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Kurte 

 

Di destpêka vê xebatê de Devoka Goyan bi awayeke zimanzanî tê ber çavan û 

taybetmendiyên vê devokê yên giştî tên nîrxandin. 

Dûre jî mijara sereke, ango di Devoka Goyan de bikranîna lêkeran tê vekolîn. Ev 

mijar ji aliyê têşe ve ji berhemeke bingehîn a ku me ji xwe re kirî referans hatiye jê girtin. 

Ev xebata referans, xebata Mikaîl Bilbil û Bahoz Baran a ku bi navê ‘’Rêzimana 

Kurmancî’’ ye. Di vê pirtûka referansê de mijara ‘’lêkeran’’ hatiye bijartin û rê û rêgezên 

di pirtûkê de li ser vê mijarê, wek bingehên gramera kurmanciya standart hatine qebûlkirin. 

jibo ku xebateke sîstematîk bê amadekirin, rêzkirina sernavan rasterast ji vê pirtûka 

referans hatiye wergirtin. Ji bilê rêzkirina sernavan, nîşe, rêbaz û mînak jî li gor saziya 

pergala wê jê hatine girtin û bi vî awayî ev xebat hatiye amade kirin.  

Nivîsên îtalîk hemû ji kitêba referans hatine sitandin. Lewra tîpek tenê jî italîk be, 

wate ew e ku ew tîp ji referansê hatiye girtin. Li pey dayîna pişkên îtalîk, bi nivîsa normal 

wergêra heman pişkê li Devoka Goyan hatiye transkribe kirin.  

Di vê xebatê de , dikare bê gotin ku armanç li ser Devoka Goyan afirandina 

lêkolîna mijareke zimanzanî ye. Loma, di devokê de bi taybetî bikaranîna lêkeran hatiye 

vekolan. Di vê çarçovê de bikaranîna lêkeran di Devoka Goyan de çawa ye, rêgezên 

bikaranîna deman di Devoka Goyan de çawa nin, demên lêkeran di Devoka Goyan de 

çawa pêk tên, di raweyên deman û raweyên xwestekî di devokê de çawa tên damezrandin û 

pirsên hwd bûne kaniya vê lêkolînê.  

  

Peyvên sereke: Devoka Goyan, kurdiya standart, lêker, rawe.  
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Özet 

Bu çalışmada başlangıçta Goyan ağzı dilbilimsel bir açıdan göz önüne alınmış, bu 

diyalektin genel özellikleri ortaya konmuştur.  

Daha sonra da temel konu, yani Goyan Ağzında Fiillerin Kullanımı irdelenmiştir. 

Bu konu, iskelet itibariyle, referans olarak seçilen temel bir eserden alıntılanmıştır. Söz 

konusu bu referans, Mikail Bülbül ve Bahoz Baran tarafından kaleme alınan, ‘’Rêzimana 

Kurmancî’’ adıyla bilinen eserdir. Bu eserden ‘’lêker’’(fiiller) konusu seçilmiş ve kitabın 

bu konuda verdiği kaideler, bu çalışmada standart Kurmanci gramerinin genel kaideleri 

olarak kabul edilmiştir. Sistemli bir çalışmanın meydana gelebilmesi için, başlıkların 

sıralanışı doğrudan doğruya referans alınan bu kaynaktan alınmıştır. Bunun yanında, 

notlar, kurallar ve örnekler de sözkonusu eserin dizin sistemi esas alınarak çalışmamızda 

yer almıştır.  

İtalik eğik yazı ile yazılmış olan kısımlar tamamen referans alınan eserden 

doğrudan doğruya alınmışlardır. Buna göre italik eğik yazıyla yazılmış bir tek harf bile, 

kendisinin referanstan doğrudan doğruya alındığını gösterir. İtalik yazıyla yazılmış bir 

kısımdan hemen sonra o kısmın normal yazıyla Goyan diyalektine çevrilmiş transkribe 

karşılığı verilmiştir.  

Denebilir ki bu çalışmada amaç, Goyan Ağzı üzerinde linguistik bir araştırmanın 

konusunu oluşturabilmektir. Bu nedenledir ki Goyan Ağzı’nda fiillerin kullanımı konusu 

öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu anlamda Goyan ağzında fill kullanımının nasıl olduğu, 

fiil zamanlarının kullanım disiplinleri, fiil zamanlarının Goyan ağzında oluşumu, zaman ve 

istek kiplerinin bu ağzın özelliklerine göre kurulması ve sair konulardaki sorular bu 

çalışmanın başlamasında esin kaynağı olmuştur.  

 

 

 

 

 

Anahtar sözcükler: Goyan ağzı, standart kürtçe, fiil, çekim. 
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Destpêk 

 

  Wek tê zanîn yek ji kêşeyên herî mezin ên li ser zimanê kurdî standardizasyon e. 

Her çiqas di vî warî de lihevkirinek hebe jî ev ne li asteke pêdandî ye. Yekitiya zimanê 

kurdî, ketiye bin zextên siyasî û niha tê dîtin ku bandora sedemên siyasî li ser zimanê kurdî 

rûxandineke mezin pêk aniye. Ev rûxandin, ji têkilbûna peyven zimanên serdest heta ji hev 

dûrketina zaraveyan bi vegir li ser kurdî berfireh bûye. Ji van hêmanên gengaziyê, dikare 

bê dîtin ku ji hev dûrketina zaraveyan di standardizasyonê de xwedî pareke mezin e. Ji hev 

dûrketina zaraveyan li aliyekê be, di nava heman zaraveyê de jî, di navbêna devokan de 

jihevdûrketin û cûdahî çêbûne. Loma ji bilê zaraveya Soranî, standardizasyoneke xurt li ser 

zaraveyekê tenê jî ne hatiye damezrandin. Armanca vê xebatê, di damezrandina 

standardizasyoneke xurt û vegirtî a li ser zaraveya kurmancî de, pêk anîna alikarî an jî 

tevkiriyekê ye. Lê belê, divê bê zanîn ku ev xebat, her çiqas ji bo bûyîna alîkariyekê di 

warê xebatên standardizasyona zaraveya kurmancî de xwedî mîsyon be jî, berî her tiştê 

xebateke lêkolîna devokan e; û bi vê mebesta sereke hatiye amade kirin. 

 

Dema dest bi vê xebatê hat kirin, hewce bû ku reçikeke li ser standardizasyona 

kurmancî a ku xêzkirî bê dîtin û ev xebat jî hevrastê wê rêçikê bê amade kirin. Ango diviya 

rêçikek di warê standardizasyona kurmancî de destê me de hebûya ku em xebata xwe li gor 

rêgezên wê çêbikîn. Li vir misyon madem alikar bûna standardizasyonê ye, divê çi-biçûk  

 çi-mezin, hemû xebat li gor rêgez û prensipên refereansekê bên kirin. Di amade kirina vê 

xebata xwe de, me jî xebateke din ji bo xwe wek referans dît û me ev xebat li ser rêgez, 

rêbaz û bingehên wê xebatê yên gramatîk damezrand. Nasnameya wê xebata me ji bo xwe 

kirî referans wiha ye: Mikail BILBIL-Bahoz BARAN, Rêzimana Kurmancî, Weşanên 

Enstîtuya Kurdî ya Amedê, 2008. Me ev kitêb wek rêçika kurdiya standart qebûl kir û 

me devoka Goyan di wê rêçikê de înaye ber çavan. Peyv, hevok, hevoksazî, rêbaz û 

hêmanên din ên di vê referansa me de hatine diyar kirin, me di xebata xwe de bi forma 

devoka Goyan nişan kiriye. Hemû mînak û rêbazên di vê gotarê de cîh girtî, ji xebata 

referans hatine girtin. Ji bilê minak, rêbaz, nîşe û hemanên vegotiniyê en ku di xebata 

referans de heyî, me tu mînak, rêbaz, nîşe û hêmanên din ji kîsê xwe di vê xebatê de 

çênekiriye. Bi kurtasî ev xebat, hêlîya beşekê xebata Mikaîl BÜLBÜL û Bahoz BARAN, a 
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ku me ji bo xwe kirî referans e. Lê belê ev hêlî (neynûk), bêguman li gor rêgezên fonetîka 

devoka Goyan, vegotiniya referansê dibiriqîne.  

 

Mîna hemû xebatên lêkolîna devokan, ev xebat jî di çarçoveya distûrên zanista 

fonetîk/dengzanî de damezraye. Herçiqas vegira wê biçûk be jî vê xebatê de fonetîka 

Devoka Goyan di mijara lêkeran de bi awayeke xurt hatiye berçav kirin. Hemû hêmanên 

dengzaniyê ên ku cûdahiyên di navbêna zimanê Devoka Goyan û zimanê standart de bi 

berfirehî hatine rave kirin.  

 

Li gel dawiyê em dixwazîn bibêjin hêviya me ewe ku ev xebata wek gotar û 

bendekê, lê biçûk û bê-hesêb ji bo xebateke firawan a li ser Devoka Goyan bibe pêngavek. 

Ji ber ku em bawerin, Devoka Goyan di nava devokên kurmanciya me de xwedî ciheke 

taybet e û hêjayê lêkolînekê ji dil e.  

 

Bi van hêvî û gotinan, . ji bo şewirmendiya wî em dixwazin spasiyên xwe yên herî 

dilsoz ji Birêz Mikaîl Bilbil re bînîn ziman.        

  

         Sıddık BAYRAM  

            Mêrdîn-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞA YEKEM 
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DEVOKA GOYAN 

 

1.1. DEVOKA GOYAN 

 

1.1.1. Derbarê Devoka Goyan de Çend Gotin:  

Devoka Goyan, devokekî zaraveya kurmancî a ji aliyê kurdên Eşîra Goyî ve tê 

axaftin e. Şêniyên gundên vê eşîrê hemû bi devokekê diaxivin û ev devok di herêmê de 

wek ‘’Kurdiya Goyan’’ ‘’Goyîkî’’ an jî ‘’Kurdiya Goyanî’’ tê naskirin. Ji bo vê devokê 

tişta herî balkêş ewe ku di herêmê de mirovên endamê vê eşîrê tenê bi vê devokê diaxivin. 

Ev jî nîşan dide ku di nava mirovên bi vê devokê diaxivin de ji aliyê biyolojîk ve 

pêwendiyeke eşkere heye. Ango mirovên vê devokê diaxivin bi gelemperî ji silalekê tên, 

pêşiyên wan bi giştî mirovên hev bûn. Lewre yekitiyeke teqez û tûj di nava zimanê wan de 

çêbûye û ji aliyê devoka axaftina xwe ve ji eşîrên din ên li herêmê cîranên wan, weke 

Ertoşiyan, Jîrkiyan, Spêrtiyan, Teyîyan û hwd. cûda diaxivin. Ev cudahiyên vê devokê pêk 

tînin li gor taybetmendiyên rêzimanî dikarin bikevin nava çarçoveyeke zanistî û dikarin li 

ser hinek rêgezên fonetîk û etîmolojîk bên nirxandin. Armanca vê lêkolînê jî, ne kêm-ne 

zêde, ewe k 

u destpêkekê ji bo vê nirxandinê ava bike.  

1.1.2. Çend Taybetmendiyên Sereke di Devokê de:  

Ji bo têgihiştineke hêja, em dixwazin derbarê rê û rêbazên rêziman û dengzaniya vê 

devokê de hinek agahiyan bidin dest. Berî her tiştî divê em bidin zanîn ku Devoka Goyan, 

ji aliyê rêgezên rêzimanî, hevoksazî û etimolojîya xwe ve bêguman dikeve bin disiplîna 

zaraveya kurmancî. Ango, hemû cûre peyvên vê devokê, biwêjên vê devokê, çîrok, 

çîrçîrok, mamik, metelok, destan û hemû hêmanên vê devokê kurmancî ne û ji aliyê hemû 

kurdên kurmanc ve bi awayeke xurt û zindî jî tên bikaranîn. Lê wek devokekî axaftinê, 

cudahî bi gelemperî di dengzanî (fonetîk)’ya peyvan û bikaranîna çend qertafan de heye. 

Wekî din, cudahiyek di navbêna Devoka Goyan û kurmanciya giştî de tûne ye. Ji bo 

têgihiştina taybetmendiyên devokê pêwîst e ku mirov devokeke din ji bo xwe wek zimanê 

standart bigire û devoka mijara lêkolînê bi wê devoka standart re hevber bike. Ji bo vê 
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yekê; me jî di xebata xwe de Devoka Goyan bi ‘’kurdiya standart’’ re hevber kiriye û çend 

cûdahîyên Devoka Goyan ên ku ber mijara me bikevin, bi kurtasî derxistiye holê. 

Dengên peyvan di Devoka Goyan de cûda tên gotin. Bi gotineke din, peyvên 

Devoka Goyan ne peyvinê ji kurdiya kurmancî cûda ne, lê belê awayê gotina van peyvan 

di devokê de cuda ye. Bonimûne peyva ‘’axaftin’’ê di devokê de wek ‘’oxoftin’’ tê gotin. 

Ango, Dema mirov guh dide axaftina bi Devoka Goyan, mirov ne ziman an jî zaraveyeke 

cûda lê dengeke cuda dibihîze. Ev dengê cûda, bi me, di şibe dengê zimanê Farisî. Lewra 

Kurdên Goyî ji xwe dibêjin pêşiyên me ji welatê Îranê hatîne. Dema mirov li dengê zimanê 

wan dinêre, rastiya vê gotina wan jî pêkan û mimkîn dibe. Em bawerîn ku ji bo vê gotinê jî 

lêkolînekî xurt di warê linguîstîk û dîrokê de hewce ye.  

Piştî van çend gotina em dixwazîn pevguherînên dengzanî, yên ku cudahîyên 

devokî di peyvan de an jî di dengên peyvan de pêktînin li vir bi awayekî kurt û xulese diyar 

bikîn. Mirov dikare taybetmendiyên vê devokê wiha rêz bike:  

➢  Hinek dengên ji kurdiya standart cûda di devokê de hene. Ji bo van denga di 

alfabeya kurdî de tîp jî tune ne. Ji ber vê yekê da ku naskirina wan dengan hêsan 

bibe, divê em serî de hinêk tîpan ji xwe re wek referans bigirîn û van dengên 

Devoka Goyan bi wan tîpan transkrîbîze bikîn. Dengên di devokê de taybet, ligor 

alfabeya Fonetik a Navnetewî (IPA) dikarin wiha bên transkrîbe kirin: 

 

 ᴚ,ᴚ → wek غ’a Erebî tê xwendin. Minak: dengên di peyvên Xezal, xeyb xerîb  

wek ᴚezal, ᴚerîb, ᴚeyb tên gotin.  

 

Œ,œ → ev tîp dişibe ö’ya tirkî lê ji wê stûrtir e. Wek tevlîhevbûna ‘’üö’’ tê bi deng 

xistin. Dı peyvên Devoka Goyan de zaf tê bikaranîn; kœn (kon, çadir), tœg(tog, 

qeymax), şœr (şor), qœr (qor) 

 

y:, y: → ev tîp wek ü’ya Tirkî tê bidengxistin. Lêbelê ji wê stûrtir e. Mînakên wek 

qy:r (qûr), by:k (buk), hy:r (hûr) sty:r (stûr), zy:, (zû), hily: (alû), ty:r (tûr) ky:r 

(kûr) û hwd. Dikarin bên dayîn.  

 

 

➢ Pevguherîn di hinek tîpên dengdêr de çêdibe. Bonimûne; 
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tîpa ‘’e’’ya kurdiya standart di devokê de dibe ‘’a’’; 

tîpa ‘’a’’ya kurdiya standart di devokê de dibe ‘’o’’; 

 tîpa ‘’o’’ya kurdiya standart  di devokê de jî dibe ‘’œ’’ 

tîpa ‘’û’’ya kurdiya standart jî di devokê de jî dibe ‘y:’’ 

 

Em dikarin van guherînan wiha formulîze bikin: 

[ e→a→o→œ ] 

[ û→ y:  ] 

 

Peyvên minak li jêr in: 

 e→a    a→o       o→œ   û→ y:  

zer →zar  ax → ox       çov → çœv  qûr→qy:r 

dev →dav da r→ dor        kon → kœn  hûr→ hy:r 

şer →şar agir → ogir       sond → sœnd  dûr→ dy:r 

şekir→şakir av → ov       gor → gœr   zû→ zy: 

per →par zarok → zorœk    mamoste→momœsta ûr→ y:r 

rev →rav Tarî → torî       serok → serœk  pût→ py:t 

pez →paz  şivan→ şivon       Apo → Opœ   tûr→ ty:r 

 

Nîşe 1: Divê neyê jibîrkirin ku îstîsnayên vê yekê hene: ji bo pevguherîna e→a’yê 

peyva ‘’şev’’ di devokê de nabe ‘’şav’’, lê dibe ‘’şêv’’; ‘’deh’’ di devokê de nabe 

‘’dah’’, disa wek ‘’deh’’dimîne. Em dikarin zêdetir jî mînakan bidîn.  

Ji bo pevguherîna a→o’yê; peyva ‘’çav’’ nabe ‘’çov’’, lê dibe ‘’çehv’’; peyva 

‘’kanî’’ nabe ‘’konî’’ lê dibe ‘’kehnî’’… Zêdetir jî mînak hene.  

Jibo pevguherîna o→œ’yê jî peyva ‘’sor’’ nabe ‘’sœr’’ dibe ‘’suehr’’ ; peyva ‘’ronî’’ 

nabe ‘’rœnî’’ lê dibe ‘’ruehnî’’. 
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Nîşe 2: ji bo pevguherîna a→o’yê îstîsnayeke mezin heye: Eger peyv yek kite be û 

bi du dengdaran xelas bibe, di peyvê de pevguherîn çênabe. Bonimûne:  

‘’Dest’’, nabe ‘’dast’’, ev peyv di devokê de jî ‘’dest’’ e.  

‘’Kesp’’ nabe ‘’kasp’’, ev peyv di devokê de jî ‘’kesp’’ e. 

‘’Hesp’’ nabe ‘’hasp’’, ev peyv di devokê de jî ‘’hesp’’ e.  

‘’Reng’’ nabe ‘’rang’’, ev peyv di devokê de jî ‘’reng’’ e. Û hwd. mînak zêdetir dibin. 

 

➢ Di dema niha, dema bê û raweyên xwestekî de wextê lêker li gor kesê yekjimarê 

sêyemîn tê kişandin, qertafa ‘’it’ê li dawiya lêkerê zêde dibe. Ez bawerim ev form, 

formeke kevn e di kurdî de. Lewra Elî Herîrî di helbesteke xwe de wiha dibêje:  

 

‘’dilê mehzûn kefaret bit, 

be îm şeb taze mehman têt 

Bi mizgînî beşaret bit 

Kê mehman canê canan têt’ 

 bonimûne, li hevokên jêrîn binêrin:  

Forma standart    forma Devoka Goyan 

Ew xwarin dixwe.     Ew xorîn dixwit.  

Rizgar diçe malê.    Rizgor diçit mole.  

Zelal dê li kitêbe bixebite.    Zelal dê li kitêbe bixebitit. 

 

➢ Lêkera ‘’bûn’’ê di kişandina raweyên deman de dema dibe qertaf , tîpa li serê vê 

peyvê diguhere û dibe ‘’v’’. Bi taybetî di kişandina demên wek Çîroka Dema 

Boriya Nediyar û Çîroka Dema Bê de ev pevguherîn çêdibe. Mînak:  

 

Çîroka Dema Boriya Nediyar:  

Ew hotvy:(ew hatibû) → hati-bû=hot-vy: 

Mi Xorvy:(min xwaribû) → xwari-bû=xorvy: 

Elî pirsîvy:(Elî pirsîbû) → pirsî-bû=pirsî-vy: 

A by:vy:m momœsta(Ez bûbûm mamoste) → by:-vy:m 

 

Çîroka Dema Bê: 

Ew hotivoyo(ew hatibûya) → hoti-vo-yo 



13 
 

Mi xorvoyo(min xwaribûya) → xor-vo-yo 

Elî pirsîvoyo(Elî pirsîbûya) → pirsî-vo-yo 

A by:vomo momœsta(Ez bûbûma mamoste) → by:-vo-mo 

 

➢ Gotina cînavkên kesane di devokê de cuda ne. jiber ku mijara vê xebatê bi giştî li 

ser kişandina lêkeran e, dive ji bo têgihiştinekê berfireh em bidengxistina van 

cînavkan di serî de diyar bikîn. Tabloya jêrîn fonetîka cînavkên kesane di devokê 

de nîşan dide.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wek di tabloya jorîn de tê dîtin, forma oblîk a kesê yekjimarê sêyem di Devoka Goyan de 

dibe ‘awi’ (wî) û , forma oblîk a kesê pirjimarê dûyem jî di Devoka Goyan de dibe 

‘hawa’(we). forma oblîk a kesê yekjimarê yekem jî di Devoka Goyan de carinan dibe ‘mi’. 

cînavka ‘’tu’’ jî, di devokê de wek ‘’tûe’’ tê derxistin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formên xerû Formên Oblik 

standart Devoka Goyan standart Devoka Goyan 

K
es

 

 
Kesên 

yekjimar 

Ez  A Min Mi(n) 

Tu Tûe Te  Ta/te 

Ew Ew Wî/wê  Wi/ awi 

 
Kesên 

pirjimar 

Em  Em Me  Ma  

Hûn Hy:n We  Hawa  

Ew Ew Ew  Won  
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BEŞA DUYEM 

DI DEVOKÊ DE LÊKER 

 

 

 

2.1. Dİ DEVOKA GOYAN DE BİKARANÎNA LÊKERAN 

 

2.2. LÊKER 

‘’Lêker, kar, tevger û kirina heyberan nîşanî mirov didin. Cihê ku lêker lê hebe, tevger, kar 

û bûyîn heye. Lêker, qertafên deman û kesan distînin û darazan çê dikin.  

 

2.2.1. Navên Lêkeran 

‘’Dema ku em raderê li lêkeran bar kin, navên lêkeran derdikevin holê.Di Kurmancî de 

rader qertafa -(i)n e. Piraniya lêkerên Kurmancî bi qertafên –î, -iya, -a, -t, -and’ê çê bûne. 

Piştî van qertafan jî rader tê û navên lêkeran çê dikin.’’ 

 

 

 

 

 

Jibo Lêkerên pêkhatî 

 

Forma Standart Devoka Goyan 

Navê 

Lêkerên 

Pêkhatî 

Navdêr Qertaf Rader 
Navê Lêkerên 

Pêkhatî 
Navdêr Qertaf Rader 

Kel-î-n Kel -î -n Kel-î-n Kal -î -n 

Kol-a-n Kol -a -n Kœl-o-n Kœl -o -n 

Bez-iya-n Bez -iya -n Bez-î-n  Baz/bez -î -n 

Rij-and-

in 
Rij -and -in 

Reht-in/rişt-

in/ rêj-ond-in 
Rêj/verêj -ond -in 

Paras-t-

in 
Paras -t -in Poros-t-in Poros/porêz -t -in 
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➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Lêkera ‘’baz’’ ê de qertafa –î, nedageriyaye ser –iya/iye û forma navdêr ji vê lêkerê 

re bi du awayan jî tê bikaranîn: baz, bez. Ev her du formên navdêrê jî di nava 

kurdên Goyî de tên bikaranîn.  

 

➢ Di tabloya yekem de wek tê dîtin lêkera rijandinê di devoka goyikî de xwedî ciheke 

balkêş e. navê lêkerê bi 3 awayan tê bikaranîn. (rijond-in, reht-in, rişt-in) Ji van her 

sê formên hanê forma ‘’reht-in’’ di heman demê de ligor devokê jibo kêşandina 

dema boriya diyar a vê lêkerê tê bikaranin. (min reht) dema boriya forma rijandinê 

jî, dema boriya forma riştinê jî, bi ‘’rehtin’’ê tên bikaranin. Navdêra vê lêkerê jî ne 

wek a standart ‘’rij’’ e, lêbelê ‘’rêj’’ e. Wek mînak, goyî nabêjin ‘’min rijand’’ an jî 

‘’min rişt’’lê dibêjin ‘’min reht’’. Navdêra vê lêkerê jî bi du forman di devokê de 

cih digire. (Rêj, verêj)  

 

➢ Lêkera parastin nezîkî ya standart e.  

 

➢ Di Tabloya duyem de em dibînîn ku tîpa ‘y’yê jibo zeliqandina her du tîpen 

dengdêr hatiye bikaranîn.  

Standart Devoka Goyan 

Navê 

Lêkerên 

Xwerû 

Navdêr Rader qertaf 
Navê Lêkerên 

Xwerû 
Navdêr rader qertaf 

Hat-in Hat -in - Hot-in Hot -in - 

Çû-n Çû -n - Çœ-y-în Çœ -(y)in  

Ma-n Ma -n - Mo-y-in Mo -(y)in  

 Jibo Lêkerên Xwerû 
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 ‘’Qertafên lêkeran çê dikin pênc heb in û yên herî pir tên bikaranîn –î û –and’ e. –î 

di hinlêkeran dageriyaye a-‘yê, di hinan jî de dageriyaye –iya’yê. Qertafa –and’ê jî 

di hin lêkeran de dageriyaye –t’yê. Li gorî herêman her du form jî tên bikaranîn.’’ 

 

-î: Ev qertaf tê dawiya navdêran û bi piranî lêkerên negerguhêz çê dike û di hin lêkeran de 

qertafa –î’yê guheriye bûye qertafa –a. Di hin lêkeran de jî guheriye û bûye –iya. 

 

Mînak:  

Kolîn bûye kolan  çêrîn bûye çêran  kutîn bûye kutan 

 Kêlîn bûye kêlan  kelîn bûye kelan  pêçîn bûye pêçan 

  

Revîn bûye Reviyan  meşîn bûye meşiyan  gerîn bûye geriyan 

Çêrîn bûye çêriyan  bezîn bûye beziyan  kelîn bûye keliyan 

 

 

 Di Devoka Goyan de:  

➢ revîn nabe reviyan, navdêra ve lêkerê wek ‘rev’, ango (RAV) tê bikaranîn. 

 

➢ Çêran nabe çêriyan, navdêra vê lêkerê dibe ÇÊRE an jî çêrandin (ÇÊRONDIN) 

 

➢  meşîn ji xwe di Devoka Goyan de tune ye. Li şûna vê lêkerê rêveçûyîn 

(RÊVEÇŒYÎN tê bikaranîn.  

 

➢ bezîn nabe beziyan, navdêra ve lêkerê dibe BEZ an jî BAZ. pêçîn ji xwe tune ye, 

şûna ve lêkerê Devoka Goyan de ‘peçandin’ (PÊÇONDIN) tê bikaranîn.  

 

 

➢ kelîn nabe keliyan, dibe ‘kel’ (KAL). 

 

➢ Gerîn nabe geriyan, dibe ‘’gerhan’’ (gARHON≈Giarhon). Li vir tişta balkeş ewe ku, 

qertafa –iya, veguhestiye tîpa h’ye. (geriyan=giarhon) 
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Di hin lêkeran de qertafa –and’ê dageriyaye –t’yê. 

 

Guherandin bûye Guhertin   Qeşirandin bûye Qeşartin 

Nihêrandin bûye Nihêrtin   Alisandin bûye Alastin 

Bihîsandin bûye bihîstin   Axivandin bûye Axaftin 

Guvêşandin bûye guvaştin   Pelixandin bûye pelaxtin 

 

 

Ev rêbaz, di Devoka Goyan de jî wiha ye. Dema mirov mînakên jor li gor vê devokê 

kartîne, ji bilê guhertinên dengên dengdêr guhertineke din nabîne; 

  

Guherondin→guhartin 

bihîsondin→bihîstin 

oxivondin→oxoftin 

olisondin→olostin 

 

 

 

‘’Wateya herdû forman yek in lê di hin lêkeran de tenê forma –t’yê maye. 

Mînak:Avêjtin, firoştin,girtin,xwestin,hejmartin,parastin,spartin,veşartin, şûştin, koştin, 

kuştin, Ajotin… ‘’ 

 

 

Di kurdiya Devoka Goyan de jî ev rêbaz cih de ye. Lêbelê ji bo hinek ji van lêkeran 

rewşeke cuda xuya dibe. Bonimûne, di hinekan de lêzêdebûna tîpa ‘h’yê çêbûye; 

 

 

 

nişe: lêkera ‘nihêrandin’ê di goyîki de nayê bikaranîn. Şûna vê lêkerê di devokê de ‘’herê 

kirin’’ (harê kirin) an jî bi pevguherîna tîpa ‘ê’ yê ‘hêre kirin’ heye. Bonimûne: min harê kir 

darê. (min li darê nihêrî) 
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avêtin buye avêhtin (ovehtin) → tîpa h’yê lê zêde bûye.  

Firoştin bûye firohtin (firehtin) → tîpa h’yê lê zêde bûye. 

Ajotin bûye ajohtin (ojehtin) → tîpa h’yê lê zêde bûye. 

 

 

Di nava mînakên li jor mamoste diyar kirî, ji bilê guhertina dengdêrê tu guhertinên din 

çênebûne; 

 

xwestin →xostin Tenê tipa dengdêr a di nava peyvê de guheriye. 

parastin →porostin Tenê tipa dengdêr a di nava peyvê guheriye. 

Spartin →sportin Tenê tipa dengdêr a di nava peyvê guheriye 

Veşartin →veşortin Tenê tipa dengdêr a di nava peyvê guheriye 

 

Şûştin →şûştin     qet ne guheriye. 

Kuştin →kuştin    qet ne guheriye. 

 

Hejmartin →êjmortin Tîpa ‘h’yê ji serê peyvê ketiye û ‘’e’’ bûye ‘’ê’ 

 

Bêhtir mînak hene ku bên dayîn, lêbelê jiber ku me xebata xwe xistiye çarçoveya xebateke 

diyare, em wek bi rêgez nikarîn mînakan ji bilê yên wê xebatê bidîn. 

 

 

 

2.2.2. Di Lêkeran de Kes 

‘’Lêker qertafên kesane distînin û li gorî kesan ev qertafana diguherin. Qertafên kesane li 

dawiya lêkeran tên nivîsîn.’’ 

Di Devoka Goyan de kesê yekemê yekjimar dema xwerû tê bilêvkirin, ne wek forma 

standart ‘’Ez’’ê derdikeve, lê wek denga ‘’A’’ derdikeve. ‘z’ya li dawiya wî, jê dikeve û 

ew ‘E’ya dimîne jî dibe ‘A’. 
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➢ Kesê yekjimarê duyemê a forma xwerû jî ne wek ‘Tu’ tê bi deng xistin; weke  

‘Tûe’ tê bi deng xistin.  

 

➢ Kesê yekjimarê sêyem jî dema tê kişandin ne wek forma standart qertafa ‘e’yê 

distîne; qertafa ‘it’ê distine.  

➢   

Li vir baş xuya ye ku ev forma qertafa kesê sêyemînê yekjimar, ji demên pir kevin 

bi saya Devoka Goyan gihaştiye dema me û roja niha de jî di vê devokê de bi 

awayekî xurt aktîf e. Heman demê de di axaftina rojane de jî bi gelemperî tê 

bikaranîn. 

 

 

Kes Kişandina Lêkerê Kişandina Lêkerê 

STANDART 
DEVOKA 

GOYAN 
STANDART 

DEVOKA 

GOYAN 
STANDART 

DEVOKA 

GOYAN 

K
es

ên
 y

ek
ji

m
a
r
 

1. 
Ez→ -im’ê 

distîne 

A→im’ê 

distîne 
Di -xw + im 

Di -xw 

+im 
Çû + m 

Çû 

(çœ)+m 

2. 
Tu→ -î’yê 

distîne 

Tûe→ -

î’yê distîne 
Di-xw + î Di-xw + î Çû + yî 

Çû (çœ)+ 

yî 

3. 
Ew→ -e’yê 

distîne 

Ew→-

it’yê 

distîne 

Di-xw + e 
Di-xw + 

it 
Çû Çû (çœ) 

K
es

ên
 p

ir
ji

m
a
r
 1. 

Em→ -in’ê 

distîne 

Em→ -

in’ê distîne 
Di-xw + in 

Di-xw + 

in 
Çû + n 

Çû (çœ)+ 

n 

2. 
Hûn→ -in’ê 

distîne 

Hy:n→-

in’ê distîne 
D-ixw + in 

D-ixw + 

in 
Çû + n 

Çû (çœ)+ 

n 

3. 
Ew→ -in’ê 

distîne 

Ew→ -in’ê 

distîne  
Di-xw + in 

Di-xw + 

in 
Çû + n 

Çû (çœ)+ 

n 
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Nîşe: Di dema borî diyar de lêkerên negerguhêz qertafa kesê sêyem û yekjimar e’yê 

nastînin. 

Mînak: Ew hate kuştin.(-e zêde ye) 

 

 Lê di kurdiya Devoka Goyan de ev rêbaz ne li cih e. Ango –e lê zêde nabe. Koka 

formê dimîne.  

Mînak: ew hat kuştin. (ew hot kuştin) -e lê zêde nebûye.  

 

 

 

2.2.3. Li Gorî Wateya Xwe Lêker 

 

2.2.3.1. Lêkerên Pêkanînê: 

Kirde karekî dike an pêk tîne. Di vî karî de navgînekê bi kar tîne. Ev cure lêker gerguhêz 

in. 

Mînak:Birîn, xwendin, nivîsîn…  

 

Di Devoka Goyan de jî ev cure lêker gerguhêz in û heman wateyê nîşan didin.  

    

 

2.2.3.2. Lêkerên Rewşê:  

Rewşa kesekî yan jî tiştekî diyar dikin û negerguhêz in.  

Mînak:Raketin,meşîn, rabûn, rûniştin…  

 

di Devoka Goyan de jî ev cure lêker gerguhêz in û heman wateyê nîşan didin. 

 

 

2.2.3.3. Lêkerên Bûyînê:  

Qewimînên ku vîna mirovan tê de tune ne diyar dikin û negerguhêz in. 

 Mînak:Mezinbûn, mirin, tîbûn, birçîbûn… 

 

 di Devoka Goyan de jî ev cure lêker gerguhêz in û heman wateyê nîşan didin. 
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BEŞA ŞÊYEM 

DI DEVOKÊ DE RAWE 

 

 

 

3.1. DI LÊKERAN DE RAWE  

 

Du raweyên lêkeran hene: Raweyên demî û raweyên xwestekî. Raweyên demî wateya demê 

didin lêkeran. Di deman de du kokên lêkeran hene; Ji bo dema niha û bê kokek, ji bo dema 

borî jî kokeke cuda tê bikaranîn. 

 

 Mînak: Lêker “Xwarin”ê 

 

Koka Dema Borî: 

 Min xwar(‘xwar’ koka dema borî) 

 

 Koka Dema Niha û Bê: 

 Ez dixwim(‘xw’ koka dema niha)  

 Ez ê bixwim(‘xw ‘koka dema bê) 

 

di Devoka Goyan de jî rawe wek forma standart tê bikaranîn. Cûreyên raweyê û 

taybetmendiyên wê jî bi heman awayî ne. cûdahî tenê di dengan de heye. Wek berê jî me 

destnîşan kiribû, deng di Devoka Goyan de bi rengekî balkêş tên holê. Bonimûne em 

dikarin mînakên li jor li gor Devoka Goyan nîşan bidîn.  

 

Koka Dema Borî: 

 Mi xor(‘xor’ koka dema borî a lêkera ’ xwar’ê) 

 

Koka Dema Niha û Bê: 

A dixwim (‘xw’ koka dema niha)   

Ez ê xwim (‘xw ‘koka dema bê)→qertafa dema bê, ’–dê’’ ketiye 
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Dema em qertafa raderê ‘–in’ê ji lêkeran bavêjin koka dema borî bi dest dikeve û ev kok ji 

bo hemû demên borî tên bikaranîn. 

Mînak:  

 Lêker       koka dema borî 

Girtin   -in bê avêtin    girt    Min girt.  

Parastin  -in bê avêtin    parast   Min parast.  

Kelandin -in bê avêtin   keland   Min keland. 

Meşandin -in bê avêtin   meşand  Min meşand. 

Reviyan  -(i)n bê avêtin  reviya   Ew reviya. 

Keliyan  -(i)n bê avêtin  keliya    Xwarin keliya.  

Kirin   -in bê avêtin kir  Wî kir. 

Bûn   -in bê avêtin bû Ew bû. 

 

 

 

Forma Devoka Goyan: 

 

Lêker        koka dema borî 

Girtin   -in bê avêtin girt   Mi girt.  

Porostin  -in bê avêtin porost   Mi porost.  

Kelondin -in bê avêtin kelond    Mi kelond. 

Meşandin -in bê avêtin meşand   Min meşand.→(ev lêker tune ye.) 

Ravîn   -(i)n bê avêtin avî    Ew revî. 

Kelîn   -(i)n bê avêtin kelî    Xorin kelî.  

kirin   -in bê avêtin kir    Wi kir. 

By:yîn  -in bê avêtin bû    Ew bû. 

 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 
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➢ Wek jorîn xuya dike, dengên ‘a’ guherine û bûne ‘o’. jixwe ew guhertinên 

tîpan hatine binxêz kirin.  

 

➢ Lêkera ‘meşandin’ di Devoka Goyan de tune ye. An jî nayê bikaranîn. Berê 

jî me gotibû ku li şûna vê lêkerê kurdên goyî dibêjin ‘rêveçœyîn’. 

Bonimûne; Ew rêveçœ. (ew meşiya) 

 

➢ Lêkerên wek reviya û keliya di Devoka Goyan de bi vî awayî nayên 

bikaranîn. Lê wek revî, kelî û hwd tên bikaranîn.  

 

➢ Forma mastar a lêkera bûn’ê di di Devoka Goyan de dibe bûyîn. Ango tîpa 

y’yê lê zêde dibe.  

 

 

3.1.1. Raweyên Demê 

 

3.1.1.1. Demên Borî:  

Bûyer an qewimînên ku bi dawî bûne diyar dike. Di dema borî de eger lêker gerguhêz 

be kirde diyarbûyî ye û pêveber li gorî kes û yekjimarî û pirjimariya bireserê qertafan 

distîne(ergatîfî). Dema borî di nava xwe de dibe du beş: 

 

 

 

3.1.1.1.1. Dema Boriya Diyar:  

Bûyer an qewimînên ku kirde bixwe tê de ye diyar dike. Dema ku em raderan ji lêkeran 

bavêjin koka dema boriya diyar ya li gorî kesê sêyem û yekjimar dimîne. Ev kok ji bo hemû 

demên borî tên bikaranîn. 

Mînak:  

Lêkerên Negerguhêz   Koka dema boriya diyar  Mînak 

Geriya-n    Geriya    Leyla geriya 

Kelijî-n     Kelijî     Ew pê ve kelijî 

 Hat-in     Hat     Zîn hat 
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Lêkerên Gerguhêz   Koka dema boriya diyar   Mînak  

Bezand-in     Bezand    Wî hesp bezand 

Pirsî-n     Pirsî     Te ji wî pirsî 

Pelaxt-in    Pelaxt     Min ew pelaxt 

 

 

 

Forma Devoka Goyan: 

Mînak:  

Lêkerên Negerguhêz  Koka dema boriya diyar   Mînak 

garho-n    Gerho      Leyla garho 

Kelijî-n     Kelijî      Ew pê ve kelijî 

Hot-in     Hot      Zîn hot 

 

 

Lêkerên Gerguhêz    Koka dema boriya diyar   Mînak  

Bezond-in     Bezond     Wi hesp bezond 

Pirsî-n     Pirsî       Te ji wi pirsî 

Peloxt-in    Peloxt      Mi ew peloxt 

 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Gerguhêzî û negerguhêzî bi heman şekl û awayi di Devoka Goyan de bi cih e. 

Cudahiya di nabêna Lêkerên gerguhêz û negerguhêz de bi xurtînî tê parastin.  
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➢ Lêkera geriyan’ê vediguheze û dibe gerhan, ango garhon. Balkêşiya lêzedebûna 

tîpa ‘h’yê di mijarên pêşintir de hatibû destnîşan kirin. , 

 

➢ Lêkera kelijîn’ê di Devoka Goyan de bi heman awayi tê bikaranîn. Pevguherîn tüne 

ye. 

 

➢ Lêkerên wek hatin, bezandin, pirsîn, pelaxtin ji bilê pevguherîna dengdêran 

pevguherîneke din lê xuya nabe. Ew pevguherîn jî wek beriya niha me gotibû; 

pevguherîna di tîpa a’yê ye. Ev tîp, wek tê zanîn, di Devoka Goyan de vediguheze 

û dibe tîpa o . 

 

 

3.1.1.1.2. dema Boriya Nediyar:  

Bûyer an qewimînên ku kirdeyê bihîstiye diyar  

dike. Dema ku em -e’yê li koka dema borî zêde kin dema boriya diyar bi dest 

dikeve. Tîpa dawî ya lêkerê dengdar be di kesê sêyem de ev qertaf dibe –iye, tîpa 

dawî ya lêkerê dengdêr be ev qertaf dibe “–(y)e”. 

 

Nîşe: Di dema borî de di lêkerên gerguhêz de kirde diyarbûyî ye pêveber li gorî kes û 

yekjimarî û pirjimariya bireserê qertafan distîne. 

Mînak:  Te ez kuştim(Lêkera Kuştin’ê li gorî bireserê(ez’ê) hatiye kişandin-ergatîfî). 

 Wî sêv xwar(Sêv yekjimar e; loma pêveberê tu qertaf nestendiye). 

 Wî sêv xwarin(Sêv pirjimar e; loma pêveberê qertafa pirjimariyê stendiye). 

Di Devoka Goyan de jî ev rê û rêbaz bi heman awayî li cih e. Cudahî tenê di pevguherîna 

tîpan e. Ji xeynî vê cudahîyê guhertineke din ji aliyê gramatik ve tune ye. Bonimûne 

mînakên li jor di Devoka Goyan de wek jêrin tên bikaranîn:  

            Ta a kuştim(Lêkera Kuştin’ê li gorî bireserê(ez’ê) hatiye kişandin-ergatîfî). 

            Wi sêv xor(Sêv yekjimar e; loma pêveberê tu qertaf nestendiye). 

 Wi sêv xorin(Sêv pirjimar e; loma pêveberê qertafa pirjimariyê stendiye). 
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Mînak: 

Lêkerên Negerguhêz   Koka dema boriya diyar  Mînak 

 Geriya-n   Geriya     Leyla geriya-ye. 

 Kelijî-n    Kelijî     Ew pê ve kelijî-ye. 

 Hat-in    Hat     Ew hat-iye. 

 

Lêkerên Gerguhêz    Koka dema boriya diyar  Mînak  

Bezand-in    Bezand     Wî hesp bezand-iye. 

Pirsî-n    Pirsî     Te ji min pirsi-ye. 

Pelaxt-in   Pelaxt     Min ew pelaxt-iye. 

 

 

Forma Devoka Goyan: 

 

Lêkerên Negerguhêz  Koka dema boriya diyar  Mînak 

 garho-n   garho     Leylo garho-ya. 

 Kelijî-n    Kelijî     Ew pê ve kelijî-ya. 

Hot-in     Hot     Ew hot-iya. 

 

 

 

Lêkerên Gerguhêz   Koka dema boriya diyar  Mînak  

Bezond-in    Bezond   Wi hesp bezond-iya. 

Pirsî-n    Pirsî    Ta ji mi pirsi-ya. 

Peloxt-in    Peloxt    Mi ew peloxt-iya. 

 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Gerguhêzî û negerguhêzîya dema boriya nediyar bi heman şekl û awayi di Devoka 

Goyan de bi cih e.  
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➢ Qertafa dema boriya nediyar –e/-ye, di Devoka Goyan de dibe –a/ya. Bonimûne li 

mînakan binerin.  

 

➢ Lêkera geriyan’ê vediguheze û dibe gerhan, ango garhon. Balkêşiya lêzedebûna 

tîpa ‘h’yê di mijarên pêşintir de hatibû destnîşan kirin. , 

 

➢ Lêkera kelijîn’ê di Devoka Goyan de bi heman awayi tê bikaranîn. Pevguherîn tüne 

ye. 

 

➢ Lêkerên wek hatin, bezandin, pirsîn, pelaxtin ji bilê pevguherîna dengdêran 

pevguherîneke din lê xuya nabe. Ew pevguherîn jî wek beriya niha me gotibû; 

pevguherîna di tîpa a’yê ye. Ev tîp, wek tê zanîn, di Devoka Goyan de vediguheze 

û dibe tîpa o . 

 

 

 

 

Li hin herêman ji bo kesê duyemîn di dema boriya nediyar de ji dêvla –e’yê 

qertafa –î’yê tê bikaranîn; lê ev çewt e. 

 

Mînak: Tu hatiyî(çewt) 

 Tu hatiye(rast) 

 

Ev çewtiya mamoste behs dike, di Devoka Goyan de jî bi awayekî xurt heye.  

  

Minak: tûe hotiyî (xelet) 

 Tûe hotiya (rast) 
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3.1.1.1.3. Neyiniya Dema Borî:  

 Qertafa neyiniya dema borî –ne ye.  

 

 Mînak:  

Wî hesp nebezand.(neyîniya diyar) 

   Te ji min nepirsiye.(neyîniya dûdar) 

 

 

Di Devoka Goyan de qertafa neyîniya dema borî ji forma standart ne cuda ye. Bi heman 

şeklî wek –ne tê serê lêkerê.  

Minak:  

Wi hesp nebezond. (neyîniya diyar) 

Ta ji mi nepirsiya. (neyîniya dûdar) 

 

 

 

Qertafa neyiniyê berî koka lêkerê û pê ve tê nivîsîn. Eger lêker bi pêrkît be, dikeve nava 

pêrkît û lêkerê. 

Mînak:  

Min av venexwar 

Xwe li min ranegirtiye 

 

Lê Di Devoka Goyan de rewş piçekê cuda ye; neyîniya lêkerên pêkhatî ne bi vî rengî 

çêdibin. Ango qertafa neyîniye di lêkerên pêkhatî de nakeve nava pêrkît û koka lêkerê. 

Bonimûne, minakên li jor, wiha tên bikaranîn:  

Mi ov(av) nevaxor 

Xwa (xwe) li mi nerogirtiya 
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3.1.1.2. Dema Niha:  

Vegotin û bûyer di heman demê de pêk tên. Qertafa dema niha di-‘ye. Koka dema niha 

ne weke dema borî ye. Bi taybetî di lêkerên bêrist de pir tên guhertin; eger raweya 

fermanî bê zanîn kok jî eşkere dibe. 

 

 

Mînak: 

Lêker  R. Fermanî  Koka Dema Niha  Dema Niha 

Revîn   bi-rev-e  rev   di-rev-im 

Kenîn   bi-ken-e  ken   di-ken-im 

Ketin   bi-kev-e  kev   di-kev-im  

Kenandin   bi-kenîn-e  kenîn   di-kenîn-im  

Xwarin bi-xw-e  xw   di-xw-im  

Kirin   bi-k-e   k   di-k-im  

Revandin bi-revîn-e  revîn   di-revîn-im 

Kujtin  bi-kuj-e  kuj   di-kuj-im 

 

 

 

Forma Devoka Goyan: 

 

Lêker  R. Fermanî  Koka Dema Niha Dema Niha 

Revîn   bi-rav-a  rav   di-rav-im 

Kenîn   bi-kan-a  kan   di-kan-im 

Ketin   bi-kev-a  kav   di-kev-im  

Kanondin  bi-kanên-a  kanîn   di-kanên-im  

Xorin  bi-xw-a  xw   di-xw-im  

Kirin   bi- K -a  K   di- K -im  

Revondin bi-revên-a  revîn   di-revên-im 

Kuştin  bi-Kuj-a  Kuj   di-Kuj-im 
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➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Qertafa raveya fermanî di Devoka Goyan de li ser dengdêrê diguhere û dibe ‘’a’’. 

Bonimûne; birev-e dibe birav-a. 

 

 

➢ Kokên dema niha de ji bilê guhertinên dengdêrê guhertin çênabe. Ev kok, di 

devokê de jî bi heman awayi tên bikaranîn. Bonimûne; rev dibe rav, ken dibe kan, 

kev dibe kav, û hwd. Li vir tişta balkêş ewe ku dema kokên dema niha yên lêkerên 

wek kev û ken di Devoka Goyan de tên gotin; e’ya di nava peyvê diguhere û dibe a, 

lêbelê dengê tîpa li serê peyvê naguhere. Ango em tîpa a’ye a di nava peyvê de 

zirav dikîn û em peyvê zirav dixwînin. Bonimûne peyva ken di Devoka Goyan de 

dibe kan (k’ya li serî wek denga ‘’ke’’ tê xwendin, ne wek denga ‘ka’ tê xwendin.) 

  

➢ Lêkerên tîpa dengdêr a dawiya koka wan denga ‘a’yê be, wek revandin û kenandin 

, dema di Devoka Goyan de tên gotin denga vê a ‘yê diguhere û dibe ‘ê’. 

Bonimûne; li jor raveya fermanî de; 

birevîne nebûye biravîna lê bûye biravêna 

bikenîne nebûye bikanîna lê bûye bikanêna 

 

➢ Lêkerên wek Kirin û kuştin di Devoka Goyan de bi heman awayê tên bikaranîn. 

Guhertin di koka wan de çênabe. 
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Lêkerên ku bi pêrkît bin qertafa dema niha “di” dikeve navbera pêrkît û koka 

lêkerê. 

Mînak:   

Ez ve-di-xwim 

Ew ra-di-keve 

 

Lê Di Devoka Goyan de ev rewş cuda ye; lêkerên ku bi pêrkît bin qertafa di 

lêkerên pêkhatî de nakeve nava pêrkît û koka lêkerê. Bonimûne, minakên li jor, 

wiha tên bikaranîn: 

A di-va-xwim (Ez vedixwim) 

Ew di-ro-kevit (ew radikeve) 

 

 

 

 

3.1.1.2.1. Neyîniya Dema Niha: 

Neyîniya dema niha bi qertafa –na’yê çê dibe û –di nayê bikaranîn û ji bo lêkerên “karîn” 

û “zanîn”ê jî “ni” tê bikaranîn. 

Mînak: 

 Nakenim, nikarim 

 Naxwim, nizanim 

 

 

Forma Devoka Goyan: 

di Devoka Goyan de jî ev rêbaz li cihê xwe ye. Ango neyîniya dema niha bi qertafa –na’yê 

çê dibe û bi piranî ligor guherîna Devoka Goyan diguhere dibe ‘’no’’ û qertafa –di nayê 

bikaranîn û ji bo lêkerên “karîn” û “zanîn”ê jî “ni” tê bikaranîn.  

 

 Nokanim, nikorim 

Noxwim, nizonim 
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 Dema lêker bi pêrkît be qertafa –na dikeve nava pêrkît û lêkerê. 

Mînak:            Ra-na-zêm 

            Ve-na-xwim 

Lê Di Devoka Goyan de ev rewş cuda ye; lêkerên ku bi pêrkît bin qertafa 

neyîniyê nakeve nava pêrkît û lêkerê. Bonimûne, minakên li jor, wiha tên 

bikaranîn: 

                 No-ro-zim (Ra-na-zêm) 

                 No-va-xwim (Ve-na-xwim) 

 

 

3.1.1.3. Demên Bê:  

Di Kurmancî de du heb demên bê hene. 

 

 

3.1.1.3.1. Dema bê : 

Ji bo bûyerên ku wê di pêşerojê de pêk bên tê bikaranîn; vegotin heye lê bûyer 

hêj neqewimiye. Piştî kirdeyê daçekên dê/wê/ê tên û qertafa dema bê “bi-“ berî 

koka lêkerê tê û piştî koka lêkerê li gorî kesan qertafên kesane tên bikaranîn. 

Eger raweya fermanî bê zanîn kok jî eşkere dibe. 

 

Kirde dê/wê/ê bi+koka dema niha+qertafên kesane 

Ez dê bi+ken+im 

 

Mînak: 

Lêker  R. Fermanî  Koka Dema Niha  Dema Bê 

Revîn   bi-rev-e  rev    Ez ê bi-rev-im  

Kenîn   bi-ken-e  ken    Ez ê bi-ken-im 

Ketin   bi-kev-e  kev    Ez ê bi-kev-im  

Kenandin   bi-kenîn-e  kenîn    Ez ê bi-kenîn-im  

Xwarin  bi-xw-e  xw    Ez ê bi-xw-im  

Kirin   bi-k-e   k    Ez ê bi-k-im  

Revandin   bi-revîn-e  revîn    Ez ê bi-revîn-im 

Kuştin  bi-kuj-e  kuj    Ez ê bi-kuj-im 
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Forma Devoka Goyan: 

 

Lêker  R. Fermanî  Koka Dema Niha  Dema Bê 

Ravîn   bi-rav- a  rav    Ez ê rav-im  

Kanîn   bi-kan-a  kan    Ez ê kan-im 

Katin   bi-kev-a   kev    Ez ê kev-im  

Kanondin   bi-kanîn-a  kanîn    Ez ê kanên-im  

Xorin  bi-xw- a  xw    Ez ê xw-im  

Kirin   bi-k- a   k    Ez ê k-im  

Revondin   bi-ravên- a  ravîn    Ez ê revên-im 

Kuştin   bi-kuj- a  kuj    Ez ê kuj-im 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Rê û rêbazên kişandina lêkeran di Devoka Goyan de jî mîna forma standart in. Lê 

hinek cudahiyên biçûk hene ku hêjayê bala xwe dana ser in: cudahiya herî balkêş li 

vir ewe ku rêbaza kişandina lêkerê a forma standart de qertafa –bi tê bikaranîn lê di 

devoka goyikî de ev qertaf nayê bikaranîn. Ango, di forma standart de rêbaza 

kişandina lêkerê a dema bê wiha ye: 

 Kirde + dê/wê/ê + bi+koka dema niha+qertafên kesane. Lêbelê di Devoka 

Goyan de kişandin bi formula Kirde + dê/wê/ê +koka dema niha+qertafên 

kesane tê çêkirin, qertafa –bi jê dikeve. 

 

➢ Di forma Devoka Goyan de qertafa raveya fermanî, wek li jor tê dîtin –a’ye. Birava, 

bikana, bikeva û hwd.  

 

➢ Lêkerên tîpa ‘e’ yê denga nava wî be, wek revîn, kenîn, ketin û hwd, dema di 

Devoka Goyan de tên bikaranîn ew tîpa ‘e’yê diguhere û dibe ‘a’ û ev lêkerên ha, di 

devokê de wiha tên bi deng kirin: ravîn, kanîn, katin û hwd.  

 



34 
 

➢ Lêkerên tîpa ‘a’ yê denga nava wî be jî, ango wek kenandin, revandin, xwarin û 

hwd, dema di Devoka Goyan de tên bikaranîn ew tîpa ‘a’yê diguhere û dibe ‘o’ û ev 

lêkerên ha, di devokê de wiha tên bi deng kirin: kanondin, ravondin, xorin û hwd. 

 

➢ Kişandina lêkera kenandin û revandin’ê a di raveya dema bê bi rengekî ji kişandina 

forma standart cuda ye. Dema ev l;êkerên ha tên qertafa kesane distînin û tên 

kişandin; tîpa kiteya dawiya koka wî diguhere û dibe ‘ê’. Sedema vê guherîne dibe 

ku ji pevguherîna tîpa dengdêr a kiteya pêşin be. Bonimûne; 

kenîn-im dibe kan-ên-im, revîn-im dibe rav-ên-im,  

 

➢ Lêkerên wek kirin û kuştin’ê naguherin. Guhertin tenê di dengdêran de heye.  

 

 

3.1.1.3.2. Dema Bê ya Têkûz: 

Ev dem ji bo kirin û bûyînên ku di demeke diyar ya bê de wê pêk bê, biqewime û 

xelas bibe tê bikaranîn. Ev dem mîna demên din pir nayê bikaranîn. 

 

kirde dê/bê/ê koka dema borî+kişandina lêkera bûnê ya dema bê+qertafên kesane 

 

Mînak: Heta tu bigihêjî wir ez dê hatibim. 

 Yekşema pêşiya me tê xebitîbe.  

  Heta tu nan çêkî em dê ji birçina miribin.  

 

 

Forma Devoka Goyan: 

 

Ev dem jî di Devoka Goyan de bi heman rêbaz û fonksiyonê tê bikaranîn. Wek forma 

standart, di Devoka Goyan de jî bikaranîna vê demê ne gelekî zaf e. Rêbaza dema bê a di 

Devoka Goyan de jibo vê cureyê jî piçekê cudaye. Ev cudahî ewe ku qertafa –dê di vê 

demê de qet nayê bikaranîn. Li şûna vê qertafê, di Devoka Goyan de qertafa –ê’yê tê 

bikaranîn… Ango eger em kişandina vê demê formûlize bikîn em ê rêzepeyveke wiha 

bidestxîn: 

kirde + -ê + koka dema borî + kişandina lêkera bûnê ya dema bê + qertafên kesane 

mînakên li jor wiha ne:  
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Heto tûe biguhî/diguhî wê/wêderê ez ê hotvim. 

 Êkşemo pêşiyo ma tê xevitîvî. 

 Heto tûe non çêkî em ê ji birçon mirîvîn.  

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Di hevoka yekem de lêkera ‘gihaştin’ bi awayekî balkêş hatiye kişandin. Di 

devokê de radera vê lêkerê ‘’guhondin’’ e. Ango eger em li gor fonetîka standart 

bibêjîn gihandin e. Kişandina vê lêkerê di devokê de ji bo vê hevokê wiha ye:  

 bi/di + koka lêkerê + qertafa kesane (bi/di + guh + î )  

 

➢ Hevoka yekem,dema di Devoka Goyan de tê bikaranîn lêker bi du awayan tê 

kişandin. Wek li jor tê dîtin, kurdên goyî carinan qertafa –di’ye bikartînin û dibêjin 

diguhî, carinan jî qertafa –bi’ye bikartînin û dibêjin biguhî. Lê bi rastî li gundê 

Dêra Hînê forma duyem bêhtir tê bikaranîn.  

  

➢ Di Devoka Goyan de cinavka wir bi awayekî cuda tê bikaranîn. Kurdên goyî 

dibêjin wê an jî dibêjin wêderê. Ev herdu cure jî tên bikaranîn. Bonimûne li 

hovoka jorîn a yekem binêrin.  

 

➢ Di devokê de dema lêkera bûn’ê tê kişandin, tîpa ‘b’ a li serê peyvê diguhere û 

dibe ‘v’. Bonimûne li pêveberên hevokên jorîn binêrin. (hot-v-im, xevitî-v-î, mir-î-

v-în ) 

 

➢ Di Devoka Goyan de peyva yekşem dema tê bikaranîn tîpa y’yê ji serê peyvê 

dikeve. Bonimûne li hevoka jorîn a duyem binêrin.  

 

➢ Di hevoka sêyem de wek tê dîtin, bikaranîna peyva ‘’birçina’’ bi awayekî cuda 

hatiye bikaranîn. Peyv bi rengekî beruvajî hatiye bikaranîn û bûye birçon. 

 

➢ Ji bile van cudahiyên girîng pevguherînên fonetik ên taybet jî ji xwe li serê xwe ne.  
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3.1.1.3.3. Neyîniya Dema Bê:  

Neyiniya dema niha bi qertafa –ne’yê çê dibe û ‘bi’ nayê bikaranîn û. Dema lêker bi 

pêrkît be qertafa –ne dikeve nava pêrkît û lêkerê. 

Mînak:    

 Ez ê nerevim 

 Ew dê nekene  

 Ez ê venegerim 

  Tu dê hilnegirî  

 

Forma Devoka Goyan:  

Neyiniya dema niha di Devoka Goyan de jî bi qertafa –ne’yê çê dibe lê ev qertaf li gor 

fonetîka devokê tê bikaranîn. Ango ligor dengdêrên peyvê carinan dibe –na an jî -no. 

Qertafa ‘bi’ li vir jî nayê bikaranîn. Dema lêker bi pêrkît be qertafa neyîniyê dikeve nava 

pêrkît û lêkerê. Mînakên li jor, wiha tên bikaranîn:  

  

Az ê naravim. 

Ew ê nekanit. 

Ez ê nevegarhim. 

Tûe dê nehilgirî.  

 

➢ Di hevoka yekem de jiber ku fonetîka peyvê a di Devoka Goyan koka peyvê 

‘’rav’’ e, dema qertafa neyîniyê tê serê vê peyvê, qertaf diguhere û dibe –na. (na-

rav-im) 

  

➢ Di hevoka duyem de jiber ku lêkera ‘’ken’’ di Devoka Goyan de bi şeklê ‘’kan’’ 

tê bikaranîn û tîpa ‘k’ya li serê peyvê zirav tê xwendin û gotin, dibe ku qertafa 

neyîniyê stûr nebûye û forma xwe ya standart parastiye.  

 

➢ Lêkerên pêkhatî di Devoka Goyan de wek berê jî me gotibû, dema qertafa neyîniyê 

distînin, berevajiyê forma standart ev qertaf nakeve navbêna peyvê, lê dikeve serê 

peyvê. Bonimûne li hevokên sêyem û çarem binêrin. (venagerhim bûye 

navegerhim, hilnegirî bûye nehilgirî)  
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3.1.2. Raweyên Xwestekî 

 

3.1.2.1. Raweya Xwestekî/daxwazî/Bilanî:  

Wateya hêvîkirin û xwestina kirina karekî dide. Gihanekên mîna “Xwezî” û 

“bila“ tên bikaranîn, lêker qertafa bi- û qertafên kesane distîne. Koka lêkerê ya 

dema niha tê bikaranîn. 

 

Mînak:     Neyinî 

(Xwezî /bila) ez bi-kev-im.    (Xwezî /bila) ez ne-kev-im.  

(Xwezî /bila) tu bi-xw-î.    (Xwezî /bila) tu ne-xw-î.  

(Xwezî /bila) ew bi-xwaz-e .   (Xwezî /bila) ew ne-xwaz-e . 

 

 

Forma Devoka Goyan: 

Ev rawe, di Devoka Goyan de jî wateya hêvîkirin û xwestina kirina karekî dide. 

Weke forma standart, gihanekên mîna “Xwezî” û “bila“ tên bikaranîn, lêker qertafa 

bi- û qertafên kesane distîne. Koka lêkerê ya dema niha tê bikaranîn. Mînakên li 

jor, wek referans em bigirîn, wiha tên bikaranîn: 

Mînak:     Neyinî 

(Xwezî /bilo) A bi-kev-im.    (Xwezî /bilo) A ne-kev-im.  

(Xwezî /bilo) tûe bi-xw-î.    (Xwezî /bilo) tûe ne-xw-î.  

(Xwezî /bilo) ew bi-xoz-it.   (Xwezî /bilo) ew ne-xoz-it . 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

➢ Guherînên fonetikî pêk hatîne. Cinavka Ez ‘ê di Devoka Goyan de dibe A, cinavka 

tu di Devoka Goyan de dibe tûe. Ji xeynê van guhertinên ha, guhertin di rê û 

rêbazên gramatîk de tûne ye.  

➢  Qertafa kesê yekjimar ê sêyemîn, wek berê jî me diyar kiribû, di Devoka Goyan 

de dibe –it. Bonimûne li hevoka sêyem binêrin.  

➢ Peyva ‘’bila’’, li gor fonetîka Devoka Goyan dibe ‘’bilo’’ û koka lêkera ‘xwastin’ê 

jî nabe ‘’xwaz’’ lê dibe ‘’xoz’’.  
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3.1.2.2. Raweya Şertî:  

Pêkhatina bûyerê bi şertan ve girêdayî ye. Gihanekên mîna “eger”, “heke” û “ku” tên 

bikaranîn, lêker qertafa bi- û qertafên kesane distîne. Koka lêkerê ya dema niha tê 

bikaranîn. 

 

Mînak:  

(Eger / heke/ ku) tu bi-rev-î, tu dê bigihêjî ser.  

(Eger / heke/ ku) ez zêde bi-xw-im, ez dê biêşim.  

(Eger /heke/ ku ) ew bi-meş-e, wê rihet bibe.  

 

Forma Devoka Goyan: 

Mîna forma standart, li vir jî pêkhatina bûyerê bi şertan ve girêdayî ye. Cûdahîya 

bikaranîna vê raweyê di Devoka Goyan de ewe ku gihanekên mîna “eger” û “ku” nayên 

bikaranîn lê şuna ‘’eger’’ ‘’hegû’’ tê bikaranîn. Carinan ‘’heke’’ jî tê bikaranin. lêker 

qertafa bi- û qertafên kesane distîne û koka lêkerê ya dema niha tê bikaranîn. Mînakên 

forma standart ên jorîn wiha tên bikaranîn:  

 

 

Lêkerên ku bi pêrkît bin di raweya xwestekî de qertafa “bi” nastînin;qertafa neyiniyê jî 

dikevenavbera pêrkît û koka lêkerê.  

Mînak:   

 (Xwezî/bila)    tu ra-kev-î               ra-ne-kev-î    

 (Xwezî/bila)    ew da-gir-e    da-ne-gir-e    

 (Xwezî/bila)    em ve-k-in    ve-ne-k-in  

 

Lê belê di Devoka Goyan de wek berê jî me diyar kirî ev rêbaz nayê bikaranîn. Lêkerên ku 

bi pêrkît bin di raweya xwestekî de qertafa neyiniyê mîna forma standart nakeve navbera 

pêrkît û koka lêkerê. Ji xeynê vê yekê cudahiyeke din di navbera forma standart û forma 

Devoka Goyan de tûne ye. Mînakên jorîn wiha tên bikaranîn: 

 (Xwezî/bilo)    tûe ro-kev-î    ne-ro-kev-î    

 (Xwezî/bilo)    ew do-gir-it    ne-do-gir-it    

 (Xwezî/bilo)    em va-k-in    ne-va-k-in  
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(hegy: / heke ) tûe bi-rav-î, tûe dê guhî sar. 

(hegy: / heke ) a zêde bi-xw-im, ez ê êşim. 

(hegy: /heke ) ew bi-meş-it, dê rihat bit. 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Di hevoka yekem de cinavka tu bûye tûe, koka lêkera revîn’ê bûye rav, lêkera 

gihaştinê bûye guhandin û qertafa bi- ‘yê nestandiye. Di dawiya hevokê de jî 

peyva ser bûye sar. 

  

➢ Di hevoka duyem de cinavka ez, bûye a û lêkerê disa jî qertafa bi-‘yê nestandiye. Ji 

bile vê jî –dê’ya qertafa dema bê bi şeklekî din hatiye bikaranîn (ez ê êşim.) 

 

➢ Qertafa kesê yekjimarê sêyemîn jî ligor Devoka Goyan hatiye bikaranîn (ew bi 

meşit) 

 

Nişe: Lêkerên ku bi pêrkît bin di raweya şertî de qertafa “bi” nastînin 

mînak: 

(Eger / heke/ ku)   tu ra-kev-î tu dê dereng bimînî.    

(Eger / heke/ ku)   ew da-gir-e hûn jî alî wî bikin.    

(Eger /heke/ ku )   em ve-k-in em ê neçin.  

 Di Devoka Goyan de jî rewş wiha ye. Tişta girîng ewe ku li vir jî lêker qertafa bi- 

‘yê nastîne. Wekî din, Ji bilê guhertinên fonetîk pevguherîn çênabin. Mînakên jorîn 

wiha tên bikaranîn:  

(hegy: / heke )  tûe ro-kev-î tûe dê dirang mênî.  

(hegy: / heke )  ew  do-gir-it  hy:n îj oro/orî wi bikin 

(hegy: / heke )  em   va-k-in  em ê neçîn. 

 

➢ Wek hevoka yekem de tê dîtin, eger cînavk kesê duyemîn (Tûe) be, qertafa 

dema bê dibe dê-. 
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Nîşe: Di forma neyinî de qertafa neyinî “–ne” dikeve navbera pêrkît û koka 

lêkerê. 

Mînak:   

 (Eger / heke/ ku)  tu ra-ne-kev-î tu dê baş nebî.    

(Eger / heke/ ku)  ew da-ne-gir-e hûn jî alî wî bikin.    

(Eger /heke/ ku )  em ve-ne-kin em ê neçin.  

Di devoka goyîki de wek berê de jî me diyar kiribû dema neyiniya hevokê tê 

sazkirin, qertafa neyinî “–ne” nakeve navbera pêrkît û koka lêkerê.mînakên jorîn 

wiha tên bikaranîn:  

  ((hegû / heke )  tûe  ne-ro-kev-î   tûe dê boş nevî.  

(hegy: / heke )  ew   ne-do-gir-it      hy:n îj oro/orî wi bikin 

(hegy: / heke )  em   ne-va-k-in   em ê neçîn. 

➢ Di hevoka yekem de, di lêkera bûyîn’ê de pevguherîn çêbûye. (nebî bûye 

nevî) 

 

3.1.2.3. Raweya Viyanî: 

Wateya hewcedariya kirin an bûyîna karekî, tiştekî nişan dide. Peyva divê tê serê 

hevokê, lêker qertafa bi- û qertafên kesane distîne. Koka lêkerê ya dema niha tê 

bikaranîn. 

 

 

➢ Lêkera mayîn’ê di Devoka Goyan de ligor fonetîkeke taybet hatiye kişandin û 

tîpa ‘’î’’yê guheriye, bûye ‘’ê’’. (bimînî bûye bimênî/mênî) 

 

➢ Gihaneka ‘’jî’yê di Devoka Goyan de bişekleke cûda tê bikaranîn. Di peyvê 

de pevguherîn çêbûye; ‘’jî’ bûye ‘îj’’ 

 

➢ Peyva alikarî, di Devoka Goyan de dibe ‘’orîkorî’’. Jibo vê yekê bi gotina 

forma standart ‘’alî wî bikin, di Devoka Goyan de diguhere û dibe ‘’oro wi 

bikin. ‘ an jî dibe ‘’orî wi bikin’’. 
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Mînak:    Neyînî 

Divê ez bi-rev-im.    Divê ez ne-rev-im  

Divê tu bi-xw-î.    Divê tu ne-xw-î 

Divê hûn bi-ç-in.   Divê hûn ne-ç-in 

 

 

Forma Devoka Goyan:  

Di devoka goyîki de jî ev rawe, wateya hewcedariya kirin an bûyîna karekî, tiştekî nişan 

dide. Peyva divê di devokê de diguhere û dibe ‘’divit’’ û mîna bikaranîna forma standart, 

tê serê hevokê, li vir jî lêker qertafa bi- û qertafên kesane distîne. Koka lêkerê ya dema 

niha tê bikaranîn. 

 

Mînak:     Neyînî 

Divit a bi-rav-im.    Divit a ne-rev-im  

Divit tûe bi-xw-î.     Divit tûe ne-xw-î 

Divit hy:n bi-ç-in.   Divit hy:n ne-ç-in 

 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Berê jî me destnîşan kiribû ku qertafa kese yekjimar ê sêyemîn, di Devoka Goyan 

de ji qertafa forma standart a bi şeklê –e’yê cûda ye û bi şeklê –it’ê tê bikaranîn. 

Diyar e ku peyva ‘’divit’’ gotina peyva ‘’divê’’ a bi fonetîka Devoka Goyan ye.(di-

v-ê=di-v-it) 
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Nîşe: Lêkerên ku bi pêrkît bin di raweya viyanî de qertafa “bi” 

nastînin.Qertafa neyiniyê “-ne” dikeve navbera pêrkît û koka peyvê. 

Mînak:  

 Divê ez ve-xw-im.  Divê ez ve-ne-xw-im. 

 Divê ez ra-kev-im.  Divê ez ra-ne-kev-im . 

 

Di Devoka Goyan de; 

Bi heman şeklî lêkerên ku bi pêrkît bin di raweya viyanî de qertafa “bi” 

nastînin.Qertafa neyiniyê “-ne” jî disa nakeve navbera pêrkît û koka peyvê. 

Mînakên jorîn wiha tên bikaranîn: 

 

 Divit a va-xw-im.  Divit a ne-va-xw-im. 

 Divit a ro-kev-im.  Divit a ne-ro-kev-im . 

 

 

 

3.1.2.4. Raweya Fermanî:  

Ji bo kesê duyemîn (yekjimar/pirjimar) fermana kirina kar dide. Piraniya lêkeran bi 

alîkariya daçeka “bi” û qertafa –e ‘yê çê dibin. Qertafa –e ji bo yekjimariyê; -in jî ji bo 

pirjimariyê tê bikaranîn. Mînak:  

 Lêker  R.Fermanî  Neyînî  Hevok 

Revîn  bi-rev-e  ne-rev-e Tu ji vir bireve. 

Revandin bi-revîn-e  ne-revîn-e Tu min birevîne. 

Kenîn  bi-ken-in  ne-ken-in Hûn bikenin(Pirjimar). 

Kenandin bi-kenîn-in  ne-kenîn-in Hûn bikenînin(pirjimar).  

 

Forma Devoka Goyan: 

Di forma Devoka Goyan de jî ev rawe, bi heman rê û rêbazan tê bikaranîn. Ango wek 

gotina jorîn ev rawe di vê devokê de jî Ji bo kesê duyemîn (yekjimar/pirjimar) fermana 

kirina kar dide. Di devoka goyîki de jî mîna forma standart piraniya lêkeran bi alîkariya 
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daçeka “bi” û qertafa –e ‘yê çê dibin. Lê qertafa –e, ligor fonetîka Devoka Goyan pirî 

caran diguhere û dibe –a . li vir jî ev qertafa –e/-a ji bo yekjimariyê; -in jî ji bo pirjimariyê 

tê bikaranîn. Mînakên jorîn di devokê de wiha tên bikaranîn:  

 

 Lêker  R.Fermanî  Neyînî  Hevok 

Ravîn  bi-rav-a  ne-rav-a Tûe ji hera birava. 

Ravondin  bi-revên-a  ne-revên-a Tue mi biravêna. 

Kanîn  bi-kan-in  ne-kan-in Hy:n bikanin (Pirjimar). 

Kanondin  bi-kanên-in  ne-kanên-in Hy:n bikanênin (pirjimar).  

 

➢ Li gor mînakên jorîn, qertafa –e’ya jibo yekjimariyê guheriye û bûye –a.  

➢ Di lêkerên kenandin û revandin’ê de tîpa ‘’î’’ya di radera peyvê de dibe ‘’ê’’.  

➢ Wek hevoka yekem de tê dîtin, di Devoka Goyan de li şûna peyva ‘’vir’’ ‘’hera’’ 

tê bikaranîn.  

 

Nîşe: Lêkerên ku bi pêrkît bin di raweya fermanî de qertafa “bi” nastînin;qertafa 

neyîniyê “ne” dikeve navbera pêrkît û koka lêkerê. 

Mînak: 

 Raketin   ra-kev-e   ra-ne-kev-e 

 Hilgirtin   hil-gir-e   hil-ne-gir-e 

 Vekolîn   ve-kol-e   ve-ne-kol-e 

 Dagirtin   da-gir-e   da-ne-gir-e 

 

Di Devoka Goyan de rewş mîna forma standart e. lêkerên ku bi pêrkît bin di raweya 

fermanî mîna kişandina di forma standart de qertafa “bi” nastînin; lê ji bo qertafa 

neyîniyê rewş ne mîna forma standart e. wek tê zanîn qertafa neyîniyê “ne” di Devoka 

Goyan de nakeve navbera pêrkît û koka lêkerê. Mînakên jorîn wiha tên bikaranîn: 

 

 Roketin   ro-kev-a   ne- ro-kev-a 

 Hilgirtin   hil-gir-a   ne- hil-gir- a 

 Vekœlîn   ve-kœl-a   ne- ve-kol- a 

 Dogirtin   do-gir-a   ne- da-gir- a 
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Nîşe 2: Çend heb lêker hene ku di raweya xwe ya fermanî de bêrist in û bêpîvan in. 

Mînak:  

           Lêker   Raweya Fermanî 

            Girîn    bigirî  

Rûniştin  rûnê 

Guran   biguro  

Xwarin   bixwe 

             Bûn   bibe 

  Kirin   bike 

 

ev lêker di Devoka Goyan de jî bi vî rengî tên bikaranîn. Lê belê lêkera ‘’guran’’ di Devoka 

Goyan de tune ye. mînakên jorîn di devokê de wiha tên bikaranîn:  

Lêker   Raweya Fermanî 

            Girîn    bigirî  

Ry:niştin  ry:na 

Guran   biguro (nayê bikaranîn) 

           Xwarin   bixwa 

             By:n   biva 

  Kirin   bika 
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BEŞA ÇAREM 

DI DEVOKÊ DE AVANIYA LÊKERAN 

 

 

4.1. LI GORÎ AVANIYA DEMÊ LÊKER 

 Li gorî avaniya deman lêker dibin du beş: 

 

4.1.1. Lêkerên Demên Xwerû: 

Dema ku di lêkerê de demek bi tenê hebe, ew lêker ji aliyê demê ve xwerû ye. 

Mînak: 

 Ez îro çûm(Dema borî) 

Ez îro di-ç-im(Dema niha)  

Em dê bixebitin(Dema bê) 

 

4.1.2. Lêkerên Demên Hevedanî:  

Dema ku di lêkerê de du dem hebin, ew lêker ji aliyê demê ve hevedani ye. Çîrokiya 

raweyên demê û xwestekê ji aliyê dema xwe de hevedanî ne. 

 

 

Ev nasandin ji bo avaniya demên lêkeran di Devoka Goyan de jî li cih e. di Devoka 

Goyan de jî lêker ligor avaniya demê dikarin bibin du cure. Cureyên jorîn wan 

destnîşan dikin. Ji bo têgihiştina demên lêkeran em dixwazin bi awayekî berfireh 

mijarê berbiçav bikîn:  

 

 

4.1.3. Demên Çîrokî 

4.1.3.1.Çîrokiya Dema Niha:  

Bi qertafa dema niha “di” û bi koka dema borî çê dibe.Di forma neyinî de “ne” 

berî “di”yê tê bikaranîn. 
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Mînak:  

 

Qertafa 

dema 

niha 
+ 

Koka dema 

borî 
+ 

Qertafên 

kesane 
+ Hevok 

di- + hat + -im +  Ez dihatim / nedihatim 

di- + hat + -î + Tu dihatî/ nedihatî 

di- + hat + - + Ew dihat/ nedihat 

di- + hat + -in +  Em/hûn/ew dihatin/nedihatin 

 

 

Forma Devoka Goyan: 

Qertafa 

dema 

niha 
+ 

Koka dema 

borî 
+ 

Qertafên 

kesane 
+ Hevok 

di- + hot + -im + A dihotim / nadihotim 

di- + hot + -î + Tue dihotî/ nadihotî 

di- + hot + - + Ew dihot/ nadihot 

di- + hot + -in + Em/hy:n/ew dihotin/nadihotin 

 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Rê û rêbazên gramatîk de guhertin an jî cudahî çênebûye.  

 

➢ Li gor fonetîka Devoka Goyan tîpa di nava peyva hat’ê de veguheriye û bûye 

‘’o’’. 

 

➢ Qertafa neyîniyê a ne-‘yê li gor fonetîka Devoka Goyan guheriye û bûye na-.  
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4.1.3.2.Çîrokiya Dema Bê: 

Bi daçeka dema bê “–dê,-ê” û bi qertafa dema bê “bi-“ û koka dema borî ya lêkerê, 

qertafên kesane û qertafa çîrokîyê  –a’yê çê dibe.Di forma neyinî de “bi” radibe 

“ne” tê bikaranîn. 

 

Mînak:  

Qertafa 

dema 

bê 
+ 

Koka dema 

borî 
+ 

Qertafên 

kesane 
+ 

Qertafa 

Çîrokî  
Hevok 

bi- + Hat  + -im + -a Ez dê bihatima 

bi- + Hat  + -î + -a Tu dê bihata(bihatiya) 

bi- + Hat  + - + -a Ew dê bihata 

bi- + Hat  + -in + -a Em/hûn/ew dê bihatina 

 

 

 

 

Nîşe: forma Devoka Goyan jibo vê cureya kişandinê cuda ye. Ango, çîrokiya dema 

Bê di Devoka Goyan ne bi vî awayî tê bikaranîn. Referansa me de mamoste dibêjê ku 

formeke din jî jobo bikaranîna çîrokiya dema bê heye û wê formê jî wija destnîşan 

dike:  

  

 

Cureyeke din jî ji bo çîrokiya dema bê heye:  

(koka dema borî+koka “bûn”ê ya dema borî+qertafên kesane+qertafa çîrokiyê –a)  

Mînak: Ez dê hatibûma/nehatibûma 

 

 

Berê ku em bikaranîna vê kişandinê nîşan bidîn, dive em bikaranîna heman formê a 

standart nîşan bikîn: tabloya jêerîn forma çîrokiya dema bê a di Devoka Goyan û di hinek 

devokên din de jî tê bikaranîn li gor fonetîka standart nîşan dide:  
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 Forma standart:  

Koka 

dema 

borî 
+ 

Koka bûn’ê 

ya dema 

borî 

+ 
Qertafên 

kesane 
+ 

Qertafa 

Çîrokî  
Hevok 

hat + -i bû  + -m + -a 
Ez dê hatibûma/ 

nehatibûma 

hat + -i bû + -(î)y + -a 
Tu dê hatibûya/ 

nehatibûya 

hat + -i bû  + -(y) + -a 
Ew dê hatibûya / 

nehatibûya 

hat + -İ bû  + -in + -a 
Em dê hatibûna/ 

nehatibûna  

 

 

Forma Devoka Goyan:  

Tabloya jêrîn di Devoka Goyan de bikaranîna vê demê nîşan dide: Ev bikaranîn niha di 

Devoka Goyan de aktîf e.  

Koka 

dema 

borî 
+ 

Koka bûn’ê 

ya dema 

borî 

+ 
Qertafên 

kesane 
+ 

Qertafa 

Çîrokî  
Hevok 

hot + vo + -m + -o 
Ez ê hotvomo 

/nehotvomo 

hot + vo + --(î)y + -o 
Tûe dê hotvoyo/ 

nehotvoyo 

hot + vo + -(y) + -o 
Ew dê hotvoyo/ 

nehotvoyo 

hot +  vo + -in + -o 
Em ê hotvono/ 

nehotvono  
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➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

  

➢ Tîpa b’yê a li serê koka bûn’ê ya forma dema borî, di Devoka Goyan de dema wek 

qertafeke tê bikaranîn diguhere û dibe ‘’v’’. ligor vê pevguherînê wek di tabloyê de 

hatîyî diyarkirin, peyyva hatibûma di çarçoveya devokê de bûye hotvomo. Ango 

hat bûye hot, ‘’bû’’ bûye ‘’vo’’ ‘’ma’’ bûye ‘’mo’’. 

➢ Qertafa çîrokî di forma standart de –a’ye lê belê di Devoka Goyan de –o’ye.  

 

 

 

Hişyarî: Di kişandina kesê duyem de qertafa kesane –î dikeve. Piştî qertafa çîrokî –a’yê 

divê qertafên kesane neyên. 

Mînak: Tu dê bihatayî (çewt) Tu dê bihatiya→bihata(rast, “-î” û “y” dikevin) 

 Em dê bihatana(çewt) Em dê bihatina(rast) 

  Ez dê bihatama(çewt) Ez dê bihatima(rast) 

 

Nîşe: Ev hişyarî û mînakên jorîn, jibo Devoka Goyan ne mijara behsê ne. jiber ku ev 

forma referansa me behs dike, di Devoka Goyan de nayê bikaranîn.  

 

 

 

 

4.1.3.3.Çîrokiya Dema Boriya Nediyar:  

Koka dema borî, koka dema boriya lêkera “bûn”ê û bi qertafên kesane çê dibe. 

 

Mînak: 

 Koka Dema Borî Lêkera Bûn  Qertafên Kesane Hevok 

 ket   bû   -im   Ketibûm 

 ket   bû   -î   Ketibûyî 

 ket   bû   -   Ketibû 

 ket   bû   -in   Ketibûn 
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forma Devoka Goyan: 

 

 Koka Dema Borî Lêkera Bûn  Qertafên Kesane Hevok 

 kat   vy:   -(i)m   katvy:m 

 kat   vy:   -y   katvy:y 

 kat   vy:   -   katvy: 

 kat   vy:   -(i)n   katvy:n 

 

➢ Li gor fonetîka Devoka Goyan denga ‘’k’’ zirav tê xwendin û jiber vê yekê denga 

‘’a’’ jî zirav dibe. Ango ket dibe kat.  

  

➢ Lêkera bûnê di kişandinê de diguhere û dibe ‘’vy:n’’. Wek li jor tê dîtin bi vî şeklî 

hatiye bikaranîn.  

 

➢ Qertafên kesane wek forma standart tên bikaranîn lê qertafa kesê yekjimarê duyem 

pevguheriye û bûye ‘’-y’’. 

 

 

Nîşe: -i’ya di forma standart de di navbera “ket” û “bûn”ê dengdêra alîkar e. ev qertaf 

di forma Devoka Goyan de wek qertafa bingehîn maye û qertafa ‘-î’ ya bingehîn 

ketiye.  

 

 

 

 

4.1.3.4.Çîrokiya Raweyên Xwestekî: 

 Çîrokiya hemû raweyên xwestekî bi heman rêbazê çê dibin.  

 

Forma yekem:  

 Bi peyvên raweya xwestekî(eger,xwezî,divê), qertafa bi-, koka lêkerê ya dema borî, 

qertafên kesane û qertafa çîrokiyê –a’yê çê dibe.Di neyiniya vê formê de “bi” radibe “ne-

“tê bikaranîn.  
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Forma Devoka Goyan:  

Ji aliyê gramerê ve heman rê û rêbaz tên bikaranîn. Cûdahî tenê di fonetîkê de heye. Hinek 

tîpan de jî pevguherîn heye. Ji bo têgihiştina taybetmendiyên devokê li tabloya jêrîn 

binêrin.  

 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Peyva ‘’eger’’ buye ‘’hegy:’’û wegî, peyva ‘’divê’’ jî bûye ‘’divit’’.  

  

Peyvên R. Xwestekî 
Koka 

Dema Borî 

Qertf. 

Kesane 

Qertf. 

Çîrokiyê 

 

Li gorî cînavkan 

 

Eger/Xwezî/divê bi+çû -im -a ez biçûma 

Eger/Xwezî/divê bi+çû -î -a Tu biçûya(biçûyiya) 

Eger/Xwezî/divê bi+çû - -a ew biçûya 

Eger/Xwezî/divê bi+çû -in -a em/hûn/ew biçûna 

 

 

Peyvên R. Xwestekî 
Koka Dema 

Borî 

Qertf. 

Kesane 

Qertf. 

Çîrokiyê 

 

Li gorî cînavkan 

 

hegy:/wegî/Xwezî/divit bi+çœ -im -a/-o 
A biçœvoma/ 

biçœvomo/ biçœvom 

hegy:/wegî/Xwezî/divit bi+çœ -î -a/-o 
Tu biçœvo/biçœvoy/ 

biçœvoyo 

hegy:/wegî/Xwezî/divit bi+çœ - -a/-o 
Ew biçœvo/ biçœvoya/ 

biçœvoyo 

hegy:/wegî/Xwezî/divit bi+çœ -in -a/-o 
em/hy:n/ew biçœvona / 

biçœvono (biçœvon)  
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➢ Peyva ’’Wegî,’’ di Devoka Goyan de jibo demên borî tenê tê bikaranîn. Di forma 

standart de nayê bikaranîn. Di devokên din de jî lê rast nehatiye. 

  

➢ Koka lêkera çûyîn’ê bûye ‘’çœ’’ 

 

➢ Qerafa çîrokiyê bi piranî wek ‘’o’’ tê bikaranîn.  

 

➢ Tîpa ‘’v’’ a di kişandina peyvê de xuya, dengdara alîkariyê ye. (Bi-çœ-v-o-ma) 

 

 

➢ Li gor cînavkan, weke di tabloyê de tê dîtin, 3 formên kişandinê hene. Yek ji van 

forman bi qertafa ‘’a’’yê, yek jî biqertafa ‘’o’’yê, ya din jî bê qertaf tê bikaranîn. 

 

Forma duyem:  

Bi peyvên raweya xwestekî(eger,xwezî,divê),koka lêkerê ya dema borî, koka dema borî ya 

lêkera “bûn”ê, qertafên kesane û qertafa çîrokiyê –a’yê çê dibe. 

 

 

Peyvên R. Xwestekî 
Koka Dema 

Borî 

Qertf. 

Kesane 

Qertf. 

Çîrokiyê 

 

Li gorî cînavkan 

Eger/Xwezî/divê çû+bû -im -a ez çûbûma 

Eger/Xwezî/divê çû+bû -î -a Tu çûbûya(çûbûyiya) 

Eger/Xwezî/divê çû+bû - -a ew çûbûya 

Eger/Xwezî/divê çû+bû -in -a em/hûn/ew çûbûna 

 

 

Forma Devoka Goyan:  

Peyvên R. Xwestekî 
Koka 

Dema Borî 

Qertf. 

Kesane 

Qertf. 

Çîrokiyê 
Li gorî cînavkan 

hegy:/wegî/Xwezî/ 

divit 
çœ+vo -im -a/-o A çœvoma/ çœvomo/ çœvom 

hegy:/wegî/Xwezî/ 

divit 
çœ+vo -î(-y) -a/-o Tu çœvo/ çœvoyo çœvoy 
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hegy:/wegî/ 

Xwezî/divit 
çœ+vo - -a/-o Ew çœvo/ çœvoya/ çœvoyo 

hegy:/wegî/Xwezî 

/divit 
çœ+vo -in -a/-o 

em/hy:n/ew çœvona /çœvono 

(çœvon) 

 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn.  

 

➢ Peyva ‘’eger’’ buye ‘’hegy:’’û wegî, peyva ‘’divê’’ jî bûye ‘’divit’’.  

  

➢ Peyva ’’Wegî,’’ di Devoka Goyan de jibo demên borî tenê tê bikaranîn. Di forma 

standart de nayê bikaranîn. Di devokên din de jî lê rast nehatiye. 

  

➢ Koka lêkera çûyîn’ê bûye ‘’çœ’’; a bûyîn’e bûye ‘’vo’’. 

 

➢ Qerafa çîrokiyê bi piranî wek ‘’o’’ tê bikaranîn.  

 

➢ Li gor cînavkan, weke di tabloyê de tê dîtin, 3 formên kişandinê hene. Yek ji van 

forman bi qertafa ‘’a’’yê, yek jî biqertafa ‘’o’’yê, ya din jî bê qertaf tê bikaranîn. 

 

 

Nişe: Di çîrokiya raweya xwesteki ya forma yekem di Devoka Goyan de tîpa ‘’v’’ a di 

kişandina peyvê de xuya, dengdara alîkariyê ye. (Bi-çœ-v-o-ma) . Lê belê tîpa ‘’v’’ a di 

forma duyem de, di kişandina peyvê de xuya, ne dengdara alikariyê ye, lê pevguherîna tîpa 

‘’b’’yê ye. Berê de jî me gotibû ku dem (çœ-v-o-ma).  
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4.2. PEVGUHERÎNA WATEYÊN RAWEYAN 

Carinan dem ji dêvla hev tên bikaranîn. Wateya xwe didin hev. 

 

Mînak:  

➢ Sibê ez diçim gund. ( Hevok dema niha ye lê wate wateya dema bê ye) 

 

➢ Hemo diçe mala me, ez ne li mal im. ( Hevok dema niha ye, wateya dema boriya 

nediyar dide) 

 

 

➢ Ew ê ku tê wê mamosteyê me be (dema bê wateya viyaniyê dide) 

 

➢ Sibê hûn ê karê xwe bikin ( dema bê wateya fermanê dide] 

 

Nîşe: Di lêkerên gerguhêz de pêveber ne li gorî kirdeyê; li gorî yekjimarî û pirjimariya 

bireserê qertafan distîne. 

Mînak: Eger/xwezî/divê min nan bixwara(yekjimar). 

 Eger/xwezî/divê min nan bixwarina(pirjimar). 

 

 Eger/xwezî/divê min nan xwaribûya(yekjimar). 

 Eger/xwezî/divê min nan xwaribûna(pirjimar). 

 

Forma Devoka Goyan:  

Ev rêbaz di Devoka Goyan de jî wiha tê bikaranîn. Ango di Devoka Goyan de jî, di lêkerên 

gerguhêz de pêveber ne li gorî kirdeyê; li gorî yekjimarî û pirjimariya bireserê qertafan 

distîne. Mînakên jorîn wiha tên bikaranîn:  

 hegy:/wegî/xwezî/divit mi non bixorvo (yekjimar). 

 hegy:/wegî/xwezî/divit mi nan bixorvono (pirjimar). 

 

 hegy:/wegî/xwezî/divit mi non xorvoyo (yekjimar). 

 hegy:/wegî/xwezî/divit mi non xorvono (pirjimar). 
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Forma Devoka Goyan:  

 

Pevguherînên Wateyên Raweyan di Devoka Goyan de jî heye û bi heman rêbazên 

rêzimanê tên bikaranîn. Mînakên mamoste yên ku li jêr, di Devoka Goyan de wiha 

tên bikaranîn:  

 

➢ Sivahî a diçim gund. ( Hevok dema niha ye lê wate wateya dema bê ye) 

 

➢ Ĥemœ diçit molo ma, a na li mol im. ( Hevok dema niha ye, wateya dema 

boriya nediyar dide) 

 

➢ Ew î ku tit wê momœsteyî ma vit (dema bê wateya viyaniyê dide) 

 

➢ Sivahî hy:n ê korî xwa bikin ( dema bê wateya fermanê dide] 

 

Guherînên di hevokan de:  

➢ Di hevoka yekem de peyva ‘’sibê’’ bûye ‘’sivahî’’. Li herêmê di gelek dovokan 

de mîna sibehî, sibeh, sibhê tê bikaranîn. Lê ev peyv di Devoka Goyan de wek 

‘’sivahî’’ hatiye bikaranîn.  

  

➢ Li gor fonetîka Devoka Goyan diçe bûye ‘’diçit’’; ‘’mal’’ buye ‘’mol’’; ‘’ez’’ 

bûye ‘’a’’; ‘’ne’’ bûye ‘’na’’. 

 

➢ Di hevoka sêyem de qertafa ‘’ê’’ bûye ‘’î’’. (ew ê ku= ew î ku), peyva ‘’tê’’ 

bûye ‘’tit’’; peyva ‘’be’’ jî bûye ‘’vit’’. (gelek caran peyva ‘’be’’ di kişandinê 

de dibe ‘’bit’’ û dawiyê de dibe ‘’vit’’ bonimûne goyî nabêjin ‘’afiyet be; 

dibêjin ‘’ofiyat bit/vit’’ ) 

 

➢ Di hevoka çaran de peyva sibê bûye ‘’ Sivahî’’ ; peyva ‘’kar’’ û ‘’xwe’’ jî, 

ligor fonetîka Devoka Goyan bûne ‘’kor’’ û ‘’xwa’’ . 
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BEŞA PÊNCEM 

DI DEVOKÊ DE ÇEND LÊKERÊN TAYBET 

 

 

5.1.LÊKERA “BÛN”Ê 

 

Hin peywirên lêkera “bûn”ê hene: 

 

a. Weke lêkera bingehîn tê bikaranîn 

  Mînak: Ez bûm mamoste. 

   Ez dibim mamoste. 

 

 Di devoka Goyan de: 

  A by:m momœsta. 

  A dibim momœsta. 

 

b. Weke lêkera alîkar bi navan re tê bikaranîn û lêkerên hevedanî çê dike û cuda tê 

nivîsîn. 

  Mînak:Ez perîşan bûm. 

   Ez ji bo te dîn bûm. 

 

Di devoka Goyan de: 

  A perîşon by:m. 

  A ji ba ta dîn by:m. (‘’ji bo’’ pirî caran dibe ‘’ji ba’’)  

 

 

c. Tê dawiya navdêran û wan dike pêveber. Her tim ji navdêran cuda tê nivîsîn. 

Mînak:Ez mamoste bûm. 

Ez mamoste me. (Di dema niha de qertafên kesane li şûna “bûn”ê 

tên bikaranîn. ) 

Ev dar e . 

   Ew pirtûk bû. 
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 Di devoka Goyan de: 

 A momœsta vy:m.  

A momœste y(î)m. (bikaranînên wiha de qertafa kesane mîna forma standart nabe 

‘’me’’, lêbelê dibe ‘’-ym’’; ‘’-im’’ an jî ‘’-yîm’’. Kêm caran jî dibe ‘’-yîme’’) 

 

Ava dor a. (peyva ‘’ev’’ di Devoka Goyan de dibe ‘’ava’’.  

 

Ew pirtûk vy:. (Peyva bû, dema wek qertafekê an jî dema ji bo diyarkirina demekê 

tê bikaranîn, pevguherîn di tîpa sêrî de çêdibe û ev tîpa ‘’b’’ ya serê lêkerê diguhere 

û dibe ‘’v’’)  

 

d. Tê dawiya lêkerên ku tenê demek di wan de heye û wan ji aliyê deman de dike 

hevedanî.  

Mînak: Ew duh hatibû. 

    Ez bûbûm mamoste . 

 

Di devoka Goyan de: 

Ew dihy:n hotvy:. (peyva ‘’duh’’ di Devoka Goyan de dibe ‘’dihy:n’’; ji 

ber ku lêkera bûn’’ê jî ji bo nîşandana demê hatiye bikaranîn pevguherîn lê çebûye 

û tipa ‘’b’’yê bûye ‘’v’’.) 

A by:vy:m momœsta. ( li vir jî pevguherîna tîpa ‘’b-v’’ çêbuye. Ji bilê vê 

pevguherînên din, pevguherînên fonetîk in. ) 

 

e. Lêkerên biwêjî çê dike. 

  Mînak:Keçikeke gelekî li hev bû  

   Miroveke pir pozbilind bû.  

 

Di devoka Goyan de: 

Kaçkîgî geli li hav vy:. (peyva ‘’keçik’’ di Devoka Goyan de weke ‘’kaçig’’ tê 

gotin. Qertafa nediyariyê ‘’-ek, -eke’’ jî di Devoka Goyan de li gor peyva li ser tê 

diguhere. Wek mînak li vir ev qertaf li gorî peyva ‘’kaçig’’ bûye ‘’-îgî’’. ) 

 

Murehvgî geli pœzbilind vy:. (peyva ‘’mirov’’ di Devoka Goyan de dibe 

‘’murehv’’; qertafa ‘’-ek’’ jî li ser ve peyvê bûye ‘’gî’’: Murehv-gî) 
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f. Navdêrên hevedanî çê dike. 

Mînak:Xweşikbûna te li ber çavan e 

  Ev rezîlbûna me besî me ye. 

 

Di devoka Goyan de: 

Xweşikby:no ta li ba çehvon a. (ji bilê pevguherînên fonetîkî, pevguherîn di peyva 

‘’çav’’ de pêkhatiye. Ev peyv di Devoka Goyan de weke ‘’çehv’’ tê gotin. ) 

 

Ev rezîlby:no ma besî ma ya. (pevguherînên fonetîk hene.)  

Lêkera Bûnê Li Gorî Raweyan 

Dem Lêkera bingehîn Lêkera Alîkar 
Lêkera Alîkar 

ya navdêran 

Dema borî  Ez bûm mamoste Ez dîn bûm 
Ez mamoste 

bûm 

Dema niha Ez dibim mamoste Ez dîn dibim  
Ez mamoste 

me 

Dema Bê  Ez ê bibim mamoste Ez ê dîn bibim  
Ez ê mamoste 

bim 

Raweya şertî Eger ez bibim mamoste Eger ez dîn bibim 
Eger ez 

mamoste bim 

Raweya Viyanî Divê ez bibim mamoste Divê ez dîn bibim 
Divê ez 

mamoste bim 

Raweya Fermanî Bibe mamoste  Dîn bibe Mamoste be 

Raweya Xwestekî Xwezî bibim mamoste Xwezî dîn bibim 
Xwezî ez 

mamoste bim 

Çîrokiya D.Borî 

dû. 
Ez bûbûm mamoste Ez dîn bûbûm  ----- 

Çirokiya D. Niha Ez dibûm mamoste Ez dîn dibûm  ----- 

Çîrokiya D. Bê Ez ê bibûma mamoste Ez ê dîn bibûma Ez ê mamoste 
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Forma Devoka Goyan:  

bûma 

Çîrokiya Şertî 
Eger ez bibûma 

mamoste 
Eger ez dîn bibûma 

Eger ez 

mamoste bûma 

Çîrokiya Viyanî 
Divê ez bibûma 

mamoste 
Divê ez dîn bibûma 

Divê ez 

mamoste bûma 

Çîrokiya Xwestekî 
Xwezî ez bibûma 

mamoste 
Xwezî ez dîn bibûma 

Xwezî ez 

mamoste bûma 

Dem Lêkera bingehîn Lêkera Alîkar 
Lêkera Alîkar ya 

navdêran 

Dema borî A by:m momœsta A dîn by:m A momœsta vy:m 

Dema niha A dibim momœsta  A dîn dibim A momœste ym 

Dema Bê Az ê bivim momœsta Az ê dîn bivim 
Az ê momœste 

vim 

Raweya şertî 
hegy: A bivim momœsta 

 
Hegy: A dîn bivim 

Hegy: A momœste 

vim 

Raweya 

Viyanî 

Divit A bivim momœsta 

 
Divit A dîn bivim 

Divit A momœste 

vim 

Raweya 

Fermanî 

Biva momœsta 

 
Dîn biva momœsta va 

Raweya 

Xwestekî 

Xwezî bivim momœsta 

 
Xwezî dîn bivim 

Xwezî A 

momœste vim 

Çîrokiya 

D.Borî dû. 

A by:vy:m momœsta 

 
A dîn by:vy:m ----------------------- 

Çirokiya D. 

Niha 

A diby:m momœsta 

 
A dîn diby:m ----------------------- 

Çîrokiya D. 

Bê 

Az ê by:vom/biby:vom 

momœsta 

Ez ê dîn 

by:vom/biby:vom 

Az ê momœste 

vomo/vom 

Çîrokiya Şertî Hegy: A Hegy: A dîn Hegy: A momœsta 
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➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Cinavka ‘’ez’’ê dibe ‘’A’’ an jî dibe ‘’az’’. Bikaranînên bi şeklê ‘’ez’’ kêm in.  

 

➢ Stûrbûna dengdêran di peyva ‘’mamoste’’ de çêbûye. Wek rêbaz tîpa a’yê bûye 

‘’o’’; tîpa o’yê jî bûye ‘’œ’’. Dengê vê tîpê mîna ‘’ö’’ya tirkî ye.  

 

➢ Kişandina lêkera bingehîn a bi forma standart ‘’bibim’’ guheriye û bûye ‘’bivim’’. 

Ev pevguherîna tîpa b-v taybetmendiyeke sereke ye di devokê de.  

 

➢ Me berê de jî gotibû ku lêkera bûyînê bi piranî dema wek qertafeke tê bikaranîn di 

Devoka Goyan de pevguherîna b-v di peyvê de çêdibe. Li vir peyva ‘’bibûma’’ 

bûye ‘’biby:vom’’. 

 

➢ Qertafa kesê yekjimarê yekem a piştî peyvên bi dengdêr qediyayî tê (me), di 

Devoka Goyan de diguhere û dibe ‘’–ym, -im, -yîm,-îma,-yîma’’ bonimûne 

‘mamoste me’’ dibe ‘’mamoste ym/yîm/yîma’’.  

 

➢ Peyva ‘’bim’’ di devokê de bûye ‘’vim’’; ‘’bûme’’ jî bûye ‘’vom/vomo’’. Wek tê 

zanîn, ev pevguherîn, taybetmendiyeke sereke ye ji bo peyva ‘buyîn’ê di devokê 

de.  

 

by:vom/biby:vom 

momœsta 

by:vom/biby:vom vomo/vom 

 

Çîrokiya 

Viyanî 

Divit A 

by:vom/biby:vom  

Momœsta 

Divit A dîn 

by:vom/biby:vom 

Divê A momœsta 

vomo/vom  

Çîrokiya 

Xwestekî 

Xwezî A 

by:vom/biby:vom 

momœsta 

Xwezî A dîn 

by:vom/biby:vom 

Xwezî A 

momœsta 

vomo/vom 
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5.1.1. Neyîniya Lêkera ‘’Bûn’’ê 

Neyîniya lêkera Bûn’ê bi qertafa neyînî ne’yê çê dibe, dema ev qertaf bên bikaranîn 

qertafên demî “di” û “bi” radibin. Qertafa “ne” ji navdêran cuda; bi lêkeran bi hev ve 

tê nivîsîn. Di dema niha de qertafa neyinîyê dibe “na”. 

 

Mînak: 

Dema Borî  Ez nebûm mamoste.  Ez ne mamoste bûm. 

Dema Niha  Ez nabim mamoste.  Ez ne mamoste me. 

Dema bê  Ez ê nebim mamoste.  Ez ê ne mamoste bim. 

 

 

Forema Devoka Goyan:  

  

Neyîniya lêkera Bûn’ê di Devoka Goyan de jî bi qertafa neyînî ne’yê çê dibe, lê ev 

qertaf li gor fonetîka Devoka Goyan carinan diguhere, dibe ‘’-na’’. wek rêbazeke 

rêzimana kurdî, dema ev qertaf bên bikaranîn qertafên demî “di” û “bi” radibin.. Di 

dema niha de qertafa neyinîyê dibe “na”. Eger ev qertaf di forma standart de bibe ‘’-

na’’ rasterast di Devoka Goyan de jî dibe ‘’-no’’. jiber ku li gor rêbaza fonetîka Goyan 

dengdêra ‘’a’’ dibe ‘’o’’. mînakên jœrîn, di devokê de wiha tên bikaranîn:  

 

Dema Borî  A nevy:m momœsta.  A ne momœsta vy:m. 

Dema Niha  A novim momœsta.  A ne momœste yîm.  

Dema bê  Az ê nevim momœsta. Az ê ne momœsta vim. 

  

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Cinavka ‘’ez’’ê dibe ‘’A’’ an jî dibe eger peyva piştî vê cînavkê bê bi tiîpeke 

dengdêr destpê bike, ev cînavk bi şeklê ‘’az’’ tê bikaranîn. Bikaranînên bi şeklê 

‘’ez’’ kêm in. lê carinan şûna ‘’az’’ goyî debêjin ‘’ez’’ jî.  
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➢ Stûrbûna dengdêran di peyva ‘’mamoste’’ de çêbûye. Wek rêbaz tîpa a’yê bûye 

‘’o’’; tîpa o’yê jî bûye ‘’œ’’. Dengê vê tîpê mîna ‘’ö’’ya tirkî ye.  

 

➢ Kişandina lêkera bingehîn a bi forma standart ‘’bûm’’ di şuxulandinê de ji bo 

bandora qertafa neyîniyê bûye ‘’nevy:m’’. Ango tîpa ‘b’yê a di serê peyvê de 

guheriye û peyva ‘nebûm’’ guheriye û bûye ‘’nevy:m’’. Ev pevguherîna tîpa b-v 

wek berê jî me gotibû, taybetmendiyeke sereke ye di devokê de.  

 

➢ Qertafa kesê yekjimarê yekem a piştî peyva bi dengdêr qediyayî hatî (me), bûye ‘’–

ym, -im, -yîm,-îma,-yîma’’ (mamoste ym/yîm/yîma’’. ) 

 

 

5.2.LÊKERA “KIRIN”Ê 

Çend rolên wê hene: 

 

a. Weke lêkera bingehîn tê bikaranîn. 

Mînak:Te got, min jî wanî kir. 

  Çi kir, te kir. 

 

 

Di devoka Goyan de: 

  Ta gueht, min îj wa kir. (Ta=te; gueht=got; îj=jî; wa=wanî ) 

  Çi kir, ta kir. 

 

b. Weke lêkera alîkar tê bikaranîn. 

Mînak:Te derd li min peyda kirin. 

  Tu, dilê min xweş dikî. 

 

 

 

Di devoka Goyan de: 

Ta derd li mi peydo kirin.  

  Tûe, dilî mi xwaş dikî. 
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c. Bi lêkerên bingehîn re tê bikaranîn û wateya xwestin, niyet û nêzîkbûna kirin an 

bûyînê dide lêkera bingehîn. 

Mînak:Ez dikim herim Mêrdînê. 

  Ez dikim nên bixwim. 

 

Di devoka Goyan de: 

ev bikaranîn kêm e lê belê ji aliyê pîremêr û pîrejinan ve carinan tê 

bikaranîn. Ev jî diyar dike ku ev bikaranîn di devokê de bi cih e. mînakên li 

jor, wiha tên bikaranîn:  

 

A dikim biçim Mêrdîne. (lêkera herîn’ê bi forma rader di deovkê de tûne ye. 

Ev lêker tenê di kişandina fermanî de tê bikaranîn: bonimûne ‘’tu here!’’ 

A dikim nên bixwim.  

 

d. Biwêjan çê dike. 

 Mînak:Te bi vê tevgerê rûyê me reş kir. 

  Wan diranên xwe li me tûj kirine. 

 

Di devoka Goyan de: 

Te bi vi tevgerê ry:y ma raş kir. (pevguherînên di peyvên vê hevokê de wiha 

ne: ‘’Vê= vi; ry:yê=ry:y; me=ma; reş=raş’’)  

Won didanîn xwa li ma tîj kirîn. (peyva diran, di devokê de dibe ‘’didan’’ 

qertafa ‘’ên’’ a hatî serê vê peyvê dibe ‘’în’’; peyva ‘’tûj’’ jî di devokê de 

dibe ‘’tîj’’ ) 

 

e. Navdêrên hevedanî pêk tîne 

Mînak:Boyaxkirina malê pir zehmet bû. 

 Serjêkirina mirîşkê min êşand. 

 

 

 

 

 



64 
 

Di devoka Goyan de: 

Bœyoxkirino mole, geli/gelik zehmat vy:. (di Devoka Goyan de peyva ‘’pir’’ nayê 

bikaranîn. Li şûna vê ‘’gelek/gelig/geli’’ tên bikaranîn. )  

 

Şehjêkirino mirîşke A êşand im. (peyva ‘’serjêkirin’’ di devokê de gelek caran wek 

‘’şehjêkirin’’ tê bikaranîn. Ev pevguherîn û pevguherîn, ji aliyê dengzanî ve balkêş e.’’ ) 
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BEŞA ŞEŞEM 

DI DEVOKÊ DE SAZBÛNA LÊKERAN 

 

 

6.1. LI GORÎ SAZBÛNA XWE LÊKER 

Lêker li gorî avaniya xwe dibin sê beş: 

 

6.1.1. Lêkerên Xwerû 

Lêkerên ku qertafên çêker nestendine û ji hêmanekê pêk tên xwerû ne.  

Mînak: Xwar(in), bir(in), mir(in), Hat(in) Ket(in) Çû(in) 

 

Di devoka Goyan de; 

 ji bo vê têgihiştinê heman rêbaz û nasandin bi cih e. li vire jî lêkerên xwerû qertafên çêker 

nestendine û ji hêmanekê pêk tên. Bikaranîna mînakên jorîn li jêrîn de wiha tên diyar kirin:  

Xor(in), bir(in), mir(in), Hot(in) Kat(in) Çœ(in)  

Weke tê dîtin ji bilê racivîna di peyva ‘’xwar’’ê, pevguherînên dengzanî, yên ku ji 

rêzê çebûne.  

 

6.1.2. Lêkerên Pêkhatî: 

Navdêrên ku qertafên çêker distînin û dibin lêker, lêkerên pêkhatî ne. Piraniya lêkerên 

pêkhatî ji kokên navdêran çê dibin. 

a. Bi parkîtan: -î, -iya, -a, -and, -t 

Mînak:Ken-î-(n), rev-î-(n), Bez-and(in), rev-and(in), kesax-t+(in), pelax-t+(in), 

kol-a-(n) pêç-a-n, 

 

Di devoka Goyan de; 

 mîna forma standart, lêkerên pêkhatî, Navdêrên ku qertafên çêker distînin û dibin lêker in. 

ji van lêkerên ha, yên ku bi parkîtan çêbûyî mîna forma standart bi xêra qertafên -î, -iya, -

a, -and, -t tên çêkirin. Mînakên jorîn wiha ne: 

 

Kan-î-(n), rav-î-(n), Bez-ond(in), rav-ond(in), kesox-t+(in), pelox-t+(in), kœl-o-(n)  

pêç-o-n, 
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b. Bi pêrkîtan: Dema pêrkîtên mîna Ve-, da-, ra-, hil-, wer tên pêşiya lêkerên xwerû 

ev pêrkît lêkerên nuh çê dikin. 

Mînak: Ve-xwar(in), da-ket(in), ve-ket(in), ra-ket(in), hil-kir(in), hil-ket(in), wer-

kir(in), ve-got(in) 

 

Di devoka Goyan de; 

 lêkerên ku bi pêrkîtan çêbûyî mîna forma standart, bi xêra qertafên ‘’ve-, da-, ra-, hil-, 

wer- ‘’ tên çêkirin. Ev qertaf li gor fonetîka Devoka Goyan diguherin û gelekî caran dibin 

‘’va-, do-, ro-, war-‘’ û bi vî şeklî tên şuxulandin. Mînakên jorîn wiha ne: 

Va-xor(in), do-ket(in), va-ket(in), ro-ket(in), hil-kir(in), hil-kat(in), war-kir(in), va-

gueht(in) 

 

c. Bi Pêrkît û bi parkîtan: Carinan jî hem bi parkît û hem jî bi pêrkîtan çê dibin. 

 

Mînak:  Da-ger-and(in)  hil-ber-and(in) Ve-ger-and(in) 

 

Di devoka Goyan de;  

lêkerên ku bi pêrkît û bi parkîtan çêbûyî mîna forma standart, bi piranî, bi xêra qertafa ‘’-

and ‘’ tên çêkirin. Ev qertaf li gor fonetîka Devoka Goyan diguhere û gelek caran dibe‘’-

ond‘’ û bi vî şeklî tê şuxulandin. Mînakên jorîn wiha ne: 

Do-ger-ond(in)  hil-ber-ond(in) Ve-ger-ond (in) 

 

 

 

6.1.3. Lêkerên Hevedanî:  

Lêkerên ku ji du an jî zêdetêr hêmanan pêk hatine ne. 

Navdêrek û lêkereke alîkar tên ba hev û lêkereke hevedanî çê dikin. Lêkerên alîkar jî ev 

in: bûn, kirin, ketin ,xistin, dan 

 

Mînak: Germbûn, korkirin, nexweşketin, xeberdan, handan(teşwîqkirin), sorbûn, 

tûjkirin, derengketin, dûrxistin…(navdêr+lêkera alîkar) 
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Di devoka Goyan de;  

 gambûn, korkirin, nexwaşketin, xabardan, hondon (teşwîqkirin), suehrby:n, tîjkirin, 

dirangketin, dy:r êxistin… (navdêr+lêkera alîkar)  

 

 Hinek lêker jî Bi alîkariya daçek û cînavkan çê dibin. Carinan navdêr jî lê zêde dibin.  

Mînak: Lêgerîn, serjêkirin, lêxistin, birêketin, destpêkirin 

 

Di devoka Goyan de; lêgarhon, şehjêkirin, lêxistin, virêketin, destpêkirin 

 

 

 

 

 

 

 

Nîşe: Ev lêker, dema ku weke pêveber bên bikaranîn divê ji hev cuda bên 

nivîsîn,dema ku di formên dançêker,tebatî û navdêrîn de be bi hev ve tê 

nivîsîn. 

Mînak:  

Min mirîşk ser jê kir. 

 Min mirîşk da serjêkirin.  

Mirîşk hat serjêkirin. 

Serjêkirin ne karê min e. 

 

Di devoka Goyan de jî heman rêbaz heye. Ji bilê guhertinên fonetîk, 

guherînên din çênabin. Mînakên jorîn wiha ne:  

Mi mirîşk sar jê kir. (cînavka ‘’min’’, bûye ‘’mi’’ û bikaranîna lêkera 

serjêkirinê, jiber ku weke pêveber hatiye nivîsin ji hev cuda ye) 

Mi mirîşk do şehjêkirin (serjêkirin di devokê dibe şehjêkirin) 

Mirîşk hot şehjêkirin 

şehjêkirin ne korî min a. (qertafa li dawiya peyva ‘’kar’’ di forma standart de 

‘’ê’’ye lêbelê di Devoka Goyan de dibe ‘’î’’ karê min= korî mi)  
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BEŞA HEFTEM 

DI DEVOKÊ DE LÊKERÊN ALÎKAR 

 

 

 

7.1. LÊKERÊN ALÎKAR 

 

7.1.1. Lêkerên Alîkar Ên ku bi Navdêran re Tên Bikaranîn: 

Ev cûre lêker bi navdêran re tên bikaranîn û lêkerên hevedanî çê dikin. 

Mînak:Sorkirin,nermbûn,xeberdan 

Di devoka Goyan de; 

Suehrkirin → lêkera sorkirin’ê di vê devokê de wiha tê gotin. (Sor=suehr) 

Namby:n → ev peyv di vê devokê de wiha tê gotin: (nerm= nam) 

Xabardoyîn →xeber dibe xabar; dan dibe doyîn. (xeberdan=xabardoyîn) 

 

7.1.2. Lêkerên Alîkar ku bi Lêkerên Bingehîn reTtên Bikaranîn: 

 Ev cûre lêker lêkera bingehîn ji hin aliyan ve temam û diyar dikin. 

 

7.1.2.1. Lêkerên Têraniyê: 

 Di Kurmancî de sê heb lêker hene ku bi lêkerên bingehîn re tên bikaranîn û wateya 

têrîkirina teorîk(zanîn), psîkolojîk(wêrîn) û pratîkî(karîn) didin lêkerê. Ev lêker dişibin 

model verb’ên Îngilîzî;mîna Di hemû deman de nayên bikaranîn; di dema niha û bê de û di 

çîrokiya wan de tên kişandin. 

 

7.1.2.1.1. Zanîn:  

Ev lêker wateya têrîkirina hêza zanebûnê ya ji bo lêkera bingehîn dide. 

Li gorî deman dema tê kişandin qertafên “di” û “bi” nastînin; lê qertafên 

kesane distînin.  

Dem      Gerguhêz   Negerguhêz 

1. Dema Niha   Ez zanim bixwim  Ez zanim biçim 

2. Dema Bê   Ez ê zanibim bixwim  Ez ê zanibim biçim  

3. Çîrokiya D. Niha  Min zanîbû bixwara  Ez zanîbûm biçûma 

4. Çîrokiya D. Bê Min dê zanîbûya bixwara Ez dê zanîbûma biçûma 
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5. Raweya Şertî  Eger ez zanibim bixwim Eger ez zanibim biçim 

6. Raweya Bilanî  Xwezî ez zanibim bixwim Xwezî ez zanibim biçim 

7. Raweya Viyanî Divê ez zanibim bixwim Divê ez zanibim biçim 

8. Raweya Fermanî Zanibe bixwe    Zanibe biçe 

9. Çîrokiya R. Şertî Eger min zanîbûya bixwara  Eger ez zanîbûma biçûma 

10. Çîrokiya R. Xst. Xwezî min zanîbûya bixwara  Xwezî-ez-zanîbûma-biçûma 

11. Çîrokiya R. Vyn. Divê min zanîbûya biwxara  Divê Ez zanîbûma biçûma  

 

Jiber ku forma Devoka Goyan baştir bê famkirin, em dixwazîn mînakên jorîn di tabloyekê 

de pêşniyaz bikin. Tablo wiha ye:  

 

Forma Devoka Goyan: 

 

 

 

 

 

Rêz Dem  Gerguhêz Negerguhêz 

1 Dema Niha A zonim bixwim A zonim biçim 

2 Dema Bê Az ê zonim bixwim Ez ê zonîvim biçim  

3 Çîrokiya D. Niha Mi zonîvy: bixorvo mi zonîvy: biçœvom 

4 Çîrokiya D. Bê Mi dê zonîvoyo bixorvo Ez ê zonîvomo biçœvom 

5 Raweya Şertî 
hegy:/wegî/ mi zonîvo 

bixwim 
hegy:/wegî mi zonîvo biçim 

6 Raweya Bilanî Xwezî mi zonîvo bixwim Xwezî mi zonîvo biçim 

7 Raweya Viyanî Divit mi zonîvo bixwim Divit mi zonîvo biçim 

8 Raweya Fermanî bizona bixwa bizona biçe 

9 Çîrokiya R. Şertî 
hegy:/wegî/ mi zonîvoyo 

bixorvo 

hegy:/wegî/ mi zonîvoyo 

biçœvom 

10 
Çîrokiya R. 

Xwest. 

Xwezî mi zonîvoyo 

bixorvo 

Xwezî mi zonîvoyo 

biçœvom 

11 
Çîrokiya R. 

Viyanî 
Divit mi zonîvoyo bixorvo Divit mi zonîvoyo biçœvom 
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➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Di rêza yekem de cînavka kesê yekem li gor Devoka Goyan guheriye û ‘’ez’’ bûye 

‘’a’’. Tabloyê de eşkere ye ku ji bo dema niha bikaranîna gerguhêz û ya 

negerguhêz bi heman awayî hatiye damezrandin.  

  

➢ Di rêza duyem de, ji bo bikaranîna gerguhêz lêker ne mîna forma standart hatiye 

kişandin. ‘’zanibim’’ di Devoka Goyan de dibe ‘’zonim’’ ango bi gotina standart 

‘’zanim’’. Ev kişandin, kişandina dema niha ye, lê di devokê de dibe ku ji bo 

wateya dema bê bide, hatiye bikaranîn.  

 

➢  Di rêza sêyem de, cînavka ‘’min’’ bûye ‘’mi’’; ‘’zanibû’’ bûye ‘’zonîvy:’’. Li vir 

pevguherîn him di tîpa î’yê, him jî di tîpa v’yê de çêbûye. Tîpa î’yê di forma 

standart de ‘’i’’ ye, tîpa ‘’v’’yê jî di forma standart de ‘’b’’ ya serê lêkera 

‘’bûyîn’’ê ye. Di heman rêzê de ‘’bixwara’’ bûye ‘’bixorvo’’ . ev jî ji bo fonetîka 

Goyan ye.  

 

➢ Di rêza çarem de, kişandina lêkeran piçekê cudaye. Bonimûne ‘’zanibuya’’ di 

devokê de ji bo forma gerguhêz dibe ‘’zonîvoyo’’ ji bo forma negerguhêz jî dibe 

‘zonîvomo’’. Di van kişandinane de pevguherîn di tîpên ‘’i, b, a ‘’ yê de çêbûye: i 

bûye î; b bûye v; a jî bûye o.  

 

➢ Di rêza pêncemîn de, wek tabloyan de hatî eşkerekirin, guhertinên girîng li ser 

qertafên peyvan hene: peyvên hevokê di forma standart de û di forma Devoka 

Goyan de ne wekhev in. Ango ji aliyê qertafan ve cudahî heye. Hevokên standart 

(Eger ez zanibim bixwim) di devokê de bi reng û rêbazeke din tê 

damezrandin(hegy:/wegî/ mi zonîvo bixwim). Li vir cînavka ‘’ez’’ bûye 

‘’mi’’(min); qertafa ‘’i’’ bûye ‘’î’’; ‘’–bim’’ bûye ‘’vo’’(bû?).  

 

➢ Di rêza şeşemîn de damezrandina peyvên hevokê di forma standart de û di forma 

Devoka Goyan de ne wekhev in. Ango ji aliyê qertafan ve cudahî heye. Wek tê 

dîtin hevokên standart (Xwezî ez zanibim bixwim--Xwezî ez zanibim biçim) di 
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devokê de bi rêbazeke din tên damezrandin (Xwezî mi zonîvo bixwim-- Xwezî mi 

zonîvo biçim). Li vir cînavka ‘’ez’’ bûye ‘’mi’’(min); qertafa ‘’i’’ bûye ‘’î’’; ‘’–

bim’’ bûye ‘’vo’’(bû?). 

 

➢ Di rêza heftemîn de jî ji aliyê qertafan ve cudahî heye. Wek tê dîtin hevokên 

standart (Divê ez zanibim bixwim--Divê ez zanibim biçim) di devokê de bi 

rêbazeke din tên damezrandin (Divit mi zonîvo bixwim -- Divit mi zonîvo biçim). 

Li vir cînavka ‘’ez’’ bûye ‘’mi’’(min); qertafa ‘’i’’ bûye ‘’î’’; ‘’–bim’’ bûye 

‘’vo’’(bû?). ji bilê van guhertinan, peyva ‘’divê’’ jî guheriye û bûye ‘’divit’’.  

 

➢ Di rêza heştemîn de wek tê dîtin hevokên standart (Zanibe bixwe--Zanibe biçe ) di 

devokê de bi rêbazeke din tên damezrandin (bizona bixwa--bizona biçe). Li vir 

qertafa ‘’bi-‘’ a di forma standart de tune, di kişandinên devokê de tê ber lêkerê 

(zanibe-bizona) . Lê divê neyê jibîrkirin ku raweya fermanî a forma Devoka Goyan 

vê pêşqertafê nasitîne. Ev qertaf tenê jibo lêkerên mîna ‘’zanîn’’ê tên bikaranîn. ji 

xwe qertafa fermanî di devokê de dibe ‘’-a’’ ye. o’ya di peyvê de jî guherîna ‘’a-o’’ 

yê ye.  

 

➢ Di rêza nehemîn, dehemîn û yazdemîn de, wek li jor hatî eşkerekirin, hevokên 

standart (Eger/xwezî/divê min zanîbûya bixwara-- Eger/xwezî/divê ez zanîbûma 

biçûma)  

di devokê de bi rêbazeke din tê damezrandin(hegy:/wegî/xwezî/divit mi zonîvoyo 

bixorvo-- hegy:/wegî/xwezî/divit mi zonîvoyo biçœvom). Li vir forma negerguhêz 

de cînavka ‘’ez’’ bûye ‘’mi’’(min); di peyva zanîn’ê de jî qertafa ‘’i’’ bûye ‘’î’’; 

‘’–bu’’ bûye ‘’vo’’ ‘’-ya’’ ji xwe ne guheriye.. di kişandina forma gerguhêz û 

negerguhêz de cudahî tenê di qertafên hati dawiya peyvên xwarin û çûyîn’ê de 

hene.  

 

 

7.1.2.1.2. Karîn: 

Ev lêker, wateya têrîkirina hêza kirinê ya ji bo lêkera bingehîn dide. Li gorî deman dema tê 

kişandin qertafên “di” û “bi” nastînin; lê qertafên kesane distînin. Ji aliyê wateyê ve mîna 

“can”a Îngilizî ye. 

 



72 
 

Dem    Gerguhêz   Negerguhêz 

1. Dema Niha            Ez karim bixwim  Ez karim biçim 

2. Dema Bê           Ez ê karibim bixwim  Ez ê karibim biçim  

3. Çîrokiya D. Niha      Min karîbû bixwara  Ez karîbûm biçûma 

4. Çîrokiya D. Bê         Min karîbûya bixwara   Ez dê karîbûma biçûma 

5. Raweya Şertî            Eger ez karibim bixwim Eger ez karibim biçim 

6. Raweya Bilanî          Xwezî ez karibim bixwim Xwezî ez karibim biçim 

7. Raweya Viyanî         Divê ez karibim bixwim Divê ez karibim biçim 

8. Raweya Fermanî      Karibe bixwe   Karibe biçe 

9. Çîrokiya R. Şertî      Eger min karîbûya bixwara     Eger ez karîbûma biçûma 

10. Çîrokiya R. Xwst.     Xwezî min karîbûya bixwara Xwezî ez karîbûma biçûma 

11. Çîrokiya R. Viyanî     Divê min karîbûya biwxara Divê Ez karîbûma biçûm 

 

 

Rêz Dem  Gerguhêz Negerguhêz 

1 
Dema Niha 

 

a. A korim/şêm bixwim  

b.  A xorKIm 

a. A korim/şêm biçim 

b. A çœKIm 

2 Dema Bê 
a. Az ê korim/şêm bixwim  

b.  Az ê xorKIm 

a. Ez ê korim/şêm biçim  

b. Az ê çœKIm 

3 
Çîrokiya D. 

Niha 

a. Mi korîvy:/şiyovy: 

bixorvo  

b. Mi xorKIRvy: 

a. A korîvy:m /mi şiyovy: 

biçœvom 

b. A çœKIRvy:m(?) 

 

 

 

4 

 

Çîrokiya D. 

Bê 

 

a. Mi dê korîvo/şiyovo/ 

korîvoyo/şiyovoyo 

bixorvo 

b. Mi dê xorKIRovo 

/xorKIRovoyo 

 

a. Ez ê korîvomo/ 

korîvom/şiyovomo 

/şiyovom biçœvom 

b. Az ê çœKIRovom 

5 
Raweya 

Şertî 

a. hegy:/wegî a 

korîvom/şiyovom 

bixwim 

b. hegy:/wegî mi 

xorKIRovo 

a. hegy:/wegî a 

korîvom/şiyovom biçim 

b. hegy:/wegî A çœKIRovom 
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Forma Devoka Goyan: 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

➢ Berî her tiştê divê bê zanîn ku lêkera têrkirinê di Devoka Goyan de ne tenê 

‘’karîn’’ e. lêkera ‘’şiyandin’’ê jî mîna lêkera karîn’ê bi heman fonksiyon û 

wateyê tê bikaranîn. Ji bilê vê yekê jî wateya têrkirinê bi qertafa ‘’-kir’’ê jî çêdibe. 

Di tabloya jorîn de ev cure bikaranîn di hevokên b’yê de hatiye nîşandan û ji bo ku 

di gotinê de tê derbandin, bi tîpên mezin hatiye nivîsîn.  

  

➢ Kurdên goyî yên ku ji aliyê erdnigariya xwe ve nêzî herêma Şirnex û Sêrtê bi 

piranî lêkera karîn’ê bikartînin. Yên nêzîkê herêma Behdînan jî bi piranî lêkera 

6 

 

Raweya 

Bilanî 

a. Xwezî a 

korîvom/şiyovom 

bixwim 

b. Xwezî mi xorKIRovo 

a. Xwezî a korîvom/şiyovom 

biçim 

b. Xwezî A çœKIRovom 

7 

 

Raweya 

Viyanî 

a. Divit a korîvom 

/şiyovom bixwim 

b.  Divit mi xorKIRovo 

a. Divit a korîvom/şiyovom 

biçim 

b. Divit A çœKIRovom 

8 
Raweya 

Fermanî 

a. Bikora bixwa 

b. Bixorḱa 

a. bikora biçe  

b. biçœḱa 

9 
Çîrokiya R. 

Şertî 

a. hegy:/wegî mi korîvoyo 

bixorvo 

b. hegy:/wegî mi 

xorKIRovo 

a. hegy:/wegî a 

korîvom/şiyovom biçœvom 

b. hegy:/wegî A çœKIRovomo 

10 
Çîrokiya R. 

Xwest. 

a. Xwezî mi korîvoyo 

bixorvo 

b. Xwezî mi xorKIRovo 

a. Xwezî a korîvom/şiyovom 

biçœvom 

b. Xwezî A çœKIRovomo 

11 
Çîrokiya R. 

Viyanî 

a. Divit mi korîvoyo 

bixorvo 

b.  Divit mi xorKIRovo 

a. Divit a korîvom/şiyovom 

biçœvom 

b. Divit A çœKIRovomo 
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şiyandin’ê bikartînin. Lê hemû goyî bi awayeke xurt forma sêyem, ango qertafa 

‘’kir’’ê bikartînin.  

 

➢ Di tabloya jorîn de weke tê dîtin her sê formên bikaranîna lêkera têrkirinê hatine 

nîşandan. Di rêza yekem de ji bilê guhertinên fonetîk cudahî di nabêna forma 

standart û forma Goyan de tune ye.  

 

➢ Di rêza duyem de ji bo bikaranîna dema bê, qertafa –bim a di forma standart de li 

dawiya lêkerê, di Devoka Goyan de nayê dawiya lêkerê.  

 

➢ Di rêza sêyem de bikaranîna lêkerê di forma standart û di devokê de wekhev in. 

Tenê ji aliyê fonetîkê ve hinek guhertin hene. Bonimûne tîpa b’ya di forma 

standart de buye ‘v’(karibû=korîvy:).  

 

➢ Di rêza çaran de taybetmendiya Devoka Goyan a di kişandina çîrokiyê de xwe 

dide pêş: qertafa ‘’–buya’’ bi guhertinên fonetîki ve dibe 

‘’voyo’’(karibuya=korîvoyo).  

 

➢ Di rêza pêncem de bikaranîna raweya şertî jî ji bilê guhertinên fonetîk xwedîyê 

guhertineke balkêş e: forma standart de ji bo vê bikaranînê cînavka ez’ê hatiye 

bikaranîn lê di forma devokê de cînavka min’ê hatiye bikaranîn. Heman demê de 

qertafa –bim a ku di forma standart de hatî dawiya lêkerê di forma Goyan de bi 

awayeke fonetik guheriye û bûye -vom(korîvom).  

 

➢ Rê û rêbaza bikaranînên raweya bilanî û raweya viyanî jî mîna raweya şertî ne. 

(binêrin rêza şeş û heftemîn.  

 

➢ Rêza heştan de bikaranîna lêkerê cuda ye. Dema di Devoka Goyan de raweya 

fermanî ji bo lêkera têrkirinê tê kişandin qertafa bi- tê pêşiya lêkerê. Li vir tişta 

balkêş di hevoka b’yê de xuya dibe. Li vir qertafa fonksiyona têrkirinê diyar dike 

qertafa –ke/ka’y ye.  

 

➢ Di rêza neh, deh û yazdemîn de diyar e ku rêbaza bikaranîna lêkerê wekhev e. 

qertafa –buya di Devoka Goyan de dibe –voyo.  
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Nîşe: Lêkera “karîn” ji bo destûrxwestina kirin an bûyîna tiştekî jî tê bikaranîn û 

dibe hevoka pirsiyariyê. Di Îngilizî de jî ev wateya wê heye.( Can I go?) 

Mînak: Ez dikarim herim?  

 

Ev tişt di Devoka Goyan de jî wisa ye. Cudahî ewe ku pirî caran lêkera şiyandin’ê 

û qertafa –kir-‘ê jî tê bikaranîn. Bonimûne minakên jorîn di Devoka Goyan de 

wiha ne:  

A dikorim biçim? (lêkera herîn’ê di Devoka Goyan de tenê ji bo raweya fermanî 

tê bikaranîn. Ji xeynê vê bikaranînê li tu cihên din ev lêker nayê bikaranîn. ) 

A dişêm biçim?  

A çœkim? 

 

 

 

7.1.2.1.3. Wêrîn : 

 Ev lêker wateya têrîkirina hêza cesaretê ji bo kirina lêkera bingehîn dide. Li gorî deman 

dema tê kişandin qertafên “di” û “bi” nastînin; lê qertafên kesane distînin. 

 

Dem    Gerguhêz   Negerguhêz 

1. Dema Niha  -Ez wêrim bixwim  -Ez wêrim biçim 

2. Dema Bê  -Ez ê wêribim bixwim  -Ez ê wêribim biçim  

3. Çîrokiya D. Niha -Min wêrîbû bixwara  -Ez wêrîbûm biçûma 

4. Çîrokiya D. Bê -Min wêrîbûya bixwara -Ez dê wêrîbûma biçûma 

5. Raweya Şertî -Eger ez wêribim bixwim -Eger ez wêribim biçim 

6. Raweya Bilanî -Xwezî ez wêribim bixwim -Xwezî ez wêribim biçim 

7. Raweya Viyanî -Divê ez wêribim bixwim -Divê ez wêribim biçim 

8. Raweya Ferm. -Wêribe bixwe   -Wêribe biçe 

9. Çîrokiya R. Şertî -Eger min wêribûya bixwara -Eger ez wêrîbûma biçûma 

10. Çîrokiya R. Xst. -Xwezî min wêrîbûya bixwara -Xwezî ez wêrîbûma biçûma 

11. Çîrokiya R. Viyanî -Divê min wêrîbûya biwxara -Divê ez wêrîbûma biçûma 
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Forma Devoka Goyan: 

 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên fonetîk, di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi 

tîpên stûr, cudahîyên dengdaran, pevguherînên tîpan, veguhestinên dengan û 

cudahiyên dengzanî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

 

Rêz Dem  Gerguhêz Negerguhêz 

1 Dema Niha A diwêrim bixwim  A diwêrim biçim 

2 Dema Bê 
Az ê wêrim bixwim  

 
Ez/az ê wêrim biçim  

3 
Çîrokiya D. 

Niha 
Mi wêrîvy: /wêrovy: bixorvo  A wêrovy:m biçœvom 

4 
Çîrokiya D. 

Bê 

Mi dê wêrîvo/wêrîvoyo/ wêrovo 

/wêrovoyo bixorvo 
Ez/az ê wêrîvomo/ wêrîvom biçœvom 

5 Raweya Şertî 

 

hegy:/wegî a wêrovom bixwim 

 

 

hegy:/wegî a wêrovom biçim 

6 Raweya Bilanî Xwezî a wêrîvom bixwim Xwezî a wêrîvom/ biçim 

7 
Raweya 

Viyanî 
Divit a wêrîvom bixwim  Divit a wêrîvom biçim 

8 
Raweya 

Fermanî 
Biwêra bixwa biwêra biça  

9 
Çîrokiya R. 

Şertî 

hegy:/wegî mi wêrîvoyo bixorvo 

 
hegy:/wegî a wêrîvom biçœvom 

10 
Çîrokiya R. 

Xwest. 
Xwezî mi wêrîvoyo bixorvo Xwezî a wêrîvom biçœvom 

11 
Çîrokiya R. 

Viyanî 
Divit mi wêrîvoyo bixorvo Divit a wêrîvom biçœvom 



77 
 

➢ Wek tabloyê de tê dîtîn, kişandina vê lêkerê jî mîna lêkera zanîn û karîn ê tê 

bikaranîn. Rê û rêbazên gramatik bi kişandina raweyên din re wekyêk in.  

 

➢ Di rêza yekem de ji bilê guhertinên fonetîk cudahî di nabêna forma standart û 

forma Goyan de tune ye.  

 

➢ Di rêza duyem de qertafa –bim a di forma standart de li dawiya lêkerê, di Devoka 

Goyan de nayê dawiya lêkerê.  

 

➢ Di rêza sêyem de bikaranîna lêkerê di forma standart û di devokê de wekhev in. 

Tenê ji aliyê fonetîkê ve hinek guhertin hene. Bonimûne tîpa b’ya di forma 

standart de buye ‘v’(wêrîbû=wêrîvû).  

 

➢ Di rêza çaran de wek taybetmendiya Devoka Goyan: qertafa ‘’–buya’’ bi 

guhertinên fonetîki ve dibe ‘’voyo’’(wêrîbuya=wêrîvoyo).  

  

➢ Di rêza pêncem de cînavka min’ê hatiye bikaranîn. Heman demê de qertafa –bim a 

ku di forma standart de hatî dawiya lêkerê di forma Goyan de bi awayeke fonetik 

guheriye û bûye -vom(wêrîvom). Rê û rêbaza bikaranînên raweya bilanî û raweya 

viyanî jî mîna raweya şertî ne. (binêrin rêza pênc, şeş û heftemîn.  

➢ Rêza heştan de bikaranîna lêkerê cuda ye. Dema di Devoka Goyan de raweya 

fermanî ji bo lêkerê tê kişandin qertafa bi- tê pêşiya lêkerê.  
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➢  

➢  

➢ Di rêza neh, deh û yazdemîn de diyar e ku rêbaza bikaranîna lêkerê wekhev e. qertafa –

buya di Devoka Goyan de ji bo forma gerguhêz dibe –voyo; ji bo forma negerguhêz jî 

buye ‘’vom’’ Di dema borî de lêker gerguhêz be pêveber(lêkera bingehîn) li gorî bireserê 

qertafan digire û kirde divê di forma diyarbûyî(oblîk form) de be. 

Mînak: 

              Min zanîbû sêv bixwara (yekjimar) 

              Min zanîbû sêv bixwarina (pirjimar) 

   

 Min karîbû sêv bixwara (yekjimar) 

 Min karîbû sêv bixwarina (pirjimar) 

    

 Min wêrîbû sêv bixwara (yekjimar) 

 min wêrîbû sêv bixwarina(pirjimar) 

 

ji bo Devoka Goyan jî ev rêgez bi cih e. Cudahî tenê di qertafan de heye. Ev cudahî jî bêhtir 

cudahîyeke fonetîk e. forma yekjimar de pirî caran qertafa bi- nayê bikaranîn (bixorvo dibe 

xorvo) li vir em qelsbûyîna qertafê dibînin. Lêker hemû ne bi qertafekê tên bikaranîn. 

Qertafa bingehîn a yekjimariyê û pirjimariyê dide ji xwe naguhere lê belê qertafên din gelek 

caran ji aliyê dengzaniya xwe ve cûr bi cûr bûne (bixorvon/bixorvono/xorvon/xorvono) lê ji 

aliyê wateyê ve guherîn lê tune ye. bonimûne mînakên jorîn di devokê de wiha ne:  

             mi zonîvû sêv bixorvo/xorvo (sêv yekjimar e) 

            mi zonîvû sêv bixorvon/bixorvono/xorvon/xorvono (sêv pirjimar e) 

 

             mi korîvû/şiyovû sêv bixorvo/xorvo (sêv yekjimar e) 

  mi korîvû/şiyovû sêv bixorvon/bixorvono/xorvon/xorvono (sêv pirjimar e) 

 

  mi wêrîvy:/wêrovy: sêv bixorvo/xorvo (sêv yekjimar e) 

  mi wêrîvy:/wêrovy: sêv bixorvon/bixorvono/xorvon/xorvono (sêv pirjimar e)  
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Nîşe: Lêkerên “karîn” û “zanîn” di formên neyîniyê de qertafa ni-‘yê distînin. 

Mînak: Nizanim bixwim 

            Nizanî biçî 

             Nikarim bixwim 

 Nikarî biçî 

Di Devoka Goyan de bi heman awayî tê bikaranîn:  

 Nizonim bixwim 

 Nizonî biçî 

 Nikorim bixwim 

 Nikorî biçî 

 

 

 

7.1.2.2. Lêkerên Din ên Alîkar:  

 Ev lêker jî bi lêkereke bingehîn re tên bikaranîn û ji hin aliyan de bandorê li  

lêkera bingehîn dikin. Kirin, xwestin, dan, hatin 

 

Kirin:Ev lêkeraya wateya nêzîkbûn û xwesteka kirin an bûyînê dide lêkera bingehîn.  

  Mînak: 

Ez dikim bixwim   ez dikim herim   tu dikî çi bikî?  

 

➢ Ev cûre lêkera alîkar di Devoka Goyan ji bilê cihekê nayê bikaranîn. Ew cihê lê tê 

bikaranîn jî mîna biwêjekê yê. Ev cih wiha ye: 

Mi dikir û nadikir, gueh nedo guehtino mi. (Min dikir û nedikir guh neda 

gotina min. ) 

Li vir wate ewe ku kirdê ji bo ku gotina wî/wê bê guhdarkirin gelekî xebitiye û 

gelekî hewldaye , lê belê gotina wî/wê nehatiye guhdarkirin.  

 

Hişyarî: Di raweya çîrokî de hem “kirin” û hem jî lêkera bingehîn qertafa 

çîrokiyê –a’yê distîne û koka dema borî tê bikaranîn. 

Mînak: Ez dikira biçim(çewt) 

 Ez dikira biçûm(çewt) 

 Ez dikira biçûma(rast) 
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Ev form di Devoka Goyan de tuneye. Ango wek li jor me diyar kirî, bikaranîna 

lêkera kirin’ê ji bilê istisnayekê wek lêkera alikar tune ye. Lê belê;  

Di Devoka Goyan de jî raweyên çîrokî qertafa –a’ye li gor guherînên xwe yên 

fonetîk distînin. Ango qertaf disa ‘’–a ‘’ ye, lê belê ev qertaf li gor guherînên 

fonetîka devokê tê gotîn. Bonimûne bi piranî ev qertaf wek ‘’ -voyo, -yo’’ tên 

gotin. (min hebûya=mi hevoyo) 

  

Xwestin: Ev lêker, wateya daxwaza bûyîn an kirina lêkera bingehîn dide. 

Mînak   

Ez dixwazim bixwim. Ez dixwazim herim. Tu dixwazî çi bikî?  

Ez dixwazim tu baş bibî. Min xwest tu baş bûbûya. Te xwest bibî çi ?  

 

Di Devoka Goyan de jî ev lêker di heman fonksiyonê de tê bikaranîn. Lê belê ji bo 

vê wateyê lêkereke din bi awayeke giştî tê bikaranîn. Kurdên eşira Goyî li gel lêkera 

xwestin’ê bi piranî lêkera hes kirin’ê kartînin. Di devokê de ev lêker wek hiskirin tê gotin. 

Mînakên li jor wiha tên bikaranîn:  

A dixozim bixwim.  

A dxozim tûe boş bivî.(di devokê de b’ya lêkera bûyîn’ê dibe ‘’v’’; tu dibe tûe. ) 

 

A dixozim biçim (lêkera herîn’ê di Devoka Goyan de bi vê fonksiyonê tune ye. ) 

Mi xost tû boşby:voyo. (qertafa –bûya dibe –voyo) 

 

Tû dixozî çi bikî? 

Ta xost bivî çe? (cînavka te dibe ta; peyva ‘’çi’’jî di devokê de carinan dibe ‘’çe’’) 

 

Bi lêkera heskirin’ê: 

A histkim(hisdikim) bixwim.  

A histkim tûe boş bivî  

 

A histkim biçim. 

Mi hiskir tû boş by:voyo.  

 

Tû histkî(hisdikî) çi bikî? 

Ta hiskir bivî çe?  
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Nîşe: Lêkera ‘xwestin’ dema bi serê xwe be lêkera bingehîn e. 

Mînak:  Ez sê tiştan ji te dixwazim.  

Ev rêbaz ji bo Devoka Goyan jî rast e. mînaka jorîn di devokê de wiha ne:  

 A sê tişton ş’ta dixozim. ( ‘’ji te’’ di Devoka Goyan de wek ‘’şita’’ an jî ‘’ş’ta’’ 

tê gotin. Li vir diyare ku qertafa ‘’ ji ‘’ di devokê de hişk bûye û wek tîpa ‘’ş’’ hatiye 

bikaranîn.  

 

 

 Dan: Ev lêker, bi lêkera bingehîn re tê bikaranîn û dançêkeriyê çê dike. 

 

Mînak: Xanî da çêkirin. 

   Nan da xwarin. 

   Mêr da kuştin.  

 Di Devoka Goyan de; 

Ev lêker bi lekera bingehîn re tê bikaranîn û dançêkeriyê çêdike. Dive neyê jibîrkirin ku 

mîna hemu peyvan ev peyv jî di Devoka Goyan de ligor fonetîka Goyan tê gotin. Mînakên 

jorîn wiha ne:  

  Xonî do çêkirin. (da=do) 

  Non do xorin.  

  Mêr do kuştin.  

 

Hat: Ev lêker dema ku bi lêkera bingehîn re tê bikaranîn lêkerên tebatiyê(pasîf) çê dike. 

Mînak: Ew hat kuştin 

 Gund hat xerakirin. 

 

di Devoka Goyan de; 

Ev lêker mîna forma standart bi lekera bingehîn re tê bikaranîn û tebatiyê (pasîfî) çêdike. 

Minakên jorîn di devokê de wiha ne:  

 Ew hot kuştin.  

 Gund hot xurovkirin. (xerakirin di devokê de dibe xurovkirin) 
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Nîşe: Weke lêkera bingehîn jî tê bikaranîn 

Mînak: Ew hat mala me. 

 

Di Devoka Goyan de jî ev fonksiyon heye:  

 Ew hot molo ma. (cînavka ‘’me’’ di devokê de dibe ‘’ma’’) 
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BEŞA HEŞTEM 

DI DEVOKÊ DE LÊKERÊN BIWÊJÎ 

 

 

8.1. LÊKERÊN BIWÊJÎ 

 

Ev lêker qalib in. Ji ber ku di biwêjan de tên bikaranîn lêkerên biwêjî ne. Ji dudu an 

zêdetir hêmanan dikarin pêk bên.  

 

Mînak: Guhdan, serhildan, bêhntengbûn, çavpêketin, eyar nerm kirin, dest li piştê 

xistin,bêhna şîr ji dev hatin.  

 

Di Devoka Goyan de jî heman cure lêker heye. Mînakên jorîn, yên ku mamoste diyar kirî, 

di Devoka Goyan de bi awayekî xurt tên bikaranîn. Mînakên mamoste yên li jor wiha ne:  

 

Guehdon, sarhildon, behntengby:n, çehvvêketin, eyor nam kirin, dest li pişti êxistin, 

behno şîr ji dav hotin. 

 

(Ji bo diyarkirina cudahîyên dengzanî û fonetîkî yên ku di navbêna forma standart û 

Devoka Goyan de; di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi tîpên stûr, yên dengdaran, 

pevguherîna tîpan, veguhestina tîpan û cudahiyên têşeyî jî binxêzkirî hatîne nivîsîn.) 
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BEŞA NEHEM 

DI DEVOKÊ DE RISTINA LÊKERAN 

 

 

9.1. Jİ ALIYÊ RISTINA XWE VE LÊKER 

Di kurmancî de du kokên lêkeran hene; yek jê koka dema borî, ya din jî koka dema niha û 

bê ye. Ji ber ku piraniya lêkerên kurmancî ji navdêran çê bûne di navbera koka dema borî 

û dema niha û bê de pir guhertin çê nabin û kok xwe diparêzin. Ev lêker loma jî birist in; lê 

di lêkerên xwerû de koka dema borî û koka dema niha û bê pir diguherin û kok xwe 

naparêzin. Loma jî ev lêker bêrist in.  

 

9.1.1. Lêkerên Birist: 

Dema di navbera koka dema borî û ya niha û bê de di koka lêkerê de guhertin çê nebe 

lêker birist e.  

 

Koka lêkerê Lêker  Koka Dema Borî  Koka Dema Niha û Bê 

Bez  bezîn    bez -î     bez  

Ken  kenîn    ken -î     ken 

Ger  gerîn    ger -î     ger  

  

Koka lêkerê Lêker  Koka Dema Borî Koka Dema Niha û Bê 

kut  kutan  kut-a    kut 

Kol  kolan  kol-a    kol 

Çêr  çêran  çêr-a    çêr 

   

Koka lêkerê  Lêker  Koka Dema Borî Koka Dema Niha û Bê 

Bez  bezandin  bez-and    bezîn  

Kiş  kişandin  kiş-and    kişîn  

Ger  gerandin   ger-and   gerîn  
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Koka lêkerê Lêker  Koka Dema Borî Koka Dema Niha û Bê 

Ajo   ajotin   ajo-t     ajo 

Bihîs   bihîstin   bihîs-t    bihîs 

Guher  guhertin  guher-t    guher  

  

 

Di Devoka Goyan de;  

Ev taybetmendî mîna hemû rê û rêgezên rêzimana kurdî ji bo lêkerên di devokê de jî heye. 

Em dikarin, ligor tesnîfkirina referansa xwe lêkerên kurdiya Goyan jî bi heman awayê 

tesnîf bikîn. Tesnîfkirina me û mînakên wê tesnîfê yekbiyek wergêra fonetîkî ya tesnîf û 

mînakên jorîn e. li gel vê gotînê lêkerên birist di Devoka Goyan de wiha tên tesnîfkirin û 

gotin:  

 

  Koka lêkerê  Lêker  Koka Dema Borî Koka Dema Niha û Bê 

Baz   bezîn    bez -î     baz  

Kan   kanîn    kan -î     Kan 

gar   garhon  gar -ho    gar 

  

  

 Koka lêkerê  Lêker  Koka Dema Borî Koka Dema Niha û Bê 

 Kut   kuton  kut-o    kut 

 kol   kœlon  kœl-o    kœl 

 Çêr   çêron  çêr-o/çêr-î   çêr 

   

  Koka lêkerê  Lêker   Koka Dema Borî  Koka Dema Niha û Bê 

  Baz   bezondin  bez-ond    bezîn  

Kêş   kêşondin   kêş-ond    kêşîn  

gar   garhondin   garh- ond   gêrîn  

 

Koka lêkerê  Lêker  Koka Dema Borî Koka Dema Niha û Bê

 Ojœ   ojehtin ojeh-t    ojœ 

 Bihîs   bihîstin  bihîs-t     bihîs 

   Guhar   guhartin  guhar-t    guhar 
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➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên dengzanî û fonetîkî yên ku di navbêna forma 

standart û Devoka Goyan de; di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi tîpên 

stûr, yên dengdaran, pevguherîna tîpan, veguhestina tîpan û cudahiyên têşeyî jî 

binxêzkirî hatîne nivîsîn. 

  

➢ Lêkera gerîn’e di Devoka Goyan wek ‘’garhon’’ tê gotin. Tîpa h’yê lê zêde 

dibe.  

 

➢ Koka dema borî a lêkera çêrînê di devokê de bi du awayan tê gotin: çer-o/çêrî 

 

➢ Lêkera kişandin’ê jî di devokê de dibe ‘’kêşandin’’. Ango tîpa ‘’i’’ dibe ‘’ê’’.  

 
 

9.1.2. Lêkerên Bêrist:  

Du qategorî lêkerên bêrist hene :  

1 -Eger di navbera koka dema borî û ya niha û bê de di koka lêkerê de guhertin çê bibe 

lêker bêrist e. Ji xeynî lêkera “mirin”ê hemû lêkerên xwerû 

bêristin.(mirim,dimirim,bimirim 

 

 Koka lêkerê  Lêker  Koka Dema Borî Koka Dema Niha û Bê 

 Bir  Birin    bir   b  

   Da  Dayîn   da   d 

 Hat  Hatin   hat   hê 

   Xist  xistin   xist   x   

   Bû  bûn   bû   b 

 Xwar  xwarin   xwar   xw 

 Ma  man(mandin)  ma(mand)  mîn  

   Kir  kirin   kir   k   
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Di Devoka Goyan de; 

Ev cure lêker li gor rê û rêgezên rêzimana kurdî bi dengê fonetîka devokê wiha tên 

gotin: 

 

 

Koka lêkerê Lêker  Koka Dema Borî Koka Dema Niha û Bê 

Bir  Birin    bir   b  

Do  Doyîn   do   d 

Hot Hotin   hot   (h)ê 

Êxist Êxistin  êxist   x  

By: by:yîn   vy:   b 

Xor xorin   xor   xw 

Mo  moyîn   mo   mên 

Kir  kirin   kir   k   

 

 

➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên dengzanî û fonetîkî yên ku di navbêna forma standart û 

Devoka Goyan de; di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi tîpên stûr, yên 

dengdaran, pevguherîna tîpan, veguhestina tîpan û cudahiyên têşeyî jî binxêzkirî 

hatîne nivîsîn. 

 

➢ Lêkera xistin’ê di devokê de wek ‘’êxistin’’ tê gotin. Ango tîpa ‘’ê’’yê tê pêşiya vê 

peyvê.  

  

➢ Lêkera xwarin’ê di devokê de dibe ‘’xorin’’.  

 

➢ Lêkera man’ê jî di devokê de wek moyîn tê gotin. Li vir ‘’mo’’ koka lêkerê ye. –în 

jî qertafa raderê ye. Tîpa y’yê a di navbêna her duyan de dengdara alikar e. koka vê 

lêkerê a dema niha û dema bê jî li gor fonetîka Goyan wek ‘’mên’’ tê gotin. 

(dimînim=dimênim)  

 

 

2. Hinek lêker di Kurmancî de hene ku di hinik deman de tên bikaranîn lê di hinik deman 

de li şûna wê lêkereke din tê bikaranîn. 
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Lêker   Koka Dema Borî  Koka Dema Niha û Bê  Raweya Fermanî 

Anîn  anî   nayê bikaranîn  nayê bikaranîn 

Hiştin  hişt   nayê bikaranîn  nayê bikaranîn 

Şikestin şikest   nayê bikaranîn   nayê bikaranîn 

Werîn  nayê bikaranîn nayê bikaranîn  were 

Herîn  nayê bikaranîn her    here 

 

Li şûna van lêkeran formên van lêkerên din tên bikaranîn. Ev lêkerên din jî lêkerên 

cuda; lê hemwate ne. 

Anîn→înan 

  Hiştin→hêlan 

  Werîn→hatin 

  Şikestin→şikîn/şikiyan  

 Herîn→çûn 

 

Di Devoka Goyan de: 

Ev lêkerên li jor hatine dayîn bi heman awayî di di devokê de jî bi cih in. . Mînakên jorîn 

wiha ne:  

Lêker   Koka Dema Borî Koka Dema Niha û Bê  Raweya Fermanî 

Onîn   onî   ên (ez di-ên-im)  bi-ên-a  

Hiştin  hişt   nayê bikaranîn  nayê bikaranîn 

Şikastin şikast   nayê bikaranîn   nayê bikaranîn 

Werîn  nayê bikaranîn nayê bikaranîn  wera  

Herîn  nayê bikaranîn nayê bikaranîn  hera 

 

Li şûna van lêkeran formên van lêkerên din tên bikaranîn. Ev lêkerên din jî lêkerên cuda; 

lê hemwate ne. li gor fonetîka Goyan ev lêker wiha tên gotin:  

Onîn →ênan 

  Hiştin →hilan 

  Werîn→hotin 

  Şikastin →şikîn/şikênondin 

 Werîn → -(hotin) 

 Herîn→çœyîn 
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➢ Ji bo diyarkirina cudahîyên dengzanî û fonetîkî yên ku di navbêna forma standart û 

Devoka Goyan de; di mînakên jorîn de guherînên dengdêran bi tîpên stûr, yên 

dengdaran, pevguherîna tîpan, veguhestina tîpan û cudahiyên têşeyî jî binxêzkirî hatîne 

nivîsîn 

 

➢ Wek berê jî me diyar kiribû ku lêkera herin’ê di Devoka Goyan de ji bile raweya 

fermanî li devereke din nayê bikaranîn. Ango di Devoka Goyan de koka dema niha û 

koka dema bê ji bo vê lêkerê tune ye. Kurdên goyî nabêjin ‘’ez diherim’’, dibêjin ‘’ez 

diçim’’ û li şûna lêkera herîn’ê lêkera çûyîn’ê kartînin.  

 

➢ Lêkera anîn’ê di forma standart de ‘’înan’’ e. Di devokê de dibe ‘’ênan’’ (A tênim= 

Ez di-ên-im= ez tînim)  

 

 

➢ Radera lêkera hiştin’ê di devokê de dibe hêlan û ev jî di devokê de dibe ‘’hilan’’. 

Ango tîpa ‘’ê’’ a di nava peyvê de guheriye û buye ‘’i’’. 

 

➢ Ji bo lêkera şikestin’ê du formên rader hene: 1) şikîn, 2) şikênondin. Bonimûne 

bikaranîna vê lêkerê di hevokekê bi Devoka Goyan wiha ye: mi com şikênond.(min 

cam şikênand.) wateya vê hevokê: ‘’min cam şikand.’’ e.  
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