar na vên bin ge-
hîn in û jmar na vên ma yîn tev de ji van tê ne der.

145 Jmar nav ji ber bas tû ra xwe ve an sa de an he ve di da nî ne.

Ên sa de ew in ko ji hej ma re ke bi te nê ha ti ne pê: çar þeþ, yanz deh, bîst, 
he zar, mîl yon h.p.

Ên he ve di da nî ew in ko ji ye kê bê tir hej ma ran ha ti ne pê. Ev hej ma-
rên ha bi gi ha ne ka »û« bi hev tê ne gi rê dan: bîst û çar, sed û bîst, neh, 
he zar û neh sed û çil û yek, þeþ he zar û pênc sed û çil û heþt, du mîl yon û 
sed he zar û pênc, sed û neh. Her we kî ji mî sa lên jo rîn di xu ye he rçî ye kî-
ne kên wek sed, he zar, mîl yon h.p. ga va du ba re, sê ba re... di bin nav be-
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ra wan û nav be ra hej ma ra ko wan da ye pey hev gi ham ka »û« na ke ve: 
sê sed, deh he zar, panz deh mîl yon, çil û pênc mîl yon h.p.

Te wan ga jmar na van
143 Jmar nav ji ber ko ji bê je yên gu hêr bar in, ga va di qi se tê de di bin bi re-

ser, tê ne te wan din û nav dê rên ko di din pê þi ya wan di din te wan din.

Qey da ge lem per

147 Di te wan gê de esil jmar na vê sa de ye. Ji lew re di jmar na vên he ve di da-
nî de te wang li go re yî hej ma ra pa þîn tê te çê ki rin.

Û ga va ev jmar nav di ke vin pê þi ya nav dê ran, nav dêr jî te wan ga hej-
ma ra pa þîn di bin û pê di te win.

Ez ça ran di bî nim. Ez çar hes pan di bî nim.

Ez si hî di bî nim. Ez sih hes pî di bî nim.

Ez sih û ça ran di bî nim.

Ez sih û çar hes pan di bî nim.

Emê li jêr, te wan ga jmar na van, bi rê zê ve, di gel xwe se ri ya her hej ma-
rê, ye ko ye ko û kom bi kom bi bê jin.

Nîv

148 Ga va ev jmar nav bi se rê xwe ye û bi tiþ te kî din ve ne gi rê da yî ye bi 
»î«-yê tê te te wan din: nî vî bi de min, nî ve kî bi de min, bi nî vî bi ke.

Lê he ke jmar na ve ke din an nav dê rek bi nî vî ve bû ye hin gê »nîv« li 
go re yî te wan ga wan tê te te wan din û ji ber ko hi kim li wan na ke her 
nav dêr bi te wan ga xwe a xwe ser di te we.

Ji yek û nî vê (nî van) bê tir.

Ji çar û nî van bê tir.

Ji çil û nî vî bê tir.

Nîv ze be þî (ze be þe kî) bi de min.

Nîv sê vê (sê ve kê) bi de min.

Bîst û nîv ze be þi (ze be þe kî) bi de min.
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Bist ze beþ û nî van bi de min.

Bîst û nîv sê vê (sê ve kê) bi de min.

Bîst sêv û nî van bi de min.

Ze beþ û nî vî (nî ve kî) bi de min.

Sêv û nî vê (nî ve kê) bi de min.

Min ev hesp bi bîst zêr û nî ve kî ki rî.

Min ev hesp bi bîst zêr û nî van ki rî.

Min ev hesp bi çel zêr û nî vî ki rî.

Bi goþ tê nîv bi zi nê em têr na bin.

Yek

149 Ev jmar na va ha bi »ê«-yê tê te te wan din: Ji ye kê, bîst û ye kê, çel û ye kê, 
sed û ye kê, he zar û ye kê, mîl yon û ye kê...

Lê ga va »yek« di ke ve pê þi ya nav dê re kê lê hi kim na ke û za yen dê xwe 
na di yê. Ji lew re nav dêr li go re yî te wan ga xwe di te we: Ji yek hes pî, yek 
me hî nê, bîst û yek ze be þî (bîst û ze be þe kî) bîst û yek sê vê (bîst û sê ve kê).

Çend mî sa lên din: Min ji he zar û ye kê bê tir hesp he ne. Ez sed û yek 

hes pî û he zar û yek çê le kê di bî nim. Ji bîst û ye kê he ta sê sed û ye kê 

bij mê rî ne. Min ev hesp bi çil û yek zêr rî (bi çil û zê re kî) ki rî. Min bîst 

be ra nên xwe bi sih û yek bi zi nê (bi sih û bi zi ne kê) gu hart. Bi ra yê min 

ev xa nî bi sed û zê re kî (bi sed û yek zê rî) fi rot.

150 Jmar na vên di do, si sê, çar, pênc, þeþ, heft, heþt, neh, deh, yanz deh, dwanz-
deh, sêz deh, çar deh, panz deh, þanz deh, hev deh, hej deh, noz deh, bîst, bi 
»an«-ê tê ne te wan din: Ji ça ran, heþ tan, de han, bîs tan; bîst û pên can, 
sed û ne han, sê sed û hef tan, he zar û þanz de han, he zar û çil û si se yan... 
bê tir.

Ev jmar na vên ha te wan gên xwe di din nav dê rên xwe û wan jî wek 
xwe di te wî nin: bi þeþ zê ran, ji heft bi zi nan, di nav hev deh ke çi kan de, 
bi çel û heþt es ke ran ve, ji du sed û noz deh çê le kan, ji he zar û heþ tê û 
çar hes pan.

151 Jmar na vên sih, çil, pên cî, þêst, hef tê, heþ tê, not, sed bi »î«-yê tê ne te wan-
din: ji çi lî, þês tî, no tî, se dî, pênc se dî, neh se dî, sed û çi lî, he zar û du se dî, 
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heft he zar û heþt se dî, çar mîl yon û se dî... bê tir.

Ev jmar na vên ha jî te wan ga xwe di din nav dê rên xwe û wan jî wek 
xwe di te wî nin: bi sih zê rî, ji çil bi zi nî, di nav hef tê ke çi kî de, bi not 
es ke rî ve, ji sed û pên cî çê le kî...

He zar

152 Ev jmar nav jî ga va bi se rê xwe ye bi »î«-yê tê te te wan din û hi kim li 
nav dê ra xwe jî di ke.

Ji he za rî, ji yek he za rî, ji he za re kî bê tir.

Ez he zar hes pî di bî nim, ez he zar me hî nî di bî nim.

Lê ga va he zar bi jmar na ve ke din ve bû ye di ke ve bin hi ki mê wê û li 
go ra te wan ga wê hej ma rê tê te te wan din: ji çar he za ran, bîst he za ran, 
çel he za rî, çel û pênc he za ran, sed he za rî, sed û deh he za ran... bê tir.

Ji mi lê din jmar na va he zar ga va ne bi se rê xwe ye û da ye pey jmar-
na ve ke din nav dê ra xwe ne ma di ka re bi te wî ne. Min ev tiþt bi he zar 
zê rî, çar he zar zêr, çel he zar zêr, çel û pênc he zar zêr, sed û deh he zar 
zêr ki rî.
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Tra je di ya tir kî fî ze bû yi yan
û mi na qe þe ya li ser
»i« û »î«-ya kur di yê

Di ta li ya sa la 1996-ê de pir tû ka Ce la det Çe lî ke rî ya di he qê hi nek pir-
sên el fa be ya kur di yê de der ket. He rç end di pir tû kê de hi nek agah da-
rî di he qê dî ro ka el fa be ya kur di yê de he bin jî, ki têb pir tir li ser her fên 
kur di yê »i« û »î«-yê ye.

Ce la det Çe lî ker bi na vê »za na hi yê« pa rêz ka rên el fa be ya kur di yê mat 
di ke û her wi ha bi na vê za na hi yê gu hor ti na her fên kur di yê »i« û »î«-yê 
dix wa ze.

Di vê ni vî sa rê de ez dê yek bi yek li ser ar gû men tên pa rêz kar û hev-
ri kên van du her fên kur di yê ra wes tim û bi dim di yar ki rin ka Ce la det 
Çe lî ker ça wa bi na vê za na hi yê dest di rê ji yê li za na hi yê di ke û ka ew 
ça wa bê bex ti yan li Ce la det Alî Bedir-Xanî di ke.

Ar gû men tên Ce la det Alî Bedir-Xanî ji bo ni vî san di na du den gên 
kur di yê bi »i« û »î«-yê pir eþ ke re ne. Ar gû men ta wî ya ewilî te nê (den-
ga ni ya kur di yê) bi se rê xwe tê ra wê ye kê di ke ko mi rov van her fan 
we kî tir kan ne ni vî sî ne.

Lê be lê hev ri kên el fa be ya kur di yê di mi na qe þe yan de pi rê ca ran ji 
ar gû men ta den ga ni yê pir tir li ser ar gû men ta win da bû na »i«-ya bê niq-
te li kê le ka hi nek her fan di se ki nin û di bê jin ar gû men ta Ce la det Alî 
Bedir-Xanî hin gê di ci hê xwe de bit jî, piþ tî ko tir kan dest ji nî þan de-
ka be rî »i«-ya bê niq te ber da yîn ew ar gû ment hê dî ne di ci hê xwe de 
ye.

Den ga ni ya zi ma nê kur dî

Ka em ewilî beh sa den ga ni ya zi ma nê kur dî û van du her fan bi kin. 
De lî lên Ce la det Alî Bedir-Xanî hê ja yî he zar ba re ki ri nê ne û ew wi ha 
di ni vî sî ne:

Lê her we kî me be rê jî go ti bû, di den ga yi ya kur dî de, deng dê rek ca ri-

nan drêj na bit, ya nî he rçî deng dê rên ko kin in drê jên wan nî ne û he rçî 

drêj in ki nên wan pey da na bin.

Ber vê ye kê deng dê ra »e« he rç end bê te drêj ki rin ti car na bit »ê« ji ber 
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ko cih der kên wan ji hev ci da ne. Her we kî »i« jî bi drêjx wen di nê na bit 

»î«.

Di des tê me de ti her fên din ne ma bûn, û go ra des tû re ke me di vi ya 

bû em bi her fên hev du anî emel me kin. Ji lew ra ji bo na nî þan ki ri na to fa 

pa þîn me ev »^« nî þa na ha pe ji rand û na vê wê kir bi lin dek.

Ev nî þa na ha di hin el fa bê yên din de jî he ye. Lê bi vê fer qa ko di 

el fa bê yên din de den gê deng dê ran we ke xwe di hê le, cih der kên wan 

na gu hê rî ne, ti nê bi lind di de xwen din. Di el fa bê ya me de du ka rên wê 

he ne: Den gê deng dê ran di gu hê rî ne û bi lind di de xwen din. Lew ma 

deng dê rên bi bi lin dek he mî jî drêj in û ti car kin na yên xwen din.

[– – –]

Jê pê ve, her we kî he ta ni ho xu ya bû, ji lew ra ko den ga yi yên van du 

zi ma nan ci da ne, isû lê deng dê rên kur dî bi vê ne vê ji isû lê tir kan dûr 

ke ti ye.

Ce la det Alî Bedir-Xan di ben da ewilî ya des tû rên el fa be ya kur di yê de 
jî beh sa den ga ni yê di ke û den ga ni yê ji nî zîk ki ri na bo tir ki yê gi rîng tir 
di bî ne:

Ji wan niq tan pê ve ko xa sê den ga ni ya zi ma nê kur dî ne, di þikl û 

den gên her fan de, he rç end he ye, xwe li el fa be ya tir kan nî zîk xis tin û jê 

ne dûr ke tin. [reþ ki ri na min, Arif]

We kî ko dix we hî Ce la det Alî Bedir-Xanî nî þan de ka bi lin de kê »^« ji 
bo sê deng dê rên kur di yê (ê, î, û) çê ki ri ye û ev nî þan dek wan den gan 
bi lind di de xwen din. Ev bi lin dek ne ji bo »î«-yê te nê ye. Bi lin dek 
wek he vî û is tiq ra re kê di van deng dê rên bi bi lin dek de çê di ke. Ko yek 
ji van bê te gu hor tin di vêt yên dî jî bên gu hor tin. Ta ni ho jî min fêm 
ne ki ri ye ka çi ma hev ri kên el fa be ya kur di yê mi na qe þe ya bi lin de ka li 
ser »î«-yê di kin. He ger mi na qe þe bi bit di vêt ne li ser »î«-yê, lê te nê li 
ser hû re ka her fa »i«-yê bêt ki rin. Hû re ka her fa kur di yê »i« û her fa tir-
ki yê »i« di þik lê xwe de we kî hev in. Ne kur dek û ne jî tir kek ni ka re 
»î«-ya kur di yê »xe let« fêm bi ke.

Cih der ka »î«-ya kur di yê ji »i«-ya tir ki yê ci da ye û den gê her fê jî ne 
we kî ya tir kî yê ye.

He mî kes li ser vê hem fi kir in. Hev ri kên el fa be ya kur di yê di bê jin 
erê em vê qe bûl di kin, lê ma ne em in yên den gan li her fan bar di kin. 
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Ew jî rast e, lê be lê car dî jî mi rov ni ka re (i) û (î)-ya kur di yê bi ke we kî 
yên tir ki yê. Çi ma? Lew ra he ger mi rov van her du her fan bi ke we kî 
yên tir ki yê hin gê dê pi ra ni ya kur dên ba ku rê wan we kî yên tir ki yê bi 
lêv (te le fiz) bi kin. Þo na bi bê jin »ki rin« dê bi bê jin »kýrýn«. He mî kes 
di za ne çi qes ferq di nêv be ra »ki rin=yap mak« û »ký rýn=bi þi kê nin« de 
he ye. Ni mû ne ye ka pir bal kêþ di vî wa rî de fi lî mê Mem û Zî nê ye; yê 
ko li Tir ki ye yê ha ti bû ki þan din û ji ali yê kur dên tir kî zan ve ha ti bû 
dub le ki rin bo kur di yê. Ga va mi rov guh da ri ya di ya lo gan û den gên 
ke sên di fi lî mî de di axi vin di ke, mi rov di bê je qey ew bi tir ki yê di axi-
vin.

Yê ko bix wa ze vê ras ti yê fêm bi ke bi la teks te ka bi kur dî bi »ý« û 
»i«-ya tir ki yê bi ni vî se û bi de ye kê tirk ko bi den gê bi lind jê re bix wî-
ne. Hin gê ew dê bi bi hî se ka yê tirk van den gan ça wa bi lêv di ke.

Win da bû na »i«-ya bê niq te û pro se sa xwen di nê

Ce la det Alî Bedir-Xan wi ha di ni vî sî ne:

Go ra des tû rên me ên bin ge hî, ko ji bo na çê ki ri na el fa bê ya xwe me pêk 

anî û di pê þi ya vê ben dê de me da za nîn, di vi ya bû ko em bê se be be ke 

zor ji el fa bê ya tir kan dûr me ke vin.

Li hi re, di her fên »i« û »î« de em ji ya wan dûr ke tin.

Tirk[an] »i«-ya kin bi »i«-ke bê niq te nî þan ki rin. He ke me we lê bi ki ra 

û »i«-ya kin bi »i«-ke bê niq te û ya drêj bi »i«-ke ade tî nî þan bi ki ra çê tir 

ne di bû.

No, ji ber ko »i« ke bê niq te di nav her fên »u, n, m« û di pêþ- û pa þê 

hin her fan de tev lî wan di be û ji wan de rê xis ta na wê di ke ve diþ wa ri yê. 

Ji xwe tirk jî piþ tî çê ki ri na el fa bê ya xwe pê he si yan û ji bo na ve qe tan di-

na »i«-ke bê niq te ji her fên jo rîn – ko ke ti ye rex an na va wan – ser her fa 

ko be rî »i«-yê di hat iþa re tek ber di dan.

Bê þik e ko me ni ka rî bû em bi ke vin ne ras ti ye ke we lê ko ji ali yê da ni-

yê xwe ve ha ti bû nî þan ki rin.

Wekî min berê jî got, hev ri kên el fa be ya kur di yê di mi na qe þe yan de 
pi rê ca ran li ser win da bû na »i«-ya bê niq te li kê le ka hi nek her fan di se-
ki nin û di bê jin ar gû men ta Ce la det Alî Bedir-Xanî hin gê di ci hê xwe 
de bit jî, piþ tî ko tir kan dest ji nî þan de ka be rî »i«-ya bê niq te ber da yîn 
ew prob lem hê dî ne ma ye.
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Rast e tir kan nî þan de ka be rî »i«-ya bê niq te ra ki ri ne, lê be lê prob lem 
bi xwe her ma ye. Prob lem çi ye? Li gor lê ko lî nên ha tîn ki rin ga va ko 
mi rov teks te kê dix wî ne mi rov ne her fan lê re si mê bê je yan nas di ke 
û dix wî ne. Wex tê ko Ce la det Alî Bedir-Xan beh sa win da bû na »i«-ya 
bê niq te di nêv hi nek her fan de di ke ew bi heq e. Ji ber ko bi ni mû ne-
ye ka pir hê sa nî jî mi rov di ka re is bat bi ke ko ka ça wa »i«-ya bê niq te 
xwen di nê zeh met di ke.

Ez ný ka rým hýn ný mû ne yan bý dým te.

Ez dê lýn gê wi bý þý kê ným. Ez hýn gi dý bê jým.

Se rê xwe bý lýnd bý kýn û ala yê hýl dýn!

Ez ni ka rim hin ni mû ne yan bi dim te.

Ez dê lin gê wî bi þi kê nim. Ez hin gî di bê jim.

Se rê xwe bi lind bi kin û ala yê hil din!

Di ni mû ne ya ewi lî de çav bi hê sa nî ni ka re nas bi ke ka di bê je ya »ni ka-
ri mê« de her fa li pey »a«-yê têt »n« ye an »r« ye.

Ce la det Çe lî ke rî di ki tê ba xwe de beh sa pro se sa xwen di nê ki ri ye lê 
be lê qet beh sa ka çav çi di bî nin û me jî ça wa tiþ tên ko çav di bî nin zeft 
di ke ne ki ri ye. He ger ko wî ki tê bek li ser pro se sa xwen di nê xwen di be 
di vêt ha yê wî ji vê agah da ri yê he be, he ger ne em di ka rin bi bê jin ko 
ew bi za nîn ras ti yê ve di þê re da idi aya xwe ya bê bin geh bi pa rê ze.

Ka em hi ne kê bi te ori yên pro se sa xwen di nê ve mi jûl bi bin. Du 
te ori yên ci da di he qê pro se sa xwen di nê de he ne: te ori ya bî ev yo rîst û 
te ori ya kog nî tîf.

1. Te ori ya bî ev yo rîst ato mîk e û di bê je ko mi rov ewilî »be þan« 
pa þê »giþ tê« di bî ne. Ji ali yê pe da go jîk ve en ca mên vê te ori yê bi »rastx-
wen di na« teks tê tên pî van, ne bi »rast fêm ki ri na« teks tê. Yek ji xe te-
rên vê te ori yê ew e ko mi rov di ka re teks te kê rast bix wî ne bê yî ko ti 
tiþ tê jê fêm bi ke. Ev te orî he ta dest pê ka sa lên 50-yê ra ser (do mî nant) 
bû. Her fa tir ki yê »ý« ji ber ko di nêv bê je yan de win da di be na hê le 
ko mi rov bê je yan rast bix wî ne.

2. Te ori ya kog nî tîf lê di ko le ka mi rov ça wa en for mas yo nê zeft di ke 
û bi kar tî ne, ka mi rov ça wa vê en for mas yo nê ve di gu ho rî ne di ke 
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za nîn û di ha fi ze ya xwe de qeyd di ke û her wi ha ka mi rov vê za nî nê 
ça wa ji bo ida re ki ri na ref ta rên xwe bi kar tî ne.

Nê rî na vê te ori yê nê rî ne ka ho lîs tîk (giþ tî) ye. Li gor vê nê rî nê mi rov 
ji »giþ tê« ber bi be þan ve di çe: he vok, bê je, kît û fo nem (deng) û 
ca re ka dî ve ge ra li »giþ tê«. Ji ali yê pe da go jîk ve ba þi yên vê te ori yê pir 
in: xwen de van teks tê xweþ tir fêm di ke, mo tî vas yo na xwen di nê li nik 
xwen de va nan pir tir di be, ba we ri ya xwen de va nan bi wan xurt tir di be 
û hw.d.

Li gor te ori ya kog nî tîf sê ha fi ze ji bo xwen di nê tê ne bi kar anîn:

a) Ha fi ze ya îko nîk. Ev ha fi ze ya he di de me kê ge lek kurt de – di 
nêv be ra 200 û 500 mi lî sa ni ye yan de – di ka re drû vên re si mê teks te kê 
zeft bi ke û ji lew ra jê re »ha fi ze ya re si mî« di bê jin. Ka rê vê ha fi ze yê 
ew e ko re si mê bê je yê di se rê mi ro vî de bi pa rê ze ta ko mi rov pê re 
bi gi hît ko her fan nas bi ke.

b) Ha fi ze ya de mê kurt. Na ve kê dî yê vê ha fi ze yê »ha fi ze ya ka rî« 
ye, ji ber ka rê wê bi ka ra nî na nê ve ro ka en for mas yo na di teks tê de û 
gu hor ti na en for mas yo nê bi ha fi ze ya de mê di rêj re ye, da ko em nê ve-
ro ka fik ra teks tê fêm bi kin.

c) Ha fi ze ya de mê di rêj. Ka rê vê ha fi ze yê yê bin ge hî ew e ko wê 
en for mas yo na ko ji bo ji nû ve nas ki ri na herf û bê je yan la zim e, qeyd 
bi ke. De mê vê ha fi ze yê ge lek di rêj e.

Niq te ya li ser »i«-ya kur di yê we lê di ke ko mi rov re si mê bê je yên ko 
»i« tê de he ne zû tir nas di ke û li xwen di nê nali kû me. Her wi ha li gor 
lê ko lî nan mi rov teks te kê çi qes zû bix wî ne ew qes pir tir jê fêm di ke. 
Ra ki ri na niq te ya li ser »i«-ya kur di yê dê hem xwen di nê de reng bê xe 
hem jî fêm ki ri nê kêm tir bi ke.

<—>
HAFIZEYA 

ÎKONÎK
(hafizeya 

resimî)

HAFIZEYA 
DEMÊ KURT

(hafizeya 
karî) <—>

HAFIZEYA 
DEMÊ 
DIRÊJ

(hafizeya 
têgihiþtinê)

—>TEKST
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xwen-   tem po        hej ma ra   hej ma ra       hej ma ra                hej ma ra

din         bê je/deq.   yên rast    yên xe let      se re gav ki ri yan   pir san

1.            200              21               13                   6                              40

2.            400              25               9                     6                              40

3.            800              34               3                     3                              40

Ev tab lo ji ki tê ba Åke W. Ed feldt »Läs tek ni kê« ha ti ye gir tin. Rû per 46.

Deng dê rên kurt »i« û »e« bi hev re bin ge hên deng dê rên kurt yên 
kur di yê pêk tî nin. Deng dê ra »u« we kî Ce la det Alî Bedir-Xanî go ti ye 
den gek bi ya nî ye ko ji »w« û »i«-yê çê bû ye. Ji xwe ew »u« di kur di yê 
de kêm têt bi kar anîn.

Bi ras tî jî ji ali yê pro se sa xwen di nê ve bi ka ra nî na »i«-ya bê niq te dê 
ka tast ro fek bit ko di vêt mi rov ti ca ran wê be la yê ne îne se rê xwe.

Li gor lê ko lî nan me jî di ka re di sa ni ye ye kê de þeþ yan heft »pa r-
ç eyan« nas bi ke. Ev pa rçe di ka rin herf, bê je an jî ji bê je ye kê di rêj tir 
bin. Ha fi ze ya de mê kurt wan pa rç eyan ve di gu hê ze bo ha fi ze ya de mê 
di rêj û þeþ yan heft pa rç eyên dî nas di ke. Baþ e, he ger ko we lê bit 
di yar e kes ni ka re di de qî qe ye kê de ji 420 her fan pir tir bix wî ne û ev 
jî ka tast ro fek e ji bo xwen di nê. Lê be lê di lê xwe li xwe ne þe wi tî nin, 
lew ra me jî di sa ni ye ye kê de di ka re þeþ yan heft bê je yan jî nas bi ke 
û hin gê tem po ya xwen di nê di de qî qe ye kê de di bit 420 bê je. Lê be lê 
em di za nin ko me jî di ka re di sa ni ye ye kê de þeþ yan heft »pa rç eyên« ji 
bê je ye kê di rêj tir jî nas bi ke. Û bi vî awa yî me ji yê mi ro ve kî di ka re di 
de qî qe ye kê de 800 bê je yan nas bi ke. Zûx wen di na teks te kê bi zû nas-
ki ri na bê je û pa rç eyên ji bê je yan di rêj tir ve gi rê da yî ye. 

He ger ko em bi »ý«-ya bê niq te ra bin re si mê bê je yan xi rab bi kin 
û we lê bi kin ko xwen de van se rê xwe bi her fan ve bi êþî ne hin gê em 
dê tem po ya xwen di nê pir kêm bi kin û we lê bi kin ko xwen de van ji 
xwen di nê hem sar bi be hem jî teks ta ko dix wî ne baþ fêm ne ke.

Xe le ti ya Çe lî ke rî ew e ko ew di he si bî ne ko çav ewilî her fan û pa þê 
bê je yan di bî ne. We kî li jo rê jî hat ni vî san din çav re si mê bê je yê be rî 
her fê di bî ne. Piþ tî ko çav res mê bê je yê di bî ne me jî wî re si mî ra ve di ke 
û her fan nas di ke. Lê be lê di xwen di ne ka nor mal de piþ tî ko me jî res-
mê bê je ye kê nas di ke re si mî we kî pa rç eye ka pêk ve gi rê da yî di he si bî ne 
û lê na xe bi te ko nas bi ke ka kîj herf di wê bê je yê de he bûn.
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Hê sa nî an zeh met

Ar gû men tek ya hev ri kên el fa be ya kur di yê ew e ko kur dên ba ku rê 
Kur dis ta nê ji ber ko el fa be ya zi ma nê tir kî di za nin dê bi hê sa nî bi ka-
rin kur di yê bix wî nin he ger ko em »i« û »î«-ya xwe bi kin we kî yên 
tir kan.

Ev ar gû ment bê bin geh e; ji ber gu hor ti na van du her fan (i, î) bi yên 
tir ki yê (ý, i) oto ma tîk men rastx wen di na den gên her du her fên kur di-
yê bi xwe re na îne. He ger ko em van her du her fan bi kin we kî yên 
tir kan dê kur dên tir kî axêv û kur dên di bin teh sî ra zi ma nê tir kî de 
ma yîn den gên van her du her fan ne li gor den ga ni ya kur di yê lê li gor 
den ga ni ya tir ki yê bi lêv bi kin û bê je ya »ki rin«-ê ko bi ma ne ya »yap-
mak«-a tir ki yê ye dê bi kin »ký rýn« ko bi tir ki yê ma ne ya wê »bi þi kê-
nin« e.

Ya nî her çi di bit bi la bi bit di vêt ders dê rên kur di yê xwen de ka ran 
fê rî den gên kur di yê bi kin. He ger em »i«-ya xwe bê niq te bi ni vî sî nin 
di vêt em xwen de ka rên kurd li ba ku rê Kur dis ta nê fêr bi kin ko den gê 
wê her fê ji ya tir kan bi lind tir bi lêv bi kin. Her wi ha her ger em »î«-ya 
xwe bi »i«-ye ka bi niq te bi ni vî sî nin di vêt em xwen de ka ran fêr bi kin 
ko ew wê ji ya tir kan bi lind tir bi lêv bi kin.

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.

Hev ri kên el fa be ya kur di yê ge lek ca ran di bê jin ko Ce la det Alî Bedir-
Xan bi ni vî san di na »i« û »î«-yê ji »i«-ya ade tî bi dûr ke ti ye. Di vêt 
mi rov ji van hev ri kan bi pir se ka »i«-ya ade tî çi ye.

Ca re kê di vêt bêt go tin ko di la tî ni yê bi xwe de »i« bi sê þik lan têt 
ni vî san din. Di la tî ni yê de den gê »i«-ya kurt bi ke va ne ke ka be rê wê li 
jor, we kî nî þan de ka li ser »ð«-ya tir ki yê, nî þan di kin. Bê je ya »cri ticus« 
bi ra ki ri na niq te ya li ser her du »i«-yan û da nî na ke va ne keka we kî ya 
li ser »ð«-ya tir ki yê têt ni vî san din. Her wi ha di la tî ni yê de deng dê rên 
di rêj bi da nî na xê ze kê li ser her fê tên ni vî san din. We kî: »in vñtã men-
tum«. Vê ca »i«-ya ade tî çi ye? He ger ko hev rik di fi ki rin ko »i«-ya ade-
tî di zi ma nên ko bi el fa be ya la tî nî di ni vî sî nin de her tim den gê »î«-ya 
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kur di yê di de, ne rast e. Lew ra di in gi li zi yê de »i«-ya ade tî ca ri nan 
»î«-yek kurt e, ca ri nan »ay« e û ca ri nan jî di be »ö«. Ya nî in gi lîz bê je-
ya »pile«-yê we kî »payl« bi lêv di kin û bê je ya »first«-ê jî we kî »först« 
bi lêv di kin. 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 fran si yê de jî »i« her tim den gê »i«-yê na de. Bo ni mû ne bê je ya 
»in ter na ti onal« we kî »en ter nas yo nal« têt bi lêv ki rin. Ya nî »i«-ya ewilî 
di bit »e« û ya piþ tî »t«-yê jî di gel »o« û »t«-yê du den gên dî çê di kin.

Me bes ta min bi van ra vek û ni mû ne yan ew e ko di vêt em el fa be ya 
xwe ne li gor ka kurd li kîj we la tî di jîn çê kin. Ya gi rîn den ga ni ya 
kur di yê ye û den ga nî jî bi fêr ki ri nê têt za nîn, ne bi ni vî san di na we kî 
tir kan.

Ji ber ko tir kan »i«-ya bê niq te bi kar anî ne û den gê wê ji yê »i«-ya 
me ci da ye di vêt em we kî wan ne kin. We kî tir kan ne ki rin bi se rê xwe 
ar gû men tek tê ra xwe xurt e ji bo ko em ya xwe bi pa rê zin.

Jix we we kî ko min di ben da di do yê de jî got ra ki ri na niq te yê ji ali-
yê xwen di nê ve jî dê te nê ze re rê bi de me.

Ce la det Çe lî ker di ki tê ba xwe de di bê je »bi da nî na bi lin de ka li ser 
»î«-yê mîr Ce la det ji çend des tû rên xwe bi dûr di ke ve«. Ev idi aya 
Çe lî ke rî ne rast e. He ger Ce la det Alî Bedir-Xanî we kî tir kan ki ri bû ya 
dê ji des tû ra xwe bi dûr bi ke ta. Des tû ra Ce la det Alî Bedir-Xanî ya ko 
bi van her fan ve gi rê da yî ye ev e:

Ji wan niq tan pê ve ko xa sê den ga ni ya zi ma nê kur dî ne, di þikl û 

den gên her fan de, he rç end he ye, xwe li el fa be ya tir kan nî zîk xis tin û jê 

ne dûr ke tin. [reþ ki ri na min, Arif]

Ya nî den ga ni ya zi ma nê kur dî be rî her tiþ tê ye.
Ce la det Çe lî ker di ki tê ba xwe de ne te nê bi na vê za na hi yê bê bex ti-

yê li za na hi yê di ke her wi ha ew bê bex ti yan li Ce la det Alî Bedir-Xanî 
jî di ke ga va ko ew ho lê di ni vî sî ne:

Ga va tî pa »i«-ya bê bi lin dek, xwen din û ni vî san di na kur di yê ji bo kur-
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dên ba ku rê Kur dis ta nê hê sa nî tir bi ke, ev tiþ te ka qenc e û bi di lê Mîr 

Ce la de tî bi xwe ye jî. (Çe lî ker, Ce la det, (1996), Çend pir sên el fa be ya kur-

dî, rûp. 75) [Min zi ma nê Çe lî ke rî se rast ki ri ye, Arif]

Ce la det Alî Bedir-Xanî ji sa la 1932-ê ta sa la 1943-ê »Ha war« bi el fa be-
ya kur di yê ni vî sî û te nê gu hor ti nek tê de çê kir. Ew jî gu hor ti na her fa 
»q«-yê bi »k«-yê ye. Ew ji bo tes bît ki ri na deng û her fan ge lek bi sex-
bîr bû. Ji bo tes bît ki ri na her fa »k«-yê wî bê je ya »krîs tal« li pênc ke sên 
ci da bi xe tê ere bî da ni vî san din. Wî her fa kur di yê »þ« we kî ya tir kan 
ni vî sî û he ger wî xwes ti bû ya û rast dî ti bû ya dê her fên kur di yê »i« û 
»î« jî bi ki ri na we kî yên tir ki yê. Ya nî Çe lî ker bê bex ti yê li Ce la det Alî 
Bedir-Xanî di ke.

Font, In ter net û tek nîk

He çî ji ali yê tek nî kî ve ye tê ra xwe se beb he ne ko em we kî tir kan 
ne kin. Di wan dest xe tên (fon tên) ko ji zi ma nên ew ro pî re – yên sla-
wî ne tê de – ha ti ne çê ki rin de her fên kur di yê (ç, Ç), (ê, Ê), (i, I), (î, 
Î), (û, Û) he ne lê be lê (þ, Þ) nî nin. Di van fon tan de her fên tir ki yê (ý, 
Ý), (ð, Ð) û (þ, Þ) nî nin.

Ji bo kur di yê gir dek û hû re ka her fa »þ«-yê nî nin, lê be lê ji bo tir ki-
yê gir dek û hû re kên sê her fan (ý, Ý), (ð, Ð) û (þ, Þ) nî nin.

Di ko mû nî kas yo na nêv ne te we yî de – ne ma ze ya bi ri ya In ter ne tê 
– îro prob le me ka me zin ji tir kan re der ke ti ye. Hi nek ji wan dest pê 
ki ri ne ko »i«-yên bê niq te jî bi »i«-ya bi niq te di ni vî sî nin, her fa »ð«-yê 
bi »g«-yê di ni vî sî nin û her fa »þ«-yê jî bi »s«-yê di ni vî sî nin. Li jê rê dê 
du ni mû ne yan ji du teks tên bi zi ma nê tir kî ko di In ter ne tê de çap 
bû ne bi ni vî sî nim:

Su sur luk ka zas‡n‡n ard‡ndan or ta ya ç‡kan dev let - maf ya - aþi ret ler 

aras‡nda ki »ka ranl‡k iliþ ki ler yu ma›‡na« J†TEM ele man lar‡n‡n ad‡n‡n 

kar‡þmas‡ Türk Si lahl‡ Kuv vet le ri’nde büyük ra hats‡zl‡k ya ratt‡. (Mil-

li yet, 21-ê si ba ta 1997-ê)

Cum hur bas ka ni Süley man De mi rel, Türki ye’nin 73 yil da gi de rek iler le-

yen, büyüyen çag das bir dev let ol du gu nu be lir te rek, “Bu ülke de çö ker 

mi yiz, yi ki lir mi yiz, kök ten ci mi olu ruz di ye kay gi ya ka pil ma ya ge rek 

yok tur. Has sa si ye ti an li yo rum, ama kay gi yi an la mi yo rum” de di.
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Türki ye Yar dim se ven ler Der ne gi’nin 69. ku ru lus yil dönümü do la yi-

siy la düzen le nen tö ren de ko nu san Cum hur bas ka ni De mi rel, “Bu lun-

du gu muz günler de tar tis ma lar ya pi li yor ve bu tar tis ma la rin ço gu bil-

gi siz ce, öf key le ya pi li yor. Sa ni yo rum ki, bir bi ri mi zi an la ma ya ça li sir sak, 

bir bi ri mi zi da ha iyi an la riz, da ha az ki ra riz” de di. (Ajan sa Ana do lu yê, 

19-ê si ba ta 1997-ê)

Tê bî nî: Ce la det Çe lî ker di ki tê ba xwe de ge lek ca ran bi ma ne ya 
»za na hi yê« bê je yên »za nist« û »zan ya ri yê« bi kar tî ne. Bi ya min ew 
van bê je yan is tis mar di ke.

Ce la det Çe lî ker di bê je »i«-ya kur dî û »i«-ya tir kî ne ma lê ba bê kur-
dan û tir kan in. Ew bi la tî nî ne. Lê bi la Çe lî ker ji bîr ne ke ko ew ne 
ma lê ba bê ew ro pi yan e jî, lew ra or jî na el fa be ya la tî nî el fa be ya fe nî ki-
yan e.
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