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ÇEND GOTIN

FiratCEWERI

Ez di sala 1987'an de ji Swede çûbûm Suriye û li Baniase bûbûm
mevane kevaniya Mîr Celadet Bedir-Xan , Rewşen Xanime. Min li ba
we mevandariyeke kurt, le xweş, şen û behempa buhurandibû. We ji
min re behsa kovara HAWAR'e, behsa nivîskar û hevkaren kovare û

behsa xwedî û berpirsiyare kovare Mîr Celadet Bedir-Xan kiribû. We

ev pirtûka ku di derheqa "Bingehen Gramera Kurmancî" de ye û ji
aliye kurdekî binxete, bi nave Küre Mence hatiye berhevkirin , ji bo
ku ez we çap û belav bikim, dabû min. Min jî je re soz dabû ku em e

ve berhema heja çap bikin û bi alîkariya ve pirtûke di aliye rast-
nivîsandin û rastbikaranîna zimane kurdî de nivîskar û xwendevanen
kurd haydar bikin.

Ev berhema heja ji xebaten Celadet Bedir-Xan pek hatiye û hemû
rez bi rez di kovara HAWAR'e de hatiye vveşandin. Le herçiqas ev
xebata ku di ve pirtûke de hatiye civandin, bere hatibe vveşandin jî,
dîsan em biyaniyen wan in û em niha ji gelek tiştan betir hevvcedare

wan in û kemasiya berhemen bi vî celebî dikişînin. Ev deh-panzdeh
salen ku di aliye hişyarbûna gele kurd de bûne gaven berbipeş, di aliye
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ziman û edebiyata kurdî de jî her wilo bûye. Edebiyata kurdî di van
deh-panzdeh salen dawî de gaven baş avetine; helbestkar, çîroknivîs,

romannivîs û zimanzanen jîr û jehatî gihandiye. Le herçiqas edebiya-
teke kurdî ya nivîskî pek hatibe jî, sed heyf û mixabin ku xwende-

vanen kurd kem in. Gazina piraniya xwendevanan jî ji nezanî û gira-

niya zimane kurdî tâ. Rast e, heta niha kurdan ji ber mecalen siyasî
wext nedîtine ku bi ziman û edebiyata xwe dakevin. Gava zimanek
nekeve ware nivîsandine, ew ziman ji bin ve neye jibîrkirin û winda

nebe jî, teng û qels dimîne, tene zimane sohbet û gotûbeja rojane
dimîne. Le bi saya sere Celadet Bedir-Xan, zimane kurdî ku yek ji
zimanen dinyaye ye herî kevin e, îro dibe zimanekî edebî, pe
berhemen nûdem tene nivîsandin. Digel ku me gramer û rast-
nivîsandina zare kurmancî ya Celadet Bedir-Xan ji xwe re kiriye
armanc û em bi we dinivîsînin jî, mixabin ku ev xebaten heja yen

alim û zimanzane me bi girseyî negihîştine gele me. Em hevîdar in

ku em e bi çapkirina ve berhema nemir şûneke vala dagirin û bi ve

münasebete alime xwe di sedsaliya bûyina wî de careke din bi bîr
bînin.

Ji bo danasîna Celadet Bedir-Xan û xebaten wî jî, me ji Mehmed
Uzun - ku ji mej ve ye li ser malbata Bedir-Xaniyan dixebite- daxwaza

peşgotineke kir. Em hevîdar in ku we bi qasî berhema peşgotin jî
bala we bikişîne.
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PEŞGOTIN

MehmedUZUN

CELADET ALI BEDIR-XAN U XEBATEN WI YEN LI
SER ZDVIAN

isal sedsaliya nivîskar, rojnamevan û zimanzane kurd Celadet Alî
Bedir-Xan e. Henvekî ku te zanîn, Celadet Alî Bedir-Xan berhemen
edebî û ilmî anîne pâ û ji bo parastina ziman û edebiyata kurdî gelek
tişt kirine. Li gelek aliyen cîhane, leger û nivîskar îro bala xwe didin
ser xebaten vî nivîskare heja û li xebaten wî yen edebî, zimanzanî û
tarîxîhûr dibin.

Xebaten Celadet Alî Bedir-Xan, nemaze ji bo kürden Suriye û
Tirkiye, ango ji bo kürden ku bi kurmanciya bakur dipeyivin, pir
girîng in. Eğer wî ev xebat neaniyana pe û ew îro di desten me de
nebûna, heye ku kürden Suriye û Tirkiye, di ware xwendin û nivîsîna
zimane xwe de, îro, di nav zehmetî û dijwariyeke hîn mezintir de
buna.

Meriv dikare xebatân Celadet Alî Bedir-Xan ( tevî yen biraye wî Ka-
muran Alî Bedir-Xan, 1895- 1978 ) yen li ser parastin û peşvebirina
edebiyat û zimane kurdî, bi kurtebirî, weha bîne zimen: Zimane kurdî
ji üpen erebî bi dûrxistin û kurdî bi ûpen laönî nivîsîn û ji bo ve yeke
jî alfabeyeke bi rek û pek pekanîn; standarten zimane nivîskî yen
kurdî cin bi cih kirin û ji bo ve yeke jî rezimanekî tekûz pekanîn û di
ser van hemû pekanînan re jî bi alîkariya kovaren ku wî divveşandin,
zimane edebî û nivîskî peşve birin.

Di vvelaten din de, xebaten weha giran û fıreh ji aliye akademî,
enstîtu û zanîngehan ten pe. Le bele, ji ber ku kurd ne xwedandewlet
in û ji mueseseyen weha bâpar in, merivekî û hevalen wî bi van xeba-
tan rabûn. Hem jî digel zehmetî û dijvvariySn pir mezin û bi îmkanen
pir kem. Ev bûyer bi sere xwe, bûyereke balkeş e. Jiyana Celadet Alî
Bedir-Xan li ser riya xebat û tekoşîne derbas bû. Wî her dil kir ku
armancen xwe bîne pe. Wî li dijî bi sedan, hezaran dijwariy6n hem
rojane û hem jî aborî, siyasî, fikrî, çandî şer kirin.
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MALBATA WI

Beguman malbata ku ew je dihat, pervverî û terbiya ku wî vvergir-
tibû û üsten ku ew jiyabûn di xebaten wî de roleke mezin lîstin. Mal¬
bata Celadet Alî Bedir-Xan di tarîxa Kurdistane de roleke evvçend
mezin û girîng lîstiye ku gava meriv tişten ku ve malbate û endamen
we kirine û anîne pe, nebîne, yan jî le hûr nebe, meriv nikare tarîxa
Kurdistane baş fahm bike. Henveha meriv nikare we baş binivîse jî...
Nemaze ji 1840' an û vir ve, endamekî yan jî endamine ve malbate di
hemû bûyeren siyasî, civakî û çandî yen Kurdistane de rölen girîng
lîstine.

Yek ji mîrekiyen heri mezin yen Kurdistane, mîrekiya Cizîra
Botane, bi sedsalan, ji aliye ve malbate ve hatiye îdarekirin. Mîre herî
dawî ye Cizîra Botan Mîr Bedir-Xan Paşa ku malbat nave xwe je wer-
digire, di destpeka 1840'an de, li dijî dewleta Osmanî serî hilda. (i) Le
bele, serîhildan bi ser neket û Mîr Bedir-Xan, tevî malbata xwe ya pir
mezin û fıreh, hat surgûnkirin. Peşî ber bi Stembole û ji we dere jî
ber bi girava Girîte ku hinge di bin deste devvleta Osmanî de bû. Sala
1868'an, Mîr Bedir-Xan li Şame wefat kir. Malbata wî fıreh, jin û
zaroken wî pir bûn. Ew ewçend pir bûn ku kes baş nizane ka ew çiqas
bûn. Li gora serekesker (zabit) M. Noel 90 zarok; li gora diplomat
Trotter 40 law û 14 keç; li gora Elp Hinston 65 zaroken wî hebûn.(2)
Li gora Halil Nadir Kutluk jî ji 34 jinan 99 zaroken wî hebûn.o)

Neviye Mîr Bedir-Xan Paşa û biraye biçûk ye Celadet Alî Bedir-
Xan, Kamuran Alî Bedir-Xan jî di vî warî de weha dibeje:"Zi gor go-
tinan 99 zaroken bapîri min hebûne... Le ev üşt baş ti zanîn; gava wî
wefaî kir, 21 law û 21 keçen wî dijiyan. Min bi xwe 15-16 mam û
ewçendjî metin xwe nasîn."w

Piraniya zaroken Bedir-Xan Paşa jî dan ser sopa bave xwe û di tev-
gera netevveyî ya kurdî de rölen girîng vvergirtin û lîstin. Ji zaroken
wî Osman û Husen (herdu jî paşa bûn) serîhildana kurd ya 1878'yî
îdare kirin. Husen Bedir-Xan di sala 1910'î de hate bidarve kirin.
Lawekî din ye Mîr Bedir-Xan, Mîthet Bedir-Xan jî serokatiya
serîhildana 1889'î kir û bi dû re jî, di sala 1898'î de li Misre rojnama
yekemîn ya welate Kurdistane vveşand. ( Nave rojname jî Kurdistan
bû.) Pişö Mîthet Bedir-Xan, biraye wî Evdirehman Bedir-Xan berpir-
siyariya rojname vvergirt û demeke direj, li Evvrûpaye, ew weşand.
Lawe Mîr Bedir-Xan, Xelîl Ramî bû waliye Meletiye û pişû damezi-
randina Komara Tirkiyg, 1923, ji Tirkiye hate bidûncistin. (Xelîl
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Ramî Beg, yek ji wan 150 kesan bû ku piştî 1923'an hatin surgûn
kirin.) Lavve Mîr Bedir-Xan Behrî Paşajî bi seroke kurd ye navdar Şex
Ubeydulah re hevkariyek pek anî û li dijî devvleta Osmanî serî hilda.(5)

Bave Celadet Alî Bedir-Xan, avukat û mufeûşe adliyâ Emîn Alî
Beg, 1851-1926, jî tevî biraye xwe Mîthet, serokatiya serîhildana
kurd ya 1889'an kir. Le ev serîhildan jî bi ser neket û piştî tekçûna
serîhildane ew hat girtin û dîsan bi şûn de, li Stembole hat vegeran-
din.(6) Li Stembole jî, wî xebaten xwe domandin û alîkarî li damez-
randin û weşîna gelek rexistin û vveşanen kurdî kir. Piştî sere cîhane
ye yekemîn gava li Stembole rexistina Kurdistan Tealî Cemiyeti
hate damezirandin, Emîn Alî Bedir-Xan jî bû seroke duwemîn.(7) Wî
di gelek rojname û kovaren kurdan de nivîsaren cûrbecûr jî nivîsîn.

Biraye mezin ye Celadet Alî Bedir-Xan, avukat û nivîskar Sureya
Bedir-Xan, 1883-1938, jî bû seroke Komîta Kurdistane ku di destpeka
1920'an de li Misre hatibû damezirandin. Û bi dû ve xebate re jî, wî,
tevî birayen xwe Celadet û Kamuran, di rexistina siyasî ya kurdî,
Xoybûne de xebitî. (Xoybûn di sala 1927 'an de, li derveyî vvelet, li
Beyrûde hate damezirandin.)

Bele, Celadet Alî Bedir-Xan ji malbateke weha dihat. Yanî malbate-
ke wisan ku xwe nûner û temsîlkare vvelet û seroken Kurdistana ser-
bixwe ya peşeroje dihesiband. Ji ber ve yeke pervverî û terbiya ku Ce¬
ladet Alî Bedir-Xan vvergirt, henvekî endamSn din yen malbate, li
gora ve hesabe peşeroje bû. Malbat li vvelate xerîbiye, li StembolS
dijiya. Ew bi dare zore li vve dere hatibûn bi cih kirin. Le bele, ji bo ku
endamen malbate kurdiya xwerû, zînde û ya vvelet ji bîr nekin, ji
vvelet, ji deveren bav û kalan, ji Cizîra Botane, dengbej, stranbej, şaîr,
mamoste, kalemer û pîrejin dihatin anîn. Û ji bo ku zaroken malbate
bikaribin zimanen biyanî, nemaze yen Evvrûpayî fer bibin, ji mileten
din ku li Stembole cîvvar bûbûn, mamoste û qerwaş dihatin peyda
kirin.

Henveha heja ye ku meriv li ve dere behs bike; ji ber îmkan û fer-
senden ve pervverî û terbiye, ji kurdî û tirkî pe ve, Celadet Alî Bedir-
Xan bi erebî, farisî, yunanî, fransizî û elmanî jî dizanîbû. Û bi vveşîna
HAWARE, vvî dest pe kir û îngilîzî jî fer bû. (8)

Celadet Alî Bedir-Xan bi gelek zimanan dizanîbû û gelek vvelat û
çanden biyanî nasîbûn. Beguman, ev yek ji bo xebaten vvî yen
peşeroje bûn hîmekî esasî. Piştî ku vvî alfabeya xwe bi tîpen latînî
anî pe û dil kir ku vve vvekî kitebokeke bivveşîne, vvî di peşgotina
kiteboke de li ser xwe û zimanan vveha nivîsî; "Hingî (di xortaniya
xwe de, M.U. )ji zimanin ku bi herfen erebî nayine nivîsandin, min
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yunanı, hinkîfiransîû alfabeya rûsî nas dikirin ." (9)

Evv di xortaniya xwe de çû Evvrûpa Rojava û li vve dere bi ziman û
çanden evvrûpayî re danûstandineke xurt anî pe. Ev yek jî, dîsan di
xebaten vvî de, je re bû alîkar. Celadet Alî Bedir-Xan, tevî biraye xwe
Kamuran Alî Bedir-Xan, di îlona 1922' an de çû Elemanyaye û evv li
bajare Munîxe bi cih bû. Li vve dere vvî di zanîngeha Munîxe de dest
bi xwendine kir. Evv se salan li Elemanyaye ma. Di nav van se salan
de, evv ji pir nezîk ve li ser çand û zimane elemanî xebitî û le hûr bû.
Evv nemaze li ser pekhatina zimane edebî û nivîskî ye elemanî xebitî.
Û gava evv çû û li Suriye cîvvar bû, vvî xebaten xwe yen ilmî (alfabe,
reziman û standarten zimane nivîskî) li ser hîmen lekolîn û
lehûrbûnen xwe yen Elemanyaye ava kirin. Li ser ve yeke, evv di
kovara HAWAR'e de vvehadibeje: "...Yekbûna miletan bi yekîtiya
zimanî dest pi dike. Bismark yekbûna Elemanyayi li ser yekîtiya
zimani Elemanya danîbû. Ve yekîtiye Lutherje re çekirî û pekanîbû.
Yekbûna kurdanjî bi yekîtiya zimane kurdî çi dibe. Yekîtiya zimanî
jî bi yekîtiya herfan dest pe dike. Yanî di yekîtiya zimanî de yekîtiya
herfan gavapişîn e:\w)

HAVVAR, ZİMANE NIVISKI
Û

EDEBİYATA NİVÎSKÎ

Celadet Alî Bedir-Xan baş dizanîbû ku xwediye zimanekî yekgirtî û
nivîskî bûyin, ji bo netevveye kurd pir girîng û pevvîst e. Gava evv he
li StembolS bû, vvî li ser ve babete xebatin kiribûn û li Elemanyaye jî
vvî xebaten xwe hîn kûrtir û firehtir kiribûn. Piştî salen Elemanyaye,
edî xebaten vvî kemilîbûn û diyar bûbûn, edî evv xebat li heviya
vveşîne bûn da ku evv bigihîhana gele kurd. Celadet Alî Bedir-Xan li
benda fersend û wexte bû ku dest bi vveşîna xebaten xwe bike. Ji aliye
hukûmeta Tirk re li vvî, bav û birayen vvî (Sureya, Kamuran) hatibû
girtin ku evv vegiriyana Tirkiye. Ji ber vS yeke vvî ji xwe re Suriye
hilbijart û çû li Suriye bi cih bû. Suriye, ji bo vvî, cihe herî baş bû.
Hinge Suriye di bin deste Firansizan de bû. Perçeyekî gelâ kurd û
vvelate kurdan li vve derS bû. Û hejmareke mezin ji ronakbîren kurdan
ku piştî damezrandina Komara Tirkiye begav mabûn ku Tirkiye terk
bikin, li Suriye dijiyan.

Di 15'e gulana 1932'an de, li Şame, Celadet Alî Bedir-Xan dest bi
vveşîna kovara giranbiha HAWAR'e kir. Hervvekî ku tS zanîn,
HAWAR di nav vveşanen kurdan de xwedî cihekî pir taybetî ye.
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Weşîna kovare di nav kurdan de kefxweşiyeke pir mezin anî pe. Kovar
di destpeke de bi tîpen latînî û erebî, İğ paşe jî bi tenâ bi tîpen latînî
hate vveşandin. Di hejmara peşîn debi nave"Armanc, awayS xebat û
nivîsandina Havvare" sernivîsarek heye û te de te gotin ku HAWAR de
berî her tiştî heyina zimane kurdî bide nasîn, ji levvre ziman serte
heyine ye peşin e. Û paşS jî, di nivîsare de evv kar û xebaten ku kovare
dane ber xwe, yek bi yek, ten jimartin. Bi kurtebirî, xebatâ ku kovare
behs dikir û plan dikir, ev bûn:

1 - Pekanîn û belavkirina alfabeya kurdî bi tîpen latînî di nav kurdan
de û hînkirina vve.

2 - Li ser zaravayen kurdî xebat kirin, vvan berhev kirin û li ber hev
danîn. Li bingehen zimane kurdî, tarîx û avvaye rabûn û peşketina vvî
hûr bûn.

3 - Berhevkirina berhemen edebiyata kurdî ya devkî, vvekî çîrok,
çîrçîrok, lavvje û stran... Û vvan vveşandin.

4 - Berhevkirin, senifandin û belavkirina klasîken kurdî û danasîna
nivîskar û hozanen kurd.

5 - Li tarîx û erdnîgariya (coğrafya) vvelate Kurdistane hûr bûn. (ii)
Kovara HAVVAR'e bernama xwe pir baş bi cih anî. Hejmara peşîn

ya kovare di sala 1932'an û hejmara davvîn jî di 15'e tîrmeha 1943'an
de vveşiya. Di ve deme de kovare 57 hejmar vveşandin. Beguman, tevî
bi hezaran dijvvarî û zehmetiyan. Hemû hejmaren kovare, ji serî heta
davvî, bi xebaten ku di hejmara yekemîn de qala vvan hatibû kirin, tijî
ne: Bi sedan destan, çîrok, çîrçîrok, lavvje û stran; perçene heja ji ede¬
biyata klasîk ya kurdî û li ser vvan lekolînen pir baş; mîsal û nivîsaren
xweş ji genre'yen edebî; vvergeren ji zimanen biyanî û li ser zimane
kurdî lekolîn û legerînen heja(i2)

Piraniya lekolîn û legerînen li ser ziman ku di kovare de vveşiyan,
ji aliye Celadet Alî Bedir-Xan hatin nivîsîn. Hervvekî ku te zanîn, bi
sedan sal koçerî û eşîrî hîme esasî ye jiyana civakî ya kurdan bû. Û
dîsan bi sedan sal kurd nebûn xwediye devvleteke netevveyî û ji ber van
sebeban jî, kurdan nikarîbûn ziman û edebiyateke nivîskî ya peşketî û
xurt ava bikirana. Piştî sere cîhane ye yekemîn, gava devvleta Osmanî
hilvveşiya û Komara Tirkiye ava bû, revvşa kurdan hîn xerabtir bû.
Bere vvelate Kurdan du beş bûn (di navbera devvleten Osmanî û Farisî
de), le piştî damezrandina Komara Tirkiye, 1923, Kurdistan bû çar
perçe û zimane kurdî li Tirkiye ( beşe herî mezin ye vvelate kurdan di
nav tixûben Tirkiye de ye) hate qedexe kirin. Kurd ketin bin nîre
asimilasyon û zordariyeke eceb mezin. C. A. Bedir-Xan, biraye vvî
Kamuran û nevalen vvan hay ji revvşe hebûn; eğer xebateke xurt, fıreh
û ilmî nehata pekanîn, hinge zimane kurdî di vvan şertan de, li ber
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tehlûka vvindabûnâ bû. Wan ev xeter dîtin û dest bi xebate kirin.
Xebate bi pekanîna alfabeyeke latînî ku li gora zimane kurdî bû,

dest pe kir. Ji roja ku İslamiyet kete Kurdistane û pe ve, kurdan dest
bi tîpen erebî kirin.(i3) Le bele, ji ber ku zimane kurdî, zimanekî
Hindi-Evvrûpayî bû, nivîsîna kurdî bi tîpen erebî gelek dijvvar bû.(i4)
Nemaze di destpeka 1900' an de, kurdan dest bi xebate kirin ku dev ji
tîpen erebî berdin û tîpen latînî hilbijerin. Le bele, yekemîn car û bi
avvayekî tekûz, alfabeyeke kurdî bi tîpen latînî ji aliye C. A. Bedir-
Xan ve hate pe.(i5) Di hejmara yekemîn ya HAWAR'e de, digel
nivîsaren ku bi tîpen latînî hatibû nivîsîn, li ser alfabeya nû jî
agahiyen fıreh hene. Bi dû vveşîna kovare re jî, alfabeya nû vvekî
kitebokeke, vve sale, 1932, hate vveşandin. Di peşgotina kitSboke de,
Celadet Alî Bedir-Xan sebeben ku alfabeya latînî anîbûn pe, vveha
didezanîn:

"Di sala 1919'an de, me dabû çiyayen Meletyi. Em ketibûn nav
eşîra Reşwan. Micer Nowel (îngilîzek) jî digel me bû. Micer zari
nîvro dizanîbû, daebitî ko hînî zari bakûr bibe ûji xwe re her tişt
dinivîsandin. Min jî hin methelok, stran û çîrok berhev dikirin.

Carinan me li nivîsarin xwe çaven xwe digerandin, dimendin û
diedilandin. Min bala xwe dida Micer, bi bilivkirineke biyanî, li bi
dijwarî destnivîsa xwe dixwend, li beli ez, heta ku min ( û ) i ( o
)û (î)ji (e ) h.p. derdixistin, dikelim ber hezar dijwarî. Ma
cima?.. Ji ber ko Micer bi herfen latînî, li min bi herfen erebî
dinivîsandin. Ser vi yeke, di cih de min qerara xwe da ji xwe re ji
herfen latînî alfabeyekpik anî. "(16)

Ji vveşîna HAWAR'e vir ve ye ku kürden Suriye û Tirkiye alfabeya
latînî ya HAWAR'e bi kar tînin û gelek kitab, kovar û rojname bi ve
alfabeye divveşînin. (17) Pekanîna alfabeya nû ya latînî, nemaze ji bo
Kurdistana Tirkiye, pir girîng bû. Ji ber ku karbidesten devvleta Tirk,
ji qedexekirina zimane kurdî pe ve, di sala 1928'an de dev ji tîpen
erebî berdan û xwe spartin tîpen latînî. Wan dil hebû ku evv bikaribin
bi vî avvayî, ji bo çand, ziman û tarîxe, bîr û bavveriyen milî
biafırînin. Kurdan jî li Tirkiye, ji ber sebeben diyar, dest bi xwendina
öpen latînî kirin. Ji ber ve yeke jî, pekanîna alfabeyeke kurdî bi tîpe
latînî, digel ku di navbera alfabeyen kurdî û tirkî de ferqine mezin
hene, ji bo Kurdistana Tirkiye bû destketineke mezin.

Pişö pekanîna alfabeya nû, zimane kurdî, ji aliye nivîsandine, bi
peş ve ket. Ev yek di HAWAR'e de baş dixuye. Salek bi dû vveşîne re,
kovare di hejmara xwe ya 20'an de, bi semama Heyineke Yeksalî
nivîsarek vveşand. Ev nivîsar pir baş nîşan dide ku kovare bernama
xwe ya li ser ziman û peşveçûna zimân bi zanîn meşandiye. Di ve
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xwe ya li ser ziman û peşveçûna zimân bi zanîn meşandiye. Di ve
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nivîsare de vveha te gotin:
"Beli, HAWAR, ev zaroka yeksalîdijiyina mileti me de heyineke

weli ye ko hîmi zimane me danî ye. Edî zimani me ne teni zimani
amftini ye, bûye zimane nivîsandini jî. Ji mili din vi zaroka haniji
me re ev herfanîne ûpi nivîsandina zimani me gelekî hisan bûye û
her dengi zimani me yek bi yek weke xwe, li ser kaxezi hatiye
reşandin... weke em dibejin zimani nivîsandini, nabit em bawer
bikin ku zimane me gihîştiye wi reza ko her tişt pi tele nivîsandin."
(18)

Digel alfabe, yek ji xizmeten C. A. Bedir-Xan ya din jî, xebata vvî
ya li ser zimane kurdî ye. Wî bi xebateke tekûz û pir heja bingeha
rezimana kurdiya bakur, kurmancî, anî pe û esas û qaîdeyen zimane
nivîskî bi cîh kirin. Wî ji milekî alfabeya xwe anî pe û ji milekî jî li
ser rezimane xebitî; zaravayen zimane kurdî dan ber hev û ji bo zara-
vaye kurmancî rezûnaneke tekûz anî pe. rezimana HAWAR'e îro jî ji
bo zimane nivîskî esas e. (19) Di her hejmara HAWAR'e de çend rûpel
ji bo reziman hatibûn veqetandin. Û vvî fikir û xebaten xwe di van
rûpelan de divveşandin.

Ji kovaren HAWAR, RONAHÎ û nivîsaren vvî yen din ku di deren
din de vveşiyane, baş dixuye ku C. A. Bedir-Xan hemû Kurdistan, gav
bi gav, geriyaye, li zarave û devoken kurdî baş hûr bûye, edebiyata
klasik ya kurdî baş nasiye û zimane edebiyata klasîk baş zanîbûye. Di
sala 1933'an de, vvî ji seroke Komara Tirkiye, Mustafa Kemal re na-
meyeke (nivîsareke) direj bi re kir. Ev nivîsar kûrahî û xurtiya zanîna
vvî baş nîşan dide. Di ve nivîsara xwe de, ji gelek babeten din pe ve,
evv li ser gotin û ideayen zimanzanen nijadperest en ürk radivveste û
vvan yek bi yek pûç dike û bi mîsalen fıreh avabûn û peşveçûna
zimane kurdî, peyvvendiya vvî û zimanen din dide zanîn. po)

Henveha danûstandina Celadet Alî Bedir-Xan bi kurdnas, rojhelat-
nas û zimanzanen Evvrûpaye re jî xurt bû. Wî evv didîtin, ji vvan re
name dinivîsî û cama jî bi vvan re dixebitî. Beguman, yek ji sebeben
rek û pekî û tekûzbûna alfabe û rezimana vvî, ev danûstandinen enter¬
nasyonal e. Ji xwe alfabe û rezimana ku vvî anîbûn pe, di sala 1970'an
de, li Franse, ji aliye dîplomat û kurdnase frensiz Roger Lescot ve
hate vveşandin (Ev kiteb bi fransizî ye, mîsal bi kurdî ne.)

Eğer meriv gotina davvî bibeje, xebat û berhemen Celadet Alî Bedir-
Xan, ji bo ziman, çand û edebiyata kurdî ku di bin erîşeke tûnd û ni¬
jadperest de ye, pir giranbiha ne. Zimanekî mîna zimane kurdî ku li
ber xetera vvindabûne ye, bi saya xebat û berhemen C. A. Bedir-Xan
jiriya vvindabûne bi dûr ketiye.

Le bele meriv dive xebat, eser û aliyen C. A. Bedir-Xan yen din jî ji
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bîr neke; evv herçend zimanzanekî heja û rojnamevanekî xurt bû,
evvçend jî nivîskar, şaîr û vvergervanekî hoste bû. Şiîren ku vvî hem bi
nave xwe û hem jî bi navine din (mustear) nivîsîne, îro jî car bi car, di
kovar û rojnameyen kurdan de ten vveşandin û nivşe nû ji vvan dest-
kevvtî dibin. Kurteçîroken vvî ji aliye edebî, şevve û estetik xurt in. Û
vvergeren vvî ku rûpelen HAWAR û RONAHÎ'ye dineqişînin, îro jî bi
keftenxwendin.

Zimane şiîr, kurteçîrok û nivîsaren vvî devvlemend, rehet, xweş û
manetijî ye. Beguman, Celadet Alî Bedir-Xan yek ji hosteyen herî
mezin yen zimane kurdî ye û evv yek ji vvan nivîskaran e ku kurdî pir
baş bi kar öne.

1) Garo Sasonî, Kürt Ulusal Hareketleri ve Ermeni Kürt ilişkileri, Orfius Förlag, Stockholm
1986.

2) Chris Kutchera, Le Moument National Kürde, Ed. Flammarion, Paris, 1979.

3) Halil Nadir Kutlik, Orman ve Av dergisi, sayı 2, Ankara, 1963.

4) C. Kutchera, kitaba li jor qalkirt.
5) C. Kutchera, kjq.
6) Dünya Gazetesi, İstanbul 5 Haziran 1977.

f) Zinar Silopî, Doza Kurdistan, çap. Stevvr, Beyrut, !969.
8) Hemreş Reşo, Mîr Celadet Bedir-Xan û Jînenîgariya wî bi kurtî, HAWAR, çapa 2.

Berlin, 1976.

9) C. A. Bedir-Xan, Rûpelin6n Elfabe, Şam, 1932, Çapxana Teraqî.
10) C. A. Bedir-Xan, HAVVAR, hej. 3, Şam, 1932.

ll)Hawar,hej.l,Şam, 1932.

12) C. A. BedirOCan, di dema sere duemîn â cîhanS de, digel Hawar6 kovareke nû jî
weşand: RONAHÎ. Ev kovar jî, mîna Hawarâ li Şama hat vveşandin Û kâm zede bi polîtîka xwe
ya weşan6 mîna Hawarâ bû. Lâ bele di Ronahiyâ de vvergerta ku ji gelek zimanan biyanî
hatibûn kirin hîn betir, cih digirtin.Meriv divâ bibfije ku van vvergeran jî tesîreke baş li
pgşketina zimane kurdî kirin. Ronahî di navbera 1 nîsan 1942-adar 1949'an de, 28 hejmar
vveşiya.

13) Rehber Râzan, Celadet Bedir-Xan, kov. Roja Nû, hej. 11, Stockholm, 1986.

14) Fuat Hama Khorshîd, Kurdish Language and Geographical Distribution its Dialects,
Bağdat, 1983.

İS) Bi qasî ku min ji notta C. A. Bedir-Xan ku min ji ber çavan derbas kiribûn, fam kirin,
demek dirâj bert vveşandina HavvarS, vvî alfabeyeke taybetî bi tîpân latînî çSkiribû û notan xwe
bi wâ alfabe dinivîsandin.

16) C. A. Bedir-Xan, rûplin alfabe, Şam, 1932.

17) Li perçfin tran û Iraq y8n Kurdistane hft jî alfabeya erebî tS bikaranîn.
17) Havvar, hej. 20, Şam, 1933.

19)ZimanS kurdî ji çar zaravân esasî tene p& kurmancî soranı, lort, dimilî. Ji van kurmancî,
ji aliyâ kurdan Tirkiye, Suriye, Kurd6n Kafkasâ; soranî ji aliye kurd6n Îran6 û Iraqe, rrûna
zimane nivîskî te bikaranîn ( Fuat Hama Khorshid, eqk.)

20)C. A. Bedir-Xan, Mektup-1933, çapa 1. Heleb, 1937, çapa 2. Ankara, 1978, weş.
Komal.
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BINGEHEN GRAMERA KURDMANCI

BI nave yezdane pak e dilovan û mihirvan

REMANEN BERPEŞKI

1 - Gramer: Gramer tevayiya qeydeyen rastaxaftin û
rastnivîsandina zimen e.

2 - Zimane Kurdmancî : Zimane kurdmancî zimane
milete kurdmanc e. Kurdmanc pe daxevin, dinivîsînin
û bi gotinen din his û fikren xwe pe eşkere dikin.

3 - HemanĞn zimen: Di zimane devkî de hemane
bingehîn deng e. Deng bi tıpan tene sekinandin û bi vvan
zimane nivîskî dest pe dike. Bi tîpan kît û bi kîtan beje
bi hev dikevin. Pirîcar beje an kesekî an tiştekî
dinimîne. Û gava çend beje bi avvakî manadar digehin
hev ji wan komek çedibe. Komek fikreke tam dide
zanîn.

Bi peyhevketina komekan qiset tete pe. Qiset bi mi-
jareke mijûl dibe û evv ziman bi xwe ye. Ji gotinen jorîn
dixuye ko hemanen zimen çar in:

Tîp: ageyhopmj.
Kît: ta, den, ser, co, rût, a, poz, e.

Beje: hesp, peyar, xanî, spehî, gotin, vvere.

Komek: Par ez çû bûm Revvane. îro dinya sar e. Günde
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me di navbera du avan de ye.

4- Tîp: Her dengg ko di dev û qirika me de peyda dibe,
li ser kaxeze bi işareteke tete sekinandin. Ji vvan
işaretan re tîp dibejin.

5 - Tîpen zimane kurdmancî: Di her zimanekî de
herçend deng hene ewçend jî tîp peyda dibin. Ji ber ko di
zimane kurdmancî de sih û yek dengen bingehîn hene ji
lewre tîpen zimane kurdmancî sih û yek in.

Hûrek: abcçdeefghiîjklmnopqr
sştuûvwxz. .

Girdek: ABCÇDEEI ÎJKLMN-OPQRSŞT
U Û V W X Y Z.

- Bi adetî û gelemperî em bi hûrekan dinivîsînin.
Girdek kem caran ten îstîmal kirin. Komek bi girde-
keke dest pe dike. Tîpa serenavekî a peşîn hergav girde-
keke.

6 - Dengdayiya tîpan: Tip ji avvire dengdayiye ve bi du
biran leva dibin: dengder û dengdar.

7- Dengdar: Dengder ew tîp in ko bi sere xwe ji deve me
derten û dengekî mûsîqayî tînin pe. Dengderen zimane
kurdmancî heşt in: a e e i î o u û.

8- Dengdar: Dengdar evv tîp in ko beî arikariya
dengdereke nikarin ji deve me derkevin û dengekî
musîqayî bînin pe. Evv di deve me de dikevin hin cihan,
wek lev, diran û ezmandev û ji vvan pejneke ker peyda
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dibe. Dengdaren zimane kurdmancî bîst û sise ne: b c ç
dfghjklmnpqrsştvwxy z.

Şanek- Di pratike de dengder j i dengdaran bi avvaye
jerîn tene derexistin. Dengder bi sere xwe jî dikarin
kîteke bînine pe. Le dengdar beî dengdereke tu kîte
nayînin pe. Hervvekî di kîta "par" de heke me dengdaren
(p)û (r) xistin û (a) bi tene hişt ew (a) bi sere xwe jî kîtek e.
Le (p) û (r) beî (a) ye, an dengdereke din, nikarin kîteke
bînin pe.

9- Doma dengderan: Dengder j i awire dome ve bi du
biran par dibin, kurt û direj:

Dengderen kurt : e i u

Dengderen direj: a eî o û

Dengderen kurt bi derbeke ji deve me dertgn, deve me
bi nîvî vedibe, doma vvan hindik e û evv tu caran direj
nabin.

Dengderen direj gava ji deve me derten dom dikin,
deve me bi temamî vedibe û evv tu caran kurt nabin.

Herçend dengderen kurt (e i u) û dengderen direj (e î û)
ji aliye şikilî ve nîzingî hev bibin jî, ji aliye dengî ve ji
hev dûr û gelekî bi ferq in. Ji ber ko cihderka heryeke
cidaye.

10- Xweseriya hin dengderan: Dengderin hene ko ni¬
karin bikevin peşî an paşiya hin dengdaran. Hinen din
jî di peşî an di paşiya bejeyan de peyda nabin:

I- Ev dengdera ha bi gelemperî nakeve peşî an paşiya
bejeyan. Yanî bejeyen kurdmancî ne bi (i) ye dest pe
dikin ne jî pe temam dibin; ji hin daçek û pronavan pe
ve; mîna: li, di, ji, bi, çi
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Ji mile din bejeyen ko di esle xwe de ne kurdmancî ne,
û ji zimane biyaniyan ketine zimane me bi "i" ye destpe
dikin. Wek: "ibret, icra, iflas, imza, inkar, insaf, işaret". Ji xwe
kurdmancen kevin gava ev bejeya ha bi lev dikirin "h"
yek didan peşiya vvan û digotin: (hibret, hicra, hiflas, himza,
hinkar, hinsaf, hişaret). Ev bilevkirina ha hetanî îro jî di
hin cihen Kurdistane de peyda dibe.

Şanek - Dengdera "i" di hin bejeyan de û gava kîtek bi
vvan bejeyan ve dibe, naye xwendin, le tete nivîsandin;
ji ber ko di esile bejeye de "i" heye û gava kîta ko vve

nade xwendin je dibe "i" tete bi lev kirin. Wekî niho, "i"
yen bejeyen "qetil, bihin, remil, qifil, resim, eqil, qedir, qehir,
rikin, kevin, sikil, qesir, fikir, sikir, sihir, tevin, tihin" gava beje
bi sere xwe ne tene xwendin. Le heke kîtek bi paşiya
vvan ve bû evv "i" nayine bi lev kirin. Hervvekî: "qet'lawî,
ev çi bih'n ? bi rem'le dizane, bi qif le, van res'man, eq'le te, qed're
vvî, ji qeh'ran, rik'nen Birca-Belek, ev kev'n e, di vî şik'lî de, qes'ra
jorîn, bi ve fîk're, şik'ra xwe, bi sih're, li ser tev'ne, ez tih'n im". Le
evv di ve bilevkirine de jî vekîta xwe a bingehîn hiltînin
û di şiklen jerîn de tene nivîsandin.

(qetila vvî, ev çi bihin e? bi remile dizane, bi qifile, van resiman,
eqile te, qedire vvî, ji qehiran, rikinen Birca Belek, ev kevin e, di vî
şikilî de, qesira jorîn, bi ve fikire, şikira xwe, bi sihir e, li ser tevine,
ez tihin im).

Le heke per an parkîtek bi vvan ve bû û pe bejeyeke nû û
hevedidanî hate pe, heke (i) ne ketiya bejeya nû naye
nivîsandin. Ji ber ko ev per an parkît nema ji we bejeye
dibin û ev bejeya hevedidanî bej eke bisencvve ye û vve

vekîta xwe a xweser heye. ( Kevin, kevnar. Bihin, bihnok.
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Tevin, tevnepîrk).
Lebele, heke ji bervajî ve di bejeya nû û hevedidanî de

(i) hate bilevkirin tete nivîsandin jî. ( Sikir, şikirdar. Sihir,
sihirbaz. Qedir, qedirgiran.)

U- Ev dengdera ha bi gelemperi dikeve paşiya deng¬
daren "g, h, k, q, x" û di paşiya dengdarine din de kem
caran peyda dibe. Hunda, hundir, guh, guher, gul, gulat, gulok,
guman, guzvan, kuç, kul, kulî, kum, kurt, kurm, qub, qul, qurç, qun-
ders, qure, qurm, qurtik, xubar, xumre, xur, xurdek, xurîn, xurt.
Bejeyen wek "du" û "tu" avvarteyen ve qeyde ne.

Ji mile din tu bejeya kurdmancî bi "u" ye naqede, ji
hin avvartan peve; hervvekî pe dest pe nake jî.

Ji xwe ev dengdera ha hej di zimen de biserketina xwe
ne qedandiye. Ji levvra û li gora bilevkirina kurd-
mancen ko "w" û "i" ye bi temamî li hev naxin bejeyen
vvek "xurdek" bi avvaye "xwirdek" jî dikarin bene
nivîsandin.

E, î - Ev dengderen ha tu caran nakevin ber dengdara
"y" e. Le heke ev dengder bi avvakî bi "y" ye ve bûne hinge
ev yanî "e" û "î" bi dengdera "i" ye diguherin û ev "i"
dikeve şuna vvan. Wekî niho:

E
pe pryenmin vîpiyî
de diyate vediye
re riyavvan vannyan(l)
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I
derî deriye me vî deriyi
tül tiliyen min ve tiliye
xanî xaniyete vanxaniyan
kursî kursiyenvvî vankursiyan

Le heke "y" beî ko bi vvan ve bizeliqe kete peşiya van
dengderan, hinge (e) û (î) herçend (i) bene xwendin jî di
nivîsandine de bi (i) ye nayine guhartin û vveke xwe
diminin. Henvekî di komeken jerîn de (e) û (i) ya bejeyen
(kî, ke, dere) "i" tene xwendin, yanî (ki, ki, deri) le di
nivîsandine de di sikilen xwe en eslî de tene şanî kirin.
(Ev kî ye? Tu küre ke yî? Evv xelke kûdere ye?)

Û - Dengdera (û) tu caran nakeve peşiya dengdara (w).

Le heke ev her du tîp bi avvakî bi hev ve bûne hinge (û) jî
bi(i)

(1) Ji kurdmancan birekî piçûk (e) ye bi (e) ye diguherinin û dibejin:

pe peye min vîpeyî

de deyamin vıedeyS
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ye diguhere. Hervvekî di bejeyen jerîn de:

rû rivve min vî rivvî

xwesû xwesiwa te ve xwesiwe
ez bûm ez bivvam tu bivvayî

ez çûm ez biçivvam tu biçivvayî

Şanek - Nemaze kurdmancen ko (û) ye zirav bi lev
dikin, li şuna (w) ye li ber (û) ye (y) eke dixin. Hinge (û) ji
ber ko (û) û (y) dikarin bigehin hev, vveke xwe dimîne û
naguhere.

rû rûye min vî rûyî
xwesû xwesûya te ve xwesûye

Ji xwe di zimane kurdmancî de bejeyen ko bi
dengdereke temam dibin kem in. Hervvekî yen ko bi
dengderan dest pedikin ne gelek in.

1 1 - Herse dengderen mayîn, yanî (a, e, o) bi her deng-
dare ve dibin û bi tu avvayî bi dengdereke din naguherin.
Bi tene dengdera (e) gava digihe (e) yeke din û (y) yek
dikeve navbera vvan, ji bo kurtiye mirov dikare van her
du (e) yan bi (e) an bi (a) ke bide û (y) ye yekcar ji nave bexe.
Wekî niho:

Maseyek masek masak. Perçeyek perçek perçak.
Perdeyek perdek perdak.
Beyanameyek beyanamek beyanamak.
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12 - Tîpa dubare : Di zimane kurdmancî de tîpa dubare
nîne. Ji levvre, heke di bejeyeke de tîpek dubare bû, yeke
vvan ji ber xwe de dikeve û tîpek bi tene dimîne. Wekî
niho, parkîta (tir) gava dikeve paşiya bejeyen ko bi (t) ye
temam dibin yek ji vvan her du "t" yan dikeve. Ji levvre
di nivîsandine de jî (t) yek bi tene tete nivîsandin Ji ber
ko di vekîta kurdmancî de tîpa ko naye xwendin, naye
nivîsandin.

Ev in çend misal:

xurt xurt - tir xurtir
rast rast - tir rastir
kurt kurt - tir kurtir

Çend misalen din:

paş - şîv paşîv
baş - şev başev
yek-kîte yekîte

Tîpen tevel, le ji yek cihderke, an ji cîhderken nîzingî
hev jî nadin pey hev:

rind-tir rintir

pist - davvî pişdavvî

bilind - tir bilintir
devvlemend - tir devvlementir

Şanek - Digel ve hinde û ji ber hin begaviyen vekîte,
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hin tîp - nemaze di daçekan de - herçend neyin jî bi lev
kirin, tene nivîsandin. Evv nayine bi lev kirin, ji ber ko
bi avvakî tîpeke dubare ditînin pe. Le evv ne bi hev ve ne,
ji hev cida, û yeke vve di divviya bej eke de û a din di
destpeka bejeke din de ye.

Ez di gund de bûm. ( gun'de)

Dengbej jî hene. ( dengbâ'jî)

Serheng gî hotin (serhen'gî)

Ji gaye" gevvir re. ( gew're)

Ez ji kû zanim. ( e'ji)

13 - Kît: Bi vebûn û hatingirtina deve me dengek tete
pe. Ji tevayiya vvî dengî re kît dibejin. Kît ji yek an ji
yeke betir tîpan hevedidanî ne. Di kîten zimane kur¬
mancî de bi gelemperî ji yeke heta pencan tîp peyda
dibin.

1-a e û

2 - no an ez ma pe
3 - dev erd per sto kar
4-qenc dran deng pist
5 -stran stand

14 - Kîten bejeyî: Hervvekî di kîtan de, ji yeke heta
penca tîp peyda dibin, beje jî an ji kîteke an ji çend
kîtan bihevketî ne. Bejeya ko ji kîteke hatiye pe je re
yekîte, û bejeya ko ji çend kîtan hevedidanî ye je re
pirkîte dibejin.

Bejeyen yekîte: dar, dran, got, strand, xwar, deng, ter.
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no.

Bejeyen pirkîte: serşok, dengbej, mevandar, hilfi-
randin, dixwîne, qermiçandin, balafirgeh, rojname-
van.

Not - Bejeyen pirkîte li gora hejmara kîten xwe binav
dibin: Yekîte, dukîte, sekîte, çarkîte, penckîte...

15 - Beje: Tişte ko tete bîre û di dil de radibe fikirek e.
Ev fikir carina şikilekî û carina manake dîtine pe. Ev
her du avvayen fikire bi bejeyan tene eşkere kirin. Bi
gotinen din her beje nimînendeye fikireke ye.

Wek: dereng, hesp, reş, vvan, hatin, je-re, digel, ez,
hevraz, bervvar, mehder, lo, zû, dixwar, ner, belek, çavreş,
tîj, dilovan.

16 - Birgn qiset£: Beje li gora mana û dehkeren xwe ji
hev bi ferq in. Birekî vvan mirov, heyvvan û tebayine ne-
rihber yen ko bi dest tene girtin an dikevin ber
bînahiya me şanî me didin. Birekî din tiştine wele peş
me dikin ko evv bi dest nayine girtin le di bîr û di ber
çaven me de radibin. Ji aliye din bejeyine vvele hene ko
bi sere xwe nikarin tu tiştî raver bikin, le gava bi
bejeyen din ve dibin û dikevin navbera vvan mana vvan
diedilînin, dibin serî û vvan bi hev re giredidin. Ji levvra
di her zimanî de beje li gora manayen xwe û cihe ko di
qisete de dibin û vvezîfa ko li ser xwe digirin bi çend
biran leva dibin. Ji vvan re biren qisete an texlîten
bejeyan tete gotin.
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Di zimane kurdmancî de biren qisete deh in: navder,
veqetandek, rengder, pronav, leker, jimarnav, hoker,
daçek, gihanek, baneşan.

17- Guherbarî: Biren qisete ji avvire guherbariye ve bi
du biran leva dibin: guherbar û neguherbar. Ji biren
qisete penc guherbar û pençen din neguherbar in.

18 - Bejeyn guherbar: Bejeyen guherbar ew in ko di
qisete de sikilen xwe en esli diguherînin, tene tevvandin
û dikevin şikiline din.

Navder- Cemşîd, Sînemxan, kaxez, kerî, şîpane,
piling, Herekol, can, qencî, spîtahî, selef, mehder, xurdebîn.

Veqetandek- e, a, en, ek, in.

Pronav - ez, vve, evv, yen min, eve ha, çi, kî, ke, ko,
kîjan.

Jmarnav - Yek, du sed, heştek, nîvyek, çare çar, yeko yeko,
penc bi penc.

Leker - Were, dixwar, de bihata, keti bû, divet, nivîsandin,
xwendibûn, daket, çikandin.

19 - Bejeyan neguhrbar: Bejeyen neguherbar evv in ko
di qisete de sikilen xwe en eslî tucaran naguherînin û
hergav vveke xwe diminin.
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RengdĞr - Gevvr, nû, qenc, bilintir, helesor, mezin, spehî,
nizim.

Hoker - Hole, îro, hinge, nik, bes, k6m, kû, kenge, niho,
no, bele.

Daçek - di, li, ji, di-de, ji-re, der, digel, beri, paşî,
piştî.

G&ıanek - vvek, û, an, le, ko.

le, lo, ax, hey, vvay, ho, ox.

29- Vekît: Vekît tevayiya isûl û qeydeyen nivîsandin
û bihevebûna bejeyan e. Bi gotinen din her beje vekîta
vve, yanî şikilekî nivîsandina vve î xweser heye. Bi tene
bejeyen ko bi çend avvan tene bileVkirin bi çend avvan jî
tene nivîsandin. Hervvekî: "Bihurîn, borîn, Rih, rî. Reh, ra.
Nezing, nîzik. Şehristan, şaristan. Teva, teba. Bihin, bîn. Birçî,
birsî. Nimej, nivej".

Ji mile din vekît j i me re bejeyen ko biheve dibin û yen
ko biheve nabin j i hev vedigerîne û avvaye bihevebûna
vvan şanî me dide.

Qeydeyen vekîte ji tevayiya gramere derten. Di bihe¬
vebûna bejeyan de qeyda gelemper evv e ko her beje bi
sera xwe tete nivîsandin û bi bejeyine din ve nabin; ji
hin avvartan pe ve. Wekî niho, di komeka "Ez dihî li neçîre
bûm" de tu beje bi yeke dî ve ne bûye, ji ber ko her yeke
vvan ji biren qisete texlîtekî din e. "Ez- pronav, dihî- hoker,
li-daçek, nâçîr-navder, bûm-leker." (e) ya ko bi "n6çîre" ve bûye
tevvang e; û tevvang hergav bi navder û pronavî ve dibin.
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NIQTEŞANÎ

30 - Çjiset bi hin nîşandekan ji hev dibe. Ev nîşandek
davvî û biren komeke peş me dikin. Bi danîna van
nîşandekan mana qisete çetir li hev bi der tet. Ji usûle
danîna nîşandekan re niqteşanî dibejin. Ji mile din
em bi niqteşaniyg, di dema xwendine de cihen ravves û
vvesihe jî dizanîn û li gora nîşandekan, cih cih û kem û
zede disekinin û behna xwe didin.

31 - Nîşandeken niqteşaniye en bingehîn ev in:
(.) Niqte
(,) Bihnok
(?) Niqtepirs
(!) Niqtebang
(:) Niqtecot
(;) Niqtebihnok
Ji van pe ve çend nîşandeken din hene ko em wan kem

caran dixebitînin; û vvezîfa vvan ji en jorîn cida û bi
awakî din in.

( ) Kevanek

Dunik
Xezek
Bendik
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Niqte - Niqte paşiya komeke şanî dide. Ji levvre gava
komek temam dibe li davviya vve niqteyek tete danîn:
Hev tariya şeve diedilîne. Bi reşandina ave şevvat tete
vekuştin. Bedena Diyarbekre bedeneke kevnare ye.
Xwîn bi xwîne naye şiştin.

Niqtepirs - Niqtepirs dikeve paşiya komeken pirsiy-
are. Ji mane pe ve evv jî reng û denge pirsiyariye dide
qisete: Genco kenge ji vvelet hatiye? Hevind çi
dinivîsîne? Te çend kew kuştine? Kî ji derince de ket?

Niqtebang - Niqtebang dikeve ber barieşanan û li
paşiya komeken baneşaniye. Ax! ez çiqas teşim ! Binve
kezeba min; binve lo lo ! Way li min ax ezo ! Xwedeo ! tu
bi rehma xwe kî.

Niqtecot - Gava li ber komeke tiştek tete gotin an hej-
martin; niqtecotek dikeve paşiya komeke. Bavekî di
dema mirina xwe de ji zarivven xwe re got: Zarono ! ez ji
vve re navekî pak dihelim; qedire vvî bizanin û vvî vveke
xwe hilînin. Mirove heja bi se tiştan heja ye: meranî,
xebat û comerdî.

Niqtebihnok - Niqtebihnok dikeve navbera vvan
hevoken ko bi hev re giredayî ne û mana hev diedilînin
û vve dibin serî. Devvlemendî bi hinare ye; ne bi mal û
pereyî ye.

Bihnok - Bihnok dikeve navbera vvan bejeyen ko di
komeke de dane pey hev û bi gihanekeke ne hatine
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giredan. Di vî halî de bihnok, bi avvakî cihgirtiye giha-
neke ye. Ji mile din ev nîşandek dikare bikeve navbera
biren komeke en kiçik jî. Bi serte ko bi danîna vve mana
komeke neyit guhartin. Temo, Cangîr, Hevind û Fer-
zende brayen hev in. Sor, spî, kesk û zer rengen ala me
ne. Mirov bi axaftin, nivîsandin û xwendine ji heyvva-
nan tete ferq kirin. Küren min, hon çire bi ya min
nakin û bi ya xelke dikin. Em hemî, eme herin sere
vvelet. Bele. ez jî, eze bi vve re bem.

32 - Revves û vesih. Me goti bû ko nîşandeken
niqteşaniye, di qisete de cihen ravves û vesihe jî şanî me
didin. Herçî niqte ne cihe ravvese ne; yanî di vvan de
mirov qederekî disekine. Herçî bihnok û niqtebihnok
in cihe vesihe ne; û di vvan de em hindik disekinin.
Vesiha bihnoke ji hemiyan kurtir e.

33- Nîşandeken mayîn.
Kevanek - Kevanek li peşî û li paşiya vvan pirsan tete

danîn ko bi sebebeke ketine komeke û heke je hatine
hilanîn mana komeke ne kem dibe, û ne jî diguhere.
Belaye ( vve nexweşiya xedar) ez gelekî eşandim.
Segmanen me hemiyan ( qedere bîst û penc mer) li rele
vver hatine û şergeh girtin.

Şanek - Li şuna kevanekan mirov dikare xezikan jî
bexe. Belaye - vve nexweşiya xedar- ez gelekî eşandim.
Segmanen me hemiyan- qedere bîst û penc mer - li rele
vver hatin û şergeh girtin

Dunik - Dunik dikevin peşî û paşiya vvan pirs û
komeken ko mirov vvan j i derve dîtine û texe qisete. Te
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ne bihîstiye ko dibejin: "Her tişt bi zravî diske; mirov
bi stûrî". Ehmede Xanî ji bo kiteba xwe gotiye:

" Ev meyvve eğer ne avdar e"
"Kurdmancî ye ev qeder li kar e"

Xezek - dema ko qiset dikeve sikle axaftine û çare ko
xeberbej diguhere; li peşiya gotine xezekek tete danîn;

Mizgînî dan kere û gotin e:
- Dehşik ji te re bû.

Kere li vvan vegerand ûgot:
- Eme min kem, bare min zede bû.
Bendek - Bendeke datînin navbera du bejeyen ko di

navbeyna vvan de hogiriyek heye. Kariye-belek. Kariye -

kelebe. Birca - Belek. Bedir - Xan.

Ji mile din gavaji kembûna cih kîten bejeye ji hev de
dikevin ev nîşandek vvan kîtan bi hev re giredide. Hinge
beje dibe du perçe; perçekî vve di davviya xezeke de
dimîne û perçe din dikeve peşiya xezeke nû.

Gava ev begavî tete peş, divet beje kît bi kît ji hev bene
xistin; beî ko tîpeke kîte je bibe û bikeve xezeke din.
Mesela heke ( nermijandin ) kete paşiya xezeke û te de
cih ne bû; ev beje bi vî avvayî tete birîn: ( ner mi jan din )

î ji van çar kîtan hin divet bikevin paşiya xeze û en a
mayîn peşiya xeza nû, beî ko ji tîpen her çar kîtan ne tu
jî jl hev bibin.
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NAVDER

34 - Navder evv beje ye ko kesekî heyvvanekî an tiştekî
şanî me dide. Ji levvre bejeyen Zîn, pismam, şer, hesp,
post û kursî navder in. Ji ber ko ji van her şeş bejeyan
dido hin kesan, didovven din hin heyvvanan û didovven
mayîn jî hin tiştan peş me dikin.

35 - Hevenav û serenav . Navder di nav xwe de û di
bingehîn de bi du biran leva dibin: hevenav û serenav.

36- Hevenav. Hevenav ji vve navdere re dibejin ko ji
yekî betir kes, heyvvan an tiştan dinimîne û vvan bi hev
re bi nav dike. Hervvekî revvî, hesp, çiya. Bediro, gava em
rgvvî dibejin; ev beje nave her mirovî ye ko bi re ve diçe.
Bejeya hesp jî vvele ye; pe herçî heyvvanen vvî cisnî hene
tene seh kirin. Bi bejeya çiya herçî bilindcihen dinyaye
hene ko ne gor, ne mitik in û ji vvan bilintir in tene bire.
Ev in çend hevenav: "Şagirt, xanî, evor, mase, can, binahî,
derzî, kerî, pez, kevir, dar, qencî, xelk, zîvvan, keskesor, navro,
girav, şeh".

37 - Serenav. Serenav evv navder e ko bi tene kesekî,
heyvvanekî an tiştekî dinimîne û xweserî vvî kesî, vvî

tiştî an vvî heyvvanî ye. Hervvekî: Sado, Belan, Herekol . Ev
navderen ha yeko yeko xweserî mirovekî, seyekî û
çiyakî ne. Ev in çend serenav: "Hevind, Sîpan, Xabûr, Hin¬

distan, Hezro, Kerevon, Zîn, Dergul, Kurdistan, Agirî, Cemşîd,
Ferzende".
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Ev in çend hevenav: "Şagirt, xanî, evor, mase, can, binahî,
derzî, kerî, pez, kevir, dar, qencî, xelk, zîvvan, keskesor, navro,
girav, şeh".

37 - Serenav. Serenav evv navder e ko bi tene kesekî,
heyvvanekî an tiştekî dinimîne û xweserî vvî kesî, vvî

tiştî an vvî heyvvanî ye. Hervvekî: Sado, Belan, Herekol . Ev
navderen ha yeko yeko xweserî mirovekî, seyekî û
çiyakî ne. Ev in çend serenav: "Hevind, Sîpan, Xabûr, Hin¬

distan, Hezro, Kerevon, Zîn, Dergul, Kurdistan, Agirî, Cemşîd,
Ferzende".
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GUHERBARIYA NAVDERAN

38 - Navderen zimane kurdmancî j i du avviren tevel ve
guherbar in: zayend û mejer. Ev guherbariya navderan
bi tevvange tete pe. Bi gelemperî dûpaşe navderan li gora
zayend û mejere vvan diguherin. Carina jî ev guherbarî
bi guherina tîpeke rayekî tete pe.

39 - Zayend: Di zimane kurdmancî de du zayend
hene: meûner.

40 - ZayendĞ nfir: Naven mirov, heyvvanen ner û
naven tiştine nerihber yen ko kurdmancan evv ner he-
sibandine, tev de zayenden ner in. Wek: "Cemşîd, meş,
nerî, ga, xanî, gir, Ferat, can, beran, Xurşîd, derî, ezing, hiş,
çem, kevir, lavv, dirhav".

41 - Zayende m6: Naven jin, heyvvangn me û naven
tiştine nerihber yen ko kurdmancan evv me hesibandi-
ne, tev de ji zayende me ne. Mîna: " Sînemxan, jin, meh, dar,

çelek, mehîn, tifing, bizin, bîr, gol, pehnav, Herekol, Hezarom,
co, enî, top, ejnû, Kurdistan".

42 - Navn heyberen rihber: Di heyberen rihber de,
carina me û nere vve heybere bi bejeyine cihe û biserxwe
tene nîşan kirin.

Hervvekî di bejeyen jerîn de:
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Bra
Pismam
Bura
Kur
Brazî

Hesp
Yekane
Beran
Nerî
Dîk

Xweh
Dotmam
Diş
Keç
Braze

Mehîn
Mehû
Mih
Bizin

Mirîşk

Le gava evv heyber bi avvaye jorîn, bi bejeyine biserxwe
û cihe ne binavkirî ne, hinge bejeyen "me" û "ner" bi ser
vvan ve datînin û bi vî avvayî zayende vvan, yanî me û
neren vvan didin zanîn. Di vî şikilî de veqetandekek
dikeve navbera bejeya rayî û bejeyen "me" û "ner". Veqe-
tandek bi xwe jî zayende vvan şanî dide. Wekî niho:

kevvener kevvame
kere ner kerame
pisinge ner pisinga me
sîxure ner sîxura me
hirçener hirçame
güre ner gurame

kevroşke ner kevroşka me
füe ner fîlame

43 - Qeyda jorîn, qeyda gelemper e. Yanî me û neren
heyberen rihber, nemaze heyvvanan, bi gelemperî bi vî
avvayî tene nîşan kirin. Le kem caran û ji ve qeyde der,
bejeyen "me, ner, del, mak, mang" dikevin peşiya bejeya
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rayî û beî tu tiştî bi vvan ve dibin; bej eke nû û bihevketî
ditînin pe. Hinge evv beje bi hev ve tene nivîsandin.
Hervvekî: "nereker, maker, mekevv, delegur, mange".

Şanek - Zayende heyvvanekî, carina, bi veqetandek û tevvange jî
tete nîşan kirin. Gava em dibejin: "hespa min bîne" an "kera min
bîne" xuyaye ko em qala mehîn û makere dikin. Dîsan gava em
dibejin: "ez li hespe sivvar bûm" an "ez li kere sivvar bûm" gelek kifş e
ko heyvvane ko em le sivvar bûne "mehîn" an "maker" e û ne "hespe
ner" û "kere ner" e.

44 - Mana zayend: Bejeyin hene ko gava mana vvan
diguhere iyende vvan jî tete guhartin. Mesela "dar"
gava bi mana dara heşîn e me ye "Ve dare ji min re
daweşîne". Le ev "dar" bi xwe gava bi mana dare hişk e
ner e "Vî darî ji min re bişkenîne".

45 - Di zayenden hin navderen ko tiştine nerihber
dinimînin kurdmanc ne yek in. Hinan evv ner, ninen
din evv me hesibandine. Ji vvan bejeyan tişte ko heta
niho me kari bû em bisenifînin bejeyen jerîn in. Heye
ko ninen din jî peyda bibin: Çax, wext, mixdar, qeder,
sîng, kursî, balgih, xeber.

46 - Wezîfeyen navder e: Navder di komeke de gelek
vvezîfan dibinin. Bi kurtî en bingehîn ev in:

Khar. Soro îrojibajer hat.
Bireserf leker£ : Min Soro dît. Min ji Soro re got.
Biresere navdĞreke din : Kitaba Soro nû ye.

Pevebere lker: Xerîbînetuçeke.
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MEJER

47 - Di gramere de mejer evv xweseriya navderan e ko
navder pe heybereke bi tene an heyberine geler dikarin
şanî bidin. Bi gotinen din mejer yekejmarî û gelejma-
riya navderan şanî me dike û em pe dizanin gelo di
qisete de qala heybereke bi tene dikin an ji yeke betir.
Heke navder heybereke bi tene dinimîne hinge evv ye-
kejmar e; û heke ji yeke betir dinimîne hinge evv gelej-
mare.

48 - Yekejmar: Navder yekejmar e, gava evv jı tişt,
mirov û heyvvanen ko dinimîne yekî bi tene raberî me
dike. Navderen komeken jerîn yekejmar in: "Mîr hat. Ez
hespekî dibînim. Ez çiyaye bilind dibinim". Ji ber ko evv ji
mîran mîrekî, ji hespan hespekî û ji çiyan çiyakî bi
tene şanî dikin.

49- Gelejmar: Navder gelejmar e, gava evv ji tişt, mirov
û heyvvanen ko dinimîne ji yekî betir raberî me dike.
Navderen komeken jerîn gelejmar in: "Mîr hatin. Ez hespi-
na dibînim. Ez çiyayen bilind dibînim". Ji ber ko evv ji mîran
çend mîran, ji hespan çend hespan û ji çiyan çend çiyan
şanî dikin.

50 - Hervvekî ji mîsalen madeyen 48 û 49 dixuye di
zmane kurdmancî yekejmarî û gelejmariya navderan
bi çend avvayen tevel xuya dibin. Evv nemaze ji mejere
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leker, tevvang û veqetandeke dixuyin.

YEKEJMAR GELEJMAR

Ev mehîn e.

min mehîn dît.

Ez mehîne dibînim
Ez mehîneke dibînim
Eze ji te re mehîneke
qenc peyda bikim.
Ev küre ke ye ?

Mehîne xwar.
Tu vî hespî dibînî ?

Ev mehîn in.

Min mehîn dîtin.
Ez mehînan dibînim.
Ez mehînina dibînim.
Eze ji re mehînine qenc
peyda bikim.
Ev küren ke ne ?

Mehînan xwar.
Tu van hespan dibînî ?

51 - Gelejmariya serenavan: Ji ber ko serenav xweserî
tiştekî, mirovekî an heyvvanekî ne, û pe bi tene evv bi
nav dibin, di rastiye de serenav tu caran nabin gelej¬
mar. Le bi mecazî û ji bo misale bi gelejmarî tene gotin.
Hervvekî: Ez ji te re melayen Cizîrî, Ehmeden Xanî û
Feqiyen Teyran ji kû peyda bikim. Tu di beyabanen
bedar û belg de li Bîngolan digerî.
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TEVVANG

52 - Zimane kurdmancî zimanekî tevvangbar e. Yanî
bejeyen vvî di qisete de vveke xwe namînin û li gora cihe
ko di qisete de dikevin e, û vvezîfa ko li ser xwe digirin
tene tevvandin û hin parkît bi vvan ve dibin, an hin tîpen
vvan bi tipine din diguherin.

53 - Ji biren qisete bi tene en guherbar tene tevvandin.
En neguherbar tu caran nayine tevvandin û evv hergav
vveke xwe diminin.

54 - Bi gelemperî beje di qisete de an kirar an bireser
in. Gava evv kirar in vveke xwe diminin û gava dibin bi¬
reser hinge tene tevvandin.

Tevvanga her bire qisete herçend yekcar ji hev cida
nebin jî evv kem û zede ji hev biferq in. Tevvanga her birî
di cih de û di devera vve de de bete gotin.

55 - Tevvanga navderan: Navder, hevenav bin sernav
bin, li gora mejer û zayenden xwe tene tevvandin. Bi ge¬
lemperî û di yekejmariye de navderen ner bi "î" ye û
navderen me bi "e" ye û gelejmara herdivvan bi "an " e
tene tevvandin. Ev parkît bi paşiya navderan ve dibin.

Hesp hat. Hesp hatin.
Mehîn hat. Mehîn hatin.
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Di komeken jerîn de navderen "hesp" û "mehîn" ne
hatine tevvandin. Ji ber ko evv her du jî di vvan komekan
de kirar in û kirar nayine tevvandin. Le ev navder bi xwe
di komeken jerîn de hatine tevvandin. Ji ber ko te de edî
ne kirar le bireser in.

Ez hespî dibînim. Ez hespan dibînim.
Ez mehînâ dibînim. Ez mehînan dibînim.

Di mîsalen jorîn de navder hemî biresere lekere ne. Le
navder biresere navdereke din jî dibin. Hinge jî navder
tene tevvandin. Hervvekî: Ev goşte çeleke ye. Ava gole
serîn e. Di çiyayen Kurdistane de her texlît dehbe û ce-
navvir hene. Gola Wane goleke spehî ye.

Şanek - Di nav bejeyen ko bi " an" eke temam dibin, di
hinan de ev "an" ji esil û rayeke bejeye ye. Mîna: Revvan,

baran, peyman, garan, kevan, diran h.d. Le di ninen din de ev
"an" bi xwe, tevvang e, û ji ber sebebeke bi vvan ve bûye.
Mîna: Serhedan, Botan, Şervvan, Xerzan, Heverkan h.d. Ji
levvre ev bejeyen ha bi tu avvayî nikarin bene tevvandin.
Ji ber ve yeke hervvekî mirov dibeje "Ez ji Revvane tem!
nikare bibeje "Ez ji Botane tem". Ji ber ko esle bejeye "bot"
e, "an" ko p6 ve bûye tevvanga gelejmare ye. Ji xwe gava
em Botan dibejin mexsed "cihe" an "eşîren Botan" e. Bejeya
"bot" biresere cih û eşîre ye û ji levvre hatiye tevvandin û
bûye "Botan". Mîna bejeya "dar" gava dibe biresere bejeke
din tete tevvandin. Hervvekî: "pâlen daran". Bejeyen vvek
Serhedan, Şervvan, Xerzan, Heverkan, Soran jî mîna vve ne û tev
de yek havvî ne.

Di ve navg de bejeya "gulan" rexma ko ji vî cisnî ye tete
tevvandin. Bi rastı esle ve bejeye "mehagul, meha gulan" e;
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yanî "an" tevvang e. Ji levvre diviya bû "gulan" ne hata te¬
vvandin. Le ev beje ji qeyde der û bi avvarteyî careke din
tete tevvandin û dibe " gulane" û li şuna ko Dibejin "meha
gulan" dibejin "meha gulane". Ji ber ve yeke "an" a gulane
divet ji esle bejeye bete hesibandin.

56- Avvarte: Bi tene û ji qeyde der di lekeren gerguhez û
di zemane vvan en borî de bireseren vvan vveke xwe
diminin ü ji berevajî ve kiraren vvan tene tevvandin. Ji
levvre, di komeken jerîn de rexma ko bejeyen: "Zîn, hesp,
çelek, zarok" kirar in, hatine tevvandin û bejeyen; "Sîsin,
ceh, pencere" yen ko bireser in vveke xwe mane û ne hatine
tevvandin.

Zîne Sîsin dît. Hespan ceh xwar. Çelekan giha xwari bû. Zarokan
pencere şikenand.

57 - Herçî navderen ner in heke di vvan tîpen "e" û "a"
hene ev navder dikarin bi guhartina van tîpan bi "e" ke
jî bene tevvandin. Hervvekî di van komekan de: "Soro ji
kevir ket. Gurgîn çû eş. Balafir ber bi ezmen fırî. Ez li hesp sivvar

bûm. Ferzo ji bajer tet. Kî li ser ben bû? Em ji xenî derketin".
Bi ve qeyde ve, divet di qisete de hin navderen ner be

tevvang bimînin. Ji ber ko di hemî navderen ner de
dengderen "e" û "a" peyda nabin. Ji levvre û li nik kurd-
mancen ko bi ve qeyde ve diçin bejeyen vvek: "kum, goşt,
dil, hiş, mirov, merik, gir, kur, mîr, mer, gund" nayine tevvan¬
din, ji ber ko di vvan de ne "e" ne jî "a" heye. Ji ber ve yeke
gava evv di qisete de dibin bireser jî vveke xwe diminin.
Piştî ko ev qeyda di zimen cih bûye navderen bi "e" û " a"
jî di qisete de be tevvang hatine gotin. Ji levvre hervvekî
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mirov dikare bibeje "ez ji kevirî-an-kevir ketim" dikare
bibeje jî "ezjikevir ketim" û bejeya "kevir" netevvîne.

Şanek: Ji raveka jerîn dixuye ko di navderen ner de
meyildariya zimen ber bi terikandina tevvanga vvan a
yekejmar e; nemaze sikle peşîn. Ji levvre her se şiklen
jerîn rast in

Soro kevirî taveje. Soro kevir taveje. Soro kevir taveje.
Gurgîn çû aşî. Gurgîn çû eş. Gurgîn çû aş.

Balafir ber bi ezmanî fırî. Balafır ber bi ezmen fîrî. Balafır ber bi
ezman firî.

Ez li hespî sivvar bûm. Ez li hesp sivvar bûm. Ez li hesp sivvar bûm.
Ferzo ji bajarî tet. Ferzo ji bajer tât. Ferzo ji bajar tet.

Kî li ser barû bû? Kî li ser ben bû? Kî li ser ban bû?
Em ji xaniyî derketin. Em ji xenî derketin. Em ji xanî derketin.

58 - Gava çend navder didin pey hev hervvekî mirov
dikare vvan navdera li gora mejer û zayende heryeke
yek bi yek bitevvîne, dikare bi tevvandina hinekan jî bes
bike.

Navderen ko dane pey hev ne ji yek zayendî ne; le tev
de ji yek mejerî ne. Tevvandina navdera paşîn bes e. "Ez
hesp û mehîne dibînim. Ez hesp û mehînan dibînim.
Hesp û mehînan xwar".

Navderen ko dane pey hev, ne ji yek mejerî ne. Her
navder cihe û li gora mejer û zayende xwe tete tevvandin.
" Ez mihS û bizinan dibînim. Ez hesp û mehînan dibînim. Mihe û bi-
zinan xwar".

Navderen ko dane pey hev ji yek mejerî û tev de yekej¬
mar in, le evv ne ji yek zayendî ne; û navdera paşîn ner e.
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Ji ber ko di tevvange de esil navdera paşîn e û hikim li
mejere vve ye heke evv ne hatiye tevvandin navdera me jî
be tevvang dimîne. "Eze herim keçik û kurik bibînim. Tu Revvşen

û Felemez dibînî?"

Şanek: 1 - Herçî navderan ko bi "e" an bi "a" ye temam
dibin, çi me çi ner, ji ber kurtiye, di yekejmare de bi gu-
hartina van tîpan bi "e" ke jî tene tevvandin. Di gelej-
mare de evv "e" û "a" yekcar dikevin û "a" ya tevvange
dikeve şuna vvan.

Lisermaseye Lisermase
Li ser maseyan Li ser masan
Ber bi çiyayî Ber bi çiye
Ber bi çiyayan Ber bi çiyan

Çiraye vemirîne Çirevemirîne
Perdeye rake Perde rake
Perdeyan rake Perdan rake

Şanek: 2 - Bejeyen vveke Prense, Suriye, Emerîka, Efrîqe h. d.
yen ko bi "e" ke temam dibin, heke evv bi guhartina vve

"e" ye bi "e" ke ne hatine tevvandin û ketine bin hikme
qeyda gelemper evv "e" bi "a" ke diguhere û evv beje bi
avvaye jerîn tene tevvandin: "ji Sûriyaye, ji Frensaye, ji
Emerîkaye, ji Efrîqaye. Le sikle din, yanî sikle: ji Frense, ji Suriye,
ji Emerîke, ji Efrîqe" siviktir e.

59 - Biresere navdere : Navder di komeke de an bi tena
xwe ne, an bejeyeke din bi vvan ve bûye û hevaltiya vvan
dike. Ji vve bejeye re bireser dibejin; ji ber ko evv mana
navdere diedilîne û dibe serî.

Bireseren navderan, li gora cisnen xwe li peşi an li
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paşiya navderan ten zede kirin.
Bireser gava dikevin peşiya navderan beî tu tiştî bi

vvan vedibin: ev keçik, kîjan mirov, çar xanî, hin çiya, çend kiteb,
deh bizin, van zarokan.

Le gava navder bi xwe li peş e û bireser dane pey, hinge
veqetandekek dikeve navbera navder û bireser û vvan
digihîne hev: Beriya Merdine, hespe beza, mehîna spehî, çiyaye
bilind, pehnava çiye, nevvala kûr, reke direj, stûna xenî, deste bi tene,
dara şikestî, xencera min.

60 - Navderek dikare çend bireseran bibe. Hin ji vvan
dikarin bikevin peşî hinen din jî paşiya navdere. Bire¬
seren ko ketine peşiya navdere û yen ko dane pey vve ji
alîkî û tev de bireseren navdere ne û ji aliye din evv bi
xwe bireseren hev in: Min çend kiteb hene. Min çend kitaben
qenc hene. Ev xencera min e. Ev xencera xulame min e. Ev xencera
xulame pismame min e. Ev xencera xulame cîrane pismame min e.
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II - VEQETANDEK

61 - Veqetandek bejeke kiçik e ko dikeve paşiya
navderan û paşiya vvan bejeyen ko li şuna navderan ra-
dibin û vvan dinimînin.

Veqetandek carina di peşiya rengderan de jî peyda
dibin.

Veqetandek bi gelemperî mejer û zayende navdere
şanî didin û navder ji vvekheven vve vediqetînin.

Bi pevebûna veqetandeke navder carina binavkirî û
carina jî nebinavkirî dibin.

62 - Di zimane kurdmancî de du texlît veqetandek
hene: veqetandeken binavkirî û veqetandeken nebi¬
navkirî.

63 - Veqetandeken binavkirî: Veqetandeken binav¬
kirî dikevin paşiya navderen ko bireserek bi vvan ve
bûye û ev veqetandek vvan navderan binavkirî dikin.
Ev navder bi vî avvayî ji vvekheven xwe vediqetin, dibin
xweserî kesekî, tiştekî, an vvesfekî vvan didin zanîn. Ve-
qetandeken binavkirî sise ne: e, a, en.

E - Ji bo yekejmara zayende ner: Hespe Soro, çiyaye bilind,
deriye male, dîvvare hevvşe, pismame min, mirove qenc, kevve ner.

A - Ji bo yekejmara zayende me: Mehîna Cemşîd, nevvala

kûr, dotmama vvî, jina delal, stûna stûr, ava tenik, destmala Sineme,
kevva me.

EN - Ji bo gelejmara her du zayendan: Hespen Soro,
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Çiyayen bilind, deriyen male, dîvvaren hevvşe, pismamen min,
miroven qenc, kevven ner, mehînen Cemşîd, nevvalen kûr, dotmamen
vvî, jinen delal, stûnen stûr, aven tenik, destmalen Sineme, kevven

me.

Bi rastî, gava em "Hespe Soro" dibejin, vî hespî bi veqe-
tandeka "e" ji hespen din vediqetînin, û xweserî Soro
dikin. Bi vî avvayî em dizanin ko ev hesp hespe miro-
vekî ye ko nave vvî Soro ye û evv ne hespe Gurgîn,
Felemez an mirovekî din e.

Dîsan di mîsala "Çiyaye bilind" de jî bi veqetandeke
vvesfe bilindbûne em pe ve dikin û vî çiyayî ji vvekheven
vvî û nemaze ji çiyaye nizim cida dikin û ferqa bilind û
nizimbûne dixin navbera vvan.

Gava em "dotmama vvî" dibejin, em çelî vve dotmame
dikin ko ne ya min e, ne jî ya te ye, le ya vvî mirovî ye ko
evv bi me her divvan nas e.

64 - Veqetandek di peşiya rengderan de: Gava veqe-
tandeka binavkirî dikeve peşiya rengdereke evv li şuna
vve navdere radibe ko berî bîsteke çel li vve kirine û evv bi
xeberbejan nas e. Hinge veqetandek mîna pronavekî
navdereke dinimîne. Hervvekî di bersiven komeken
jerîn de:

- Tu kîjan kumî dixwazî?
- Ez e gevvir dixwazim ( yanî küme gevvir dixwazim).
- Tu kîjan destmale dixwazî?
- Ez a sor dixwazim ( yanî destmala sor dixwazim).

Di gelejmare de:
- Ez en gevvir dixwazim ( yanî kümen gevvir dixwazim).
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- Ez en sor dixwazim ( yanî destmalen sor dixwazim).

65 - Veqetandek£n nebinavkirî: Veqetandeken nebi-
navkirî dikevin paşiya vvan navderen ko ji vvekheven
xwe hatine veqetandin, le ne hatine bi nav kirin û bi bi-
servebûna van veqetandekan kesine an tiştine nebi¬
navkirî şanî didin. Du texlît veqetandeken nebinav¬
kirî hene: 1 - yen ko dikevin paşiya vvan navderen ko
hej tu bireser bi vvan ve nebûne, 2 - yen ko dikevin
paşiya vvan navderan ko bireserek daye pey vvan.

66 EK, EK, İN.

EK - Ji bo yekejmara zayende ner.
EK - Ji bo yekejmara zayende me.
İN - Ji bo gelejmara her du zayendan.
Ev veqetandek dikevin paşiya vvan navderen ko hej bi

sere xwe ne û tu bireser bi vvan ve ne bûne.
Hespek hat Hespin hatin.
Mehînek hat. Mehînin hatin.
Min hespek dit. Min hespin ditin.
Min mehînek dît. Min mehînin dîtin.
Ev hespek e. Ev hespinin in.

Ev mehînek e. Ev mehînin in.
Gava em "hespek hat" dibejin, em vî hespî ji vvekheven

vvî vediqetînin, le em vvî nadin zanîn gelo ev kîjan hesp
e? an hespe ke ye? Em vvî bi ve veqetandeke nebinavkirî
dikin.

Wezîfa veqetandeka nebinavkirî ji hevdûbeja jerîn
xweş tete seh kirin. Kur ji bave xwe re dibeje:

- Ezbenî min dit, hespek hat û kete hevvşe.
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Bav - Gelo evv kîjan hesp e? an hespe ke ye?
Kur - Nizanim ez herim le fedkirim.
Kur diçe, le fedkire, vedigere û ji bave xwe re dibeje:
- Ezbenî, hespe ko hat hespe kumet e; an, hespe ko hat

hespe Gurgîn e.
Bediro, hetanî ko kur ne çû û li hesp fenekirî, kur û

bav bi tene dizanin ko yek ji heyvvanen ko je re hesp
dibejin hatiye û ketiye hevvşe. Le ji ber ko tu vvesfe vvî bi
vvan ne nas e, evv hesp bi vvan ne binavkirî ye û evv niza-
nin evv kîjan hesp e. Ji levvre veqetandeke nebinavkirî
peve ye. Le piştî ko kur diçe le fedkire û vedigere, hinge
kur û bav dizanin ko evv hesp, hespe kumet e; an hespe
Gurgîn e. Bi gotinen din evv hesp bi vvan binavkirî dibe.
Ji xwe veqetandeka binavkirî "e" pe ve bûye.

Şanek - Heke navderine ji yek mejerî dane pey hev ve-
qetandekeke bi tene besi vvan e.

Hesp û mehînek hatin. Min keç û kürek hene.
Li şuna:
Hespek û mehînek hatin. Min keçek û kürek hene.
Le heke navder ne ji yek mejerî ne, ninen vvan yekej¬

mar û ninen din gelejmar in, hinge heryek ji vvan cihe
cihe veqetandeka xwe a xweser dibe.

Hespek û mehînin hatin. Min keçek û kurin hene.

67- EKt EKE, İNE.
EKÎ - Ji bo yekejmara zayende ner.
EKE - Ji bo yekejmara zayende me.
İNE - Ji bo gelejmara her du zayendan
Ev veqetandek dikevin paşiya vvan navderen ko bire-
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serek daye pey vvan.
Hespekî delal hat. Hespine delal hatin.
Mehîneke delal hat. Mehînine delal hatin.

Hespekî sor hat. Hespine sor hatin.
Mehîneke sor hat. Mehînine sor hatin.
Gelek eşkere ye ko gava em "hespekî delal " an "hespekî

Soro" dibejin, ev gotin ne bi mana "hespekî Soro" hûr
bibin. Di gotina "hespe Soro" de qala hespekî vvele dikin
ko bi her avvayî bi me nas e. Le gava "hespekî Soro" dibejin
ev hesp bi me bi temamî ne nas e. Bi tene em dizanin ko
evv, hespek ji hespen Soro ye. Le evv kîjan hespe Soro ye;
em pe nizanin.

68 - Veqetandeken nebinavkirî di peşiya rengderan de
: Veqetandeken nebinavkirî jî vvek en binavkirî, carina
dikevin peşiya rengdĞran. Hinge sikle vvan ev e: î, e, en.

Hespekî min î qenc hebû. Hespine min en qenc hebûn. Mehîneke
min e qenc hebû. Mehînine min en qenc hebûn.

Çend mîsalen din:
Ez çûme deren ceman, çemen ser in.

Zozanen bave te bilind in, berf û baran le dibarin.

Küre Haco e mezin î xwenda. Hespekî min î sor hebû.

Şanek - Gava çend navder bi bireserekî ve giredayî ne
û evv hemî ji yek mejere ne, ji yek zayendî nebin jî,
mirov dikare vvan navderan bi yek veqetandeke bi bire-
serî ve girebide. Veqetandek ji zayende navdera paşîn
tete bijartin, yanî heke navdera paşîn ner e, veqetan-
dek ner û heke evv me ye, veqetandek jî me ye. Hervvekî
li şuna ko mirov bibeje: "Meta min û mame min hatine"
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"pismame min û dotmama min hatine" Mirov dikare bibeje:
"Met û mame min hatine". "Pismam û dotmama min hatine".

Çend mîsalen din: Hesp û mehîna Lezgîn. Keç û kurekî min
hene. Mih û bizinine zozanan.

69 - Gava j i yeke betir bireser bi navdereke ve dibin û
evv bireser tev de navder û pey hev bireseren hev in
hinge her yekî vvan li gora mejer û zayende xwe veqe-
tandekeke cihe dibe:

Ava me serîn e.

Ava kaniya me serîn e.

Ava kanîke me serîn e.

Ava kanîne me serîn e.

Ava kaniya günde me serîn e.

Ava kanîke günde me serîn e.

Ava kanîne günde me serîn e.

Ava kanîke gundekî me serîn e.

Ava kaniyen günde me serîn e.

Ava kaniya günde cîrane me serîn e.

Ava kanîke günde cîrane me serîn e.
Ava kaniyen me serîn e.

Aven kaniyen me serîn in.

Le heke di nav vvan bireseran de rengderek heye, hinge
û ji ber ko rengder ji bejeyen guhterbar e, û ji levvre tu ve-
qetandek pe ve nabe, veqetandeka navdera ko rengder
biresere vve ye dikeve peşiya vve rengdere û vve bi
navdera xwe ve giredide. Hervvekî: gava em "küre Haco e

mezin" dibejin "e" ya ko ketiye peşiya rengdera "mezin" j i

"e" ya ko bi "kur" ve bûye pe ve ne tu tişt e. Yanî ye ko
mezin e, kur e, û ne "Haco" ye. "Haco" bivva mee hinge
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bigota "Kura Hacoye mezin". Heke me çelî keçen Haco
bikira hinge mee "a mezin" bigota, ji ber ko veqetande-
ka keçe "a" ye. "Keça Haco a mezin" Le heke me mezinbûn bi
aliye Haco ve da hinge veqetandeka " Haco" pe ve dibe:
"Keça Hacoye mezin". Çend mîsalen din: Tifinga min a direj.
Hespekî min î xurt û beza hebû. Kiteba Hevind a peritî. Mehîna min
a kumet.

70 - Tevvanga veqetandeke : Ji veqetandeken ne binav¬
kirî "ek, ek, in" gava dikevin paşiya bejeyen ko di qisete
de ne kirar le bireser in, evv jî vveke navderan, tene te¬
vvandin û dibin: ekî, eke, ina.

Hespek hat. Ez hespekî dibînim.
Hespin hatin. Ez hespina dibînim.
Mehînek hat. Ez mehîneke dibînim.
Mehînin hatin. Ez mehînina dibînim.
Şanek - Ji qeyde der û di hin cihen Kurdistane de veqe-

tandeka "in" carina bi "î" û "e" ye jî tete tevvandin;
herçend "in" veqetandekeke gelejmar e û parkîten "î" û
"e" yekejmar in. Mesela: Li şuna " goştî bide min" û "avebide
min" "goştinî bide min" û "avine bide min" dibejin.

71 - Gava navder bi dengdereke temam dibin, dema ko
veqetandek bi vvan ve dibin mirov dikare hin tîpen ko
navder û veqetandeke bi hev re giredidin ji nave bexe û
vvan kutebir bike. Hervvekî li şuna ko mirov bibeje:

"Piyekî, xaniyekî, çirayeke, maseyeke, coyeke, xwesûyeke, kur-
siyek, xaniyine, maseya min".

Dikare bibeje: "Pekî, yanîkî, çirake, maseke, coke, xwesûke\
kursîk, xanîne, masa min".
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Şaneka tarîzî - Gramera frensizi dibeje ko zimane
frensizi veqetandeken xwe ji pronaveke latînî girtine.
Gelo me yen xwe, ev bejeyen hûr, ji kû girtine?

Li gora tedqîqaten ko heta niho min çekirine, me jî
veqetandeken xwe ji hin pronavan girtine, le ne ji pro-
navine biyanî, ji pronavine xwe.

Bele, veqetandeken me en binavkirî ji pronavine me
en işarkî bi der hatine. Hervvekî peşdetir de bete gotin
"ye, ya, yen" pronavine işarkî ne û veqetandeken me en
binavkirî ji vvan hatine pe. Di esi û bingehî de gava ev
pronav diketin peşiya navdereke û dibûn rengderine
işarkî "" di" yek dikete navbera vvan û navdere. Mesela
gotina "Hespe Soro" di esle xwe de "Hespe di Soro" (1) ye.

Bediro, pronaven "ye, ya, yen" di sikle "e, a, en" de bûne
veqetandek û bi paşiya navderan ve zeliqîne; carina jî
ketine peşiya rengderan. Yanî "Ev hesp ye Soro ye " bûye
"Ev hesp ye Soro ye". Mîsalen jerîn biserveketina veqe-
tandeken kurdmancî bi temamî şanî didin.

Ev hesp, ye di Soro ye. Ev hesp, ye Soro ye.
Ev, hespe di Soro ye. Ev, hespe Soro ye.

Ev hesp, yen di Soro ne. Ev hesp, yen Soro ne.

Ev, hespen di Soro ne. Ev, hespen Soro ne.

Ev mehîn, ya di Soro ye. Ev mehîn, ya Soro ye.

Ev, mehîna di Soro ye. Ev, mehîna Soro ye.

(1) Ev sikil hetanî îro di hin cihen Kurdistana de peyda dibe. Le tene di

gelejmarS de tete gotin. Yanî li şuna ko bibejin "hespen Soro" "hespe di

Soro" dibejin û gelejmariya hespan bi "di" y6 didin zanîn.
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Ev mehîn, yen di Soro ne. Ev mehîn, yen Soro ne.
Ev, mehînen di Soro ne. Ev, mehînen Soro ne.

Herçî veqetandeken me en nebinavkirî, me şiklen
vvan en peşîn, yanî yen ko bi navdereke be bireser in, me
evv ji pronaven xwe en nebinavkirî "yek" û "hin" girtine
û evv xistine paşiya navderan.

Yek hesp hat Hespek hat
Hin hesp hatin. Hespin hatin.

Yek mehîn hat. Mehînek hat.
Hin mehîn hatin. Mehînin hatin.

Herçî veqetandeken nebinavkirî, yen ko dikevin
paşiya navderen ko bireserek bi vvan ve bûye, di
pekanîna vvan de, pronaven işarkî û en nebinavkirî
arîkariya hev kirine û evv anîne pe.

Hervvekî j i mîsalen jerîn dixuye.

Ev hespek ye di Soro ye. Ev hespek ye Soro ye.

Ev, hespekî di Soro ye. Ev, hespekî Soro ye.

Ev hespin yen di Soro ne. Ev hespin yen Soro ne.

Ev, hespine di Soro ne. Ev, hespine Soro ne.

Ev mehînek ya di Soro ye. Ev mehînek ya Soro ye.

Ev, mehîneke di Soro ye. Ev, mehîneke Soro ye.
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Ev mehînin yen di Soro ne. Ev mehînin yen Soro ne.

Ev, mehînine di Soro ne. Ev, mehînine Soro ne.

Bi vî avvayî veqetandeken me en binavkirî û en nebi¬
navkirî hatine pe.

Di ve raveke de kemahiyek dikeve ber çavan. Gelo "i"
û "e" yen ko di gotinen "hespekî Soro" û "mehîneke Soro" de
tene dîtin, ji kû peyda bûne. Divet ev tehsîra tevvanga
pronava nebinavkirî "yek" bibe. Ji xwe ev pronav di
esle xwe de jimarnav e û jimarnav navderan ditevvîne û
ev tevvang yanî û tevvanga jimarnavan di ser hemî
tevvangen din re tete girtin. Heke me evv gotin vegerandi-
ne sikle jerîn evv "î" û "e" jî bi der ten.

Yek hespî Soro. Yek mehîne Soro.
Herçî "e" ya "hespine Soro" ye ev "e" di esle xwe de "en"

bû û "n" je ketiye û li şuna "hespinen Soro" îro dibejin
"hespine Soro". Ji xwe "n" işareta gelejmariye; û ji ber ko
di "ine" de "n" ek heye ji xwe je re hevvce namîne.
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III - PRONAV

72 - Pronav evv beje ye ko dikeve şuna navdere.
Pronav, mejer û carina jî zayende navdere dide zanîn.
Ji hela din pronav vvezîfeyen navdera ko dinimîne li
xwe diğere û vvan ditîne cih.

Di komeken jerîn de: "Zimane lalekî ji ye virkerekî çetir e. Du
diz ji bo kerekî dizî pev diçûn; yekî dixwest vvî bifroşe, e din dixwest
pe karekî bike. Baye zozanan ji ye deste xweştir e. Evve ko hat biraye
min bû. "Bejeyen " ye, yekî, vvî, e, pe, ye, evve" pronav in. Ji
ber ko evv ketina şuna navderen: "Zimane, dizekî, kerî, baye,
mirove".

Bediro, heke me ev navder vegerandine şuna vvan pro-
navan evv komek dikevin şiklen jerîn. "Zimane lalekî j i

zimane virekekî çetir e. Du diz ji bo kerekî dizî pev diçûn; dizekî dix-
vvest kerî bifroşe, dize din dixwest bi kerî karekî bike. Baye zozan ji
baye deste xweştir e. Mirove ko hat biraye min bû ".

73 - Zayenden Pronavan: Pronavan se zayend hene:
me, ner û netar.

Pronavan ner - Pronaven ner evv pronav in ko dikevin
şuna navderen ner. Lezgîn got, vvî got.

Pronavan me - Pronaven me evv pronav in ko dikevin
şuna navderen me. Qeşeme got, vve got.

Pronaven netar - Pronaven netar evv pronav in ko di¬
kevin şuna navderen her du zayendan û li gora zayende
navdera ko dinimînin dikarin carina ner û carina jî
me bene hesibandin. Lezgîn hat; evv hat. Qeşem hat; evv

hat.
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74 - Di zimane kurdmancî de şeş texlît pronav hene.
1 - Pronaven kesîn

2 - Pronaven işarkî
3 - Pronaven girekî
4 - Pronaven pirsiyarkî
5 - Pronaven nebinavkirî
6 - Pronaven xwedîn
75 - Pronavan kesîn. Ji van pronavan re pronaven

kesîn dibejin. Ji ber ko evv, nemaze, dikevin şuna kesan
û vvan dinimînin. Di qisete de se kes hene ko dikevin
axaftine. E xeberbej, yanî ye ko daxeve, û ye ko pe re tete
axaftin û kese ko axaftin li ser vvî ye. Di gramere de ji
vvan re kese peşîn, kese divvim û kese şeyim dibejin.

1 - Kese peşîn. Ye ko daxeve: Ez, min, em me, xwe.
2 - Kese divvim. Ye ko pe re tete axaftin: Tu, te, hon, vve,

xwe.

3 - Kese şeyim. Ye ko di axaftine de qala vvî dikin: evv,

vvî, vve, evv, vvan, xwe, e.
Ji van pronavan "vvî" ner, "vve" me û en mayin tev de,

yanî : "ez, min, tu, te, evv, em, me hon, vve, vvan, xwe, e" netar
in.

76 - Pronaven lihevxistî. Ji pronaven netar ninen din
hene ko ji vvan re pronaven lihevxistî dibejin. Ji ber ko
evv bi lihevxistina daçek û pronaveke tene pe.

77 - Pronaven kesîn du tofen biserxwe ditînin pe:
Pronaven kirar, pronaven bireser.

Pronaven kirar bi gelemperî dikevin şuna vvan
navderen ko di qisete de kirar in. Herçî bireser dikevin
şuna navderen ko di qisete de bireser in.
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Ji levvre ev pronaven ha nayine tevvandin. Ji ber ko
şiklen vvan en bireser şiklen vvan en tevvandî ne. Le
herçî pronaven ko şiklen vvan en tevvandî nînin, gava
evv, di qisete de dibin bireser, vvek navderen ko
dinimînin tene tevvandin.

Pronaven kirar Pronaven bireser
ez min
tu te

evv vvî, vve

em me

hon vve

evv vvan

78 - Av/arte: Hervvekî di mada (56) de hate gotin,
navder gava kirare lekereke gerguhez in, di zemanen
xwe en borî de vveke bireseran tene tevvandin û ji bervajî
ve vvan en sererast vveke xwe diminin. Ji ber ve yeke di
van lekeran de pronaven kirar bi en bireser diguherin û
her yeke vvan dikeve şuna a din; yanî pronaven kirar
dibin bireser û en bireser dibin kirar.

Ji levvre vvek "gotin, xwarin, xistin" di zemanen xwe en
borî de bi pronavine bireser tene çevandin û bireseren
vvan en sererast bi pronavine kirar tene nimandin.
Hervvekî: min got, te xwar, vvî xist, vve got, vve xwar, vvan
xist, me xwar. Çend mîsal:

Zîne Sîsin dit We evv dîL

Hespan ceh xwar. Wan evv xwar.

Min qelemji deste xwexist Min evv ji deste xwe xist.

Cîranan em dîtin. Wan em dîtin.

Soro ez xapandim. Wî ez xapandim.
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PRONAVEN KIRAR

79 - Pronaven kirar dikevin peşiya lekeran û leker
rast bi rast didin pey vvan: ez hatim, evv çû, min dixwar,
vvan goti bû, eze herim, min de bigota.

80 - Carina û gava di komeke de bireserin hene,
hineken vvan dikevin navbera pronav û lekere: îro, ezji
Farqîne hatim. Evv dihî berî nîvro çû Diyarbekre. Min nan xwar. Ez
diçim neçîre. Wan ev tişt ji min re di koçka vve de goti bû. Eze sibe bi
biraye xwe re herim dibistane.

8 1 - Heke lekeren du kiraren tevel hene pronaven ko
dinimînin, li gora reza kesen xwe didin pey hev, yanî
kese divvim dide pey kese peşîn û kese şeyim dide pey
kese divvim. Ji bo kurt kirina gotine piştî pronava dido-
vvan pronaveke gelejmara û ji kese pronava peşîn tete
hildan. Ji levvre nabe ko mirov bibeje: "evv û ez em hatin" le
divet bibeje" ez û evv em hatin" an "ez û evv hatin". Ji ber ko
"evv" ji kese şeyim û "ez" ji kese peşîn e. Çend mîsalen
din: Tu û evv hon çûn. Ez û tu eme herin. Te û vvî vve bigota. Min û

te me ne xwar. Ez û evv em rabûn.
82 - Heke di komeke de çend leker, le kirarekî bi tene

heye hinge ne gerek e ko di peşiya her lekere de pronav
bete tekrar kirin. Ji levvre, li şuna ko mirov bibeje: " evv

çû, evv le fedkirî e evv vegeriya" dikare bibeje û spehîtir e ko
beje: "evv çû, le fedkirî û vegeriya". Dîsan li şuna "Min
kirî, min firot û min pg kar kir" mirov dikare bibeje: "min kiri,
fîrot û pe kar kir".

83 - Le heke leker tev de ne ji yek cisnî ne, yanî hin
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gerguhez û hin jî negerguhez in; hinge li gora pekhatina
komeke leker bi pronaveke an bi didovvan tene
çevandin.

84- Pronava lekera negerguhez di peşiy de:
Veca her leker li gora cisne xwe bi pronavine cihe tene

çevandin. Yanî lekeren negerguhez bi pronaven xwe û
en gerguhez bi yen xwe. Û hervvekî ji mîsalen jerîn
dixuye hevoken ko lekeran evv anîne pe dikarin bi hev-
gihanga "û" ye bi hev re bene giredan:

Ez çûm, min ji xwe re hespek kirî.
Ez çûm û min ji xwe re hespek kirî.

Tu çûyî, te ji xwe re hespek kirî.
Tu çûyî û te ji xwe re hespek kirî.

Evv çû, vvî ji xwe re hespek kirî.
Evv çû û vvî ji xwe re hespek kirî.

Em çûn, me ji xwe re hespek kirî.
Em çûn û me ji xwe re hespek kirî.

Hon çûn, vve ji xwe re hespek kirî.
Hon çûn û vve ji xwe re hespek kirî.

Evv çûn, vvan ji xwe re hespek kirî.
Evv çûn û vvan ji xwe re hespek kirî.

Şanek - Di kese şeyim de sikilen " evv çû û vvî kirî" û " evv

çûn û vvan kirî" îro heseb nayine gotin yanî ev sikil ji kar
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hatine existin. Di kesen şeyim de pronavgn didovvan
yanî "vvî" û "vvan" tene xistin û komek dikevin şiklen
jerîn:

Evv çû, ji xwe re hespek kirî.
Evv çûn, ji xwe re hespek kirîn.
Di vî şikilî de her du pronaven "evv" çi yekejmar çi ge¬

lejmar edî ne pronavine kesîn le pronavine işarkî ne.

85- Pronava lekera gerguhez di peşiye de:
Hinge her du leker bi yek pronave tene çevandin, bi

pronava lekera gerguhez.

Min çû ji xwe hespek kirî.
Te çû ji xwe re hespek kirî.
Wî (vve) çû ji xwe re hespek kirî.

Me çû ji xwe re hespek kirî
We çû ji xwe re hespek kirî.
Wan çû ji xwe re hespek kirî.

Hervvekî di mîsalen jorîn de tete dîtin, di vî şikilî de
lekera negerguhez jî - vvek lekere gerguhez- be dûpaş tete
çevandin. Yanî "çûm, çûyî, çû, çûn, çûn, çûn" tev de dibin
"çû". Mirov dikare bibeje qey lekeren "çûn" û "kirîn"
gihane hev û lekereke hevedidanî vvek "çûnkirin" anîne
pe. Û ji ber ko di lekeren hevedidanî de hikim û îtîbar li
lekera paşîn e, û di kare me lekera paşîn " kirîn" lekereke
gerguhez e, lekera hevedidanî "çûnkirin" lekereke
gerguhez hatiye heseb û vvele hatiye çevandin.
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PRONAVEN BİRESER

86- Min, te, vvî, vve, me, vve, vvan.

Hervvekî di mada (77) an de hate gotin ev pronaven ha
di eslen xwe de pronavine bireser in: ez te dibînim, tu min
dibînî, em vvan dibinin, tu vve dibînî, em vve dibînin, hon vvî dibînin,
evv me dibînin.

Le di lekeren gerguhez û di zemanen vvan en borî de ev
pronav dibin kirar û heke lekere bireserekî sererast
heye evv bireser bi pronaveke kirar tete guhartin: min tu
dîtî, te ez dîtim, vvî em dîtin, vve hon dîtin, me tu dîtî, vve ez dîtim,
vvan em dîtin.

Lebele heke biresere lekere ne sererast, le nererast e;
hinge û li gorî qeyda bingehîn pronav vveke xwe
diminin; min ji vvan re got, te ji min stand, vvî ji vvan
girt, vve li me da, me bi vvan nikarî bû.

87 -Xwe : Ev pronava netar her du mejer û zayendan jî
dinimîne; yanî dikeve şuna me û ner, yekejmar û gelej¬
mar: vvî xwe kuşt, vve xwe kuşt, vvan xwe kuşt.

Gava di komeke de kirar û bireser ji yek kesî û ji yek
mejerî ne û tevgera kirer rast bi rast li ser vvî bi xwe ye,
hinge pronava bireser bi pronava "xwe" tete nimandin.
Bi gotinen din pronaven ji yek kes û mejerî û yeke vvan
kirar û a din bireser di komeke de nagehin hev. Ji levvre
mirov nikare bibeje "ez min di neynike de dibînim" ji ber ko
"ez" û "min" her du jî ji yek kesî û ji yek mejerî ne; û yeke
vvan kirar û a din bireser e. Ji ber ve hinde divet bete
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heye evv bireser bi pronaveke kirar tete guhartin: min tu
dîtî, te ez dîtim, vvî em dîtin, vve hon dîtin, me tu dîtî, vve ez dîtim,
vvan em dîtin.

Lebele heke biresere lekere ne sererast, le nererast e;
hinge û li gorî qeyda bingehîn pronav vveke xwe
diminin; min ji vvan re got, te ji min stand, vvî ji vvan
girt, vve li me da, me bi vvan nikarî bû.

87 -Xwe : Ev pronava netar her du mejer û zayendan jî
dinimîne; yanî dikeve şuna me û ner, yekejmar û gelej¬
mar: vvî xwe kuşt, vve xwe kuşt, vvan xwe kuşt.

Gava di komeke de kirar û bireser ji yek kesî û ji yek
mejerî ne û tevgera kirer rast bi rast li ser vvî bi xwe ye,
hinge pronava bireser bi pronava "xwe" tete nimandin.
Bi gotinen din pronaven ji yek kes û mejerî û yeke vvan
kirar û a din bireser di komeke de nagehin hev. Ji levvre
mirov nikare bibeje "ez min di neynike de dibînim" ji ber ko
"ez" û "min" her du jî ji yek kesî û ji yek mejerî ne; û yeke
vvan kirar û a din bireser e. Ji ber ve hinde divet bete
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gotin: " Ez xwe di neynike de dibînim".
Le di komeka: " Ez pezeme diçerînim" de du pronav ji yek

kesî û yeke vvan kirar û a din bireser gihane hev. Ji ber
ko evv herçend ji yek kesî bin jî ne ji yek mejerî ne; "min"
yekejmar û herçî "me" gelejmar e.

Le ji mile din em dibînin ko di komeka "ez te û biraye te
dibînim" de du pronav ji yek kes û mejerî gihane hev. Ji
ber ko her du jî bireser in û di vvan de tu kirar nîne.

88 - Avvarte: Pronava "xwe" ya ko di esle xwe de prona-
veke bireser e carina û bi kirarekî dî ve di cihe kirar de
tete dîtin. Hervvekî: "Ez û biraye xwe em hatin. Min û biraye
xwe me got. Tu û birayen xwe hon ji min re sax bin".

Di vî halî de mîna ko di mîsalen jorîn de tete dîtin
pronaven ji yek kes û ji yek mejerî nagehin hev. Le heke
mejer guherî hinge evv digehin hev : Ez û biraye xwe em
hatin. Min û birayen me xwar.

89 - E: Ev pronava netar bi tene yekejmare dinimîne û
dikeve şuna pronaven " vî, ve, vvî, vve " yen ko di komeke
de piştî lekere hatine hildan, hervvekî di mîsalen jerîn
de:

Min da vî, ve Min da e

Min da vvî, vve Min da e
Eze bidim vî, ve Eze bidim e

Eze bidim vvî, vve Eze bidim e

Le li şuna "min da vvan " "min da e" naye gotin; ji ber ko
pronava "e" nikare mejere gelejmar binimîne.
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N1ŞANK - Şaneka jerîn li davviya mada ( 12) we bete zede
kirîn. (Havvar: 28. rûpel: 10)

S - Di hin cihen Kurdistane de gava ev dengdar "s" dide
pey dengdereke vve hinek tîj vveke "z" k6 dixwînin. Ev
avvaye bilevkirine nakeve nivîsandine û "s" hergav
vveke xwe yanî "s" tete nivîsandin û bi "z" ye nayeta gu-
hartin.

Avvaye Nivîsandine Avvaye Bilevkirine
Biguhesîne Biguhezîne
Selete Zelete
Ez çûm Parîse. Ez çûm Parîze
Ez derbas bûm. Ez derbaz bûm.
Ji pesnan diştexile. Ji peznan diştexile.
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PRONAVA BERBIHEVIN

90- HEV, EK.
Pronava berbihevîn evv pronav e ko di qisete du kesen

tevel bi hev re dinimîne û li şuna vvan dikeve. Ferqa ve
pronave ji yen din ev e ko pronaven din bi tene kesekî
(kese peşîn, kese divvim an kese şeyim) dinimînin.
Herçî pronava berbihevîn divet du kesan an se kesan bi
hev re binimîne; an ji kesekî çend peyan. Ev pronava
ha tucaran nikare kesekî bi tene binimîne. Hervvekî li
jor tete dîtin ev pronav du sikil hene: hev û ek. Şikile
paşîn "ek" bi tene li nîvrorohelate Kurdistane de tete
gotin.

Me got ko ev pronava ha du an se kesen tevel
dinimîne. Bediro, gava em "em birayen hev in" an "em
birayen ek in" dibejin pronava berbihevîn; li gora
hazirbûna kesan du an se kesen tevel dinimîne. Heke
yen hazir "ez" û peyakî din e "hev" kese peşîn û divvim û
heke yen hazir ji du kesan betir in, hinge "hev" her se
kesen qisete dikare binimîne.

1 - Yen hazir "ez" û peyakî din e. Hinge komeka " Em
brayen hev in " mana jerîn dide: " Ez braye te me, tu jî braye min
î".

2 - Yen hazir "ez" û peyayine din in . Hinge komeka
"Em brayen hev in" bi avvaye jerîn tete mana kirin: "Ez braye
vve me, hon jî (yanî tu û evv ) brayen min in".

Çend mîsalen din. Medheloke gotiye: "Kalojibekesî, pîre
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jî benefsî her divvan li hev pirsî". Di ve medheloke de "hev" ji
kese şeyim du mirovan dinimîne: kalo û pîre. Heke me
medhelok ji hev de xist mana jerîn je bi der tet: "Wî
(kalo) li pîre pirsî; vve "pîre" jî li kalo pirsî.

Dijminan xar berda hev. Yanî vî aliyî berda vvî aliyî û
vvî aliyî jî berda vî aliyî.

Em du heval in û em ji hev ne razî ne. Yanî ez ji vvî ne
razî me, evv jî ji min ne razî ye.
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PRONAVENLIHEVXISn

91 - Ev pronaven ha hervvekî di mada 76an de hate
gotin bi lihevxistina hin daçekan bi hin pronavan
hatine pe û li gora pekhatina komeke ev vvan daçek û
pronavan dinimînin. Herçî daçek "ji, li, bi, di" ne. Herçî
pronav an "vî, ve, vvî, vve" ne, an "hev, ek" in. Ji levvre ev
pronaven ha du tofan ditînin pe.

92 - Tofa peşîn je, le, pe, te.
Min je stand: min ji vî stand, min ji vvî stand, min ji ve stand,

minji vve stand.
Ez je distînim: ez ji vî distînim, ez ji vvî distînim, ez ji ve

distînim, ez ji vve distînim.
Min le pirsî: min li vî pirsî, min li vvî pirsî; min li ve pirsî, min

li vve pirsî.
Ez le dipirsim: ez li vî dipirsim, ez li vvî dipirsim, ez li ve dipir-

sim, ez li vve dipirsim.
Min pe karî bû : min bi vî karî bû, min bi vvî karî bû, min bi ve

karî bû, min bi vve karî bû.

Ez pe dikarim : ez bi vî dikarim, ez bi vvî dikarim, ez bi ve di-
karim, ez bi vve dikarim.

Min te da: min di vî da, min di vvî da, min di vâ da, min di vve da.

Ez te didim: ez di vî didim, ez di vvî didim, ez di ve didim, ez di vve

didim.
Hervvekî ji mîsalen jorîn ve dixuye ev pronaven ha bi

tene yekejmare dinimînin û nikarin bikevin şuna ge-
lejmare. Ji levvre li şuna "minji vvan stand" "min je stand"
nayete gotin.

64

PRONAVENLIHEVXISn

91 - Ev pronaven ha hervvekî di mada 76an de hate
gotin bi lihevxistina hin daçekan bi hin pronavan
hatine pe û li gora pekhatina komeke ev vvan daçek û
pronavan dinimînin. Herçî daçek "ji, li, bi, di" ne. Herçî
pronav an "vî, ve, vvî, vve" ne, an "hev, ek" in. Ji levvre ev
pronaven ha du tofan ditînin pe.

92 - Tofa peşîn je, le, pe, te.
Min je stand: min ji vî stand, min ji vvî stand, min ji ve stand,

minji vve stand.
Ez je distînim: ez ji vî distînim, ez ji vvî distînim, ez ji ve

distînim, ez ji vve distînim.
Min le pirsî: min li vî pirsî, min li vvî pirsî; min li ve pirsî, min

li vve pirsî.
Ez le dipirsim: ez li vî dipirsim, ez li vvî dipirsim, ez li ve dipir-

sim, ez li vve dipirsim.
Min pe karî bû : min bi vî karî bû, min bi vvî karî bû, min bi ve

karî bû, min bi vve karî bû.

Ez pe dikarim : ez bi vî dikarim, ez bi vvî dikarim, ez bi ve di-
karim, ez bi vve dikarim.

Min te da: min di vî da, min di vvî da, min di vâ da, min di vve da.

Ez te didim: ez di vî didim, ez di vvî didim, ez di ve didim, ez di vve

didim.
Hervvekî ji mîsalen jorîn ve dixuye ev pronaven ha bi

tene yekejmare dinimînin û nikarin bikevin şuna ge-
lejmare. Ji levvre li şuna "minji vvan stand" "min je stand"
nayete gotin.

64



93- Tofa divvim: jev -jek, lev- lek, pev - pek, tev - tek.

Mejev - jek stand: me ji hev - ek stand.

Me lev - ISk pirsî: me li hev - ek pirsî.
Em lev - lek dipirsin: em li hev - ek dipirsin.
Me pev - pek nikarî bû: me bi hev - ek nikarî bû.
Em pev - pek nikarin: em bi hev - ek nikarin.
Me tev - tek da : me di hev - ek da.

Em tev - tek didin: em di hev - ek didin.

ŞANEK - Ji daçeken ko ji birekî bihevketî ne û dike¬
vin peşiya bejeyan (li, bi, ji) tu daçek nikare bikeve
peşiya pronaven lihevxistî. Ji ber ko ev di vve de hene. Ji
levvre mirov nikare bibeje; Moze bi vvî pe veda. Divet bibeje:
Mozebi vvî veda. An: Moze pe veda.

Le herçî daçeken ko ji du biran bihevketî ne (di-de, je-
re, bi-ve) bire vvan e paşîn dikare bide pey pronaven li-
hevxistî: ez te de bûm, min je re got, ev her du gund pev ve
ne. Bire van daçekan e peşîn ji xwe di vvan de ye.

Ji mile din pronaven lihevxistî dikarin bidin pey
hev. Ji ber ko di vvan de daçekek û pronavek heye û ji
levvre gava didin pey hev jî pronavek dikeve navbera
her du daçekan: Min je le pirsî. Yanî: Min ji vî li vvî pirsî.
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PRONAVEN IŞARKI

94 - Pronaven işarkî ji kes tişt û heyvvanan bi tene
kesen şeyim dinimînin û gava dikevin şuna vvan, vvan
bi işaretkirine şanî didin.

95 - Di zimane kurdmancî de du texlît pronaven
işarkî hene:

En pîvene: ev, evv

En qersene: ye, ya, yen
96 - Pronaven işarkî en pîvene pronavine netar in û ji

ber ko sikilen vvan en kirar û bireser cihe cihe nînin li
gora mejer û zayende navdera ko dinimînin tene te¬
vvandin û veqetandeken vvan dibin. Ji veqetandekan, bi
tene en binavkirî bi van ve dibin. En nebinavkirî bi
van ve nabin. Ji ber ko ev bi işaretkirine evvçend binav¬
kirî ne ko nikarin bibin nebinavkirî.

Ev - Tişte nîzing an navdera ko di qisete de piştî he¬
miyan hate gotin şanî dide.

Ev hat Evî got, eve got, ez evî dibînim, ez eve dibînim.
Ev hatin Evan got, ez evan dibînim.
Evv - Tişte dûr an navdera ko beri çendeke di qisete de

hate gotin şanî dide.
Evv hat Evvî got, evve got, ez evvî dibînim, ez evve dibînim
Evv hatin Evvan got, ez evvan dibînim.

ŞANEK - Ev pronaven ha di sikilen xwe en tevvandî de,
gelek caran beî "e" ye tene bi kar xistin: Vî got, ve got, ez vî
dibînim, ez ve dibînim, van got, ez van dibînim. Wî got, vve got, ez
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vvî dibînim, ez vve dibînim, vvan got, ez vvan dibînim.
Le neexistina "e" ye çetir e. Ji ber ko gava "e" hate

existin pronava işarkî "evv" bi pronaven kesîn "vvî, vve,

vvan" tevlî hev dibe.
Şaneka jerîn di pey mada 90î re de bete senifandin.

ŞANEKA TARÎXÎ - Pronava berbihevîn bi biserveçûna
zimen ketiye şikile xwe e îro " hev, ek". Ev pronav di esile
xwe de ji se bejeyan bihevketî ye: "hev-ûdin" an "ek-û-din".
Ji levvra bere li şuna "em birayen hev in " "em birayen ek in"
"em birayen hevûdin in" an "birayen ekûdin in" digotin.
Piştre " û" jî ji nave ket û pronav bû "hevdin, ekdin". Le
bireva di vî şikilî de jî hin tadîl hatine rû. Hervvekî:
Hevdi, hevdu, hevdû. Ekdi, ekdû, ekdû.

Şikile bingehîn bi temamî vvinda ne bûye û hetanî îro
di hin deren Kurdistane de vveke xwe tete gotin. Ji mile
din, Ji ber xweşdengiye, nemaze di zimane nivîskî de û
gava pronaven berbihevîn didin pey hev an ev pronav
ketine peş an paşe bejeyine yekîte di sikilen kevin de
tene istimal kirin.

Me ji hev re goti bû ko sibe em hev bibînin.
Me ji hev re goti bû ko sibe em hevdû bibînin.
Me hev nas ne kir.

Me hevdû nas ne kir.

Piştî ko em li esile ve pronave hûr bûn eme vve ji hev de
bexin û li hemanen ko evv anîne pe hûr meze bikin.

Ji xwe di şikile " ek-û-din" de mana her bejeye eşkere ye.
Bi tene te de "yek" bûye "ek". Herçî "hev-û-din" gelek heye
ko "hev" jî bi mana "yek" e. Bediro di zarekî kurdî, di zare
dumilî de ji "yek" re "jevv" an "yevv" dibejin.
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97 - Pronaven işarkî en qersene se pronav in: ye, ya,
yen. Ev pronav li kes, tişt û heyvvanan beî ko dûr an ni-
zingbûna vvan bidin zanîn işaret dikin û di komeke de
hergav kirar in û tucaran nabin bireser.

Ye ko hat biraye min bû.
Yen ko hatin birayen min bûn.
Ya ko hat dotmama min bû.
Yen ko hatin dotmamen min bûn.
Hervvekî di mîsalen jorîn de tete dîtin ev pronaven ha

tucaran ne bi sere xwe ne û hergav bireserek dide pey
vvan. Ev bireser jî pronava girekî "ko" ye.

98 - Ha: Ev beje jî texlîtek pronaveke işarkî ye. Ev
pronav dikeve paşiya pronaven işarkî en pîvene û bi
veqetandeke digehe vvan û fikira işaretkirine xurtir
dike:

Eve ha Eva ha Even ha
Evve ha Evvaha Evvenha
Ji mile din ev pronava ha dide pey navderan jî û bi ve-

qetandeke bi vvan ve dibe.
Mirove ha Miroven ha
Jinika ha Jiniken ha
ŞANEK - Hin pronaven işarkî, di zimane devkî de, cih

cih ketine şikiline din û esile xwe vvinda kirine. Ev tişt
bi lihevxistina pronaven işarkî en pîvene bi pronava
"ha" hatiye pe.

Eve ha Eva ha Even ha
vîna vena vena

Evve ha Evva ha evven ha
vvîna vvena vvena
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Di vî şikilî de me û ner yanî zayende bejeye dîsan xuya
dike. Le tişte ko li aliye roaveye vvelet qewimî ye ev ferq
jî ji orte rakiriye û bi tene ferqa mejer hiştiye.

Eve ha Eva ha Even ha
vaya

Evve ha
vvaya

Nemaze
ivîskî.

vaya

Evvaha
vvaya

ev sikil bi

vana

Evvenha

vvana

tu avvayî nikare bikeve zimane
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PRONAVEN GIREKI

99 - Pronava girekî dikeve paşiya navder an pronave-
ke din û vvan bi komeka ko di pey vvan re tet giredide. Di
zimane kurdmancî de ji bo her du mejer û zayendan bi
tene yek pronava girekî heye evv jî "ko" ye.

Pronava "ko" di komeke de, li gora navdera ko
dinimîne carina kirar û carina jî bireser e.

Kirar : Mirovâ ko tu dîû biraye min e.

Yeko ludffibirayemine

Bireser : Mirove ko te dît biraye min e.

Ye ko te dît biraye min e.

Çend mîsalen din: Destmalen ko te kirîne spehî ne. Ez îro li
hespe ko te dihî ji gund anî, sivvar bûm. Çiyaye ko li peş me ye Here-
kol e. Mifta ko min pe ev derî vedikir vvinda bûye.

100 - Hervvekî di cih û devere de de bete gotin di zimane
kurdmancî de ji "ko" ya pronav pe ve "ko" ke din jî heye.
Evv ko gihanek e û vvezîfa vve di qisete de vveke din e. "ko"
ya gihanek dikeve navbera hevoken komekeke û vvan
digehîne hev. Ji levvre ev "ko" hergav dide pey lekereke:
Min got ko ez nayem. Evv hatin ko me biezimînin.

Ev ko bi xwe gava bi mana "heke" ye hinge beriya
lekere tete gotin: Ko Lezgîn hat eme herin neçîre.
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PRONAVEN PIRSIYARKI

101 - Pronaven pirsiyarkî dikevin komeken pirsiya-
riye û li gora pekhatina komeke, carina kirar û carina
jî bireser in,

102 - Kî- Ke, Çi-Çî. Ev pronaven ha hervvekî tete dîtin
xwediye du şikilan in, kirar û bireser; ji levvre nayine
tevvandin.

KIRAR BİRESER
Kî hat? Tu ke dibînî?
Cihat? Tu çi dibînî ?(i)

Pronaven "kî" û "ke" bi gelemperî û bi tene kesan û
pronaven "çi" û "çî" tişten mayin û carina bi avvakî
nererast kesan jî dinimînin. Ji van pronavan bi tene

(1) Piraniyeke kurdmancana e mezin pronava "çi" de kurt û direjbûna

"i" ye derpeş nakin û "çi" û "çî" ye" bi yek avvayî bi lâv dikin. Ji levvre her

du jî di şikilî "çi" de dikarin bSne nivîsandin.
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" çi" carina veqetandeke dibe.

Ev kî ye? Ev Hevind e. Ev zarokek e. Ev mirovekî min e.

Tu ke dibînî? Ez Hevind dibînim. Ez zarokekî dibînim.
Ez mirovekî xwe dibînim.

Tu kî yî Ez dergevane dibistane me.
Ev çi ye? Ev kiteb e. Ev çiya ye. Ev xapandin e.

Tu jî çi yî? Ez jî ji xwe re zilamek im.
Ev çiye te ye? Ev pismame min e.

Çend mîsalen din: Tu bi ke re hatî? Ye ko hat kî bû? Ez çi je
bikim? Ez pe çi bikim? Ke kî kuşt? Kî ke dikuje? Ke got? Çi dest
daye te ? Ke dest daye te ? Te çi xwar ? Tu çi dixwî ? Ke karî ke ? Kî
kare ke ? Ev bi çî ye? Te deste xwe daye çi ?

103 - Kîjik, kîjan : Ev her du pronav mîna hev in,
yanî ciyok in û beferq ji bo kesan û her tişten din tene
gotin û ji ber ko sikilen vvan en kirar û bireser, cihe cihe
nînin, vvek navderan û li gora navdera ko dinimînin
tene tevvandin.

Kîjik hat? Tu kîjikî, kîjike dibînî?
Kîjan hat ? Tu kîjanî, kîjane dibînî ?

Kîjik hatin ? Tu kîjikan dibînî?
Kîjan hatin ? Tu kîjanan dibînî ?

Çend mîsalen din: Kîjanî got ? Kîjikan hilgirt ? Teji kîjane re
got ? W6 ji kîjikî xwest ? Kîjan rabû ? Tu li kîjanî sivvar bûyî ? KSfa
teji kîjike re tet?

ŞANEKA TARÎXÎ - Hervvekî ji xwe ber dixuye
pronaven "kîjik" û "kîjan" bejeyine hevedidanî ne. Divet
ev ji bejeyen "kî- ji- van- yek " bihevketî bin. Kurdmancan
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gava ev beje lihevxist û je pronaveke pirsiyarkî anî pe;
hinan ji nav van bejeyan "İd" "ji" û "yek" girtin û ji pro¬
nava xwe re şikile " kîjik" e dan. Hinen din li şuna "yek" e
"an" a "van" e girtin û ji pronava xwe re şikile "kîjan" e
dane.

Kî -ji- van -yek Kîjik
Kî -ji- van -yek Kîjan

Ji xwe em îro jî dikarin bibejin; "Tu ke ji van dixwazî". Le
bi vî şikilî bi tene mirov tene nimandin.

104 - Çend: Ev pronava ha bi tene gelejmare dinimîne:
Ev çend in ? Te çend dîtin ? Tu çendan dixwazî ?

Ji ber ko ev pronav bi tene gelejmare dinimîne,
hervvekî di mîsalen jorîn de tete dîtin bi tene bi tevvanga
gelejmare tete tevvandin. Ev çend bi xwe carina pronava
nebinavkirî ye.

105 - Kû. Ev pronav bi tene ji bo pirsiyara cih tete
gotin: Tu çûyî kû ? Evv li kû bû ? Hon ji kû ten ?
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PRONAVEN NEBİNAVKİRÎ

106 - Pronaven nebinavkirî dikevin şuna navderen
ko di qisetede bi avvakî mibhem hatine şanî kirin. Bi
gotinen din ev pronav vvan kes, tişt an heyvvanan
dinimînin ko di qisete de ne binavkirî ne. Ji ber ko van
pronavan şikilekî bi tene heye, gava evv dibin bireser
vvek navderan tene tevvandin.

Di zimane kurdmancî de gelek pronaven nebinavkirî
hene û li gora pekhatina komeke û mehcete; ji bejeyine
tevel; û ji nû ve hinen din jî tene saz kirin.

En bingehîn ev in:

107- Yek. Heryek: Yek hat. Yekî got. Yeke digote yekî. Ez yekî
dibînim. Min ji yeke re got. Heryeke digot. Heryeke dixwend. Yekî
din digot Yeke din digot.

108 - Tu. Kes: Min tu ne dît. Kes ne hat. Kesî ne got. Ez tivvan

nabînim. Tivvan ne xwar.

109 - Tukes. Tutişt : Tukesî negot. Tukes nabeje. Tukes ne hat.
Ez tukesî nas nakim. Min ji tukesî re ne got. Tu tişt nîne. Min tutişt
ne dît.

1 10 - Herkes. Hertişt. Tiştek: Herkesî digot. Min ji herkesî
bihîst. Herkes dibeje. Tiştek ket. Hertişt hazir e. Ji hertiştî betir.
Tiştek heye. Ez tiştekî dibînim.

74

PRONAVEN NEBİNAVKİRÎ

106 - Pronaven nebinavkirî dikevin şuna navderen
ko di qisetede bi avvakî mibhem hatine şanî kirin. Bi
gotinen din ev pronav vvan kes, tişt an heyvvanan
dinimînin ko di qisete de ne binavkirî ne. Ji ber ko van
pronavan şikilekî bi tene heye, gava evv dibin bireser
vvek navderan tene tevvandin.

Di zimane kurdmancî de gelek pronaven nebinavkirî
hene û li gora pekhatina komeke û mehcete; ji bejeyine
tevel; û ji nû ve hinen din jî tene saz kirin.

En bingehîn ev in:

107- Yek. Heryek: Yek hat. Yekî got. Yeke digote yekî. Ez yekî
dibînim. Min ji yeke re got. Heryeke digot. Heryeke dixwend. Yekî
din digot Yeke din digot.

108 - Tu. Kes: Min tu ne dît. Kes ne hat. Kesî ne got. Ez tivvan

nabînim. Tivvan ne xwar.

109 - Tukes. Tutişt : Tukesî negot. Tukes nabeje. Tukes ne hat.
Ez tukesî nas nakim. Min ji tukesî re ne got. Tu tişt nîne. Min tutişt
ne dît.

1 10 - Herkes. Hertişt. Tiştek: Herkesî digot. Min ji herkesî
bihîst. Herkes dibeje. Tiştek ket. Hertişt hazir e. Ji hertiştî betir.
Tiştek heye. Ez tiştekî dibînim.

74



1 1 1 - Hin. Hinek: Hin hatin. Ez hinan dibînim. Hinan got. Min
hin dîtin. Hinek hatin.Hinekan got. Ez hinekan dibînim. Hinen din
dibejin. Hineken din hene.

1 12 - Filan. Behvan. Filankes: Ev pronaven ha dike¬
vin şuna naven mirovan û li gora mejer û zayenden vvan
tene tevvandin.

Filan hat, behvan ne hat.

Soro hat, Hevind ne hat
Filane digot. Mebeje filan û behvan, yek bi yek binav bike. Filan¬

kes çire ne hat?

1 13 - Ji van pe ve bejeyen vvek yen jerîn hene ko gelek
caran vvek pronaven nebinavkirî tene îstîmal kirin:
Çend, çendek, hemî, giş, gelek, heçî - h, d...
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PRONAVEN XWEMALIN

114 - Pronaven xwemalîn evv pronav in ko li
navderen ko dikevin şuna vvan işaret û fikireke xwe-
maliye bi van dikin. Bi gotinen din ev pronav xwediyen
tişten ko di qisete de qala vvan hate kirin şanî didin. Ev
pronaven ha ji du pronaven tevel tene pe; ji pronaveke
işarkî û ji pronaveke din, bi gelemperî pronaveke
kesîn.

115 - Yekejmar: Yekejmara ve pronave li gora
zayende tişte ko mirov xwediye vvî ye bi pronaven qer-
sene "ye" û "ya" tete pe û pronaven din didin pey.

ENNER ENME
v£rnin,xwe yamin,xwe
yete,xwe yate,xwe
ye vî, ve, vvî, vve ya vî, ve, vvî, vve

yeme,xwe yame,xwe

yewe,xwe yawexwe

yevatLvvan yavan,vvan

1 16 - Gelejmar. Gelejmar ve pronave bi pronava qer-
sene "yân" dest pe dike û pronaven din didin pey.

GELEJMARA HER DU ZAYENDAN
yenmin,xvve yenme,xwe
yente,xwe yenwe,xwe
yen vî, ve, vvî, vve yen van, vvan
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1 17 - Hervvekî tete dîtin ev pronaven hevedidanî bi
her birekî xwe, di qisete de vvezîfeyine tevel dibînin.
Biren peşîn yanî pronaven işarkî en qersene, şanî vvan
tiştan dikin ko me qala vvan kirine û em xwediye vvan
in. Herçî biren paşîn, pronaven ko dane pey vvan şanî
kes yanî xwediyan didin. Ji ber ve yeke pronaven peşîn
ji mejer û zayende tiştan û pronaven paşîn j i mejer û
zayende xwediyan tene bijartin.

destmalamin ya min destmalenmin yen min
gopalemin yemin gopalenmin yen min
Di kesen şeyim de pronaven ko xwediyan şanî didin ji

zayend û mejere peve dûr û nîzingbûna kesan jî didin
zanîn. "vî, ve, van" nîzing "vvî, vvan" dûr. Herçî xwe kerem
bikin fedkirin mada: 87

118 - Di zimane kurdmancî de, ji en jorîn peve, hin
pronaven din en xwemalîn hene û tene çekirin jî.
Hervvekî: ye ke, ya tukesî, yen kîjane, ya hinekan, ye fılanan h. d.
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RENGDER

119 - Rengder evv beje ye ko bi navdere ve dibe û
vvesfekî vve dide zanîn; an vve navdere di mana vve de
tayîn dike û texsîs dike. Hervvekî gava em "hespe reş, hespe
beza, hespe xurt" dibejin "reş, beza, xurt" rengder in; ji ber ko
evv yek bi yek vvesfekî navdera hesp didin zanîn. Dîsan
di gotinen "ev hesp, çar hesp, kîjan hesp, hespe min" de bejeyen
" ev, çar, kîjan, hin, min" rengder in; çûnkî ev navdera hesp
di mana vve ne dixesisînin û dieyinen.

120 - Ji raveka jorîn dixuye ko rengder du cisin in:
yen ko navderan divvesifînin û yen ko mana vvan tayîn
û texsîs dikin. Ji en peşin re rengderen vvesfîn dibejin û
evv xwerû rengder in. En mayin di esilen xwe de bejeyine
din in û gava di komeke de bi navdere ve dibin, vvezîfa
rengdere dibînin û navderen xwe li gora tevvangen xwe
didin tevvandin û gava navder ji komeke dikevin û evv bi
seren xwe diminin hinge vedigerin esilen xwe.

121 - Di nav navderan de bi tene en vvesfîn yen ko
xwerû rengder û ji bejeyen neguherbar in; gava bi tena
xwe jî diminin nayine tevvandin û veqetandeke jî
nabin. Le hervvekî di cih û devera vve de de bete raveki-
rin ve qeyde ji avvarteyin hene.

122 - Di zimane kurdmancî de şeş texlît rengder hene:
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1 - Rengderen vvesfîn

2 - Rengderen işarkî
3 - Rengderenjmarîn

4 - Rengderen pirsiyarkî
5 - Rengderen nebinavkirî
6 - Rengderen xwemalîn

123 - Ji van rengderan, en vvesfîn dikevin paşiya
navderan û bi du avvan bi vvan ve didin. En xwemalîn
hergav didin pey navdere û veqetandek dikeve navbera
vvan. Herçî işarkî, pirsiyarkî û en nebinavkirî dikevin
peşiya navderan û beî tu tiştî bi vvan ve dibin. En
jmarîn, hinek ji vvan dikevin peşî û hineken din paşiya
navderan.
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RENGDEREN VVESFÎN

124 - Rengdere vvesfîn gava bi navderan ve dibin
vvesfekî vvan didin zanîn, ango vvan divvesifînin.

Wekî niho, bejeyen "reş, spehî, bilind" rengderine vvesi-
fin in; ji ber ko gava bi navderan ve dibin vvesfekî vvan
didin zanîn. Hervvekî : " Min hespe reş dît. Ev hespe ha reş e. Ez
li ber gola spehî rûniştî me.Bi min ev gol spehî ye. Felemez
hilkişiya bû ser ve dara bilind. Ev dar gelek bilind e". Mîna ko ji
van mîsalan dixuye rengderen vvesfîn di komeke de
piştî navderen xwe peyda dibin û bi du avvayen tevel bi
vvan tene giredan.

1 - Bi veqetandek£ : tifinga qenc, şeşderba dagirtî, mehîneke
boz, xanîkî nizim, merekî baş, mirovine xirab, jinine spehî, destma-
leke sor, çelekadoşe. Hinge rengder biresere navdere ye.

2 - Bi lekera bûne : ev tifing qenc e, evv xanî nizim e, şeşderb ne
dagirtî ye, hespe min beza ye, mehîna ko hate avis e. Hinge
rengder pevebere lekera bûne ye.

125 - Rengderen vvesfîn li gora bastûren xwe an sade
an hevedidanî ne. En sade evv in ko di zimen de şiklekî
vvan î sabit heye û ji bejeke bi tene tene pe. Wek: sor, girtî,
niviz, qels, xurt, şikestî, vveza, direj, kurt, fireh, pehîn, bilind, teng
h.d.

En hevedidanî evv in ko ji bejeyen tevel tene pe. Ev
rengderen ha di zimane kurdmancî de be pîvan in û di
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dema xeberdan an nivîsandine de ninen din, ji nû ve
tene saz kirin. Mîna: pozberan, çavbelek, diltenik, xweşcivat,
nûza, dilşikestî, kemxew, sorboz, warxweş, destvala h. d.

126 - Bi gelemperî rengderen vvesfîn di komeke de bi
navderen xwe peyda dibin. Le gava navderen vvan ne bi
vvan re ne, yanî evv ji komeke ketine, hinge navder bi ve-
qetandeken ko rengder bi vvan ve dibûn tene nimandin.
Hervvekî di madeyen (64, 68) an de hate gotin veqetan-
dek dikeve peşiya rengdere û vvezîfa pronave dibîne.
Heke di qisete de, ji bere de, çel li hesp û mehîne hati be
kirin, hinge mirov li şuna ko bibeje: " ez hespe boz dibînim "

an " ez mehîna boz dibînim" dikare bibeje: " ez e reş dibînim" û "

ez a reş dibînim"
127 - Le carina navder ji qisete yekcar dikeve û

rengder vvek pronaveke li şuna vve radibe. Hinge
rengder, ji ber ko vvezîfa navdere dibîne û vvesfe xwe e
rengderîn vvinda dike, vvek navdere tete tevvandin û ve-
qetandek bi paşiya vve ve dibe.

Strane gönye:
Tirsim bimrim ne bînim esmera min
Riya Merdine bi kaş e, delala min.
Bejeyen "esmer" û "delal" herdu jî rengder in. Le ji ber ko

li hire bûne navder û şanî jin an keçikeke didin veqe-
tandeka me bi van ve bûye. Heke me malike strane vege-
randin esilen vvan, hinge navder vedigerin şûnen xwe û
rengder bi seren xwe û be veqetandek diminin:

Tirsim bimrim ne bînim yara min a esmer
Riya Merdine bi kaş e, yara min a delal.
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DERECEYEN RENGDEREN VVESFÎN

128 - Rengderen vvesfîn, vvesfen navderan bi dereceyen
tevel dikarin bidin zanîn. Bi gotinen din ev rengderen
ha di qisete de ji avvire mana û bastûre ve di şikiline
tevel de tene dîtin. Wekî niho gava mirov dixwaze vvesfe
bezabûna hespekî bide zanîn dikare bibeje:

1 - Ev hesp beza ye.

2 - Ev hesp ( ji e din) bezatir e.

Di komeka peşîn de rengdera beza, vvesfe navdera
hesp gava ev bi tena xwe û bezabûna vvî adetî ye, ne kem
û ne jî zede ye, dide zanîn. Di vî halî de rengder di hale
adetî de ye.

Herçî komika divvim, te de rengdera beza di şikilekî
din de ye û "tir" ek pe ve bûye. Bi ve "tir" e rengder dikeve
hale kemper, yanî miqayese. Bele gava em "Ev hesp beza¬

tir e" dibejin; hespe ha hatiye dayîn ber hespekî din û ji e
din bezatir derketiye. Ji levvre parkîta "tir" e beî ko
nevdera rengdere bi navdereke din bete kemperandin
yanî miqayese kirin, bi rengdere ve nabe.

QEYDE - Ji bo çekirina kemperiya dengderan li
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rengderen adetî "tir" eke zede dikin. Hervvekî: qenc-qenctir,
bilind-bilintir, spehî-spehîtir, sor-sortir, direj-direjtir, fıreh- fırehtir,
xurt-xurtir, beza-bezatir h. d.

129 - Ji mile din rengderen vvesfîn di halen xwe en
adetî û kemper de bi zede kirina hin pirsan, nemaze ho-
keran di mana xwe de kem û zede dikin.

1 - Ev hesp beza ye.

Ev hesp hinek beza ye.

Ev hesp gelek beza ye
Ev hesp yekcar beza ye.

Ev hesp ne evvçend beza ye.

Ev hesp bi qasî hev beza ne.
2 - Ev hesp (ji e din) bezatir e.

Ev hesp (ji e din) hinek bezatir e.

Ev hesp (ji e din) gelek bezatir e.

Ev hesp (ji e din) yekcar bezatir e.

Ev hesp (ji e din) ne evvçend bezatir e.

Ev hesp ji hev ne bezatir in.

130 - Dîsan ji aliye din rengderen vvesfîn en adetî gava
"ne" yek dikeve peşiya vvan bi avvakî din mana dibin û
dikevin şikile nereni. Hervvekî dagirtî-nedagirtî. Ev tifıng
dagirtî ye. Ev tifıng nedagirtî ye.

Le heke "ne" bi rengdere ve ne bûye hinge rengder ne
nerenî ye. Bi rastî gava em "ev tifıng nedagirtî ye " dibejin j e
mexsed evv e ko tifing vala ye. Le heke me "ev tifıng ne
dagirtî ye" dibejin j e mexsed evv e ko tifing hej nehatiye
dagirtin. Yanî nerenî ji rengdere betir li lekere hikim
dike.
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RENGDEREN IŞARKI

131 - Ev navderen ha dikevin peşiya navderan û li
vvan işaret dikin. Rengderen işarkî ji pronaven işarkî
en pîvene "ev, evv" peve, ne tu tişt in û gava navderen vvan
ji komeke dikevin evv vedigerin ser eslen xwe û

vvezîfeyen xwe en bingehîn dibînin; hervvekî di mîsalen
jerîn de tete dîtin:

Ev mirov îro ji bajer hat
Evîrojibajerhat.
Evvî mirove ko tu dîtî biraye min e.

Evve ko tu dîtî biraye min e.
Evan mirovan göte min ko tu çûyî neçîre.
132 - Me di mada 57an de goti bû ko navderen ner bi

guhartina "a" û "e" ya vvan bi "e"ke jî tene tevvandin û di
hin deren Kurdistane de ev navder gava yekejmar in
yekcar nayine tevvandin. Le heke rengdereke işarkî
daye ber navdere hinge navder j i kîjan mejer û zayendî
be jî li gora qeyda gelemper tete tevvandin. Ji levvra
mirov nikare bibeje "Ez vî hesp, an, vî hesp dibînim" divet
bibeje "Ez vî hespî dibînim". Hervvekî: vî hespî, van hespan-vvî

hespî, vvan hespan-ve mehîne, van mehînan-vve mehîne, vvan

mehînan.
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133 - Gava çend navder didin pey hev, hervvekî mirov
dikare her navdere bi rengdera xwe a işarkî şanî bide, li
gora zayend û mejere navderan, dikare bi yek rengdera
işarkî jî bes bike. m

Navderen ko dane pey hev ne ji yek zayendî, le ji yek
mejerî ne û her du jî yekejmar in. Rengdera işarkî ji
zayende navdera paşîn e û bi tene navdera paşîn tete te¬
vvandin.

Ve öre û vî kevanî bide min.
an: Vî tîr û kevanî bide min.
Tu vî hespî û ve mehîne dibînî?
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Tu vî hespî û van mehînan dibînî?
Tu ve mihe û van beranan dibînî?

(1) Kerem bikin fedkirin mada 58an.
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RENGDEREN JMARÎN

134 - Rengderen jmarîn ji hin jmarnavan peve ne
tutişt in û gava bi navderan ve dibin an mejer û mixdar
an reza vvan didin zanîn. Ji vî avvirî ve ev rengderen ha
du celeb in: jmarîn û rezîn.

135 - En jmarîn dikevin peşiya navderan û mejer an
mixdare vvan didin zanîn û navderen xwe li gora
tevvangen xwe didin tevvandin: Deh mirov hatin. Deh mirovan
got. Çel mirov hatin. Çel mirovî got. Çel û penc mirov hatin. Çel û
penc mirovan got. Min deh rîtil goşt kirîn. Eze deh rîtil goşt bikirim.
Eze deh rîtilan bikirim. Eze çel rîtilî bikirim. Eze deh rîtil û nîv pirti-
qal bikirim. Eze deh û nîvan bikirim. Tu ji vî sed xaniyî kîjanî
diecibînî?

136 - En rgzîn dikevin paşiya navderan û reza vvan di
qisete de didin zanîn. Ev rengderen ko vvek en vvesfîn
didin pey navderan gava navderen vvan ji qisete dike¬
vin veqetandeken vvan li şûne radibin: Ji hire heta stûna
çaran bijmerîne û li ber vve bisekine. Ev e şagirte çaran, e heftan li kû
ye? Mehîna min di beze de a pencan derket. Di ve reze de sivvare sisiy-
an biraye min, e şeşan pismamS min e. Min ev kiteb heta rûpele vve e
bîst û çaran xwend.

ŞANEK - Jmamaven " dido" û "sise" gava dikevin peşiya
navdereke û dibin rengder j i "dido" kîta paşîn û ji "sise"
kîta pâşîn dikevin û ev her du jmamav dibin " du" û "se"

Du mirov hatin. Du mirovan xwar.
Se mirov hatin. Se mirovan xwar.
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RENGDEREN PİRSİYARKÎ

137 - Hin pronaven pirsyarkî gava dikevin peşiya
navderan dibin rengder û ji vvan re rengderen pirsiy¬
arkî dibejin. Ev rengder bi tene di komeken pirsiyariye
de tene dîtin. Kîjan mirov hat? Tu kîjan mirovî dibînî? Kîjan
jinike got? Kîjan mirov hatin? Çend mirovan xwar? Tu çend mirovan
dibînî? Ev çi tişt e? Tu çi tiştî dixwazî? Tu ji çi kesî yî? Tu çûyî kû
dere?

RENGDEREN NEBİNAVKİRÎ

138 - Rengderen nebinavkirî dikevin peşiya
navderan û vvan nebinavkirî dikin. Di zimane kurd¬
mancî de gelek rengderen nebinavkirî hene. Yen ko ji
hemiyan betir tene bi kar existin ev in: Tu, her, herçî, filan,
gelek, hemî, hevqas, çend. h. d.

Hemî mirovan digot. îsal gelek fekî hene. Min je re tu derman
peyda ne kir. Kem û zede her ker dibire. Min îro filan jinik dît. Ji terse
me çend kavir mirine. Li cem min hevqas pere hene. Herçî meren qenc
bi bebextiye tola xwe venakin.
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RENGDEREN XWEMALIN

139 - Rengderen xwemalîn ji hin pronaven kesîn û
hin pronaven işarkî tene pe; dikevin paşiya navderan
û xwediye kes, tişt an heyvvanen ko qala vvan di qisete
de tete kirin didin zanîn. Ev rengder bire pronaven
xwedin en paşîn bi xwe ne; û li şuna ko bidin paşiya
pronaven qersene (ye, ya, yen) rast bi rast dane pey
navderan.

man., xwe me, xwe

te, xwe vve, xwe

vî, ve, vvî, vve xwe van, vvan, xwe
Ev rengderen ha û navderen vvan bi veqetandeke dige-

hin hev. Veqetandek jî li gora mejere zayenda navdere
tete bijartin.

Hespe min, mehînen te, kiteba vî, qelemen vve, xaniye
me, çiyaye vve, küren van, keça vvan.

140 - Le heke navderen van rengderan bi avvakî ji
qisete ketine, hinge li gora mejer û zayenda navdere
yek ji pronaven qersene en îşarkî vedigere şûne û
rengder dibe pronaveke xwemalîn. Hervvekî gava em
"Ev rasteka min e, kanî ya te dibejin" mexsed "Ev rasteka min e,

kanîrasteka te" ye. Ji bo kurtî û spehîtiye em bejeya "rastek"
dubare nakin.

Çend mîsalen din: Min destmala xwe peyda kir, te jî ya xwe
dît Kiteba min ji ya te stûrtir e. Erde vvan avî ye; le ye me bejî ye. Evv

çû hespe xwe anî; tu jî here ye xwe bîne.
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- Heke rengderen xwemalîn tev de ji yek mejerî
ne hinge mirov dikare kurtebir bike û bibeje: "Hespe min
û te anîn" Li şuna ko bibeje "Hespe min û hespe te anîn " an
"Hespe min û ye te anîn " .

JMARNAV

141 - Jmarnav evv beje ne ko mejer an mixdare tiştan,
bi avvayen tevel didin zanîn û di qisete de bi navdareke
ve dibin an dikevin şuna vve; vve dinimînin û le vedigi-
rin.

142 - Jmarnav mejer û mixdaran an yekcar binavkirî
dikin û vvan vvele didin zanîn, an beî ko vvan tayîn
bikin, vvan bi avvakî mibhem peş me dikin. Ji vî avvirî
ve jmarnav du celeb in:

1 - Jmamaven binavkirî: çar, e çaran, çaryekji çaran yek, e
carim.

2 - Jmarnaven nebinavkirî: gelek, hindik, pir, betir, zehf
h.p.

JMARNAVEN BİNAVKİRÎ

143 - Jmarnaven binavkirî jî di nav xwe de bi çar
biran leva dibin:

1 - Jmamaven bingebîh

2 - Jmamaven rezîn
3 - Jmamaven birevvîn

4 - Jmarnaven komelîn
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144 - Herçî jmarnaven adetî j i yeke heta dav/iye tev de
jmamaven bingehîn in û jmarnaven mayin tev de ji
van tene der.

145 - Jmarnav j i ber bastûra xwe ve an sade an hevedi¬
danî ne.

En sade evv in ko ji hejmareke bi tene hatine pe: çar şeş,

yanzdeh, bîst, hezar, mîlyon h. p.
En hevedidanî evv in ko ji yeke betir hejmaran hatine

pe. Ev hejmaren ha bi gihaneka "û" bi hev tene giredan:
bîst û çar, sed û bîst, neh, hezar û neh sed û çil û yek, şeş hezar û penc
sed û çil û heşt, du mîlyon û sed hezar û penc, sed û neh. Hervvekî j i

mîsalen jorîn dixuye herçî yekîneken vvek sed, hezar,
mîlyon h. p. gava dubare, sebare... dibin navbera vvan û
navbera hejmara ko vvan daye pey hevgihamka "û"
nakeve: se sed, deh hezar, panzdeh mîlyon, çil û penc mîlyon h. p.
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TEVVANGA JMARNAVAN

143 - Jmarnav ji ber ko ji bejeyen guherbar in, gava di
qisete de dibin bireser, tene tevvandin û di navderen ko
didin peşiya vvan didin tevvandin.

147- QEYDA GELEMPER- Di tevvange de esil jmamave
sade ye. Ji levvre di jmarnaven hevedidanî de tevvang li
goreyî hejmara paşîn tete çekirin.

Û gava ev jmarnav dikevin peşiya navderan, navder
jî tevvanga hejmara paşîn dibin û pe ditevvin.

Ez çaran dibînim. Ez çar hespan dibînim.
Ez sihî dibînim. Ez sih hespî dibînim.
Ez sih û çaran dibînim.

Eme li jer, tevvanga jmarnavan, bi reze ve, digel xwe-
seriya her hejmare, yeko yeko û kom bi kom bibejin.

148 - NÎV: Gava ev jmarnav bi sere xwe ye û bi tiştekî
din ve ne giredayî ye bi "î" ye tete tevvandin: nîvî bide min,
nîvekî bide min, bi nîvî bike.

Le heke jmarnaveke din an navderek bi nîvî ve bûye
hinge "nîv" li goreyî tevvanga vvan tete tevvandin û ji ber
ko hikim li vvan nake her navder bi tevvanga xwe a
xweser ditevve.

Ji yek û nîve (nîvan) betir.
Ji çar û nîvan bâtir.

Ji çil û nîvî betir.
Nîv zebeşî (zebeşekî) bide min.
Nîv seve (seveke) bide min.
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Bîst û nîv zebeşî (zebeşekî) bide min.
Bîst zebeş û nîvan bide min.
Bîst û nîv seve (seveke) bide min.

Bîst sev û nîvan bide min.
Zebeş û nîvî (nîvekî) bide min.

Sev û nîve (nîveke) bide min.
Min ev hesp bi bîst zer û nîvekî kirî.
Min ev hesp bi bîst zer û nîvan kirî.
Min ev hesp bi çel zer û nîvî kirî.

Bi goşte nîv bizine em ter nabin.

149 - YEK: Ev jmamava ha bi "e" ye tete tevvandin: Ji
yeke, bîst û yeke, çel û yeke, sed û yeke, hezar û yeke, mîlyon û

yeke...
Le gava "yek" dikeve peşiya navdereke le hikim nake û

zayende xwe nadiye. Ji levvre navder li goreyî tevvanga
xwe ditevve: Ji yek hespî, yek mehîne, bîst û yek zebeşî ( bîst û
zebeşekî) bîst û yek seve ( bîst û seveke).

Çend mîsalen din: Minji hezar û yeke betir hesp hene.
Ez sed û yek hespî û hezar û yek çeleke dibînim. Ji bîst û
yek heta se sed û yeke bijmerîne. Min ev hesp bi çil û
yek zerî (bi çil û zerekî) kirî. Min bîst beranen xwe bi sih
û yek bizine (bi sih û bizineke) guhart. Biraye min ev
xanî bi sed û zerekî (bi sed û yek zerî) firot.

150 - Jmarnaven dido, sise, çar, penc, şeş, heft, heşt, neh,
deh, yanzdeh, dvvanzdeh, sezdeh, çardeh, panzdeh, şanzdeh, hevdeh,
hejdeh, nozdeh, bîst, bi "an" e tene tevvandin: Ji çaran, heştan, dehan,
bîstan; bîst û pencan, sed û nehan, se sed û heftan, hezar û şanzdehan,

hezar û çil û siseyan... betir.
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hejdeh, nozdeh, bîst, bi "an" e tene tevvandin: Ji çaran, heştan, dehan,
bîstan; bîst û pencan, sed û nehan, se sed û heftan, hezar û şanzdehan,

hezar û çil û siseyan... betir.
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Ev jmarnaven ha tevvangen xwe didin navderen xwe û
vvan jî vvek xwe ditevvînin: Bi şeş zeran, ji heft bizinan, di nav
hevdeh keçikan de, bi çel û heşt eskeran ve, ji du sed û nozdeh çelekan,
ji hezar û heşte û çar hespan.

151 - Jmarnaven sih, çil, pencî, şest, hefte, heşte, not,
sed bi "î" ye tene tevvandin: Ji çilî, şeşti, notî, sedî, penc sedî,
neh sedî, sed û çilî, hezar û du sedî, heft hezar û heşt sedî, çar mîlyon û

sedî... betir.
Ev jmarnaven hajî tevvanga xwe didin navderen xwe û

vvan jî vvek xwe ditevvînin: Bi sih zerî, ji çil bizinî, di nav
hefte keçikî de, bi not eskerî ve, ji sed û pencî çelekî...

152 - HEZAR: Ev jmarnav jî gava bi sere xwe ye bi T ye
tete tevvandin û hikim li navdera xwe jî dike.

Ji hezarî, ji yek hezarî, ji hezarekî betir.
Ez hezar hespî dibînim, ez hezar mehînî dibînim.

Le gava hezar bi jmarnaveke din ve bûye dikeve bin
hikime vve û li gora tevvanga vve hejmare tete tevvandin:
Ji çar hezaran, bîst hezaran, çel hezarî, çel û penc hezaran, sed hezarî,
sed û deh hezaran. . . betir.

Ji mile din jmarnava hezar gava ne bi sere xwe ye û
daye pey jmarnaveke din navdera xwe nema dikare
bitevvîne. Min ev tişt bi hezar zerî, çar hezar zer, çel hezar zer, çel û
penc hezar zer, sed û deh hezar zer kirî.
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BINGEHÊN
GRAMERA

KURDMANCÎ

Celadet Alî Bedir-Xan

Cihê Hawarê û xwedî û berpirsiyarê wê Celadet Alî Bedir-
Xan, di dîroka hişyaıî û întelektueliya gelê kurd de bilind e. Ma
miletekî bê ziman çi ye? Gelekî bê kultur, bê huner, bê edebiy-
at ji çi re dibe?

Eve, CelLıdetBeg xwest ku miletê kurd Ji cîhaneke tarî, kirêt
û cahîl derxe, berê wî bide ser riyeke rohnî, medenî û zana.
Loma wî tavilê dest avête zimanê kurdî, ji bo ku bike zimanekî
edebî û yê nivîsandinê, dest bi weşandina kovara xwe kir û bi
xêra wê kovarê ye ku em îro xwediyê zimanekî nivîskî yê stan-
dartin.

Ev pirtûka biçûk, lê wek nan û avê girîng, ji xebatên Celadet
Beg yên di Hawarê de pêk hatiye. Di vê xebata ku zimanzanê me
bi Bingehên Gramera Kurdmancî navandiye, li ser navdêr,
mêjer, tewang, veqetandek, pronav, rengdêr û gelek term û
formên din yên gramerî tête rawestandin.

Bi munasebeta öıranîna sedsaliya Celadet Alî Bedır-Xan û bi
hêviya ku wê xwendevan û nivîskarên kurd vê pirtûkê ji ber
serê xwe hilneynin, weşanxaneya me wê pêşkêşî pirtûkxaneya
kurdî dike.




